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Fons 
Vermeulen (75)

Vrijwilliger Sint Petrus

Wat doe je?
Ik zit nu zó n 20 jaar in de jaar in de werkgroep 
MOV, Missie, Ontwikkeling en Vrede, sinds een 
paar jaar heet die MOV-diaconie. Onze voornaam-
ste activiteit is de organisatie van de boeken-
markt. Naast boeken verkopen we daar ook CD’s, 
grammofoonplaten en DVD’s. Daarnaast breng ik 
‘Rondom de Kerk’ rond in mijn wijk. 

Hoe gaat dat in de praktijk?
De eerste zaterdag in de maand hebben we met 
de werkgroep onze inbrengochtend. Mensen 
brengen boeken en andere zaken langs, en we 
vergaderen dan meteen, gezellig, bij de koffie. 
Mijn rol is het prijzen van de boeken. Ik denk dat 
ik daar gemiddeld een ochtend per week mee 
bezig ben. Ik zet voor in zo’n boek naast de prijs 
ook altijd in welk jaar we het hebben binnen-
gekregen, dan houden we een beetje zicht. Het is 
leuk werk, ik zie heel veel verschillende boeken. 
De opbrengst van de markt gaat naar het onder-
houd van de kerk, en ook naar goede doelen als 
‘De Bakkerij’, die hiermee bijvoorbeeld de  
gezamenlijke Kerstmaaltijd kan betalen voor 
daklozen, of het Babyhuis. Het afgelopen voor-
jaar ging de markt helaas niet door vanwege de 
crisis rond het coronavirus, we hopen dat het ko-
mend najaar wel kan.

Waarom doe je dit? 
Ik vind het belangrijk dat het kerkelijk leven 
doorgaat en dat het geloof wordt doorgegeven. 
Ik deed dat op het Bonaventura-college als  
leraar ook altijd al, dan las ik bijvoorbeeld rond 
Kerstmis in de klas het Kerstevangelie voor. Dan 
zeiden ze wel eens: “U ben toch geen godsdienst-
leraar?” ”Nee”, antwoordde ik, “maar ik sta er 
wel achter.” 
Maar los hiervan is dit ook gewoon een leuk club-
je mensen. Als je weet dat er iemand ziek is, dan 
breng je even een bloemetje.  

Wat drijft je? 
Het geloof. Erg mooi vind ik daarbij altijd de 
‘toevalsmomenten‘. Het bekende ’Tolle, lege!’ 
van Augustinus bijvoorbeeld. Die bidt tot God en 
dan hoort hij dit zingen door een kind. Hij volgt 
dit ’neem en lees’ op, slaat de Bijbel op en leest 
het eerste wat hij tegenkomt. Dat is Romeinen 
13: 13-14: “Leef niet in ontucht en losbandig-
heid, volg de Heer na met zuiverheid in je hart.” 
Dat is voor hem genoeg. Zijn ‘Confessiones’ zijn 
trouwens prachtig om te lezen.

vindt in je leven. Op Ameland heb je 
daarvoor straks alle tijd. 

“Getuig van je geloof, desnoods 
met woorden”
Wat wil jij in het groot en in het klein 
bijdragen aan de samenleving vanuit 
je geloof in Jezus? Denk bijvoorbeeld 
aan duurzaamheid en zorg voor de 
schepping, of zomaar ongevraagd 
iets aardigs doen voor iemand.  
“Getuig van je geloof, desnoods 
met woorden”, zei paus Franciscus. 
Het thema van de WJD@Home is 
van paus Franciscus en is een van 
de thema’s op weg naar de inter-
nationale Wereldjongerendagen in 
Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel 
u aan tot getuige van wat u gezien 
hebt.” (Hand. 26,16). Opstaan voor 
je geloof, investeren in je band met 
God en in beweging komen voor je 
naaste, dat is waar dit weekend over 
gaat. Er komt een mooi en inspire-
rend programma. Binnenkort volgt 
meer informatie over aanmelding. 

Vriendjes van Franciscus
Onze catecheseclub ‘Vriendjes van 
Franciscus’ heeft als motto’ Liefde 
voor God, liefde voor elkaar en liefde 
voor de natuur. De bijeenkomsten 
zijn boeiend en interactief. 
Dit jaar is ons thema ‘Laudato Si’: 
wij gaan de handen uit de mouwen 
steken voor de natuur! De club is 
bedoeld voor kinderen van groep 5 
tot en met groep 7 maar broertjes 
en zusjes vanaf groep 4 zijn ook wel-
kom. Dit jaar beginnen wij met een 
aantal praktische sessies op de zon-

dagochtend na de Mis.  
Op zondag 6 september gaan wij 
de kinderen van de Hartebrugkerk 
helpen bij het opfleuren van het 
pleintje. Bij mooi weer gaan wij ook 
ploggen. En zet zondag 4 oktober in 
je agenda, de feestdag van de heilige 
Franciscus en dat gaan we uiteraard 
vieren! In september staat het pro-
gramma voor de rest van het jaar op 
de Hartebrugwebsite. 
Meer info bij Victoria, vj.twist@ 
kpnplanet.nl.
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Jongeren in 
de leeftijd 
vanaf 15 jaar 
kunnen van 
vrijdag 29 tot 
en met zondag 
31 januari 
2021 opnieuw 
naar een 

WJD@Home op Ameland. 
De WJD@Home werden in 2019 voor 
het eerst gehouden op Ameland voor 
jongeren die niet deel konden nemen 
aan de Wereldjongerendagen in  
Panama. WJD@Home was met ruim 
honderd deelnemers een groot suc-
ces. De Nederlandse bisschoppen zet-
ten zich graag in voor de nieuwe edi-
tie. Er gaan twee bussen rijden, die 
jongeren op verschillende plekken in 
het land oppikken. 
Samen een weekend op een eiland, 
met strand en zee, mooie gesprek-
ken, ca te chese van de bisschoppen 
en de ruimte om in deelgroepjes met 
leeftijdgenoten te praten over je ge-
loof. Je ontmoet de mensen weer die 
je eerder zag bij een WJD en als je 
voor het eerst meegaat, maak je nieu-
we vrienden die ook gelovig zijn. Het 
belooft een hele ervaring te worden. 

In je dagelijkse leven kom je er niet 
altijd aan toe om na te denken over 
je geloof en dingen die jij belangrijk 

Start catechese 
van de Goede 
Herder
De catechese van de Goede 
Herder gaat in september 
weer van start. Met de hui-
dige maatregelen in acht ge-
nomen, zijn er dit jaar weer 
4 groepen in de leeftijd van 
1,5 jaar tot 12 jaar. De bijeen-
komsten zijn op woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur, in 
de pastorie van de Joseph. 
We vragen uw gebed voor 
komend catechesejaar. Meer 
info www.catechesevande-
goedeherder.nl.

Petra Tax

Door de Golven
Grace woonde met haar vader in een vuurtoren bij de Engelse 
kust. Vroeg in de ochtend keek ze uit het raam van haar 
slaapkamer en zag dat een schip op de rotsen was gelopen 
en de mensen aan het verdrinken waren. Maar de storm 
was zo heftig dat de reddingboot niet kon uitvaren. Grace 
en haar vader besloten zelf de mensen te redden. Samen 
roeiden ze in hun eigen boot door de hoge golven richting de 
rotsen. Bij het schip aangekomen, hield Grace de boot in evenwicht terwijl  
haar vader de mensen in de boot hielp. Toen roeiden ze terug naar de veiligheid van de vuurtoren.  
Door haar moed werden die nacht veel mensen gered. In Nederland zijn de vrijwilligers van de 
KNRM 24 uur per dag beschikbaar om mensen uit het water te redden. Schepen van de KNRM kwa-
men in 2017 2.119 keer in actie, daarbij werd aan 3.521 mensen en 78 dieren hulp verleend. 

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 dapper te zijn!

DE

In de bergrede vertelt Jezus de mensen de meest  
belangrijke dingen voor een goed leven. Degenen die 
in hun leven volgens God en Jezus willen leven, wor-
den tot op de dag van vandaag door deze rode draad 
geleid. Zoveel mensen wilden naar Jezus luisteren 
dat Hij op een heuvel ging staan zodat ieder-een Hem 
goed kon horen. Toen begon Hij te vertellen over  
gelukkig zijn. Deze toespraak heet “De Bergrede” en 
is ook vandaag nog de basis voor een gelukkig leven.

Dapper zijn
Zit je dit jaar in een nieuwe klas en vind je het een klein 
beetje eng? Ben je soms bang voor het donker of een 
bezoek aan de tandarts? Dan moet je dapper zijn! Een 
ander woord voor dapper zijn is moed hebben. Dan kun 
je dingen doen ook als je bang bent. Het lijkt moeilijk 
maar als je weet dat God je bijstaat, wordt 
het makkelijker.

David en Goliath
Lang geleden waren de Israëlie-
ten tegen de Filistijnen aan 
het vechten. Onder de Fi-
listijnse soldaten was een 
man die Goliath heette. 
Iedereen in het Israëlitische 
leger was bang voor hem 
want hij was een reus van 
drie meter hoog! “Wie wil 
met me vechten?” brulde Go-
liath. Maar niemand durfde 
het aan. Niemand? Er was 
wél iemand: David de kleine herdersjongen. De 
soldaten lachten hem uit. “Dat is onmogelijk!” 
zeiden ze. Maar David wist dat God bij hem zou 

zijn. Saul, de koning van de Isra-
elieten, leende David zijn helm 
en harnas. Zijn zwaard maakte 
hij vast aan zijn riem. Maar al-
les was te groot en zwaar. “Die 

heb ik niet nodig,” zei David. Hij 
pakte zijn slinger en koos vijf ronde 

steentjes uit de beek.  
Goliath zag David aankomen en riep: 

“Kom maar hier als je durft! Ik voer 
je aan de wilde dieren!” Toen Go-

liath dichterbij kwam, deed David 
een steen in zijn slinger en gooide hem naar de 
reus. De steen trof Goliath zo hard in zijn voor-
hoofd dat hij bewusteloos op de grond viel.

Hoe ben ik dapper?
Dapper zijn betekent:
de moed hebben om dingen onder ogen te 
zien die eng of moeilijk zijn.

door moed 
te hebben  
om een 
vriend die 
gepest wordt te beschermen, help je je 
vriend en verdien je ook het respect van 
anderen.

je bent dapper door aan je ouders te ver-
tellen dat je ergens bang voor bent.

je bent dapper als je blijft 
voetballen, ook al ben je niet 
een van de beste spelers.

We gaan weer samen beginnen! 
Zaterdag 31 oktober wordt 
weer een TienerMis gehouden 
in onze regio. Om 19.00 uur 
zien we elkaar, met kapelaan 
Boris Plavčić, in Oegstgeest in 
de H. Willibrordkerk. Voor het 
verdere programma en meer in-
formatie, mail naar tieners@
rkjleiden.nl.

Jong Katho liek organiseert weer een 
            WJD@Home!
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