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Normaal gesproken schreef ik altijd dit weekeinde iets over Koningsdag. 

Sinds jaar en dag is de stoep aan de Snuiverstraat immers één van de meeste 
begeerde stukjes van Krommenie.  
Lang geleden in ons eerste jaar in Krommenie werden we om 5.30 uur gewekt 
met muziek onder ons slaapkamerraam.  
Wat krijgen we nu? Kerstnachtzingen is geweest en luilak was het nog niet.  
Een meisje met blond haar stond in de morgenkou haar blokfluit te spelen.  
In de loop van de jaren werd het steeds drukker. De avond van te voren kwam 
er bij.  
Een week van te voren waren de straten al met krijt en plakband ingenomen.  
Complete campers voor de kerkdeur terwijl er een uitvaart was.  
Mensen die met de vouwwagen op het grasveld gingen kamperen.  
En daar hadden we onze eigen ‘uitsmijter’ Cor de Wildt voor.   
Koek en Zopie bij de pastorie, ‘en mag ik even naar de WC’.  
En dit jaar dus absolute stilte.  
 
Op verzoek luiden maandag van 9.45 tot 10 uur alle kerkklokken in het hele 
land.  
Het idee is dat daarna iedereen thuis het Wilhelmus zingt.  
Voor degene die denkt ‘hoe was dat ook al weer’. Hierbij de tekst:  
Wilhelmus van Nassouwe, ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik 
altijd geëerd. 
 
En omdat het volgende week 4 mei is en we in dit ook zingen ook maar even dit 
couplet:  
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller 
stond,  
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 
 
Dat brengt ons bij de volgende week waar we 75 jaar bevrijding vieren. 
Vanwege dit jubileumjaar is er zondag 3 mei een oecumenische viering 
gepland. 
Deze dienst zal via You Tube worden uitgezonden.  



Iedere week denk ik de Vastenaktie voorlopig te kunnen afronden.  
Maar deze week lag er weer een zware envelop met € 89,30 in de brievenbus.  
Afkomstig van de bezoekers van de koffieochtend op de 3e woensdag in de 
Petruskerk. 
Dus dat maakt de stand deze week € 8825.  
 
Als laatste nieuws uit de krant dat bij de jaarlijkse lintjesregen twee mensen 

verbonden met de Petrusparochie  

lid zijn geworden in de orde van Orde van Oranje Nassau:  

Ton Smit uit Assendelft-Noord en Jan Kerssens uit Krommenie.  

Van harte gefeliciteerd. 

 

 

Dan kwam er deze week nog een emailbericht van de andere kant van de 

wereld afkomstig van Johan van Geest.  

Hij heeft toen Jacqueline Flieger in Nw Zeeland ernstig ziek werd haar naar 

Nederland begeleid en tot haar dood voor haar gezorgd. 

Drie en half jaar geleden na haar overlijden is hij weer terug gegaan. 

Hallo Mathee. 

Hoe gaat het ermee? Ik dacht het wordt ongeveer tijd dat ik iets van me laat 

horen.  

Wel ik vierde mijn 90 ste verjaardag op 17 maart en voel me nog heel goed.  

Ik woon bij mijn dochter en wij kunnen heel goed met elkaar opschieten. 

Ik moet dikwijls denken aan de tijd dat ik de H mis deelnam met Jacqueline.  

Het was een mooie tijd. Het is moeilijk om in woorden te brengen  

 de waardevolle tijd die ik heb mee gemaakt op die zondagen in die mooie Kerk.  

Doe in ieder geval de groeten aan iedereen. en ik zal Jullie nooit vergeten.  

God bless you all. 

 

 

In de afgelopen periode zijn er 6 kerkelijke uitvaarten vanuit de parochies van 

Koog aan de Zaan, Wormerveer en Krommenie geweest.   

Omdat het maar de vraag is of er met Pinksteren een parochieblad verschijnt  

en omdat er door de beperkingen van maximaal 30 aanwezigen velen niet bij 

het afscheid aanwezig konden zijn  

publiceren we de In Memoriams ook in de Nieuwsbrief. 



Op vrijdag 3 april is Annie Beijer – Willemse onverwacht overleden op 89 jarige 

leeftijd.  

Toen zij de telefoon niet opnam vonden haar kinderen haar gestorven in een 

stoel.  

Zij werd geboren in het oude Zaandam. Annie werkte in de thuiszorg en was in 

haar jeugd actief bij de jeugdbeweging.  

Ze leerde Joop Beijer kennen en trouwden elkaar in 1955.  

In de loop van de jaren werden er 4 zonen en 2 dochters geboren.  

Ze hadden een bouwbedrijf aan het Zuideinde en Annie was daar behalve met 

haar zorg voor het gezin en huishouden:  

telefoniste, gastvrouw, receptionist en natuurlijk schoonmaakster. 

Want dat heeft ze tot het einde toe gedaan, alles moest er spik en span uitzien.  

Later werden ze de trotse oma en opa en weer later zelfs overgrootouders.  

Kleinkinderen vertelden over grootouders waar je altijd welkom was, waar van 

alles kon en alles mocht.  

En oma hield van zingen; op weg naar vakantie in Italië heeft oma volgens hen 

de hele reis liedjes gezongen.  

Het gezin en de familie waren heel belangrijk voor haar. Als er wat te vieren viel 

dan werd dat groots gedaan, daar genoten ze intens van. 

Ook aan de camping en de zeilboot in Friesland zijn vele goede herinneringen 

verbonden. 

Toen het bouwbedrijf stopte werd de schuur gesloopt en ontstond er een mooi 

grasveld en tuin met uitzicht op de Zaan.  

Beiden waren ze actief in koren. Joop op de Koog, Annie in ’t Kalf en bij Joop 

zijn uitvaart in januari 2018 was er één gezamenlijk koor.  

Door de coronacrisis waren er enkele koorleden die vanaf de koorzolder Annie 

met hun stem uitgeleide hebben gedaan,  

want zo zeiden haar kinderen: ‘moeder ging zingend door het leven’.  

In de kerk was alleen het eigen gezin aanwezig, terwijl bij Joop de kerk twee 

keer gevuld was.  

Vele bloemstukken gaven de verbondenheid aan van velen met haar. 

En na de kerk was er een erehaag van parochianen om Annie een laatste groet 

te brengen en te danken voor haar trouwe meelevendheid met de 

parochiegemeenschappen.  

Daarna is haar lichaam begraven in Zaandam. 



Hierbij een impressie van de erehaag die de bocht omging langs de 

Provincialeweg en van de zee van bloemen. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Donderdag 2 april is Simon Heijnen 

overleden in verpleeghuis De Bonte Ruiter in Wormerveer. 

In deze plaats werd hij geboren op de feestdag van Maria ten Hemelopneming 

in 1927.  

Ruim 92 jaar oud is hij geworden, een gezegende leeftijd voor een mens.  

Bijna 63 jaar was hij getrouwd met zijn Truus Heijnen-Knots.  

Simon groeide op aan de Evertsenstraat, werd automonteur maar werkte het 

grootste deel van zijn leven als tekenaar bij het gasbedrijf.  

Vanwege de woningnood hadden ze maar liefst 6 jaar verkering.  

Toen was er een huis aan het Oversluispad waar de 2 dochters en 3 zonen 

opgroeiden.  

Ze werden opa en oma en in de laatste fase zelfs overgrootouders.  

In 1988 ging hij met pensioen en braken er rijke jaren aan. Samen hebben ze 

veel gewandeld en gefietst.  

Mooie reizen gemaakt, de trimclub en vriendenclub. Hij was supporter bij 

Saenden.  

Met veel plezier heeft hij geschilderd bij de schilderskring Krommenie.  

Simon had een opgeruimd karakter, had humorvolle uitspraken. Zeventien jaar 

geleden verhuisden ze naar het Marktplein.  

Hij genoot van liedjes en teksten van Toon Hermans: De laatste uren voor het 

einde, dan wordt die grote wereld klein, 



is plotseling alles onbeduidend tot aan het laatste beetje pijn. 

Wat wij zo indrukwekkend vonden verliest zijn glans, verliest zijn zin. 

maar achter de gesloten ogen glanst een gigantisch groot begin.  

Vanaf zijn 85e levensjaar moest hij telkens wat inleveren.  

Zijn vrouw heeft vele jaren die zorg kunnen geven tot ze dat moest overgeven, 

een moeilijke beslissing was dat. 

‘Na een mooi en goed leven is Simon in alle rust ingeslapen’ stond er op de 

kaart. 

Simon is gedoopt en betrokken geweest op de OLVG parochie aan de 

Markstraat.  

Vanwege de beperkingen rond het corona was het kerkelijk afscheid in 

familiekring in het crematorium in Zaandam. 

 
 

Op de derde zondag van vindt u een viering uit de Petruskerk.  

De teksten vindt U hieronder. 

Klikt u hier om die te bekijken.   

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Op de website van de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft vindt u 

verwijzingen naar kerkdiensten in Krommenie. 

http://www.rvkkrommenieassendelft.nl 

 

Sterkte samen in deze dagen. Dat we elkaar niet loslaten 

en de telefoon eens pakken om elkaar te bellen. 

 

Matthé Bruijns 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
http://www.rvkkrommenieassendelft.nl/


Teksten van de viering op de Derde zondag van Pasen 

 

De Emmausgangers  

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 
zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Welkom bij de viering  in deze lege kerk. We hoorden het deze week in de 

persconferentie: 

Dit kan voorlopig nog wel even duren.  

En als kerk hebben we natuurlijk 1 voordeel.  

We zijn al heel lang voorbereid op de anderhalf meter samenleving. 

Meestal is er ruimte genoeg om ons heen en met een stoel kunnen we ons 

helemaal in de ruimte verdelen. 

Maar net als de horeca, we moeten voorlopig afwachten. 

En dat is een woord dat we in de kerk liever niet gebruiken: af-wachten 

Het gaat meestal over ver-wachten, over uitzien. 

Zoals we dat doen in de advent op weg naar Kerstmis. Zoals we dat doen op 

weg naar Pinksteren. 

We wachten actief op de komst van de Heer, de komst van de Geest. 

 

Op het leesrooster van de kerk staat het verhaal van de Emmausgangers. 

Een verhaal uit het voor-Corona tijdperk, want ze lopen met elkaar op en 

iemand haalt hen in 

en vraagt waar ze het over hebben. Onmogelijk in deze tijd, als vreemden met 

elkaar oplopen. 

Bovendien ze nodigen hem uit in huis, 3 personen,dat heet tegenwoordig een 

‘ongewenste samenscholing’  

bovendien breekt hij het brood en ze nemen er ook nog van. 

‘Niet doen’, zeggen de deskundigen.  



En toch lezen we dit verhaal vol verwachting dat die tijd ook weer gaat komen, 

dat we eucharistie kunnen vieren, dat we ter communie kunnen gaan. 

 

De Emmausgangers is ook een verhaal van verdriet, van wat je had, dat 

verloren is gegaan, en niet meer terug zal keren. 

en toch ook weer hoop, dat er doorzicht is, dat juist de vreemdeling, de mens 

die jij niet kent jouw hoop kan geven. 

 

Openingsgebed  

Wij zoeken U, God, 

zoals iemand naar woorden zoekt voor wat onzegbaar 

is.  

Als wij het diepste uitspreken dat ons ter harte gaat, 

noemen wij dan niet uw naam? 

Als wij zwijgen omdat we geen woorden vinden,  

komt Gij dan niet in ons aan het woord? 

Open ons hart God, 

voor woorden van warmte ooit gesproken door Hem 

die uw Licht voor de wereld was. 

Laat Jezus' Woorden in ons midden tot leven komen  

dat wij erdoor geraakt,  

voor elkaar gaan voelen wat Hij voor mensen voelde, 

zodat wij doen wat Hij ons hartverwarmend heeft voorgeleefd.    

Amen.  

 

Lezing uit het evangelie volgens Lucas 

 

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat 

Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag.  

Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  

Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf 

op hen toe en Hij liep met hen mee.  

Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.   



Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?”  

Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.  Een van hen, die Kléopas heette, nam 

het woord en sprak tot Hem:  

 “Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer 

dagen gebeurd is?”  

Hij vroeg hun: “Wat dan ?”  

Ze antwoordden Hem: “Dat met Jezus de Nazarener, een man  

die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het 

volk;  

hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om 

Hem ter dood te laten veroordelen  

en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.  

En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen !  

Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.  

Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren 

in de vroegte naar het graf geweest,  

maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en ze kwamen zeggen  

dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,  

die verklaarden dat Hij weer leefde.  

Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan  

en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.”  

Nu sprak Hij tot hen: “O onverstandigen, die zo traag van hart zijt  

in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben !  

Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”  

Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten  

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.  

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,  

maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.  

Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt 

ten einde.”  

Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.  

Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte 

het hun toe.  

Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun 

gezicht.  



Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons,  

zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”  

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.  

Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  

Dezen verklaarden: “De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.”  

En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was  

en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 

 

Overweging 

Mensen onder weg,  Zij lang geleden, maar ook wij, u en ik, allemaal zijn we op 

onze levensreis. 

Een weg van dalen en hoogten, een weg van hopen maar ook teleurstelling, 

een weg van vallen en opstaan en toch steeds maar weer verder gaan. 

Op de levensweg gebeurt veel hoopvols, er wordt veel aan warmte en 

genegenheid gegeven. 

Een weg waar mensen veel voor elkaar kunnen betekenen. 

Maar ook een weg, waar het lijden en de wanhoop, keer op keer toeslaan. 

Het is voor veel mensen iedere dag nog steeds Goede Vrijdag. 

En we weten uit eigen ervaring, dat het moeilijk is om uit dat dal vandaan te 

komen, 

om opnieuw moed te vinden, om op te staan en verder te gaan. 

 

Het verhaal van de twee mensen op de terugweg naar Emmaüs is ook ons 

verhaal  

Eén van hen wordt bij de naam genoemd: Kleopas. 

De ander blijft onbenoemd en dat is niet voor niets. 

Het geeft de gelegenheid om ook zelf in dit verhaal te stappen.  

Jij loopt daardoor ook mee van Jeruzalem naar Emmaüs,  

Ja, er is al op je gerekend, naast Kleopas is er ruimte voor jou gemaakt, 

zodat je in die naamloze Emmaüsgangers jezelf ziet gaan, jij met je eigen 

levensloop. 

 

Gedesillusioneerd keren zij terug naar hun oude leven. 

Een onbekende die loopt met hen mee en vraagt wat er aan de hand is ? 

Dat is ook wat wij zouden kunnen doen: Maak ruimte om elkaar te bevragen, 



bel elkaar op, spreek elkaar aan bij de voordeur  en op afstand bij het tuinhek 

of op de galerij.  

neem de tijd om naar elkaar te luisteren. Echt te luisteren. 

En dat is verdraaid moeilijk, want veel te snel wordt er langs de ander heen 

gesproken.  

'Gaat het goed' of gaat ie lekker?' 

Dan moet je al heel wat energie bij elkaar rapen, 

om te zeggen, 'nou, nee het gaat eigenlijk helemaal niet goed' 

Het Emmausverhaal is óns verhaal. Ook wij zijn onderweg.  Het lege graf ligt 

áchter ons,  

maar wat dat te betékenen heeft, weten we niet goed.  

Een leeg graf zegt pas iets als je hem die uit dat graf is verdwenen persoonlijk 

ontmoet.  

Daar gaat ons verhaal over, over hoe je hem herkennen kan, gewoon, 

onderweg in je leven.  

Die twee herkennen hem níet.  

Ze hebben het beeld in zich van de gekruisigde, de mens gebroken door lijden, 

ze zien het beeld van mensen op de Intensive Care, van al die vluchtelingen, 

van al die mensen die zich grote zorgen maken over hoe we deze crisis 

financieel gaan betalen.  

Wanneer je al dit lijden en al deze zorgen serieus neemt,  

dan kan je ook niet zomaar overschakelen naar dat dit nu allemaal voorbij is. 

 

Ja, Jezus, sprak er over dat een mens zich nergens bezorgd over hoeft te maken  

omdat er een hemelse Vader is die voor hen zorgt,  

een wereld waarin mensen niet oordelen maar vrijspreken,  

hun vijand liefhebben omdat die hun gelijke is,   

een wereld, kortom, van grenzeloze barmhartigheid: eindelijk een 

menswaardig bestaan.  

Het Rijk van God: wie zou er níet naar verlangen?  

Maar Jezus is met visioen en al de wereld uitgejaagd.  

Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, was en is dus kennelijk vergeefs.  

Dan loop je maar weer terug naar ‘af’. Wij, 2000 jaar later, lopen met hen mee.  

Komt er ooit een betere wereld? Het lijkt er niet echt op.  

 



‘We zijn bij het lege graf geweest’ zeggen ze, ‘maar hém hebben we niet 

gezien.’  

Hébben ze hem ooit echt gezien, herkend?  

Eigenlijk niet. Toen hij met hen sprak over de weg die hij zou moeten gaan,  

de weg van miskenning, mislukking, lijden en dood, begrepen ze er niets van.  

Ze herkenden hem niet, en ze wílden van zijn weg niet weten.  

Daarom herkennen ze hem ook nú niet.  

‘Moest de Messias dit alles niet lijden. ’ vraagt de vreemdeling. Móest: 

ja,  waarom eigenlijk?  

Omdat dát de manier is waarop God in de wereld herkenbaar wordt: 

machteloos, want in God is geen geweld.  

Jezus, profeet en Messias, moest dát laten zien, in mensenvorm:  

God dringt zich niet op, hij is als een tochtgenoot die enkel vraagt:  

‘waarom kijken jullie zo treurig, waar hebben jullie het over?’ en jou dan aan 

het woord laat.  

Hij is een tochtgenoot die begríjpt, een luisteraar die laat zien wie jij bent,  

omdat hij langs dezelfde weg gaat als jij, maar wel heel ánders:  

als een mens die volstrekt open is, vertrouwvol, leeg van zichzelf,  

een mens die zichzelf durft verliezen en dat heel discréét laat zien,  

zoals aan de tafel van het laatste avondmaal, waar hij de voeten van zijn 

vrienden wast.  

Als je dát begrijpt, herken je hem.  

Dan begrijp je ook dat het grote verhaal van de Schrift dáárover gaat:  

over Gods kracht die enkel in zwakheid duidelijk wordt, in de dwaasheid van 

het kruis.   

 

Jezus komt niet als de superster, het idool die volle stadions trekt. 

Dat zou ook erg onhandig zijn in dit corona tijdperk waar evenementen en 

festivals en kerkdiensten voorlopig niet mogelijk zijn. 

Nee, Jezus loopt als een vreemdeling met ons op.En je ontdekt zíjn weg als de 

jouwe.  

Dan begint het in je hart te branden en ga je het vermoeden: ‘hij loopt niet 

náást me, hij is ín mij.’  

 

 



En als dan het brood gebroken wordt, herken je hem hélemaal, en weet je:  

‘ik zal hem zien, wanneer ik hetzelfde ga doen als hij: Rijk van God.’  

We begonnen deze viering  met een couplet van het Lied aan het licht: 

Licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen niet uit elkaars 

genade vallen. en doelloos en onvindbaar zijn. 

‘Kom, Heer Jezus,’  Kom ín ons, opdat we door te doen wat jij hebt voorgedaan,  

jou mogen herkennen.  

Amen.    

 

Voorbede 

 

God, wij danken U 

voor alle goeds dat in ons mensen schuil gaat. 

Voor de solidariteit die wij opbrengen voor elkaar, voor de sociale samenhang 

die ontstaat. 

 

Wij danken voor het werk van artsen en verzorgenden 

en voor alle mensen die onze maatschappij draaiende houden 

wij bidden voor hen om kracht dat zij het werk vol durven en kunnen houden.  

Dat zij zich gedragen weten. 

 

Wij bidden u voor alle mensen waar ook ter wereld die lijden, 

voor al die mensen die ziek zijn geworden en vechten voor hun gezondheid. 

Voor al die mensen die ervaren dat zij dit leven hier moeten loslaten. 

voor al die mensen die hun weg in eenzaamheid moeten gaan 

laat hen toch iets ervaren van Uw liefde en kracht, dat zij tochtgenoten 

ontmoeten. 

 

Wij bidden voor onze overledenen,  voor al die mensen die dit leven hebben 

moeten loslaten 

dat zij delen in de opstanding van Uw Jezus. 

Voor al die mensen die achter blijven,  die hun weg nu zonder hun geliefden 

verder moeten gaan. 

Geef ons geloof en vertrouwen en open ons hart om de ander  steun en liefde 

te geven, 



en ook om warmte, steun en liefde te ontvangen. 

Laat ons zo groeien in liefde voor U en voor elkaar. 

 

Wij bidden voor alle mensen die in hun bestaan worden bedreigd,  

vluchtelingen, hongerigen, armen van wie leven zorg en pijn is geworden. 

Dat in deze dagen van Pasen  mag blijken dat verraad, onrecht en dood niet het 

laatste woord hebben. 

Laat Uw Geest over deze aarde gaan, voedt ons met hoop en vertrouwen, 

dat ook wij mensen worden vol van dienstbaarheid. vol van hoop, vol van 

toekomst.  

 

En bidden wij met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, 

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 

Emmausgangers toen en nu 

 

Zo gaan mensen ook vandaag met elkaar op weg. 

Niets bijzonders, niets speciaals. 

Doodgewone mensen, alledaagse gebeurtenissen: 

lief en leed, geluk en ongeluk, angst en twijfel… 

Doodgewone mensen die klagen en hopen, die elkaar vertellen wat hen bezig 

houdt. 

Die ervaringen delen en ze laten bezinken tot ze helder worden op de bodem 

van de herinnering. 

Mensen die intreden in elkaars verhaal worden samenhorig. 

Ze dragen elkaar op de weg van mens naar medemens, 



van vreemdeling naar vriend. 

Verbondenheid wordt kracht die niet te breken is. 

Zo gaan mensen ook vandaag de weg van het leven. 

 

Het is niet voor niets dat uitgerekend dit verhaal van de Emmaüsgangers  

de inspiratiebron is geworden van de pelgrims: 

Moge Christus je reisgenoot zijn of zoals je kunt bidden als avondgebed: 

‘Heer blijf bij ons want het is avond en de nacht zal komen.’ 

 

Zo willen we bidden  om zegen  

 

Moge Gods zegen onderweg met ons zijn. 

Mag Zijn Licht ons vooruit gaan, 

Mag Zijn wijsheid ons vergezellen. 

Mogen wij als opgestane mensen tochtgenoten zijn. 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

 

En we luisteren naar de laatste twee coupletten van het Paaslied. 

Licht dat ons aanstoot. 

 

 

 
 
 


