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Spreuk van de week 
Vrede op aarde begint bij de vrede in je eigen hart. (Anna Raven) 
 
Algemene mededelingen 
 

 

Er vinden tot en met tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, geen vieringen plaats! 
 

Het secretariaat in Egmond aan den Hoef is gesloten, evenals het steunpunt Adelbertus. 
 

 
Herdenking 4 mei 
Dit jaar wordt 4 mei op een andere aangepaste manier herdacht i.v.m. het corona virus. Publiek en 
parochianen wordt opgeroepen de herdenking thuis via de televisie, radio of online te volgen. In verband 
met de geldende maatregelingen vragen wij u, 4 mei ‘s avonds NIET naar de parochiekerk en/of kerkplein 
Egmond aan den Hoef te komen. 
  
Er is een aangepaste herdenking in Egmond aan den Hoef, deze vindt plaats maar zonder publiek om 
18.00 uur. De tuinmannen zorgen vooraf dat het kerkplein zoals alle jaren keurig verzorgd is. 
Vazen staan ruim op tijd klaar. Op een ander tijdstip bent u uiteraard welkom om bloemen neer te zetten.   
  
Vanuit de regering, RIVM en gemeente Bergen is geregeld dat om 18.00 uur 1 afgevaardigde vanuit de 
gemeente, 1 afgevaardigde vanuit het 4 mei comité en 1 afgevaardigde vanuit Lamoraal van Egmont 
aanwezig is. De kranslegging wordt in stilte gedaan en signaal Taptoe wordt geblazen. 
  
Het vlag protocol 4 mei heeft dit jaar eenmalig een afwijking, van het normale vlag protocol voor 4 mei. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt u voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis de gehele dag halfstok te 
hangen, ter nagedachtenis van de oorlog slachtoffers. Uit eerbied en respect voor de dode.  
  
Namens het 4 mei comité Egmond aan den Hoef, dank voor uw medewerking. 
 
Vriendelijke groet, Marianne de Waard.  
 
Onderhoud H.M.M. Alacoque kerk 
Ook al zijn er geen kerkdiensten, het onderhoud aan de kerk gaat,  
met gepaste afstand, door. Afgelopen week is de firma Pronk bezig  
geweest met onderhoud aan de klokkenstoel in de toren van de  
H.M.M. Alacoque kerk. De klokkenstoel staat buiten, weliswaar onder het  
plafond van de toren, maar vol in de zeewind. Daarom wordt hij om de 8 jaar  
opgeknapt. Over enkele weken worden de dakkapellen op het kerkdak  
geschilderd en staat de kerk er weer goed bij.  



Pastoraal Woord 
Beste mensen in de parochie Egmond  
 
Het was vorige week al weer de tweede maal dat we een mis opnamen, en dat U langs elektronische weg 
erbij geweest bent. 
En ik heb -en U ongetwijfeld ook-  verlangd, al lezende en al vierende, naar het moment dat ook weer 
komt, dat wij weer door kunnen op de manier die we gewend waren. Het is eigenlijk nog maar zo kort 
geleden, maar het lijkt al weer een eeuw het verleden in te liggen, de tijd dat het de gewoonste zaak van de 
wereld was dat je op elkaars lip in de bus trein of tram zat, en dan tegen elkaar zei dat het met de drukte 
wel mee viel… Vorige week was ik op bezoek met de wagen in Amsterdam. Weer eens in de stad. Ergens 
bij het Rijksmuseum, en ik heb het wel eens meegemaakt dat het daar zo rustig was, maar dan moet ik wel 
vijftig jaar terugdenken… Ik kon zelfs parkeren! 
 
Het is voor mij een stille vreemde wereld, waar ons gebed op zijn plaats is voor zovele mensen die ziek zijn 
van de COVIC 19, maar ook gewoon om hun bestaan ten einde raad zijn. Om hun naasten in zieken- of 
verpleeghuis die ziek in het ziekenhuis liggen. Die soms hopeloos zijn om hun eigen isolement, soms zelfs 
buiten bewustzijn, of andersom hun hopeloze pogingen hun kinderen les te geven, de tijd door te komen, al 
verlangend naar een goede afloop. 
 
Maar vergeten we ook onszelf niet: allemaal zijn we uit ons ritme, omdat de gang van de gewone dingen 
gewoon verstoord is, en we niet weten wanneer dat allemaal weer tot rust komt. 
We weten zeker dat het niet zo blijft als nu. Het zal weer anders worden, weer een nieuwe balans vinden. 
Als je een naaste verliest dan beleef je net zo iets. Er is iets vertrouwds ten einde, een vanzelfsprekende 
mens in je wereld is -bijvoorbeeld- heengegaan, is niet meer. Dat is erg en er is een deel van je weg. Je 
kunt je het leven zonder deze niet voor stellen en het lijkt mijlen ver weg dat dat ook weer zal zijn. 
 
Daar is de Geest degene die we moeten ontmoeten, zodat we merken dat we nieuw verder kunnen, dat er 
echt wel op de plek van het vergane dat je verloren hebt steeds weer ook iets nieuws is waarmee weer te 
leven is, weer een nieuwe weg te vinden is, die kan worden ontdekt. Die wel anders is, maar waar je ook 
weer van kunt houden. Die ook alle moeite weer loont. Steeds weer gaat dat door, ieder leven lang. Elke 
dag is er weer de kans om nieuwe herinneringen te maken, als de oude pijnlijk en moe zijn geworden. 
Nooit is de kans om blij te zijn buiten je bereik. 
Als er een zinnige raad bestaat over hoe je jong blijft, dan denk ik dat dit er een is. 
 
N. Mantje pr. 1 mei 2020 
 
Viering via RTV80 van zondag 26 april j.l. 
Afgelopen zondag kon u op RTV80 de viering volgen in onze H.H.M. Alacoque kerk. Mocht u deze hebben 
gemist en wilt u deze als nog kijken, dan kan dat via deze link: https://youtu.be/H0re9WyxWOA 
 
Missaaltjes Berne Media – misboekjes voor de zondag 
Zoals u op onze website www.rk-bronvanlevendwater.nl heeft kunnen lezen, heeft Berne Media heeft onze 
zondag-missaaltjes van ‘De Zondag Vieren’ digitaal beschikbaar gesteld, zodat u de ‘televisie-mis’ mee 
kunt vieren. Onderstaand de links naar de boekjes voor de tweede tot en met de vijfde Zondag van Pasen. 
Enkele papieren exemplaren liggen per weekend voor u klaar in de Mariakapel. 
4e_zondag_Pasen_2020 5e_zondag_Pasen_2020 
 
Klokken van hoop en troost 
Met de opening van de basisscholen in mei, gaan we een nieuwe fase in met de maatregelen rondom het 
corona virus. Een hoopvol teken, aldus de organisatie ‘klokken van hoop en troost’. Zij heeft daarom 
besloten dat het goed is om 'klokken van hoop' voor nu te beëindigen. Dinsdag 29 april j.l. was de laatste 
''woensdagavond-luiding''. 
 
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We zullen dan nog eenmaal de 'klokken 
van hoop en troost' te luiden. De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur. Voor de 
laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land. 
Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we 
horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen! 
 
Alle misintenties die niet zijn afgelezen, zullen na de corona-crisis opnieuw worden verwerkt.  
 
Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

https://youtu.be/H0re9WyxWOA
http://www.rk-bronvanlevendwater.nl/
https://rk-bronvanlevendwater.nl/wp-content/uploads/2020/04/4e_zondag_Pasen_2020_A-jaar_29.pdf
https://rk-bronvanlevendwater.nl/wp-content/uploads/2020/04/5e_zondag_Pasen_2020_30.pdf

