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Jeaneke 
van der Hulst (66) 
Vrijwilliger De Goede Herder

Wat doe je? 
Ik zing in ons dames- en herenkoor, ik help parochia-
nen bij rouwverwerking en ik ben voorzitter van 
onze Pastoraatgroep. Verder coördineer ik het litur-
gisch bloemschikken van de bloemengroep en doe ik 
Avondwakes.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Deze coronatijd heeft natuurlijk gevolgen voor ons 
koor, maar ik hoop dat we weer snel elke week kun-
nen gaan repeteren en bij de dienst kunnen gaan 
zingen. De Pastoraatgroep is de schakel tussen de 
 pastoor en de werkgroepen en het aanspreekpunt 
voor de parochianen. Ze ondersteunt het sociale en 
spirituele reilen en zeilen van onze geloofsgemeen-
schap. Eén keer per maand vergaderen we met de 
pastoor. In zijn afwezigheid willen wij graag signalen 
opvangen uit onze geloofsgemeenschap, en waar 
nodig ook dingen naar boven krijgen. Zichtbaar en 
aanwezig zijn is dus belangrijk. In deze groep is het 
door corona juist weer extra druk. We zijn nu bij-
voorbeeld heel actief bezig om zieken en ouderen te 
bezoeken, of kaartjes te sturen. Dit naast het contact 
met de werkgroepen voor de liturgie, kinderdiensten, 
rouw- en trouwdiensten, de Eerste Communie, advent 
en vastentijd, diaconie, die allemaal gewoon, zij het 
aangepast, doorgaan. Zo proberen we met alle vrij-
willigers onze kern levend te houden.

Waarom doe je dit?
Ik ben van jongs af aan betrokken bij de Meerburg-
kerk. En zo rol ik nu al bijna zestig jaar van het ene in 
het andere. Ik heb alleen ooit ‘even’ gezongen in het 
jongerenkoor van de Hartebrugkerk. Daar leerde ik 
ook mijn man Gerard kennen. Zingen is heerlijk, het 
gaat twee keer zo hard als bidden. Het is net als met 
mijn andere werk hier: het kost soms wat energie, 
maar ik krijg er ook weer energie van. 

Wat drijft je?
Als palliatief verpleegkundige vind ik het heel fijn om 
te kunnen en mogen ondersteunen bij het rouwen. 
Het is heel bijzonder. Soms zijn woorden niet eens 
nodig, er zijn zoveel manieren om te troosten. En er 
zijn is vaak voldoende. Ik ben dan deel van een groter 
geheel, waarin ik me dienstbaar kan maken. Dat voel 
ik ook zo in het contact met commissies en werkgroe-
pen. Samen proberen we iets moois te maken, en je 
voelt dat het werkt. Want je doet het niet alleen. 

Pinksteren?
Dat is voor mij een begeestering die neerdaalt. Ik zie 
en voel het overal om me heen, in de natuur, maar 
ook in de mensen.

Zorg vo or zuster Moeder Aarde

‘De Franken’ uit  Leiden
Al ruim drie jaar doen  
tieners uit Leiden mee met 
bijeenkomsten van ‘De 
Franken’, voor tieners van 
12-14 jaar, en daarnaast 
een groep voor oudere  
scholieren. 

De live bijeenkomsten waren 
meestal in Brabant (van De 
Biesbosch tot Tilburg). Ook 
was er jaarlijks een weekend 
dat, voor de coronaepidemie, 
in Duitsland plaatsvond. 

Inmiddels zijn er ook een  
serie online meetings ge-
weest. Als de coronamaat- 
regelen het toelaten, gaan 

de fysieke ‘landdagen’ ook 
weer beginnen. 
De groep komt samen met de 
Tilburgse studentenpastor 
en een aantal christelijke 
studenten bijeen om mooie 
dingen te gaan doen  
(excursies, wandelen, spel-
len, theater), vrienden te 
worden... en zo te ontdek-
ken dat Christus, aanwezig 
is de eenheid van zijn volge-
lingen, het leven hier en nu 
buitengewoon interessant 
maakt. 
Meer informatie bij Kathrin 
van Ringelenstein:  
defranken@protonmail.
com.
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De De catecheseclub ‘De 
Vriendjes van Franciscus’  
in de Hartebrugkerk heeft 
dit jaar het thema Laudato 
Si’: de titel van de encycliek 
van paus Franciscus over 
zorg voor de schepping. Hoe 
kunnen wij beter voor Gods 
mooie wereld zorgen, met  
de H. Franciscus als ons 
voorbeeld?

In april hebben wij over onze 
zuster Moeder Aarde gelezen 
en geconstateerd dat het niet 
zo goed met haar gaat. Daar-
om hebben wij de handen uit 
de mouwen gestoken om de 
bloembakken bij de Romanus-
zaal te beplanten en zaden te 

zaaien. Bij deze activiteit kon de  
parabel van de zaaier niet ontbre-
ken. Wij hebben ook een tweede 
thema: de Bijbel. Na een korte uitleg 
over hun speciale symbolen, gingen 
de kinderen in de kerk de beelden 
van de vier evangelisten opzoeken 

StrandMis
We hopen en bidden van harte dat we op 
zondag 4 juli weer de jaarlijkse StrandMis 
kunnen vieren. Tieners en jongeren komen 
dan samen met kapelaan Boris Plavčić 
en andere priesters voor een Eucharistie-
viering in de open lucht op het strand van 
Katwijk. Iedereen uit de hele regio wordt 
uitgenodigd om daar aan deel te nemen. 
Informatie via gezinskerk-wassenaar@
parochie-augustinus.nl. 

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

B E R G R E D E
Gelukkig door geduldig te zijn!

DE

Simeon en Hanna 
wachten op de Messias

Lieve God,
Ik houd echt niet 
van wachten. 

Het duurt altijd zo lang. 

Laat me zien hoe ik geduldiger 
kan worden en genieten kan van 
het wachten. 
Amen.

Geduldig zijn
Meestal vinden wij het lastig om op iets te wachten. 
Wij hebben haast en het lijkt alsof alles veel te lang 
duurt. Wij willen graag dat iets nú gebeurt of dat wij 
iets meteen krijgen. Maar geduldig zijn betekent: 
rustig wachten zonder te zeuren. En als het je lukt, 
is de beloning extra leuk!

Hoe kan ik geduldig zijn?
Door zaadjes regelmatig water 

 te geven tot dat zij gekiemd zijn.

Door mensen die aan het 

praten zijn niet te onderbreken.

         Door te wachten op je beurt

                 tijdens een spel.

Door nu tijdens corona te aanvaarden 

dat jij je grootouders niet onbeperkt 

kunt ontmoeten.

Door rustig op je  

verjaardagcadeautjes te  

wachten zonder te zeuren.

Simeon woonde lang geleden in de stad  
Jeruzalem. Hij was een goede man en deed wat 
God aan hem vroeg. God had hem een geheim ver-
teld: dat hij niet dood zou gaan voordat de Messias 
er was, de redder van het volk Israël. Simeon wist 
dat God altijd Zijn beloftes nakomt. Dus hij wacht-
te… en hij wachtte… en hij wachtte. 
De jaren gingen voorbij en Simeon 
was een oude man geworden. 
Maar hij gaf de hoop nooit op. 
Hij ging geduldig naar de tempel 
in Jeruzalem om te bidden dat 
de Messias gauw zou komen. 
In de tempel kwam hij vaak een 

vrouw tegen die Hanna heette. Ze was 84 jaar oud 
en wachtte ook op de beloofde redder. 
Op een dag kwamen Maria en Jozef met de baby 
Jezus naar de tempel. Simeon wist meteen dat 
hij de Messias, de beloofde redder had gezien! Hij 
nam de baby in zijn armen en dankte God: “Nu 

mag ik doodgaan”, zei hij, “want God 
is Zijn belofte nagekomen. Deze 
baby wordt de redder van de wereld.” 
Hanna was ook daarbij en vertelde 

de mensen hoe speciaal Jezus was.
Simeon en Hanna hadden zo lang 
gewacht en hun geduld werd nu  
beloond. Wat waren ze blij!

De akkerbouwer
Een akkerbouwer heeft 
veel geduld. Het duurt 
maanden voordat de  
zaden die hij heeft ge-
zaaid tot planten uitgroei-
en die hij dan mag oogsten. 
Eerst maakt hij de grond klaar. Hij ploegt 
de grond en maakt de grote aardkluiten 
fijn zodat het zaad goed kan ontkiemen. 
Dan gaat hij zaaien. 

Na het zaaien moet hij heel lang wachten 
tot de eerste groene plantjes zichtbaar zijn. 
Elke dag worden de planten een klein beet-
je groter. De regen en de zon zorgen dat ze 
groeien. Eindelijk, na maanden wachten, 
zijn de planten klaar om te oogsten.

Je kunt zelf zaadjes zaaien in je eigen 
tuin of in een pot op de vensterbank. Wees 
geduldig, geef ze water en zorg goed voor 
ze. Het zal even een tijdje duren voordat 
ze bloeien maar je geduld wordt beloond!

met de hulp van een  
verrekijker. Zo hebben 
wij gezien dat Mattheus 
geen dier bij zich heeft 
maar dat Marcus door een 
leeuw vergezeld is,  
Lucas door een stier en 
Johannes door een  
adelaar. Het nieuwe 
Evangeliarium op het 
priesterkoor is ook door 
de kinderen bewonderd. 
De volgende bijeenkomst 
is op zaterdag 29 mei, 

maar vóór die tijd gaan wij zeker nog 
een keer ploggen.  Zie hieronder.
Hou de websites en je mailbox in de 
gaten! ‘De Vriendjes van Franciscus’ 
is geschikt voor kinderen van groep 
5 tot en met 8. Iedereen is welkom!

Victoria Twist

Ploggen
Je kamer opruimen is ge-
woon saai maar samen 
de straten schoonmaken 
blijkbaar niet. De kin-
deren en tieners van de 
Hartebrug waren op lan-
delijke opschoondag zo 
enthousiast dat ze niet 
meer wilden stoppen. 
Voor herhaling vatbaar!
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