
 

De parochiedag  -  een echte inspiratiedag, 25 juni 2016 

 

Voor de parochianen die er niet bij konden zijn: een impressie van de parochiedag in het Nelson 

Mandelapark. Voor de mensen die erbij waren: een terugblik op 25 juni, een fijne dag. 

 

Vanaf een uur of tien waren er mensen bezig met het opzetten van partytenten, om 

overdekte plaatsen te maken voor de verschillende activiteiten. Anderen reden af en aan om 

alle spullen te brengen die nodig zijn voor een geslaagde dag. Tafels, enkele banken, krukjes. 

Koffie, thee en limonade. Vruchtensap en koekjes. Tweedehands religieuze boeken. Om 

twaalf uur begonnen de eerste bezoekers te komen, en al gauw zat er rondom de grote tafel 

een groepje mensen al gezellig te kletsen. Elke bezoeker werd verwelkomd door Ingrid 

Wells, kreeg een gewijd kruisje opgespeld, en ontving een tasje met verfrissingen en 

consumptiebonnen. Het springkussen werd opgeblazen. De Graankeuken-ploeg begon met 

de voorbereidingen voor het eten. En de zon scheen – toen nog wel. Mooi om te zien dat veel 

mensen een tas of rugzak bij zich hadden waar de poten van een krukje of stoeltje uit staken. 

Uiteindelijk waren er zitplaatsen genoeg voor iedereen. 

 

Om 13.00 uur werd de dag geopend door Ingrid, de voorzitter van onze parochie. Diaken 

Han Hartog sprak een openingsgebed uit en we zongen met elkaar het lied ‘Wonen overal, 

nergens thuis’. Terwijl we daar nog mee bezig waren kwam de inleider van de dag, de pater 

Franciscaan Roland Putman  het talud aflopen, op het gezang af. Een mooie verschijning in 

zijn bruine pij en met blote voeten in zijn sandalen. Hij begon direct met zijn verhaal, het 

verhaal van Franciscus die al in de Middeleeuwen preekte over de aarde. De aarde die door 

God aan de mensen is toevertrouwd, en waar we zuinig op moeten zijn. Waar onze paus 

Franciscus de belangrijke encycliek ‘Laudato Si’ over geschreven heeft. Hij gaf veel 

sprekende voorbeelden uit het alledaagse leven, en daarmee wist hij iedereen te boeien en te 

overtuigen. Met recht een inspirerende lezing waar met grote aandacht naar geluisterd werd.  

 

Ondertussen was het wel stilletjes begonnen met regenen, maar het leek wel of dat er 

gewoon bij hoorde. Na de lezing verdeelden de aanwezigen zich in drie werkgroepen: een 

groep ging onder leiding van Wim Hilderink met materiaal uit de natuur aan het werk om 

mooie (liturgische) bloemstukjes te maken. Een groep begon (na een praatje van Chris Vonk 

over het scheiden van afval in onze kerkgebouwen) onder leiding van Daniéle Kanis aan het 

maken van leuke of nuttige voorwerpen van lege plastic flessen. We weten nu hoe we 

praktische opbergdoosjes of feest-slingers kunnen maken van restmateriaal. Een derde groep 

begon met begeleiding van Jacques van der Meer aan het instuderen van twee liederen die 

later tijdens de vesperviering gezongen zouden worden: ‘Laudato si’ en ‘Ik danste die 

morgen toen de schepping begon’. Vrolijke liederen die gemakkelijk in het gehoor liggen. De 

aanwezige kinderen speelden ondertussen op het springkussen en de kookploeg was druk 

bezig rond de grote barbecue. Daniëlle Arnold had thuis nog een extra tent gehaald, die er 

overheen gezet werd, zodat ook de ‘keuken’ een beetje droog bleef. 

 

Want het zachtjes regenen was overgegaan in echte regen, en dat was ook de reden dat er 

geen tweede ronde workshops meer gehouden is. Iedereen kon onder de tenten even iets 

drinken, de boekenstal werd bezocht of de wc, of men ging nog even door met het maken 

van plastic dingen. Om half vier werden alle zitplaatsen naar het naastgelegen viaduct  



 

gebracht, en ook de synthesizer voor de muzikale begeleiding. Vervolgens werd daar door 

Sylvia van Rijn en Han Hartog de vesperviering geleid, die begon met een lied en een 

gedicht, weer een lied, het scheppingsverhaal uit Genesis, een korte bezinning, weer een lied, 

enkele gebeden en als afsluiting de twee ingestudeerde liederen. Voorbijgangers bleven soms 

even staan om te luisteren, of zelfs om een deel van de dienst mee te vieren.  

 

Terug op het terrein stonden er borden klaar met gegrilde kip of burgers, salades en pasta. 

Het was heerlijk, rondom aan de verschillende tafels zaten alle deelnemers smakelijk te eten 

en te drinken en na te praten over deze absoluut geslaagde dag. Vera Gomes verwoordde 

namens iedereen haar blijdschap dat de vroegere parochiedag weer in ere hersteld is en de 

wens om hier echt een traditie van te maken. Het organisatie comité kan niet genoeg 

geprezen worden voor het vele werk dat verzet is om van deze dag zo’n geslaagde dag te 

maken: Daniëlle Arnold, Hennie Egger (die er zelf door omstandigheden niet bij kon zijn), 

Ingrid Wells, Han Hartog en Sylvia van Rijn. Maar vooral de eerste twee, deze dames hebben 

er heel veel tijd en energie in gestoken en ze kunnen met voldoening terugkijken op het 

resultaat van hun inspanningen.  

Er zijn ondanks de regen en de kou ruim vijftig mensen geweest. 

 


