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Beste lezers, 
De schepping van Michel Angelo in de Sixtijnse kapel in Rome trok in deze 
moeilijke tijd mijn aandacht. Adam en God, elkaar zo rakelings nabij. Het is 
alsof de scheppingsenergie aan Adam wordt doorgestuurd , de drang tot leven 
en al wat het leven tegen gaat met goddelijke energie, de Geesteskracht, te 
overwinnen. Het is verrijzenis. Hij die ons voorgaat, laat ons niet alleen en 
nodigt uit te verkondigen met woord en daad dat het leven overwint dankzij de 
verbondenheid met God en elkaar. ‘Creatie’ moge dan een ode zijn aan allen 
die zich inzetten, aan allen van wie het uiterste wordt verwacht, aan allen die, 
vaak staande in de schaduw, nu ‘helaas door de crisis’, ook eens in het voetlicht 
komen te staan, zij allen die dag in dag uit in de zorgsector werkzaam zijn, in de 
ziekenzorg, in de laboratoriums, etc. Zij verdienen het en ons gebed moge hen 
vergezellen. 
 

     Creatie 
 

      Een onooglijk ietsje 

      ingrijpend tot op het bot 

      structuur overhoop 

      wereldwijd 

      mensen verwijderend 

      mensen ruïnerend 

      Dat ietsje… Coronavirus 

      ten dode                    

 

Een onooglijke microbe 

mensen koortsig zoekend naar bevrijding 

mensen omringend zorgbehoeftigen 

mensen getroffenen nabij 

mensen zoekend naar contact 

mensen eenzaamheid doorprikkend 

mensen biddend om uitzicht 

mensen verwijderd samen 

bezeten met Microbe… leven! 

            Gedreven door 

          levensdrift 

         levenslust 

       levensverlangen  

     levensvertrouwen 

    levenshoop  

  levensliefde 

        Mens  en  God 

            elkaar  

  rakelings nabij, 

          een en al energie, 

                  raak ons,zet ons  

                                in vuur en vlam  

                                    Geest van God-Geest van mensen 

in, met en door Jezus, zo bidden wij in deze moeilijke, uitdagende 

tijd. Amen 

 

(Piet Coemans 25/3/2020 

Michel Angelo Schepping van de mens, Sixtijnse kapel) 
 
 

 



 

De Goede Week 
Enkele gedachten, woorden, beelden, gegroeid in de dagen rond de Goede 
Week. Zo maar doorgegeven als een nieuw verhaal geboren uit het oude 
verhaal. Vijgen na Pasen… ach lees het onbevangen, in de hoop van 
mijnentwege, dat er iets als een zaadje mag vallen in je hart, dat God 
groeikracht mag geven, Hij weet wel waartoe en hoe. 
 

Witte Donderdag 
 
Donker is de dag, de deur is dicht. 
Wie zegent nu en breekt het brood en schenkt de wijn 
wie voedt ons nu tot verbintenis in verlatenheid 
want de deur is dicht! 
 
Maar hoor: 
Één legt zijn bovenkleed af, 
knielt en wast de stoffige voeten 
van wie hem zijn toevertrouwd. 
En mensen trekken een kleed nu aan 
zorgen voor wie zwak en ziek is, 
hen is toevertrouwd, tot het uiterste toe. 
 
Een lichtstraal die binnen valt, 
de venster op een kier, de weg geëffend: 
dra zullen wij weer aan tafel zitten 
en Hij, ook nu gaat Hij met ons mee. 
 
(PC) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Die Vrijdag 
Kom, waak, bid met Mij 
maar de slaap was groot 
bij zijn vrienden 
de onmacht, de angst 
ach zo immens groot 
Alleen was Hij: Mijn God, moet dat!? 

Hof van Olijven 

 

Gejoel, rumoer, een rel, een opstand,  
geschreeuw in de straat 
weg met Hem 
uit de stad, uit het volk 
leiders denk aan je plaats 
denk aan je gefundeerde positie! 

Jezus gebracht  
voor de hogepriesters en Pilatus 

 

Met de koningsmantel 
doornenkroon, rietstok als staf 
bespot… 
Op oogafstand 
vrienden ontkennend, afstand doen 
uit onmacht, angst… 
De haan kraait  
blikken kruisen elkaar 
het hart speekt, weent 
door onmacht en angst heen! 

Bespotting door soldaten 
en verloochening door Petrus 

 
 
 
 
 
 
 

Kruisdraging 
Aan het kruis 

Stil is de straat,  
de weg buiten de poorten… 
Iemand, onschuldige burger, 
jij daar, helpt dit kruis dragen… 
Wenende vrouwen,  
een doek drogend het zwetend gelaat,  
strompelend naar Golgotha… 
 

Hartskreten 
heden zul je met mij zijn in het 
paradijs, 
jij mens van omkeer… 
vrouw zie daar je zoon,  
zoon zie daar je moeder… 
Vader vergeef hun wat ze doen… 
 

Ik heb dorst 
de aarde beefde 
de hemel scheurde  
in uw handen leg ik mijn Geest 
Hij boog het hoofd 
 

het is drie uur in de middag 

 De dood 

 



 

Stille zaterdag…. en 
verder….. 
 
In de stilte  
knaagt de eenzaamheid 
en sluit de deuren. 
 
In de stilte 
klinkt een vogel 
zoekend naar broedplaats, 
een zonnestraal valt plots  
door het kleine raam 
en geurende bloemen 
dringen doorheen de spleten. 
 
In de stilte der stilte 
herleeft de herinnering 
-oude nieuwe verhalen- 
zij voedt hoop en vertrouwen, 
zet de deur op een kier… 
Leven lokt naar buiten! 
Is het opstanding, verrijzenis… 
 

 
 

het beste in mezelf 
aangesproken: 

mens 
worden wie je bent 
mens met mensen 
leven, leven geven! 

Is het verrijzenis, 
opstanding… 

 
Hij, Hij gaat u voor 

en dra zullen wij saam 
weer bidden, smeken, 

zingen en dansen: 
opgestaan, verrezen! 

 
En in de stilte der stilte 

neuriën woorden 
een innig lied*: 

 

 
 

Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen, 
wat wij in Hem bezaten 

is altijd om on heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Te veel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 
 

Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

Piet Coemans 
*J.W.Schulte Nordholt 

 
En ja, Palmpasen ontbreekt… Maar weet, we juichen het 
ganse jaar en zingen terzelfdertijd: hosanna,  ontferm U , 
lof en bede te saam. 
Vijgen na Pasen… hoe lang duurt het Paasgebeuren… een 
leven lang en nog veel langer, zo hopen en beleven we 
het toch, niet? 
Nog zalige ‘paasdagen’! 
Met hartelijke groet. 
Piet Coemans, emeritus pastoor 
 

 
 
 

Samen verenigd: elke zondag wordt om 10u30 de eucharistieviering 

uitgezonden vanuit Amersfoort. De voorgangers, cantors en organisten 
assisteren telkens een van de bisschoppen. Zie website van de kerk: OKKN.nl . 
Onze pastores verzorgen wekelijks een meditatie uitgaande van de 
zondaglezingen. Zie de website van de parochie. Op aanvraag wordt deze ook 
digitaal toegestuurd.  

 
 
 
 
 



 

Afscheid 
 

 
Lut Cosemans (68j) 

Moge we ons verbonden weten met 
Oostheuvel. Twee van onze gasten zijn 
afgelopen week overleden. Bij de 
maandelijkse eucharistieviering waren 
zij trouwe aanwezigen.  Aan hun 
medebewoners, familie en begeleiders 
bieden we ons medeleven aan. 

 
Johan Vandermeer (66j) 

 
 
 

 
Emeritus pastoor Piet 
Coemans 
Op de Dries 47, 3770 
Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 

wim.vandenberg@okk
n.nl 
 

Leonie van Straaten 0621658754 

leonie.vanstraaten@okkn.
nl  
 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG 
Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 

Parochie Maria Magdalena  
Boschdijk 354, 5622 PA 
Eindhoven.    
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven 
website: www.okkn.nl of 
heilige Maria Magdalena 
parochie Eindhoven 
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