
 
 

NIEUWSBRIEF 
= vrijdag 3 juli 2020 = 

 
Inhoud 
- Vakantie 
- Aanmelden voor vieringen 
- Kerken open 
- Minder Nieuwsbrieven 
- Ter inspiratie 
---------------------------------------------- 
 
Vakantie 
 
Officieel begint komende maandag de 
vakantie voor de regio Noord. Een 
periode waarin er geen school is en dat 
er niet gewerkt hoeft te worden.  
 
Het woord ‘vakantie’ is afkomstig van 
het Latijnse woord ‘Vacare’ dat leeg 
betekent. Het vieren van vakantie heeft 
dus met leegte te maken. Loskomen van 
de dagelijkse beslommeringen en je 
hoofd leeg maken. Waarschijnlijk is dat 
het lastigste van vakantie, dat leeg 
worden van ons hoofd. Want ook tijdens 
de vakantie moet er nog veel 
georganiseerd, gepland en gedaan 
worden. Er zijn dan ook mensen 
daardoor vermoeider terugkomen van de 
vakantie dan toen ze vertrokken. 

 
 
(Tegeltableau St. Adelbertabdij Egmond-
Binnen: “Deo vacare” – vrij zijn voor 
God)  
 
 

Voor velen van ons zal de vakantie van 
2020 er vanwege het Coronavirus anders 
uitzien dan in eerste instantie gedacht. 
Velen hebben nog eens nagedacht wat te 
doen in deze periode. En velen blijven dit 
jaar thuis of zoeken hun vakantie-
bestemming in Nederland op advies van 
de overheid. Maar ook ons eigen land 
heeft veel moois te bieden. Maar nog 
belangrijker is om te genieten van 
elkaar, van al het goede en de rust. 
 

 
 
Maar er is ook een groep mensen die 
door ziekte, ouderdom of door een 
andere redenen niet op vakantie kunnen. 
Voor hen is het vaak een moeilijke en 
eenzame periode. Laten we hen vooral 
niet vergeten, door ze een kaart te 
sturen vanaf het vakantieadres of door 
een extra bezoekje te brengen, echter 
wel op gepaste afstand. 
 
Van harte hoop ik dat velen van u in de 
komende weken tijdens deze vakantie-
periode rust mogen vinden om het hoofd 
leeg te maken en om uw ‘accu’ weer 
lichamelijk en geestelijk op te laden. 
Want op zijn tijd is dat voor iedereen 
eens nodig. Het gaat u allen goed en pas 
goed op u zelf! 
 
Hartelijke en meelevende groet, 
pastor Bernard Buit 
 
 



Aanmelden voor vieringen 
 
U moet zich vooraf aanmelden voor alle 
vieringen, dus ook de doordeweekse 
vieringen op dinsdag, woensdag of don-
derdag. Heeft u zich aangemeld, maar 
kunt u toch niet komen? Wilt u zich dan 
weer afmelden? De telefoonnummers 
waarop u zich kunt aanmelden:  
 
Sappemeer:  
Secretariaat: 0598-392492 
Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur 
 
Nieuwe Pekela 
Henriëtte Schrör: 0597-647188 
b.g.g. antwoordapparaat inspreken 
 
Oude Pekela 
Rita Arends: 06-46418221 
 
Veendam 
Ingrid Schröder: 06-24484956 
ingrid.j.m.schroder@gmail.com 
 
Winschoten 
Cilia Wieringa: 06-11602462  
---------------------------------------------- 
Doorgeven van e-mailadressen voor 
deze Nieuwsbrief: 
info@heiligenorbertusparochie.nl 
---------------------------------------------- 
Kerken open 
 
Sappemeer 
Zaterdag van 13.30 - 15.30 uur 
Woensdag van 9.30 – 12.00 uur 
 
Veendam 
Zondag van 10.00 – 12.00 uur 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 - 11.30 
 
Winschoten 
Zondag van 10.00 – 14.00 uur 
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 11.30 
---------------------------------------------- 
 
Minder Nieuwsbrieven 
 
In de komende 
vakantieweken zal de 
Nieuwsbrief niet meer 
elke week verschijnen. 
We zullen weer een 
Nieuwsbrief uit laten 
gaan als er actuele zaken zijn waarover 
we u graag snel willen informeren.  

TER INSPIRATIE 
 
Evangelie zondag 5 juli 
(14e zondag door het jaar) 
Mt. 11, 25-30 
 
In die tijd sprak Jezus: "Ik prijs U, 
Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 
Gij deze dingen verborgen gehouden 
hebt voor wijzen en verstandigen, maar 
ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, 
Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is 
Mij door mijn Vader in handen gegeven. 
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, 
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon 
en hij aan wie de Zoon Hem wil 
openbaren. Komt allen tot Mij die 
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en 
Ik zal u rust en verlichting schenken. 
Neemt mijn juk op uw schouders en leert 
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart; en gij zult rust vinden voor uw 
zielen, want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht." 
---------------------------------------------- 

Vakantie 
Kome de tijd waarin niets moet. 
En de oeroude zaligheid daarvan. 

Geen haast. Geen plan. 
Geen inpakken en wegwezen. 

Maar alles laten liggen waar het ligt. 
Een tijd die ruimte biedt om te zeggen: 

ik speel even niet mee. 
Ik ga ergens in een hoekje zitten, 
om op een korenhalm te zuigen. 

Gewoonweg proeven van een  
weergaloze rust,  

waarin je het gras kunt horen groeien. 
En kijken, zoals een kind kan kijken. 
Met een hoofd vol vragen waarop het 

antwoord echter overbodig is. 
Omzien naar wat je in jaren niet meer 

hebt gezien. 
Naar een kever op een stengel en naar 

wat voorbijkomt. 
Zulke momenten om met al je zintuigen 
te genieten van dat onverstoorbaar hier 
en nergens anders moeten zijn, zoals de 
koeien doen, die traag de tijd herkauwen 

in de weelderige luwte van een boom. 
Vakantie is bedoeld om ons eraan te 

herinneren waarvoor we leven. 
‘Om schoonheid te ontdekken’, volgens 

Gibran. Het enige essentiële. 
Want al het andere is slechts ‘een vorm 

van wachten’. 


