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Pasen: er komen betere tijden!  
Ik zat eens in de trein. Er kwam een jong 
meisje naast mij zitten. We raakten met 
elkaar in gesprek. Het meisje vertelt mij dat 
zij zich anders voelt dan haar klasgenootjes. 
Zij houdt van tekenen en gedichten 
schrijven. Haar klasgenootjes zijn vooral 
bezig met uitgaan en verliefd worden. Ze 
zegt: ‘Iedereen vindt mij raar en stom. 

Ik vind het leven nu even niet zo leuk.’ 

In de trein laat het meisje mij een paar tekeningen zien die zij zelf heeft gemaakt. Ze zijn heel erg 
mooi. Dit meisje heeft echt een bijzonder talent van God heeft gekregen waar ze iets mee moet 
doen. Dat zeg ik ook tegen haar. Ze kijkt mij ongelovig aan. Toen kwamen we bij het station waar 
we allebei moesten uitstappen. Allebei gingen we onze eigen weg. Heel vaak heb ik nog aan de 
ontmoeting met dit meisje gedacht en me afgevraagd: ‘Hoe zou het nu met haar zijn?’

Toevallig kwam ik haar een half jaar later opnieuw tegen op hetzelfde station. Ze herkende mij nog 
en bedankte mij voor het gesprek dat we hadden in de trein. Ze vertelde dat het nu weer goed met 
haar ging. Na de zomer zou ze naar de kunstacademie gaan. Het meisje had weer zin in het leven. 
Ik werd er echt blij van. Voor mij is dit ook de betekenis van Pasen. Weer opstaan uit moeilijke 
situaties. De kracht vinden om na een crisis je leven weer op te pakken.

Ook wij zitten nu in een moeilijke tijd. De hele wereld zit op dit moment in een crisis. Het 
coronavirus maakt ons angstig, verdrietig en onzeker. Hoe lang gaat het duren? Hoe zal het 
allemaal verder gaan? Blijf ik en mijn familie gezond? We hebben veel vragen. Net als het meisje in 
de trein, vinden wij het leven misschien nu ook niet zo leuk. 

Maar een ding is zeker. Het wordt weer Pasen. De lente is al begonnen. Er is ondanks de moeilijke 
tijd ook veel nieuw leven. Kijk maar naar de bloemen in de tuin, de vogels die aan het nestelen zijn 
en de lammetjes in de wei. Ondanks de crisis is er nog steeds veel moois waarvan we kunnen 
genieten. Ik hoop dat het ook u lukt om juist nu toch te genieten van de kleine dingen. Ik hoop dat 
het u lukt om toch moed en vertrouwen te houden. Deze crisis duurt misschien lang, maar er 
komen zeker weer betere tijden. Het meisje dat ik ontmoette in de trein is daarvan een mooi 
voorbeeld. Zalig Pasen!


Pastor Astrid van Engeland
.



Kerkdiensten voor Doven afgelast 
In deze corona-tijd hebben de Nederlandse 
bisschoppen een moeilijk besluit moeten 
nemen: tot 1 juni zijn er geen “publieke 
vieringen” meer. Geen heilige Mis, voor 
katholieken is dat een zwaar offer. Zeker in 
de Paastijd. Daarom zijn ook alle vieringen 
voor doven afgelast, tot 1 juni. Daarna zien 
we verder. Dat is moeilijk, echt een kruis. 

Na de viering blijven we altijd samen, om 
samen koffie of te drinken en met elkaar te 

praten, gewoon, ontspannen, doven onder elkaar. Dat moeten we nu een hele tijd missen.

Katholieke vieringen op de televisie met tolk gebarentaal 
Elke zondagmorgen om 10 uur zendt de KRO-NCRV een Mis uit op de televisie. Toen de 
kerkdiensten voor doven moesten stoppen, dachten we: we moeten aan de KRO-NCRV 
vragen of er een tolk gebarentaal bij de 
viering mag zijn. 

De KRO-NCRV heeft dat goed gevonden. 

Het Katholiek Dovenpastoraat zorgt voor 
de tolkuren en de KRO-NCRV zorgt voor 
de rest. De KRO-NCRV betaalt de andere 
bijkomende kosten.

Er was wel een voorwaarde: de tolk mag 
niet naast de priester staan. Daarom zit 
de tolk in een “gebaren-postzegel”. Sommige mensen hadden dat liever anders gezien. Maar 
we zijn al heel blij dat dit zo kan. De KRO-NCRV en ook het Katholiek Dovenpastoraat hebben 
veel positieve reacties van dove mensen gekregen.

Elke zondag tot eind mei: 10-11 uur NPO1 Katholieke Mis met tolk gebarentaal. 

Op Paaszondag 12 april van 11 tot 12.


Patricia Verhoeven-Taks 
Sinds 10 januari werkt Patricia Verhoeven één dag in de week samen met 
Judith Schuitvlot op ons secretariaat. In februari kreeg Patricia slecht nieuws: 
ze moest worden geopereerd. Op 25 maart is zij geopereerd. Nu is zij thuis 
aan het herstellen.
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Kerkdiensten voor Doven in Den Bosch: we blijven bij de zusters! 
Sinds 2010 hebben we elke maand kerkdiensten voor doven gehad bij de zusters in Den Bosch. 
Ze hebben ons altijd gastvrij ontvangen. Maar de zusters zijn niet meer zo jong en ze vroegen 
ons naar een andere plek te zoeken voor onze bijeenkomsten in Den Bosch. De Sint-Jan was 
bereid ons onderdak te geven. Maar toen hoorden we van de zusters dat we toch mogen blijven 
bij hen in Den Bosch. Het bestuur van de congregatie zei: “Onze congregatie heeft vanaf het 
eerste begin een speciale band met doven gehad, en wij willen daarmee doorgaan”. 

Dat is toch prachtig! De bijeenkomsten in Den 
Bosch blijven bij de zusters. Wel hebben de 
zusters voorwaarden gesteld, om het voor de 
zusters minder zwaar te maken. 

We zetten die voorwaarden op papier. 

Binnenkort krijgt u meer informatie!


Paaszaterdag: hoopvol licht in alle huizen 
De Raad van Kerken In Delft komt met een heel goed initiatief. Ze hebben een oproep 
gedaan aan alle kerken: “Zet een kaars voor je raam, op de avond van Paaszaterdag, 11 
april.” Deze oproep gaat nu als een “lopend vuurtje”door het land. Zo laten we het licht 
schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.
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Wilt u geen nieuwsbrief meer 
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Overledenen 
• Riekie Bentvelzen-Steijn , december 2019 

• Ludia Bogaarts-de Kock, 3 maart 2020

• Zuster Teresia Postel, 25 maart 2020

• Annie de Wagenaar-Kuijpers, 30 maart 2020


Wilt u met ons praten? 
Wilt u met ons praten? Heeft u een vraag? Wilt u iets vertellen? Of: wilt u zomaar even contact? 
Dat kan! U kunt met ons in contact komen door Whatsapp, Skype, Facetime, Zoom, e-mail. 

We willen de tijd voor u nemen.

Skype: katholiekdovenpastoraat

Facetime: doofenkatholiek@icloud.com

Whatsapp: 06 38895789

E-mail: contact@doofenkatholiek.nl

Zoom: mail naar contact@doofenkatholiek.nl
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