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Beste vrienden van Cursillo, 
 
We zitten in de veertigdagentijd en bereiden 
ons voor op het hoogfeest van Pasen. In deze 
moeilijke tijd moeten we ervaren hoe klein we 
als mensen zijn. Als christenen weten wij 
echter van Wie we het heil mogen 
verwachten, Wie onze Verlosser is.  
Aad en Erna reikten ons onderstaande 
paasmeditatie aan, waarmee we deze brief 
graag beginnen. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Wie een goede bijdrage heeft voor de 
volgende cursillobrief is van harte 
uitgenodigd die ons te doen toekomen! 

 
 
 
 
 
 

   
Wim laat ons weten dat hij langzaam vooruitgaat.  Wim, we zullen voor je blijven bidden! 

 
 

MEDITATIE: PASEN – HET BELOOFDE LAND 
 
De veertigdagentijd wordt ook wel eens getypeerd als een veertigdagentocht. Ooit trok het 
volk Israël door de woestijn op weg naar het beloofde land. Het was voor het volk dat 
bevrijd was van de macht van Farao een leertijd. Veertig jaar (destijds een mensenleven) 
hadden ze nodig als oefentijd om Gods wil te leren kennen om dan het beloofde land binnen 
te gaan en te leven naar Gods wil. Wanneer Jezus aan zijn zending begint, is Hij de nieuwe 
Mozes, de wetgever en leider. Hij is ook de nieuwe Jozua, die hen het beloofde land 
binnenleidt. Hij leidt Gods volk echter niet een concreet land op aarde binnen, maar Gods 
Koninkrijk, een koninkrijk van het hart en van de geest. Onze veertigdagentocht eindigt in de 
paasnacht. Om ons het Rijk van God binnen te voeren moet Jezus eerst alle machten die ons 
leven beheersen, binden en van hun macht ontdoen. Wie na de dood niets te verwachten 
heeft, blijft gevangen in een aards bestaan. We kunnen niet verder kijken en niet verder 
hopen. De Wet van Mozes met haar vele bepalingen kan ons wel zeggen wat zonde is en 
benoemen wat tegen Gods wil ingaat, maar geeft ons niet de kracht om de zonde te overwin-
nen en heilig te worden. 
Jezus wordt als onschuldige door de Wet van Mozes schuldig bevonden (Hij mag niet 
zeggen dat Hij Gods Zoon is) en gedood. Maar juist zo neemt Hij de macht van de Wet over, 

 



en heeft Hij als de Zoon het recht een nieuwe Wet te laten gelden. Christenen hebben 
voortaan maar één Wet en dat is Christus zelf. Hem navolgen, met Hem verbonden zijn; dat 
is Leven. Jezus verbreekt de macht van de dood door ons te tonen dat Hij leeft, dat ook de 
dood geen macht over Hem heeft. Hij nodigt ons uit om één te worden met Hem; levend in 
zijn Verbond zullen ook wij over de dood zegevieren. 
Zo brengt Jezus ons van het rijk van de dood, waar de Wet haar macht doet gelden, over naar 
het Rijk van het leven, waar Hij regeert. Pasen is het grootste feest dat wij als christenen 
kunnen vieren. Met het feest van Pasen proeven we al iets van het eeuwig leven dat God ons 
biedt. In de Eucharistie delen we in het Lichaam en Bloed van het Verbond, vieren we 
Christus' eenheid met ons, en worden we steeds weer één, Lichaam van Christus, delend in 
het éne Brood en de éne Beker. 
Jezus heeft daarbij niet alleen de macht van de Wet van Mozes overgenomen en de macht 
van de dood overwonnen, Hij heeft ook de macht van de wereld verbroken. Ook de wereld 
kan ons geen eeuwig leven bieden, kan ons geen vergeving schenken en kan ons niet 
opvoeden tot heiligen. De wereld blijft zelf gevangen in haar eigen beperktheid. 
Pasen. Nooit zullen we met ons gewone mensenverstand ten volle beseffen wat Jezus heeft 
bewerkt door die ellendige weg van het kruis vrijwillig op te pakken, terwijl alles in Hem 
zich ertegen verzette en Hij een afschuw had van kruis en dood. Als mens kon ook Hij niet 
alles ten volle begrijpen, maar in een gehoorzame liefde tot zijn hemelse Vader en voor ons 
is Hij in vertrouwen die weg gegaan die ons nu het leven binnenleidt. Laten we met Hem 
meegaan en leven. Niet alleen nu, maar door heel ons leven, dat ons eens voert tot het 
eeuwige Pasen. Zalig Pasen! 

	
(Uit: 100 Hagepreken, pastoor Michel Hagen; uitgeverij Betsaida, 2014) 
 
 

 
In paradisum deducant te angeli. 

De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs. 
 

 
Op 12 november overleed Wim Swart, na het ontvangen van het Heilig Sacrament der 
Zieken. Hij is nu weer verenigd met zijn echtgenote Fia. Op 19 november vond in De Meern 
de Eucharistieviering plaats en daarna de begrafenis op het parochiekerkhof. Naar wij 
vernamen was dit een mooie uitvaart. 
Wij wensen de kinderen van Wim en Fia veel sterkte toe en bidden voor hen en voor Wims 
zielenrust. 
(A.A.) 
 
In memoriam Ruud Pelsmaeker 
 
Op 17 december 2019 overleed Ruud Pelmaeker, 88 jaar oud. Op zaterdag 21 december 
mocht ik aanwezig zijn bij zijn afscheidsdienst en crematie in Leeuwarden. 
 



Ruud kennen we vanaf 10 maart 1990 toen hij zijn Cursillo deed. Hij bleek een vitale senior, 
net met pensioen na een heel mooie loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht. Zo maakte hij 
veel reizen met een camper en trok erop uit met zijn auto of motor. Ook toen deelde hij al 
iets over de moeilijke kant van zijn leven. Daarover ervoeren we nog meer toen hij 
medewerker werd, vanaf 1997, en indrukwekkende getuigenissen gaf over zijn 
gevangenschappen tijdens de bezettingstijd in Nederlands – Indië en de aansluitende 
bersiaptijd, de tijd van de opstand tegen het Nederlandse gezag. Hij verhaalde hoe hij zich 
daar staande hield, onder meer door zijn gedisciplineerdheid. In die tijd ontstond ook zijn 
overtuiging dat hij de vrede en daarmee het voorkomen van de situaties waarin hij in zijn 
jeugd terecht gekomen was, het beste kon bewerkstelligen door te dienen in de krijgsmacht. 
Die gedisciplineerdheid en ook zijn ambitie brachten hem daarin ver. 
 
Als medewerker is Ruud vanaf 1997 ook nog lid geweest van de theologische commissie, 
toen we die hadden, om mee te denken over de vorming van de groep van medewerkers. En 
zelfs was hij bereid om een jaar het voorzitterschap te vervullen (2004 – 2005). 
Aan de gezamenlijke Romereis in 2000 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Cursillo 
bewaren we dierbare herinneringen.  
 
Tijdens het cursilloweekend in november 2009 mochten we voor het laatst een getuigenis 
van Ruud horen. Zijn gezondheid begon af te nemen, reizen werd bezwaarlijker. Hij 
verhuisde van Limburg naar Heerenveen om dichter bij een van zijn dochters te zijn. 
Geleidelijk aan had hij meer zorg nodig. 
  
Beste Ruud, dank namens het bestuur en de cursillogemeenschap voor jouw inzet voor 
Cursillo, voor wat je van jezelf hebt willen delen en wat je voor Cursillo en voor mij 
betekend hebt. We bidden voor je zielenrust en vertrouwen op het weerzien bij de Heer: tot 
ziens!! 
 
(A.A.) 
 
Cursillo 2020 
 
Het cursilloweekend van 2020 vindt plaats van donderdag 18 juni tot en met zondag 21 juni 
2020 in het Julianaklooster op het heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood” in Heiloo. 
 
We vragen zeker nu jullie gebed voor dit weekend en de deelnemers die de Heer zal sturen. 
Want ook al is het nog geen juni, we weten niet hoe de huidige crisis in de samenleving zich 
ontwikkelt. Behalve goed op onszelf passen kunnen we dit alleen aan de Heer voorleggen en 
erop vertrouwen dat gebeuren mag wat Hij goeddunkt. 
En waar het gaat om het doorgeven van het geschenk dat Cursillo voor ons geweest is: als 
wij vertellen wat we zelf in ons cursilloweekend meegemaakt hebben, is dat het krachtigste 
getuigenis! Schroom niet! 
 
Landelijke ultreya 

 
We hopen in het najaar weer een landelijke ultreya te kunnen houden. We zijn begonnen met 
de voorbereiding en zullen hierover in de zomerbrief meer berichten. 
 



 
 
Gebed 
 
Als vrienden in Cursillo staan we niet alleen midden in de kerk, de gemeenschap van 
gelovigen, maar ook in de samenleving. Laten we bidden voor ons aller welzijn, voor allen 
die ernstig ziek zijn of nog worden en voor allen die een slachtoffer te betreuren hebben. 
Noodgedwongen keek ik zondag naar de Eucharistieviering op t.v. Daaraan voorafgaande 
wees de voorganger in dit verband op psalm 27: 

 
 

 
  1 Van David. 
De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
voor wie zou ik beducht zijn? 
   2 Komen mij mijn belagers te na - 
en zij kunnen mij levend verscheuren, 
zo vijandig vervolgen zij mij - 
zij struikelen, zij vallen. 
   3 Streken rond mij belegeraars neer, 
mijn hart zou niet versagen, 
stond een slagorde aanvalsgereed, 
ik zou nochtans gerust zijn. 
   4 Dat ene vroeg ik van de Heer, 
dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn - in het huis van de Heer, 
al de dagen mijns levens, 
dat ik Gods luister aanschouw, 
op Hem zien mag binnen zijn tempel. 
   5 Hij doet onder zijn schaduwdak mij 
schuilen 
in dagen van dreiging, 
beveiligt mij binnen zijn veilige tent. 
Hij stelt mij hoog op een steenrots. 
   6 Zo mag ik heffen het hoofd 
hoog boven de vijand rondom mij. 
voltrek ik in zijn domein bij geschal 
van bazuinen de offers. 
Voor de Heer is mijn harpspel, mijn  

lied. 
   7 Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig uw antwoord. 
   8 Gij zegt - en mijn hart spreekt het 
na: 
'zoekt mijn aanschijn.' 
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
   9 Wend uw aangezicht niet van mij 
af, 
wijs uw knecht niet toornig terug, 
Gij die immer mijn hulp zijt geweest, 
wil mij niet verwerpen en verlaten, 
o God, mijn bevrijding. 
   10 Al begaven mij vader en moeder, 
de Heer nam mij aan als de zijne. 
   11 Wijs mij, Heer, dan uw weg, 
leid mij op het pad dat niet afwijkt, 
wie er ook op de loer ligt! 
   12 Laat mij niet ten prooi aan mijn 
haters: 
want mijn lasteraars maken zich groot: 
geweld is hun adem. 
   13 O, als ik niet de zekerheid had 
het heil des Heren te zien in dit leven 
op aarde! 
   14 Wacht dan de Heer en wees sterk, 
onbezweken van hart. 
Wacht dan de Heer. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
De eerstvolgende cursillobrief zal de zomerbrief zijn. Zoals gemeld in de aanhef: Mocht je 
iets meegemaakt hebben wat je geraakt heeft of een mooie verdiepende tekst tegengekomen 
zijn of een gebed en je zou dat willen delen met de andere oud-deelnemers, dan kan dat in de 
brief. Dat kan voor anderen ook een steun zijn! Je bijdrage kun je sturen aan Wim (het 
redactieadres), voor de zomerbrief liefst voor 15 juli.   
 
Ik wens jullie allemaal sterkte en gezondheid in deze tijd, een gezegende voorbereiding op 
Pasen in de Goede Week en vervolgens een zalig Pasen! 
 
De colores,  
 
Albert. 
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