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Werken aan je toekomst 

Het belang van doorleren 

 

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema “Werken aan je toekomst”. We la-

ten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool 

kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat 

vergroot hun kansen op werk. 

 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare 

school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonder-

wijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak 

niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je 

een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer 

jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding 

krijgen om een vak te leren. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, 

Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal 

€ 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen 

€ 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.  

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school 

gaan en door kunnen leren! Op 17 februari, Aswoensdag, begint weer de 

40 dagen tijd en daarmee ook onze Vastenactie. Begin maart, tegelijk met 

de nieuwe Saamhorig, krijgt u daarover een brief. 

  



Pauselijk bezoek 

Als de pandemie het toelaat, reist paus Franciscus van 5 tot 8 maart 2021 naar 

Irak. Tijdens zijn vierdaagse reis wil hij onder meer Bagdad en Mosul 

bezoeken. Mogelijk komt er ook een ontmoeting met de grootsjeik Ali al-

Sistani, de belangrijkste leider van de sjiitische moslims in Irak.  

 

In memoriam pastor Clementine van Polvliet 

 
Op 10 januari ontving onze parochie het droeve bericht dat na een korte 

ziekteperiode van zo’n 5 maanden, aan een niet te winnen strijd met de 

ziekte, pastoraal werkster Clementine van Polvliet op 8 januari is overleden. 

Van 1984 tot 1990 is zij bij ons werkzaam geweest. Veel oudere parochianen 

zullen haar nog goed herinneren. Na afronding van haar theologische studie 

is De Graankorrel haar eerste standplaats. Zo begon ze als 26 jarige aan haar 

herderlijke taken.  

Kerkopbouw, catechese, pastoraat en de liturgie hadden haar aandacht. Ze 

was zeer geliefd omdat zij al haar werk met grote inzet en toewijding en 

betrokkenheid vorm gaf. In die tijd moest in onze nog jonge parochie nog veel 

worden opgezet. De Drie Stromen was net in gebruik genomen. 

Clementine heeft menige werkgroep opgericht en begeleidt zoals de 

kinderwoorddienst, de zondagse crèche, de Woord en Gebedsdienstgroep. 

Vergaderingen werden goed voorbereidt want ze was punctueel en een Pietje 

Precies. Ze legde de lat hoog voor haarzelf. Altijd stond in haar werk de mens 

in dienst van God centraal. Vele kinderen gedoopt, zieken nabij geweest, 

parochianen de laatste eer gegeven. Onze Graankorrel is haar veel dank 

verschuldigd. 

We herinneren haar met genegenheid, dat zij zich nu voorgoed geborgen mag 

weten in de handen van de Levende God. 

 

Jacques van der Meer 
  



 

 
De jaarlijkse collecte voor Cordaid/Memisa wordt gehouden op zaterdag 13 

en zondag 14 februari. Bankrekening NL 57 INGB 0000 0009 34. 

 

Het Surinaams/Joodse meisje dat zong in Kamp Vught 

Louise de Montel was 17 toen ze naar het Nederlandse kamp Vught werd ge-

bracht. Tienduizenden mensen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog op-

gesloten in Kamp Vught, één van de drie Duitse concentratiekampen in Ne-

derland. In dagboeken die later werden teruggevonden, getuigen gevangenen 

over de uitzichtloosheid. Maar ook over de momenten van hoop, zoals het 

verhaal van zangeres Louise de Montel. Haar bijnaam was “de Nachtegaal 

van Vught”. Zoals een getuigenis van een medegevangene: Dan klinkt vanuit 

het vrouwenkamp het Ave Maria, gezongen door de heldere meisjesstem van 

Louise de Montel. Het is één van die momenten waarop wij, gevangenen van 

kamp Vught, de werkelijkheid vergeten.  

Louise de Montel werd geboren in Suriname vanuit een Joodse achtergrond. 

In 1943, haar gezin woonde toen in Amsterdam, werd ze samen met haar ou-

ders gearresteerd nadat haar vader Joodse Nederlanders had helpen onder-

duiken. Als 17-jarige kwam ze in kamp Vught terecht, waar ze iedereen ver-

raste met haar prachtige stem. Ze heeft de oorlog overleefd, heeft een gezin 

gesticht met Coenraad Affolter, die ze in Kamp Vught heeft leren kennen, en 

is als sopraan blijven zingen. In 1993 is ze in Leiden overleden. 

 

Graankorrels 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Vanwege de in 

te halen achterstand moeten nieuwe aanmeldingen rekening houden dat de 

doop pas in de loop van 2021 zal plaatsvinden. 

• De nieuwe Saamhorig verschijnt op zondag 28 februari. 

  



Kinderwoorddienst 

 

Lieve kinderen, 

 

Op zondag 14 februari is er een kinderwoorddienst bijeenkomst. De bijeen-

komst is van 11:15 tot 12:15 uur, dus gewoon tijdens de eucharistieviering. 

Deze keer is het thema: liefde. 

We wijken voor één keer iets af van de zondagse liturgie. Maar als we kijken 

in de bijbel, dan niet. Want in de bijbel staat geschreven: Jezus houdt van alle 

mensen. Het maakt voor hem niet uit hoe we eruit zien. 

Als je komt vraag dan aan je ouders of ze je willen aanmelden. En je ouders 

kunnen natuurlijk de eucharistieviering in de kerk bijwonen. Daarom is een 

belletje of email super belangrijk. 

Jij komt toch ook? ❤ 

 
Groetjes, de kinderwoorddienst leidsters. 
 

Liturgisch rooster voor februari 

Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

Op Aswoensdag, 17 februari om 19:30 uur een WoCo-viering. 

U kunt op deze dag de oude palmtakjes van 2020 meenemen voor de 

verbranding tot as. 

Elke tweede zondag van de maand kinderwoorddienst om 11:15 uur. 

Vanwege COVID-19 zijn er geen optredens van kinderkoor HAB. 

 

Er kunnen maximaal 30 parochianen bij onze vieringen aanwezig zijn, van 

tevoren verplicht aanmelden op het parochiecentrum.  De corona-regels 

blijven nog van kracht. Collecte na afloop in een mandje achter in de kerk. 

Deze maand zijn er nog steeds geen vieringen in de ouderencentra. 

 

Collectes in december 2020 

voor de parochie € 1.289,85 voor de diaconie €    54,95 

kaarsengeld €  64,18 samen kerk €    24,50 

speciale misintenties €  20,00 

De tussenstand tot en met 29 januari voor de Actie kerkbalans is € 1.185 


