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Zondag 19 april 2020 

 

Beste Parochianen, 

De Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, kreeg onder Paus Johannes Paulus II een bena-

ming erbij: ‘Zondag van de Barmhartigheid’. De Paus doelde daarmee op de barmhartigheid van 

de gekruisigde en verrezen Heer voor deze wereld, voor de twijfelende Thomas en voor al die 

mensen die liefde en bestaansmiddelen tekort komen. Barmhartigheid heeft immers vele kanten. 

In deze pastorale brief is opnieuw een film opgenomen. Deze keer van pastor Edith Hertog en 

Gerard de Graaf. 

 

 

Fragmenten uit de Paasboodschap van Paus Franciscus van 2 april. 

Mijn gedachten gaan vandaag in de eerste plaats uit naar de velen die rechtstreeks door het 

coronavirus zijn getroffen: de zieken, de gestorvenen en de familieleden die rouwen om het 

verlies van hun dierbaren, van wie zij in sommige gevallen zelfs geen definitief afscheid hebben 

kunnen nemen.  

 

Moge de Heer van het leven de overledenen verwelkomen in zijn koninkrijk en troost en hoop 

geven aan hen die nog steeds lijden, vooral de ouderen en degenen die alleen zijn.  

Moge Hij nooit zijn troost en hulp ontnemen aan mensen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals 

mensen die in verpleeghuizen werken of in kazernes en gevangenissen wonen. 

 

Dit is geen tijd voor onverschilligheid, want de hele wereld lijdt en moet de pandemie eensgezind 

tegemoet treden. Moge de verrezen Jezus hoop geven aan alle armen, aan hen die in de periferie 

leven, aan de vluchtelingen en aan de daklozen. Moge deze mensen, de meest kwetsbare van 

onze broeders en zusters die in de steden en de periferie van elk deel van de wereld leven, niet 

in de steek worden gelaten. 

 

 

 

 

 
Gebed 
 

God, U ontfermt zich over Thomas in zijn ongeloof, 

ontferm U over ons in onze twijfel, onze onzekerheden en onze angst. 

 

Ontferm U over het kind dat niet naar school kan en dat maar moeizaam leren kan, 

over de jonge vrouw die het aan geld ontbreekt om haar kind leermiddelen te geven, 

over de leerkracht die niet alle leerlingen van de klas weet te bereiken, 

over de jongen die alleen op zijn kamer zit en de steun van zijn begeleiders mist, 

over het meisje dat de stress in huis ontvlucht met een fles met drank, 

over de moeder die zich boos voelt en opstandig, opgesloten in haar eigen huis, 

over de oude vrouw voor wie de dagen eindeloos zijn en verdrietig kinderloos, 

over de man die zijn vrouw in het verzorgingshuis wil bezoeken, maar niet mag, 

over de vrouw die niet kan werken en die haar onderneming bedreigd ziet, 

over de verpleegkundige die vermoeid is en bang om huisgenoten te besmetten, 

over de arts die een leven wil redden, maar ook de beperking onder ogen moet zien, 

over de zoon die niet aanwezig kan zijn bij het sterven van zijn vader, 

over de weduwe die een knuffel en een arm om haar schouder mist. 

 

Christus, ontferm U over ons met uw levenslicht  

en geef dat wij Uw licht ontvangen en doorgeven  
aan mensen die het licht ontvangen en doorgeven.  

Amen. 
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Uit de Eerste Lezing, Handelingen 2, 44 - 46 

 

Arm in Arm 

Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van medeleven met mensen die het moeilijk hebben. 

Dat is wat onze werkgroep Arm in Arm het gehele jaar doet voor de inwoners van onze gemeente 

Dongen en 's Gravenmoer. Het is een oecumenisch werkgroep, gelieerd aan onze parochie, maar 

financieel en uitvoerend ondersteund door alle kerken in Dongen en 's Gravenmoer. Naast onze 

kerk nemen ook deel PKN Dongen-Rijen en de Evangelische Kerk Hoop, de Hervormde kerk, de 

Christelijk Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk uit ’s Gravenmoer. Ons uitgangspunt 

is dat wij niet oordelen over de ontstane situatie van armoede, maar rechtstreeks hulp verlenen 

aan inwoners van onze gemeente die in armoede leven, kerkelijk of niet kerkelijk. Onze hulp-

verlening gaat meest naar mensen die niet-ker-

kelijk zijn.  

Barmhartig zijn dus en zich ontfermen over de 

medemens in onze gemeente en die met 

woord en daad hulp en ondersteuning bieden.  

 

Hoe ?  

- Het doen van kleine giften bij huurachterstand, achterstand ziekenfonds enz. zodat de schul-

den niet hoger oplopen en ze niet verder wegzakken.  

- Zorgen dat gezinnen op vakantie kunnen gaan.  

- Kerstpakketten uitdelen. In 2019 waren dat er 255.  

- Zorgen voor voedsel in huis.  

Het komt met een grote regelmaat voor dat mensen geen eten meer in huis hebben. Alles is 

op, letterlijk. Wij gaan dan langs bij deze mensen om cadeaukaarten van AH die uitsluitend 

bestemd zijn om boodschappen te doen, af te geven. Men kan dan zelf boodschappen doen 

en hiermee hun waardigheid behouden ondanks de ellende waar ze in zitten. Juist nu wordt 

er meer beroep op ons gedaan. Veel mensen zien hun inkomsten dalen en de nood is hoog. 

Barmhartigheid is goed zijn in sociale zin. Financieel ondersteunen dat kan en dat mag; 

bankrekening NL55 RABO 0158 8207 54 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. 

Kijk op onze website www.arminarmdongen.nl. 

Namens de werkgroep Arm in Arm. Harrie Broeders, voorzitter. 

 
 

Gebed 

 

Barmhartige God, 

ieder jaar brengt Gij in de viering van het paasfeest 

ons geloof tot nieuw leven. 

Blijf ons uw genade schenken 

en geef dat wij de diepe zin verstaan 

van het water, waarin wij zijn herboren, 

van het bloed, waardoor wij zijn verlost. 

 

Amen.

Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschap-

pelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te 

verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, bra-

ken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud 

van hart. 

http://www.arminarmdongen.nl/
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Uit de Tweede Lezing, 1 Petrus 1,3  

 

Evangelie van Johannes, Joh., 20, 79-37  

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 

gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 

„Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.  

De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 

„Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over 

hen en zei: „Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, 

en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tomas, een van de twaalf, ook Didymus 

genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: „Wij 

hebben de Heer gezien."  

 

Maar hij antwoordde: „Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger 

in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet 

geloven." Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Tomas er bij. 

Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede 

zij u.".  

 

Vervolgens zei Hij tot Tomas: „Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand 

uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." Toen riep Tomas uit: 

„Mijn Heer en mijn God!" Toen zei Jezus tot hem: „Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig 

die niet gezien en toch geloofd hebben."  

In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek 

zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus 

is, de Zoon van God en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam. 

 

Woord van de Heer.  

Wij danken God  

 

Pasen is begonnen. 

De verhalen van de Paastijd zijn verhalen over 

mensen die Jezus op een nieuwe manier leren ken-

nen. Zoals de elf leerlingen die bang zijn en twijfe-

len. Thomas geeft woorden aan de twijfel. 

Kijk en luister in deze korte film hoe de leerlingen 

van Jezus hun hart langzaam toevertrouwen aan 

de kracht van de heilige Geest. 

Klik hier om het verhaal van pastor Edith over 

de ongelovige Thomas mee te beleven. 

 

Overweging. 

Moed en integriteit. 

In het evangelie horen we vertellen over het ongeloof van Thomas. We leren Thomas in het 

evangelie kennen als een apostel met een sterke overtuiging. Als de bedreiging tegen Jezus 

toeneemt, is hij degene die tegen de andere apostelen zegt: "Laten we Jezus volgen om met 

hem te sterven" (Johannes 11,16). Wellicht was hij één van de moedigste volgelingen.  

In het evangelie van deze zondag is hij de apostel die de dood van Jezus onder ogen wil zien. 

Hij wil niet wil wijken voor geruchten. Zijn ongeloof is zeker geen gemakzucht, maar getuigt van 

integriteit. Zodra Jezus hem in zijn ongeloof tegemoet komt, geeft hij dan ook een kort, maar 

krachtig getuigenis: ‘Mijn Heer en mijn God!’  

Gezegend is God, 

de Vader van onze Heer Jezus Christus,  

die ons in zijn grote barmhartigheid 

deed herboren worden tot een leven van hoop 

door de opstanding van Jezus Christus 

uit de dood 

https://youtu.be/dTgCCCKqhGc
https://youtu.be/dTgCCCKqhGc
https://youtu.be/dTgCCCKqhGc
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Water en bloed. 

In 1931 zag de Poolse Zusters Faustina in haar kloostercel een visioen van de verrezen Christus: 

"Toen ik in mijn kloostercel was, zag ik Jezus, in een wit kleed. Eén hand was omhoog geheven 

in een zegenend gebaar, de andere rustte op de borst. Ter hoogte van het hart kwamen, van-

onder zijn kleed twee stralenbundels tevoorschijn; de ene was rood, 

de andere wit. Stil bekeek ik de Heer. Mijn ziel was met ontzag ver-

vuld, maar ook met grote vreugde.” 

 

De witte en de rode straal verwijzen naar de evangelietekst, waar 

een soldaat Jezus met een lans doorsteekt om er zeker van te zijn 

dat hij dood is: "... terstond kwam er water en bloed uit". Bij de 

verrezen Heer worden water en bloed tot een witte en rode straal 

van barmhartigheid. Als je snakt naar barmhartigheid kunnen die 

stralen jou tegemoet komen en kun je zeggen: “Jezus, ik vertrouw 

op U”. 

 

Vensters van hoop 

Soms vind ik deze afbeelding te vroom en te romantisch. Net of de 

voorstelling is ontdaan van de moed en integriteit die ik beluister in 

de woorden van Thomas.  

Maar vervolgens zie ik voor me hoe de twijfelende Thomas Jezus op 

zich toe ziet komen, stralend van barmhartigheid. En dat geloof ik, dat Jezus elke stuntelende, 

falende mens tegemoet komt.  

Voor zuster Faustina was een blik op dit schilderij niet anders dan een blik op het kruis. Voor 

haar gaat het om dezelfde Jezus. De Paus zei in zijn Paasboodschap: "De Verrezen Heer is ook 

de Gekruisigde, niet iemand anders. In zijn glorieuze lichaam draagt hij onuitwisbare wonden: 

wonden die tot vensters van hoop zijn geworden. Laten we onze blik op Hem richten, zodat Hij 

de wonden van een geteisterde mensheid kan genezen." 

 

Gebed van de Zuster Faustina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 

Help mij, o Heer,  

 

dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit op grond van de uiterlijke 

schijn zal verdenken of oordelen, maar weet te ontdekken wat mooi is in de ziel 

van mijn naaste en hem te hulp kom;  

 

dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik acht mag slaan op de noden van 

mijn naaste en mijn oren niet onverschillig zijn voor de pijnen en het gekerm 

van mijn naaste;  

 

dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit negatief over mijn naaste zal 

spreken, maar een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen;  

 

dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld met goede werken; 

 

dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal haasten om mijn naaste bij te 

staan en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin;  

 

dat mijn hart barmhartig mag zijn,  

zodat ik zelf alle lijden van mijn naaste mag voelen.  

 

Amen 
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