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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 
Op dit moment zijn er geen nieuwtjes uit Ommen te melden. Maar dat wil niet zeggen 
dat geen activiteiten zijn en er niet gewerkt wordt. De gezellige inloopmiddag in het 
parochiecentrum is weer georganiseerd. Kleinkoor Excelsior gaf een mooi concert 
in onze kerk. De bovenverdieping van het parochiecentrum wordt opgeknapt en 
natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de vieringen van Pasen in volle gang. Ook de 
koren repeteren om de vieringen weer te ondersteunen. De tekst van een prachtig 
lied die Intermezzo met Pasen zingt staat hieronder.  
 

Dan zal ik leven 
 
De steen is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet, 
wij zijn in bekenden veranderd. 
 
Het zal in alle vroegte zijn, als toen. 
 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren 
waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, 
bergopwaarts, en worden wolken. 
Het zal in alle vroegte zijn, als toen.  
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen. 
Dan zal er nieuw leven zijn. 
Dan zullen wij leven. 
 
Dan zal ik leven. 
 
Tekst/muziek: Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
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Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 
Van 25 t/m 27 maart heeft weer de jaarlijkse grote (voorjaars)schoonmaak plaatsgevonden bij 
de OLV van Fatima kerk De Belte. 
Dankzij de hulp van de vele (trouwe) vrijwilligers was de klus binnen drie dagen geklaard. 
De Locatieraad bedankt een ieder die hieraan zijn/haar bijdrage heeft geleverd. 
 
Locatieraad OLV van Fatima De Belte 
 

 
 

 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 

Boeiende Parochieavond 
Op 12 maart jl. heeft de Locatieraad weer de jaarlijkse Parochieavond gehouden. De avond 
werd geopend door pastoraal werker Marga Klein Overmeen. Zij had een zeer boeiend en tref-
fend verhaal over Hoonhorst en de ontwikkelingen in de maatschappij. Op onze website is 
haar hele verhaal terug te vinden!  
 
Na de verdere plichtplegingen die horen bij een jaarvergadering hield pastoor Monninkhof nog 
een persoonlijke introductie. Tenslotte werd een introductie gegeven over Hoonhorst 250 jaar in 
2020. Hierover kunt u de komende periode meer gaan lezen. Er staat het nodige op stapel in 
Hoonhorst! 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Uitnodiging: Informatieavond ecologische voetafdruk 
Zoals jullie weten, staat duurzaamheid en klimaat hoog op de agenda. Niet alleen van de poli-
tiek maar ook bij burgers, van jong tot oud. Daarbij speelt vooral de dringend gewenste afname 
van CO2 een belangrijke rol. Ben je ook benieuwd wat op dit moment jouw bijdrage aan het duur-
zaam maken van onze aarde is, en hoe je het beste die bijdrage kunt verhogen? Kom dan naar de 
voorlichting ecologische voetafdruk op 23 april aanstaande. Dan gaan we op speelse wijze bezig 
met het vaststellen van je huidige ecologische voetafdruk, en gaan we in groepjes onderzoeken 
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hoe we die kunnen verkleinen. De avond vindt plaats in parochiecentrum Lemelerveld, waarbij 
alle parochianen van de Emmanuelparochie uitgenodigd zijn vanaf 19.30 uur. We beginnen 
om 20.00 uur. Meld je wel even aan door een mail te sturen naar info@parochielemelerveld.nl 

 
Con Amore Lemelerveld voert 

Stabat Mater van Joseph Haydn uit 
 
Binnenkort voert het gemengd koor 
Con Amore uit Lemelerveld tweemaal 
het Stabat Mater van Joseph Haydn uit.  
Palmzondag (14 april) wordt het werk 
ten gehore gebracht in de Grote Kerk 
in Dalfsen tijdens de dienst van 
19.00 uur.  
Goede Vrijdag (19 april) om 19.30 uur 
wordt het uitgevoerd in de Heilig 
Hartkerk in Lemelerveld. De entree is 
gratis.  
Voor de bestrijding van de onkosten is 
er wel een collecte bij de uitgang.  
De muzikale leiding bij beide uitvoerin-
gen is in handen van dirigent Wim van 
Lenthe. Voor de uitvoering van beide 
concerten is Con Amore uitgebreid 
met een aantal gastkoorleden. Als 
solisten werken mee Yvonne Boerdam 
(sopraan), Franka van Essen (mezzo-
sopraan),  yjólfur Eyjólfsson (tenor) en 
Aart van der Snoek (bas). Het koor 
wordt begeleid door organist Bert 
Bootsma en een strijkersensemble dat 
wordt aangevuld met twee hoboïsten. 
Het Stabat Mater werd in 1767 door 
Joseph Haydn gecomponeerd. Het 
werk is genoemd naar de beginwoor-
den van het middeleeuwse gedicht 
Stabat Mater Dolorose (De moeder 
stond bedroefd). Het Stabat Mater 
beschrijft het verdriet van Maria tijdens 
de kruisiging van Christus. Haydn 
schreef het werk voor een uitvoering 
op Goede Vrijdag aan het Oostenrijk-

se hof. Ook Con Amore zal het Stabat Mater uitvoeren in de lijdenstijd. 
U bent allen van harte uitgenodigd, het is zeker de moeite waard! 

 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Palmpaasviering 
In de Palmpaasviering van 14 april worden alle kinderen van basisschool Sint Nicolaas be-
trokken. Het gelegenheidskoor zorgt voor de muzikale ondersteuning. Enkele kinderen helpen mee 
met het lezen van de voorbeden. En alle kinderen die een mooie versierde palmpaasstok heb-
ben gemaakt lopen in optocht door de kerk. De communicantjes uit groep 3,4 en 5 die op zon-
dag 26 mei in Lierderholthuis hun Eerste Heilige Communie ontvangen stellen zich voor aan alle 
mensen in de kerk. De feestelijke viering begint om 9.00 uur. 
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Vormsel 
De vijf vormelingen uit groep 7 en 8 van basisschool St Nicolaas hebben allemaal hun ervaring 
beschreven over een dagje naar Utrecht en het vormsel. Helaas was op het moment van het 
schrijven van deze stukjes Isis Middelkamp ziek. 
 
Het uitstapje naar Utrecht was heel leuk. Het was ook leuk dat we de Domtoren gingen beklimmen, 
alleen was het wel heel zwaar voor je benen. Het was ook leuk dat we de Bisschop ontmoet heb-
ben. Ik vond de viering ook leuk alleen moesten we wel lang wachten voor we gevormd werden. 
Het voelde best wel grappig toen we gevormd werden met dat speciale zalfje. Ik vond het leuk om 
met het vormsel bezig te gaan en ook dat Pastor Noordink op school kwam. 
Groetjes Lize 
 
Het uitje naar Utrecht was superleuk. Wij zijn ook naar de Domtoren geweest dat was superleuk. 
We gingen ook naar boven dat was super zwaar maar het uitzicht was supermooi. Wij hebben ook 
de bisschop ontmoet. Hij ging din-
gen uitleggen. Zaterdag 23 maart 
werden wij gevormd in de kerk van 
Heino dat was ook wel leuk daarna 
was het heel gezellig  
Groetjes Evy. 
 
Ik vond het uitje naar Utrecht erg 
leuk vooral toen we de Domtoren 
beklommen en de voorbereidingen 
in de klas waren ook wel leuk. Het 
vormsel duurde een beetje lang, 
maar het was ook erg leuk toen we 
gevormd werden. Ik moest naar vo-
ren komen met mijn ouders en die 
moesten hun hand op mijn schou-
ders leggen toen ik gevormd werd 
 Groetjes Lotte  
 
Dagje Utrecht: donderdag gingen we naar Utrecht samen met de pastor. De pastor heeft ons een 
rondleiding gegeven door Utrecht. Nadat we een stukje hadden gelopen gingen we de Domtoren 
beklimmen: Ik vond het super leuk. De viering: Ik vond het wel leuk om mee te maken. Het zalfje 
dat de bisschop op je voorhoofd smeerde was wel glinsterend, tijdens het vormen moeten je ou-
ders hun handen op jouw schouders leggen en mijn moeder moest zeggen: Bisschop dit is onze 
Merle. Ik vond het best grappig! Na afloop kwamen mijn tante, oom en mijn nicht taart eten. Mijn 
neef was jarig dus kwamen zijn vrienden thuis en hadden ze hun weg gestuurd!:) 
Gr. Merle Borreman 
 
Gemeenschapsopbouw en catechese 

Maria Ikonen in Kampen. Niet zomaar wat planken hout. 
 
In veel huizen en kerken in onze streken kom je ze tegenwoordig tegen, ikonen. Van oorsprong 
afkomstig de orthodoxe geloofstraditie, zie je ze tegenwoordig bij christenen van allerlei pluimage 
aan de muur hangen. Soms ter decoratie, maar vaak gelukkig ook wel ter verering en uit eerbied. 
Een goede reden om eens een bezoek te gaan brengen aan het Ikonenmuseum in Kampen. Om 
eens wat meer te weten te komen over deze vaak op houten planken geschilderde personen 
en gebeurtenissen uit onze christelijke verhalen en tradities.  
 
Daarom vertrokken we op donderdag 21 maart 2019, de eerste lentedag met een prettig zonnetje, 
als groep van elf personen vanuit de Emmanuelparochie richting Kampen. Waar we in het mu-
seum hartelijk werden ontvangen en nadat de jassen en tassen waren opgeborgen, we allereerst 
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een uitvoerige inleiding kregen, op wat ikonen nou precies zijn en welke plek ze hebben in het 
kerkelijk en gelovig leven van Orthodoxe gelovigen.  
 
Zo hoorden we, over de functie en het doel van de ikonostase (de ikonen-wand die het gelovige 
volk in de kerk afscheidt van het gedeelte met het altaar er waar de Eucharistie gevierd 
wordt) zoals we die bijv. in Russisch-Orthodoxe kerken vinden en kregen we ook een inkijkje in 
het gewone huiselijk leven en de prominente plek die de ikonen daarin hebben. 
 
Ná deze uitgebreide inleiding, werden we rondgeleid door de verschillende ruimtes van de ten-
toonstelling waarvoor we primair naar Kampen waren gekomen, die van de Maria ikonen. Op ont-
zettend veel uiteenlopende ikonen, kregen we een uitgebreid beeld van het verhaal over het leven 
van Maria in al haar facetten. 

Maria als zetel of huis van 
de Wijsheid; Maria als 
Moeder van God of zij 
die God baart (Theoto-
kos); Maria met de man-
tel om de gelovigen heen 
geslagen; Maria die be-
zocht wordt door de 
aartsengel Gabriël en ga 
zo maar door. Van het 
Kerstverhaal zoals we dat 
bijv. bij Lucas lezen of 
Maria die het Woord 
waarover Johannes 
schrijft in haar draagt, tot 
Maria onder het kruis 

van haar Zoon Jezus of over haar eigen Opname in de hemel. Maar ook beeltenissen uit het niet in 
de Nieuwtestamentische canon opgenomen proto-evangelie van Jakobus over de geboorte van 
Maria zélf en haar toewijding aan God. Kortom, een tentoonstelling die niet alleen onze persoonlij-
ke interesses tegemoet kwam, maar ook ons als gelovige Rooms-Katholieke christenen heeft ge-
voed en geïnspireerd.  
 
Wat het bezoek aan het Ikonenmuseum in Kampen tevens zo bijzonder maakt, is dat het histori-
sche pand zélf ooit deel uitmaakte van een convent van de Minderbroeders, waardoor je niet 
het idee hebt een kunstgalerij te bezoeken, maar veeleer een religieuze plek. Waar het gebed en 
devote leven van de broeders haast tastbaar wordt, wanneer je voor een ikoon blijft stilstaan en de 
blik van Maria of Jezus dwars door de ikoon je eigen ziel in kijkt. En wanneer je dan naar bui-
ten loopt heb je helemaal niet het idee dat je uit een museum komt, maar veeleer uit de kerk. Wat 
een ervaring!  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
 
 
Uitnodiging: 
 
Betreft: Uitnodiging Chrismamis 
 
Beste parochianen, 
 
Van onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, ontvingen we onlangs een uitnodiging voor de jaarlijkse 
Chrismamis. In deze Mis – op de woensdagavond in de Goede Week – vindt jaarlijks de zege-
ning plaats van de olie voor de zieken en voor de geloofsleerlingen. Ook het Chrisma, dat 
wordt gebruikt bij onder meer het doopsel en het vormsel, wordt dan gewijd. Bij deze viering 
bent U allen van harte welkom. 
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Zelf vind ik deze viering ieder jaar weer een feest. Ik voel me verbonden met zoveel parochianen 
uit ons hele bisdom, die naar deze viering komen. Ook het samenzijn met zoveel priesters, diakens 
en pastoraal werkers uit ons bisdom, is voor mij een geweldige belevenis. Een belangrijk moment 
is ook de hernieuwing door alle priesters van hun wijdingsgeloften rondom onze Bisschop. 
Ook het diaconale accent in deze viering valt me op. Mensen in nood worden niet vergeten. Dit 
jaar vraagt onze Aartsbisschop ons, om naar de Chrismamis houdbaar voedsel mee te brengen 
voor de Voedselbank Apeldoorn. Ook koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het 
straatteam, voor dak- en thuislozen in Apeldoorn, kunnen we meenemen. Ook kleding voor de 
Kledingbank van de Gemeenschap Sant’Egidio Apeldoorn is welkom; hiermee helpen we mensen 
in financiële moeilijkheden. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van 
de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school alsook 
herenkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Bij aankomst in Apeldoorn kunt U de kleding en 
houdbare producten, die U hebt meegebracht, overhandigen aan jongeren in het portaal van de 
kerk. 
Ook deze jongeren vervullen in de Chrismamis een belangrijke rol. Ze steken diaconaal de handen 
uit de mouw, maar tijdens de viering zullen ze ook de zang verzorgen.  
Het zou mooi zijn, als er ook vanuit de locaties van onze Emmanuelparochie een grote delegatie 
kan worden gevormd, die deelneemt aan deze Chrismamis. Als pastoor van de parochie zou ik het 
fijn vinden, als U per locatie afspreekt, wie er naar deze Chrismamis zal gaan. Mijn ervaring leert, 
dat samen reizen vanuit ons gebied naar Apeldoorn niet alleen een bijdrage is aan het milieu, 
maar ook sfeer verhogend werkt! Het versterkt de saamhorigheid en het is een bedevaart op zich. 
Daarom hoop ik velen van U te mogen ontmoeten tijdens deze Chrismamis op woensdagavond 
17 april aanstaande, in de Onze Lieve Vrouwe kerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 
19.00 uur. Deze kerk ligt op loopafstand van treinstation Apeldoorn. 
Voorafgaand aan de Chrismamis is er nog de gelegenheid om het sacrament van boete en ver-
zoening te ontvangen. Tussen 18.00 uur en 18.45 uur zijn hiervoor twee priesters beschikbaar. Zij 
zullen zich dan bevinden tussen het priesterkoor en het hoogaltaar. 
Met de Aartsbisschop wens ik U allen een gezegende Veertigdagentijd, onze opgang naar Pasen. 
Graag tot ziens bij de Chrismamis in Apeldoorn. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens de andere leden van het pastoraal team, 
                                                      Pastoor André Monninkhof 
 
 
Artikelen van leden van het pastores team: 

 
Stilstaan bij het Kruis van Jezus.. 

Eens per jaar worden de kinderen van de basisschool uitgenodigd voor een rondleiding in de kerk. 
Samen met de kosters laat ik ze van alles zien: de doopvont, het priesterkoor, de sacristie, de 
biechtstoel enz.  
Voor de meeste kinderen is het kerkgebouw een vreemde plek.  
De ‘kleintjes’ valt het op dat, wanneer je je stem laat horen, dit meteen heel hard klinkt.  
De ‘iets groteren’ worden stil wanneer zij allemaal een kaarsje-met-intentie bij Maria op mogen 
steken om daarna samen te bidden. 
Ik zie telkens dat het kerkgebouw veel indruk maakt op hen: de architectuur, de hoge gewelven, de 
glas in lood ramen, de akoestiek enz.   
Op deze manier hoop ik dat die kinderen iets proeven van wat ons overstijgt.  
  
Met groep zes had ik deze keer speciaal aandacht voor de Kruisweg. Bij elke statie hebben we 
stilgestaan, en zo het verhaal van het lijden en sterven van Christus opnieuw verteld en beleefd.  
Aan het eind vroeg ik: ‘is er iets dat je nu weet, wat je hiervoor nog niet wist?’  
Eén kind sprak spontaan: ‘ik dacht altijd dat Jezus met touwen vast was gemaakt aan het kruis, en 
dat hij wel een steuntje voor zijn voeten had, maar nu weet ik dat hij vastgespijkerd was aan dat 
kruis .. wat zal dat zeer hebben gedaan’.  En hardop denkend ging hij verder: ‘Jezus is dus niet 
van de honger omgekomen, maar door die spijkers is hij doodgegaan. Jezus is dus vermoord.’  
Tja, dat kon ik niet ontkennen..  
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Een ander was onder de indruk van de afmeting van het kruis dat Jezus moest dragen: te groot en 
te zwaar voor een mens; geen wonder dat je tot drie keer valt.  
En de doek van Veronica met daarin het gelaat van Jezus: daaruit kon je opmaken, dat Jezus toch 
wel heel bijzonder was.. want bij een gewoon mens gebeurt dat niet.  
Blijkbaar gaven de staties een beeld van het verhaal dat zij op die manier nog niet hadden gezien. 
Een verhaal dat tot dan toe nogal ‘statisch’ bleek te zijn, werd met behulp van de afbeeldingen, de 
staties, een belevenis voor hen; een verhaal dat ging leven. Ze zágen het letterlijk voor zich, zagen 
het gebeuren..  
Maar, zo zagen zij, het was bepaald geen ‘eind goed al goed’ verhaal. 
 
Ik vertelde dat je zo af en toe wel eens een vijftiende statie zag: die van de verrijzenis van Jezus. 
En ik vertelde dat je de boodschap als volgt zou kunnen verstaan: het gaat niet om lijden en dood. 
Neen, het gaat om de opstanding. Ook daar in die kerk heb ik weer ervaren hoe moeilijk het is om 
woorden te geven aan dat christelijke mysterie; de kanteling van dood naar leven.  
 
E. Borgman zegt het als volgt: met het herdenken van het lijden van Jezus herdenken we het lijden 
van de wereld. Alle aspecten in het lijden van Jezus zijn te verbinden met het lijden in onze wereld, 
die ook Gods wereld is.  
Nog steeds worden er mensen gemarteld en vernederd, nog steeds worden er mensen veroor-
deeld. Nog steeds worden er mensen beroofd, nog steeds worden er mensen gedood. Nog steeds 
zijn er mensen die hun handen in onschuld wassen.. 
 
In deze tijd willen we komen tot versobering en verstilling. Stil worden om het lijden en sterven van 
Christus te gedenken. Stil worden om het lijden in onze wereld te zien. Verstommen bij het onrecht 
en leed dat er overal om ons heen is. Om te erkennen dat lijden nooit een doel op zich mag zijn. 
Stil worden om zover te komen, dat we durven hopen en geloven in de opstanding tot het ware 
leven, niet alleen van Jezus, maar van alles en allen.  
 
Ik hoop dat dit een opmaat mag zijn tot het Paasfeest: het lijden, sterven én de opstanding.  
 
De kinderen van groep zes wisten het eenvoudiger te zeggen: ‘Jezus is opgestaan uit het graf en 
leeft nu bij God. Echt waar!’  
 
Marga klein Overmeen.   
 

 
U zij de glorie 
Nu ik dit schrijf, zijn we nog maar aan het begin van de Veertigdagentijd. We hebben dus nog een 
hele weg te gaan. Maar toch kijk ik al weer uit naar de Paaswake. Naar mijn gevoel is dit de mooi-
ste viering van het jaar. “Wij komen tezamen” met Kerst mag er ook wezen. Maar onze samen-
komst in de wake, waarmee Pasen wordt ingeluid, stijgt in mijn beleving boven alles uit.  
Dit gevoel heeft ook te maken met het lied, waarmee we deze feestelijke viering doorgaans afslui-
ten: “U zij de glorie”. Dit lied samen te zingen met alle aanwezigen, doet veel met mij. Het is een 
warm gevoel, een beleving van ‘wij samen’ rondom de kern van ons geloof: lijden, sterven en ver-
rijzenis. Wanneer we als geloofsgemeenschap dit lied als uit één mond zingen, roept dit bij mij een 
emotie op van eenheid en verbondenheid. In het Paastriduüm zijn we verenigd rondom Zijn Kruis: 
alle ellende en narigheid, die in een mensenleven kunnen passeren, gaan ons – juist dan – door 
merg en been. Maar dat is niet het laatste: deze wereld is weliswaar keihard, maar toch heeft de 
dood niet het laatste woord. Als christenen geloven wij in de opstanding, in het nieuwe leven. Als 
het moment aanbreekt, waarop ik dit geloof met velen mag uitzingen, dan gaat er ieder jaar weer 
een huiver door mij heen: het is toch ‘adembenemend’, als je midden in de nacht, maar klaar wak-
ker, het Licht van Pasen mag uitdragen, naar buiten toe, naar deze wereld: als vlam van hoop, als 
licht van een nieuw begin. 
Geen wonder ook, dat tijdens vieringen van ons Koningshuis, vaak wordt gekozen voor de origine-
le, Franstalige versie van dit lied: “A Toi la Gloire”. Dit klinkt zo feestelijk, zo prachtig. Het is als met 
het bekende “Stille nacht, heilige nacht”: je hoeft alleen de melodie maar te horen om een heel 
warm gevoel bij je te laten binnenkomen. Hierbij gaat het me nog niet eens om de woorden, die we 
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zingen. Ook hierover is nagedacht, deze zijn heel mooi, maar dat gevoel, dat zich van je meester 
maakt, als je samen met zovelen dit lied (“U zij de glorie”) mag zingen: dit valt met geen pen te 
beschrijven. Geweldig! 
Dit brengt mij nog bij een andere dimensie van dit prachtige Paaslied. De tekst, maar vooral ook de 
muziek, heeft iets ‘verhevens’. Het tilt ons uit boven onze alledaagse ervaring. Het valt niet mee 
om ons Paasgeloof te beredeneren. Want hoe kan het nou, dat Iemand, die is gestorven, weer 
levend is geworden? We zouden het graag willen voor onze dierbaren, die we zo node missen. En 
ook bij onszelf merken we, hoezeer we hechten aan ons eigen leven. Konden we maar drie tenten 
bouwen, en voor altijd daar boven op die berg blijven, waar het goed toeven is. In dit verband her-
kennen we ons in de weerstand, die ook Thomas voelde: ‘eerst zien, en dan geloven’. Toch koes-
teren wij allen de hoop, dat er ‘meer’ is. Diep in ons hart zien we uit naar ‘iets’, dat onze zintuigelijk 
waarneembare werkelijkheid, overstijgt. Volgens mij ligt dit gevoel ook besloten in het lied “U zij de 
glorie”. Wat een geweldige ervaring zou het zijn, als ook wij zouden mogen ‘verrijzen’; als de Op-
gestane Heer ook ons, die zo hopeloos verdeeld zijn, weer in zijn armen zou samen brengen; als 
ook wij niets meer te vrezen zouden hebben, in leven en in dood! We zijn verstijfd van angst, maar 
toch zouden we zo graag door die muren heen breken, waarin wij onszelf gevangen houden. We 
verlangen ernaar, we hopen erop! Dit verlangen, groter dan ons hart, groter dan onszelf, zingen wij 
uit, als wij het vuur van de Paaskaars hebben ontstoken, het nieuwe water is gewijd, en we met 
elkaar het feest van de verrijzenis hebben gevierd: de eucharistie. Het lied van dank, het gezang 
van vreugde, het slotakkoord van de Paaswake: voor ons is het de apotheose van lijden, sterven 
en verrijzenis, die ook ons doet opstaan! U zij de glorie, opgestane Heer! 
 
                                Pastoor André Monninkhof 
 
Inspiratie voor dit artikel putte ik uit het artikel van Martin Hoondert: “Muziek doet er toe”, in: Grego-
riusblad, nr. 1, 2019, pp. 6-11. 
 
 
 


