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Maandag t/m Vrijdag
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Zondag
11.15 Kerk
Zondag
18.00 Kerk

Biecht
Dagelijks vanaf een half uur
voor de H. Mis

De scholen beginnen opnieuw na de lange vakantie. In
september vieren wij de verjaardag van Onze Lieve
Vrouw, de Moeder van God en ook onze Moeder. Wij
leggen dit komende seizoen in haar handen.
We willen ook dit jaar graag aandacht schenken aan de
vorming van alle kerkgangers die dat wensen, en aan de
verdieping van het geloof. De kindercatechese, een
groep studenten, voor jonge beroeps, en theologie voor
oudere volwassenen. We denken ook aan het vertonen
eens per maand op zaterdagavond van een inspirerende film.
Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk enthousiaste
vrijwilligers nodig. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger
via mail naar info@olvkerk.nl Wij zijn allen medeverantwoordelijk voor de uitbreiding van onze kerkgemeenschap. Met uw hulp zullen we veel meer mensen
bereiken die open staan voor het Evangelie van Jezus.
De voornaamste taak van de priesters is de zorg voor
het geestelijk leven van de kerkgangers. Alvast dank
voor uw medewerking.
Rafael Ojeda, rector

Familieberichten
Gedoopt: Eric Aron zoon van Floriana en Edwin Sieswerda-Cristea op 26 augustus,
Guus van Waardenburg als volwassene, is gedoopt en gevormd op 27 augustus.
Tijdens de zomer zijn de volgende stellen getrouwd of zullen dat in de komende
weken doen:
Nicki Janna Francisca Verweij en Niels Pouw, Eva Maria Renée Petra Lemmens en
Pieter Christiaan Van Der Meyde, Krystal Moody Christian Howarth, Natalia Maria
Kaleta en Hendrik Klaas Schraa, Patricia Rodrigues Ribeiro en Vitor Ayres Angelelli,
Dorota Szalas Alessio Amatucci, Valeria Vallejo Gómez Indra Susanto Muller, Sabina
Rafaelievna Martirossian Vittorio Bevilacqua, Lilian Rocío Reyes González en Andrés
Ortiz Gómez, Claudia De Armas en Lars Albers, Cassandra Adamofsky en Florian
Schenkel, Patricia Delgado Cascarejo Luis Felipe Murcia Ocampo.
De volgende stellen hebben te kennen gegeven in de komende maanden te trouwen:
Julia Wagner en Owen Zachariasse, Ambra Scimone en Roberto Pagano, Florencia Juin
en Jorg Regoort, Nicole Gastaibert en Juan Manuel Sánchez, Inez Johanna Michael
Gomes.

Liturgische kalender
Vr 1 sept
Zo 3 sept
Vr 8 sept
Zo 10 sept
Di 12 sept

Eerste vrijdag van de
maand
Twee-en-twintigste
zondag door het jaar
Maria Geboorte, feest

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel en Lof
H. Mis in de kerk
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel

Drie-en-twintigste
zondag door het jaar
H. Naam van Maria, ged.

H. Mis in de kerk
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel

Do 14 sept Kruisverheffing, feest

H. Mis in de kapel

Zo 17 sept

Vier-en-twintigste
zondag door het jaar
Do 21 sept H. Matteüs apostel, feest

H. Mis in de kerk
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel

Zo 24 sept

H. Mis in de kerk
H. Mass in English
H. Mis in de kapel

Vr 29 sept

Vijf-en-twintigste
zondag door het jaar
HH. Michaël, Gabriël,
Rafaël, feest
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12.15
19.30
11.15
18.00
12.15
19.30
11.15
18.00
12.15
19.30
12.15
19.30
11.15
18.00
12.15
19.30
11.15
18.00
12.15
19.30

Zo 1 okt

Zes-en-twintigste
zondag door het jaar

H. Mis in de kerk
Holy Mass in English

11.15
18.00

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum
Vr 15 sept

Activiteit
Bezinningsochtend voor dames

Tijd
10.00-13.00

Ma 11 sept

Bezinningsavond voor heren

19.00-21.30

Wo 20 sept
Wo 27 sept
Zat 30 sept

Marriage Course, I
Marriage Course, II
Marriage Course, III

20.00-22.00
20.00-22.00
15.00-17.00

Info
Helga Ohmes
06-34146680
Anton Schins
06-45276930
R. Ojeda
R. Ojeda
R. Ojeda

De afgelopen maanden was de kerk op dinsdag en woensdag open voor het publiek
en de ervaring hiermee is zeer positief. De Heilige Mis van 12.15 is die dagen in de
kerk geweest. Vanaf 1 september stoppen wij met de ‘open kerk’ omdat het ontbreekt
aan voldoende kerkwachten.
Zoals u weet, is het gebruikelijk de heilige Mis te laten opdragen voor intenties en
daarbij een bijdrage te doen voor de kerk. Er is ruimte voor nieuwe intenties om voor
te bidden tijdens de Mis, en het is goede een manier om de kerk financieel te steunen.
Voor de Mis op zondagavond om 18 uur willen we de kindercrèche hervatten.
Belangstellende ouders kunnen zich opgeven door te mailen naar info@olverk.nl

Voorbereiding op Heilige Communie en Vormsel
Een nieuw schooljaar begint met een nieuwe kindercatechese in 2017. Voor de
voorbereiding op eerste H. Communie neemt u contact op Gracia Glas 06-24153144
of kindercatechese@olvkerk.nl, voor het H. Vormsel met Sylvia van den Oever, 0610465598 of sylviavandenoever@hotmail.com

Kindernevendienst
Ook de kindernevendienst begint opnieuw! Deze wordt gehouden onder leiding van
Gerda Hoogland en Gracia Glas. U vindt hen links voorin de kerk bij het Maria-altaar.
Zij lezen het Evangelie van de dag voor en geven uitleg op het niveau van de kinderen.
U kunt mailen voor meer informatie of bellen met de catechisten: Gerda Hoogland
(06-27286632) en Gracia Glas (06-24153144) of kindercatechese@olvkerk.nl

3

Sociaal spreekuur
In de maand september hervatten we het sociaal spreekuur, wekelijks elke dinsdag
van 9 tot 10 uur aan de Keizersgracht 218b. Het spreekuur is bedoeld voor kerkgangers
of hun kennissen die hulp nodig hebben bij financiële of sociale problemen. Het
Caritas team kan met u overleggen of en hoe we u kunnen helpen. We zullen daarbij
discretie in acht nemen. Voor contact met Herman Drenth of Maurice Essers: mailen
naar spreekuur@olvkerk.nl of bellen naar 06-15093868.

Bedevaart naar Kevelaer
In het Jaar van Fatima kan het hele gezin op bedevaart
naar Kevelaer op zaterdag 28 oktober 2017.
Vertrek om 08:30 uur vanaf de Westermarkt. Om 12:00
uur gezongen Eucharistie in de basiliek. Vanaf 11:15 uur is
er biechtgelegenheid. Lunch van 14 tot 15 uur in Sint
Antonius. Om 16:00 uur Lof en Rozenkransgebed. Vertrek
uit Kevelaer om 17:30 uur. Aankomst in Amsterdam rond
20:00 uur.
De deelname bedraagt € 25.- per volwassene, kinderen tot
12 jaar € 10.-. Dit bedrag dient contant te worden voldaan
in de bus. Achterin de kerk liggen folders waarmee u zich
kunt opgeven. Opgave via e-mail is ook mogelijk:
info@olvkerk.nl

In de boekenstand van stichting Leesgoed in de hal van het
Ontmoetingscentrum naast de kerk, zijn tal van nuttige en goede
boeken te verkrijgen voor jong en oud.
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218 B, Amsterdam; E-mail
leesgoed@hotmail.com Openingstijden: ’s zondags na de Hoogmis om 12.15 uur in de
hal; dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur, eveneens in de hal.

Bezoekgroep
Een aantal enthousiaste vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap bezoekt met enige
regelmaat mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Of mensen die het leuk
vinden bezocht te worden en een praatje te maken. Het gesprek kan over van alles
gaan of er kan samen gebeden worden. Ook kan er informatie worden gegeven over
de activiteiten in onze kerk. De bezoekjes zijn familiair, gemoedelijk en in een
vertrouwelijke sfeer. Het gaat niet om het verlenen van hulp maar om een
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ontmoeting. De vrijwilliger kan bij een hulpvraag (bijv. brengen van de H. Communie,
Ziekenzalving, biechten, enz.) wel een verzoek aan een van de priesters doorgeven.
Heeft u hier belangstelling voor of wilt u er meer van weten? Aarzel niet en neem
contact op met een van de priesters of de coördinator Louis Firet, tel. 020-6139003.

World Wide Web
Mijn grootvader zag in 1907 voor het eerst in zijn leven een stoomtrein, hij was toen
33 jaar oud. Daarna verbaasde hij zich over de ontwikkelingen in de luchtvaart. Die
tijd bleek de opmaat te zijn voor steeds verder, hoger en sneller. Ondertussen hebben
er al mensen op de maan rondgelopen en laten wij karretjes landen op Mars.
Op het kantoor waar ik werkte, begin jaren zestig, raakte ik vertrouwd met het gebruik
van de telex. Dat rammelende gevaarte werd later vervangen door de fax en
vervolgens rolde ik het computergebeuren in.
Ik kon alles redelijk bijbenen, maar ben nu, na mijn pensionering, nog steeds geen
nerd. Ik maak gebruik van e-mail, zoek iets op via internet en doe ook aan
telebankieren. Volgens mijn kleinkinderen heb ik echter een mobieltje uit het stenen
tijdperk. Ik kan er geen foto’s mee maken, niet Appen of als ik onderweg ben even
mijn banksaldo checken. Maar ik heb aan zoiets ook totaal geen behoefte.
Er zijn tegenwoordig ‘stiltecoupés’ in de treinen. Die zijn binnenkort overbodig, want
alle passagiers zitten tijdens de reis op hun schermpje te turen met dopjes in hun oren.
Ze raadplegen het weerbericht, maar vergeten naar buiten te kijken om te ontdekken
dat de zon schijnt en te genieten van groene weilanden, gestoffeerd met koeien en
schapen.
Laatst zag ik een echtpaar in een restaurant. Er werd gegeten, maar niet gepraat, want
steeds weer moest er gekeken worden op hun iPhone die op tafel lag.
Praatpalen langs de snelwegen zullen in de toekomst overbodig worden en dat is te
begrijpen. Maar soms vraag ik me af: zal het ‘praten met elkaar’ dan ook verdwijnen?
Want Appen is zo handig. Je hoeft elkaar niet meer op te zoeken, want je weet immers
alles al. Spontaan iemand tegenkomen die je leuk vindt, wordt straks ook hopeloos
ouderwets. Je kunt immers via www (world wide web) fijn op afstand gaan daten.
Bovendien kunnen de foto’s die over en weer gestuurd worden zodanig bewerkt
worden dat iedereen er uitziet als een fotomodel. Beetje te dik? Geen probleem, even
de omvang wat afslanken. Rimpels kunnen ook mooi weggewerkt worden. Maar als
dan het uur van de waarheid aanbreekt en men elkaar voor het eerst echt gaat
ontmoeten…
Ouderen die geen computer hebben komen steeds vaker in de problemen, want bijna
alles gaat tegenwoordig digitaal. Misschien dat mijn achterkleinkinderen niet eens
meer weten wat een postzegel is.
Gelukkig hoeven wij niet bang te zijn dat er straks ingelogd moet worden op hww:
(heaven wide web). God werkt namelijk niet digitaal, maar rechtstreeks via ons weten
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en denken. Hij kent ons bovendien door en door. Het heeft dus geen zin om hem een
beeld toe te sturen dat onze minder fraaie kanten verdoezelt.
En wat ik zo geruststellend vind: als wij sterven hebben wij ook geen Tomtom nodig:
we komen altijd aan op de juiste bestemming.
Adriana Madderom

Negen Bijbelverzen om Gods wil in mijn leven te ontdekken (5)
In 2017 begonnen we deze column met tips
om Gods wil te ontdekken en volgen. Deze
tips zijn afkomstig van de Dochters van Sint
Paulus, de keuze van Bijbelverzen en het
gebed zijn gemaakt door de Zusters van de
berg Carmel.
Overweeg bij elk Bijbelvers steeds deze twee dingen. Ten eerste: God wil altijd dat wij
gelukkig zijn want Hij houdt van ons. Hij weet ook dat alleen wat ons helpt te groeien
in heiligheid ons echt geluk brengt.
En ten tweede: Gods wil en plan met ons ontdekken betekent altijd een keuze tussen
twee goede dingen. Tussen twee goede dingen kiezen is de beste van de twee kiezen.
Nodig dan de Heilige Geest uit om je gebed te leiden met behulp van dit Bijbelvers:
“Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat Zij hoorden in een goed en
edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid” Lk 8, 4-15
“Toen (…) sprak Jezus in een gelijkenis: ‘De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En
bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en het werd vertrapt en de vogels uit de
lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op maar
droogde uit, omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de
distels, maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander
gedeelte viel op goede grond; het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.’
En met luider stem voegde Hij eraan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, hij luistere.’
Zijn leerlingen vroegen Hem, wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: 'Aan
u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen, maar de overigen
ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen.
Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze: Het zaad is het woord van God. Die op
de weg, zijn zij die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit
hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots, zijn zij die
het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar zij hebben geen
wortel, zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
Wat onder de distels viel, zijn zij die wel geluisterd hebben, maar gaandeweg door de
zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstrikt raken en niet tot rijpheid
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komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat Zij hoorden in een goed
en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”
Let wel, er is geen haast bij deze overweging. Kies een rustige plaats uit om naar God
te luisteren door dit Woord en je te laten leiden waarheen Hij wil. Om tot
onderscheiding te komen is tijd nodig en veel luisteren. Wees dus geduldig en
vertrouw op de Heer, want Hij heeft steeds het beste met je voor.
Gebed om te kunnen zien.
Liefdevolle en genadige God, U hebt mij ertoe gebracht uw wil te verlangen die zich
vaak onttrekt aan mijn begrip. Toch weet ik dat U, die me onvoorwaardelijk bemint,
voortdurend een verlangen in mijn hart legt om in het voetspoor van uw Zoon Jezus
te treden. Hij vraagt mij zijn handen en voeten, ogen en hart te zijn te midden van uw
kinderen. Ik wil zo veel liefhebben als Jezus, en dienen op de wijze die u van mij
verlangt.
Geef mij het verlangen stil te zijn in uw tegenwoordigheid zodat Uw Geest in mijn hart
kan spreken. En dat ik mag beantwoorden met open handen en hart aan uw roep
waarheen die me ook mag leiden. Geef mij de moed om met Maria “ja” te zeggen aan
U in alles, en dat ik de vurige ijver mag hebben van uw profeet Elias. In dankbaarheid
zal ik met uw genade mijn leven doorbrengen om uw koninkrijk op aarde te brengen,
en voor uw eer en glorie. Amen.

Zware kost mee op vakantie
Op vakantie gaan meestal enkele spannende boeken mee, maar ook enkele serieuze
boeken. De serieuze boeken waren dit jaar een tweedehandsboek van een euro over
de geschiedenis van de Katholieke Handelshogeschool Tilburg in de periode 19271954. Het boek trok mijn aandacht vanwege de hoofdrol daarin van de uit het ZuidLimburgse Gulpen afkomstige priester Joseph Cobbenhagen (1893-154), één van de
twee beroemde zonen uit dit plaatsje (de andere is Willem Vliegen (1862-1949), één
van de eerste socialisten, die we kennen van het naar hem vernoemde W.H.
Vliegenbos in Amsterdam-Noord). Beide heren groeiden op in de periode van wat wel
het Rijke Roomse leven wordt genoemd (het eerste deel van de 20e eeuw). Cobbenhagen groeide op in het familiebedrijf dat sinds 1850 een kaarsenfabriek exploiteerde
die katholiek Nederland van Mariakaarsen, Kerstkaarsen, Adventskaarsen en
Paaskaarsen voorzag (en nog steeds voorziet!). Cobbenhagen studeerde aan het
seminarie in Rolduc, waarna hij in 1917 tot priester werd gewijd. Daarna ging hij
economie studeren aan de net opgerichte Handelshogeschool in Rotterdam, de
voorganger van de Erasmus Universiteit, waar hij een proefschrift schreef over De
verantwoordelijkheid in de onderneming (1927). In het jaar waarin hij zijn proefschrift
voltooide, werd hij meteen ook hoogleraar Algemene Economie aan de in datzelfde
jaar opgerichte Katholieke Handelshogeschool Tilburg (KHT), de voorganger van de
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Universiteit Tilburg. De opening daarvan ging (uiteraard) gepaard met een pontificale
H. Mis in de Tilburgse Heuvelkerk. Enkele jaren eerder (1923) was de eerste katholieke
universiteit in Nijmegen geopend, zodat katholieken in die periode voor het eerst in
Nijmegen en Tilburg katholieke universitaire studies konden volgen “zonder vrees dat
geloof en goede zeden gevaar zouden lopen” (aldus de president-curator van de KHT,
baron Van Wijnbergen). Er was daarmee katholiek onderwijs van de bewaarschool tot
en met de universiteit.

Links: Joseph Cobbenhagen. Rechts: inzegening van de hogeschool met priesters en notabelen, o.a.
H. Blomjous, onderwijsbisschop mgr. A.F. Diepen, baron E.J.Q.M. van Hovell tot Westerflier.

Katholiek was de studie zeker. Cobbenhagen schreef een blauwdruk voor de KHT
waarin een combinatie van economie en de katholieke sociale leer en ethiek centraal
stonden, met tevens aandacht voor recht en psychologie. De KHT werd zijn
geesteskind. Met deze aandacht voor ethiek en sociologie onderscheidde de KHT zich
van de handelshogescholen in de koopmanssteden Amsterdam en Rotterdam. Al de
hoogleraren aan de KHT waren katholiek (de meesten waren priester) en dat gold ook
voor de notabelen in het curatorium. Ook de studenten waren katholiek. Anders dan
bij de Katholieke Universiteit Nijmegen hielden de bisschoppen enige afstand, al was
feitelijk zonder hun instemming niet veel mogelijk. In tegenstelling tot de andere
handelshogescholen in de Amsterdam en Rotterdam ontving de KHT geen rijkssubsidies. Het katholieke bedrijfsleven, diverse congregaties en de gemeente Tilburg
zorgden voor de meeste financiën. De KHT werd al snel een succes. Zij leidde de leiders
van de industrie met name in het zuiden van Nederland op en ook naoorlogse
katholieke ministers en minister-presidenten kwamen uit haar voort of gaven er les,
waaronder Norbert Schmelzer, Wim van der Grinten, Carl Romme en Jan de Quay.
Cobbenhagen bleef als hoogleraar en bij tijd en wijle als rector magnificus tot aan zijn
dood aan de KHT verbonden. Hij groeide uit tot de geestelijke vader van de studenten
aan de KHT. De aan de KHT verbonden studentenvereniging St. Olof droeg aanvankelijk een sterk katholiek karakter met een priester als toeziende “moderator”.
Cobbenhagen en de moderator waakten ervoor dat de studenten zich niet lieten
verleiden door het in de jaren twintig en dertig opkomende fascisme, dat evenals de
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katholieke sociale leer (die nieuw elan kreeg met de encycliek Quadragesimo Anno uit
1931) voor een andere maatschappelijke en economische ordening pleitte. Na de
Duitse inval werd de druk op de universiteit opgevoerd met niet-joodverklaringen die
studenten en professoren moesten afleggen (al studeerde er geen jood aan de KHT),
en de dreigende “Arbeitseinsatz” van studenten in Duitsland. De aartsbisschop, mgr
De Jong, maande eenieder om niet met de Duitsers mee te werken. Dit leidde tot
arrestaties. Ook Cobbenhagen werd in 1941 gearresteerd en kwam als gijzelaar in het
kamp Vught terecht. De KHT werd door de Duitsers, net als de andere universiteiten
en hogescholen, niet veel later lamgelegd.
Na de Tweede Wereldoorlog hervatte Cobbenhagen zijn werk als rector-magnificus
aan de KHT. Op basis van zijn oude blauwdruk werd de universiteit uitgebouwd. De
religieuze vorming van het almaar groeiende aantal studenten werd voor Cobbenhagen en de moderatoren steeds lastiger. Er waren nog wel studenten die lid werden
van de Mariacongregaties en de Missiestudieclub of die deelnamen aan de jaarlijkse
retraite bij de Jezuïeten, maar het heilige vuur uit de tijd van het rijke Roomse leven
doofde langzaam. Er kwam in 1953 ook na enig debat een eerste niet-katholieke hoogleraar. De groei werd vooral bekostigd met rijkssubsidies waardoor de katholieke
invloed verder afnam. Het plotselinge overlijden in 1954 van Cobbenhagen, die het
Christendom en de kerk haar plaats in de wereld had willen geven, vond plaats op een
moment dat de maatschappelijke veranderingen en de daaruit voortvloeiende individualisering, die een einde maakte aan het rijke Roomse leven, zich al aandienden. Op
zijn graf staan de woorden “Vader van de Tilburgse Hogeschoolgemeenschap”. Hij had
aan de wieg van de KHT gestaan en heeft haar als zijn kind volwassen zien worden.
Dat de KHT en Universiteit Tilburg vervolgens, zoals kinderen op enig moment doen,
haar eigen weg is gegaan, heeft hij niet meer meegemaakt.
Het tweede boek was een oude scriptie uit 1980 van een zekere J.S.K. Nauta, ook uit
de ramsj. De scriptie doet verslag van een onderzoek naar antisemitisme bij
Nederlandse katholieken in april 1933. De scriptie is, zoals dat toen ging, op een
typemachine geschreven en wel onder begeleiding van docent Hans Blom, de
voormalige directeur van het NIOD. Geschreven in een hele andere periode dan die
van het rijke Roomse leven. 1980 was het jaar van de grote Amsterdamse krakersrellen (“geen woning, geen kroning”), een tijd waarin mensen of instellingen al snel
als fascistisch of antisemitisch werden bestempeld en weggezet. Niettemin is de
scriptie m.i. gedegen. Het is ook een fascinerend onderwerp. Enkele lezers zullen
ongetwijfeld de boog in de Krijtberg boven het altaar kennen met de geblinddoekte
synagoge en de triomferende kerk. Het is ook een treurig onderwerp. Het onderzoek
richt zich op de periode rond de machtsovername van de Nazi’s in Duitsland in 1933.
Het triomfalisme dat gepaard ging met de oprichting van katholieke universiteiten en
de doorbraak van katholieken in politiek, handel en bedrijfsleven vierde hoogtij in de
verzuilde maatschappij waarin het wij-en-zij denken centraal stond (katholieken vs.
socialisten, katholieken vs. protestanten en ook katholieken vs. joden). Nauta noemt
diverse voorbeelden van antisemitische uitingen in katholieke dagbladen (De Tijd, De
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Maasbode, De Volkskrant, Ons Noorden, Limburgsch Dagblad en De Residentiebode)
in de dagen na de boycot in Duitsland in april 1933 door Nazi’s van joodse winkels.
Het gaat om voorbeelden van animositeit, zoals relatief onschuldige superioriteitsgevoelens vs. joden in de zin dat het christendom boven het jodendom zou staan.
Minder onschuldig zijn beschuldigingen dat joden Godmoordenaars zijn, minderwaardig van ras, blind voor het evangelie (hetgeen de reden zou zijn voor hun verstrooiing
en lot), strevers voor persoonlijk belang naar heerschappij door internationale
complotten via communisten, kapitalisten en vrijmetselaars, beheersers van de opinie
(waardoor katholiekenvervolging in die tijd in Spanje en Mexico in de pers minder
aandacht zouden krijgen dan de vervolging van joden in Duitsland) en meer in
algemene zin bedreigers van de samenleving. Soms gaan dergelijke beschuldigingen
in de pers gepaard met dreigementen. Wanneer joden de toon gaan aangeven in de
pers, dan moeten zij niet opkijken dat een christelijk volk zich daartegen zal verzetten.
De Haarlemse katholiek mr. Bomans schrijft dat het onvoorzichtig van de joden is om
vier van de zes wethoudersposten in Amsterdam te bezetten. Maar ook wordt
gesuggereerd dat als joden antichristelijke opvattingen hebben, ze eraan herinnerd
moeten worden dat ze hier niet thuishoren. Het is bepaald niet fraai wat zoal geschreven werd. Het gaat echter meestal om meer versluierde vormen van antisemitisme bij
journalisten. Vaak gingen de journalisten ook onkritisch mee met de Duitse nazipropaganda die op grote schaal nepnieuws over joden verspreidde. Zoals het
nepnieuws dat van de artsen en advocaten in Berlijn de overgrote meerderheid joods
zou zijn. De schrijver van de scriptie noemt het verder een merkwaardig toeval dat de
boycot van joden zo ongeveer samenvalt met de opening van het Heilig Jaar in Rome
en de passietijd en daarmee met de kwalificatie van joden als Godmoordenaar in de
tijd rond Pasen. Hij kan nauwelijks geloven dat dit toeval is en suggereert daarmee dat
de Nazi’s bij de Jodenvervolging bewust gebruik hebben gemaakt van katholieke
animositeit en vooroordelen over joden. Daardoor verschenen de joden in katholieke
kranten (en bij lijdensmeditaties) tegelijkertijd als Godmoordenaars uit de tijd van
Christus en als slachtoffers van de Jodenboycot van de nazi’s. Deze suggestie gaat
waarschijnlijk te ver omdat hiervoor geen enkel bewijs wordt genoemd.
De scriptie geeft al met al nog eens aan hoe gevaarlijk onterechte vooroordelen zijn
en hoe onder andere de pers en de politiek daarvan gebruik maken of zich daardoor
laten bedriegen. Daarvan zijn, zoals u weet, dagelijks ook voorbeelden in de kranten
van tegenwoordig te vinden. Veel van deze vooroordelen zijn na de Tweede Wereldoorlog verdwenen, zeker ook onder katholieken. Maar het wij-zij denken en de
animositeit en superioriteitsgevoelens ten opzichte van anderen blijft wel iets waar
we ons wel eens aan overgeven.
Gelukkig zijn er ook veel positieve voorbeelden van de houding van katholieken
tegenover joden in de oorlog, zoals dat van de onbekende Noord-Limburgse priester
Henri Vullinghs (1883-1945), die in de oorlog zeer veel Amsterdamse joden heeft
gered door hen als onderduikers bij zijn parochianen onder te brengen. Een voor een
dorpsgemeenschap zeer gewaagde actie. De pastoor was echter niet bang en
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veroordeelde vanaf de kansel regelmatig de Nazi’s. Hij werd allicht daardoor verraden
en overleed korte tijd later in een concentratiekamp, overigens zonder één van zijn
onderduikers en parochianen te hebben verraden. Jaren later kwam een door één van
zijn Joodse onderduikers, Hans Lachman, voor hem kort na de oorlog gecomponeerd
requiem naar boven, een klassiek requiem van voor het Tweede Vaticaans Concilie
met een Dies Irae.

Links: de uitvoering van het requiem in 2015 in Grubbenvorst. Rechts: de componist Hans Lachman

Op de zeventigste sterfdag van Vullinghs, twee jaar geleden, beleefde het requiem
van Lachman zijn première in de kerk van Grubbenvorst, waar Vullinghs ooit preekte,
in aanwezigheid van de kleinzoon van Lachman, die zijn leven aan deze pastoor
dankte. De vele gesprekken die Vullinghs en Lachman Sr. (allebei muziekliefhebbers)
tijdens de oorlog over het gregoriaans voerden en de kennis die Lachman daarbij
opdeed komen in de muziek tot uitdrukking. Ik was met een van onze kerkgangers, na
een dollemansrit vanuit Amsterdam, net op tijd om de uitvoering van dit requiem mee
te maken en heb sindsdien nog vaak gedacht aan deze man die in zijn onderduikers
vooral medemensen zag, ondanks de vooroordelen die in die tijd ten aanzien van
joden leefden, en die met hen een vriendschap koesterde op basis van wederzijds
respect voor elkaars geloof en cultuur. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit.
Maurice Essers

Marriage Course in English, September - October 2017
Married couples share their experiences with participants and help them not only
prepare the wedding, but also think about their future married life.
Wednesday Evenings from 20.00 to 22.00 hours, Saturday Afternoons from 15.00 to
17.00 hours. Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam. € 100 the couple.
Wednesdays, September 20th, 27th, October 4th and 11th;
Saturdays, September 30th and October 14th.
To apply and for more information: Fr. Rafael Ojeda 06-18519647, rector@olvkerk.nl
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Ziekenbezoek
Om de Ziekenzalving of de H. Communie thuis te ontvangen kunt u contact opnemen met de Bezoekgroep (Louis
Firet, tel. 020-6139003) of met een van de priesters.

Bank
Onze Lieve Vrouwekerk
NL16 INGB 0000 0838 31
Dank voor uw bijdrage.

Kinderdoop
Alle informatie over de voorbereidende Doopcursus voor
ouders en peetouders bij R. de Ojeda, rector@olvkerk.nl
of 020 2400 803.

Collectes en kerkbijdragen

Contact
Priesters

De afgelopen maand heeft de kerkcollecte € 2.171,49 opgebracht; hiervoor onze hartelijke dank. U kunt uw
kerkbijdrage overmaken op onze rekening, zie hiernaast.

Rector R. Ojeda
020-2400 803
rector@olvkerk.nl

Misintenties

W.J.G.A. Veth
020-2400 802
wveth@olvkerk.nl

Gebruikt u het formulier dat achter in de kerk en in het
Ontmoetingscentrum ligt om uw misintenties door te
geven. Op het formulier staat hoe u een stipendium kunt
geven.

Adresgegevens
U kunt zich aanmelden als kerkbezoeker of uw adreswijziging doorgeven door een mailtje naar info@olvkerk.nl
of inleveren van het Registration Form dat achterin de kerk
ligt.

J. A. Núñez
06-302 964 04
jjanunez@gmail.com
De pastorale zorg in de OLV
kerk is toevertrouwd aan
priesters van de Prelatuur
Opus Dei

Rozenkransgebed t/m oktober

Vertrouwenspersoon

Vanwege het eeuwfeest van de Mariaverschijningen in
Fatima zal tot en met oktober vóór de H. Mis in de kapel
de Rozenkrans worden gebeden.

Mevr. Iris Maas-Bremer

Eucharistische aanbidding in de kapel
De wekelijkse Aanbidding in de kapel duurt van donderdag
11.00 t/m vrijdag 19.15 uur. Informatie bij Mevr. G.
Hoogland, bereikbaar op telefoon 06-27286632 of per email gerda.hoogland@live.nl

vertrouwenspersoon@olvkerk.nl

Kindercatechese
kindercatechese@olvkerk.nl

Sociaal spreekuur
Elke dinsdag 09.00-10.00 uur
in het Ontmoetingscentrum
06-150 938 68

spreekuur@olvkerk.nl

