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 Datum:  5 Mei. 2019.                                                                                              Nr: 405. 

Vieringen 
Zondag 5 mei om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v.de Cantorij. 

Woensdag 8 mei, 8.45 uur rozenkrans bidden, dan woord en communieviering. 

Zondag 12 mei, om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 6 mei om 20.00 uur vergadert de BCP in de Achterkamer 

Woensdag 8 mei 20.00 uur komt de  Pastoraatgroep bijeen in de Achterkamer; 

Mededelingen.  

Kevelaer 
De parochiële bedevaart naar Kevelaer vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 4 september.  

Kijk voor aanmelden in het aprilnummer van het blad Samenstromen of op de website.  

Meer info? Neem contact op met pastor Bosma of diaken Van Aarle. 

 

Op zaterdag 11 mei, om 16.30 uur, vindt er in de Petruskerk in Roelofarendsveen een 

bijzondere Eucharistieviering plaats. Nabor Langstraat, stagiair in onze parochiefederatie, 

heeft als eindproject om een uitlegmis te organiseren. Pastor Bosma zal hierin voorgaan. 

Tijdens deze mis zijn er enkele momenten waarin de stagiair wat meer uitleg geeft over 

hetgeen er gebeurt. Bijvoorbeeld waarom we gaan staan, welke gebeden er worden gezegd, 

wat de betekenis is van liturgische gewaden en nog veel meer. Na de viering zal er 

gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 

Kijk voor meer informatie in Samenstromen of op de website. U bent van harte welkom. 

 

Wij herdenken allen die voor onze vrijheid hun leven gaven. 
In eerste instantie werden alleen de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse 

militairen en verzetsstrijders herdacht. Het initiatief hiertoe werd genomen door Jan Drop 

(1907-1993) uit Den Haag, wiens vader en broer in de oorlog werden gedood. Drop en zijn 

vrouw Gré hielpen Joden aan onderduikadressen en ontvingen hiervoor de Yad Vashem-

onderscheiding. De eerste herdenking werd op 4 mei 1946 gehouden. Schoksgewijs werden 

de definities wie vereerd moest worden aangepast. In 1961 werd het officiële memorandum 

voor 4 mei aangepast, waardoor ook de aan Nederlandse kant gevallenen tijdens andere 

militaire conflicten werden herdacht, zoals bij de politionele acties in de nadagen van 

Nederlands-Indië en bij VN-vredesoperaties in bijvoorbeeld Libanon, Bosnië en Afghanistan.  

 

Uiteindelijk werden alle Nederlanders herdacht die vanaf de Tweede Wereldoorlog door 

oorlogshandelingen of bij VN-vredesmissies waren omgekomen, zowel in als buiten 

Nederland. Vanaf 1981 is de herdenking ook gericht tegen 'racisme en onverdraagzaamheid'. 

Dat alle slachtoffers de Nederlandse nationaliteit moeten hebben gehad werd overigens pas in 

2015 officieel vastgelegd.                Daarom willen we 2 minuten stil zijn. 
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