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Beste vrienden van Cursillo, 

 

We bereiden ons weer voor op Pasen, ons 

belangrijkste kerkelijke feest. En al voor de 

tweede maal op rij valt de veertigdagentijd 

samen met de pandemie. Dat kleurt deze 

Pasen en de aanloop daar naartoe natuurlijk 

ook. Het is een moeilijke tijd die ons de kans 

biedt, misschien wel dwingt, tot reflectie. Aad 

en Erna reikten ons onderstaande paas-

meditatie aan waarin het juist hierover gaat. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MEDITATIE: PASEN IN CORONATIJD 

 

De zon schijnt veel in deze dagen. De aarde staat in bloei. We leven toe naar Pasen zoals 

vanouds. 

Maar nu, o God, zijn wij op slot. Wij komen nauwelijks meer samen, delen niet meer het 

Brood. De wereld is in ballingschap, uw huis is nu verlaten, geen schuilplaats meer, geen 

toevluchtsoord. 

Ik herinner mij een profetisch visioen (Ezechiël 10). De Heer stijgt op uit het Heilige der 

Heiligen. Op de vleugels van de cherubijnen verlaat Hij zijn woning onder de mensen. Dat 

was ten tijde van de ballingschap. 

Wij dachten onszelf te redden en meer dan ooit zijn wij daartoe in staat. Meer en meer ons 

kleine ik beschermend, afschermend, ieder alleen op eigen troon. 

Degene naar Wie je opziet, op Wie je je blik gevestigd houdt, die geeft Zichzelf spiegelend 

in je ziel. Wie je bemint, die word je. 

Kijk vervolgens naar de schepping: de zon en de maan, de wind en de regen, vogels, dieren 

en insecten en zelfs het ongeziene virus. Je maakt er deel vanuit in een gezamenlijk lot. Maar 

jij, mens, bent geroepen een middelaar te zijn tussen de schepping en haar God, priester te 

zijn die roept: ‘Alles wat adem heeft love de Naam van de Heer!’ 

 



 

 

Wij zijn gevallen, God, wij zien niet op naar U. Wij zijn U uit het oog verloren. 

Wij zijn gegroeid en groeien almaar door. Onze kennis is onze kracht. Wij hebben hemelhoog 

gebouwd. 

Nu zijn we stilgezet. De aarde ligt vervuild en uitgeput te zweten. En zoveel mensen op de 

vlucht. 

Red ons, Heer, want wij vergaan. 

Een oude paus alleen op het St. Pietersplein - het regende - sprak over een boot in de storm 

en Jezus die daarin sliep. En over ons, de blinde drukte en onze angst. Oplossen kan hij niets. 

Hij bad bij Jezus aan een kruis waarmee ze ooit, ten tijde van de pest, door de straten van 

Rome liepen. En hij fluisterde wat aan Maria die al eeuwenlang Moeder der smarten is. En 

ja, hij zegende dat natte, lege plein, het zieke Rome en heel de wereld. 

Als Jezus de boel had willen redden op onze wijze dan was Hij zeker niet gestorven aan het 

kruis. Dan had Hij zich vast uitgesloofd, een stappenplan of een beleid gemaakt, een diagnose 

of een medicijn. 

Maar nee, Hij zou zichzelf niet redden Hij liet ons achter met zijn stervend beeld. Ik ben de 

weg, had Hij gezegd, wiens naam Jezus is, God redt. 

Mocht er toch in ons die vreemde ruimte komen die Hij bezat: de ogen op te heffen, te zuchten 

‘mijzelf ben ik niet genoeg. Maar Gij, kom toch in mij. Of laat mij zijn in U, uw wil de mijne’. 

En dan, terug en afgedaald te luisteren naar de mensen, de vogels, dieren en de planten. We 

plannen, planten en we bouwen weer en zetten onze kennis in en vragen: wat betekent dit 

voor jou?                                                                                                                             

Kom je tot bloei en kun je dit nog dragen? 

Wijd is de mens, reikt over alle grenzen heen. Vrij is de mens, hij zal zichzelf begrenzen ten 

bate van de ander, de mens, de vogels en de dieren, de bomen en de planten. 

Maar zichzelf en de wereld redden zal hij niet. Als priester zal ook hij de handen heffen met 

daarin heel de schepping en haar noden. ‘Kom heilige Geest’, bidt hij en tenslotte ook ‘Vader, 

in uw handen beveel ik mijn geest’. 

Zalig Pasen!  

 

(Zr. Hildegard, Benedictinessen, Onze-Lieve-Vrouweabdij, Oosterhout, 2020) 

 

 

 

Een woord van troost 

 

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de 

God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn 

anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij 

delen volop in het lijden van Christus; maar door Christus gewordt ons ook overvloedige 

vertroosting. 

 

(2 Kor. 1: 3-5) 



 

 

 
In paradisum deducant te angeli. 

De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs. 

 

 

Op 1 januari jl. ontviel ons André Swertz, 73 jaar oud. Wij hebben André in 2013 leren kennen 

toen hij zijn cursillo deed. Ook daarna was hij enkele malen bij het cursilloweekend, waarbij 

hij het team tot steun was. Steun en toeverlaat was hij ook voor de Marcusgroep in Utrecht 

waarvoor hij vele hand- en spandiensten verrichtte, tot een herseninfarct enkele jaren geleden 

hem dat verhinderde. Daarvan herstelde hij deels en zo mochten wij hem nog eenmaal 

verwelkomen bij een landelijke ultreya in Den Haag. 

Op de rouwkaart lezen wij dat zijn boek openlag bij de zin: “Hij zou voor eens en voor altijd 

de aardse zorgen van zich afwerpen.” André heeft dit gedaan en is nu thuis bij de Heer. 

Wij wensen Anna en hun kinderen veel sterkte toe en bidden voor hen en voor de zielenrust 

van André.  

(A.A.) 

 

 

Op 9 januari jl. overleed Joke Harperink, net 74 jaar oud. In 2003 deed zij haar cursillo en 

zeker voor de Haagse cursillisten was zij een bekende. Wat bijzonder was aan Joke was dat 

zij, lid van de Focolarebeweging, onderzocht op welke wijze ook Cursillo een dimensie aan 

haar relatie met de Heer zou kunnen toevoegen en ook aan de verdieping van het geloofsleven 

in de toenmalige parochie van H. Paulus in Den Haag. In het overleg dat wij voor dat doel 

daar hadden ontstonden mooie initiatieven waarin zij nadrukkelijk meedacht. 

Vanaf haar geboorte had Joke al een fysieke beperking en de laatste jaren namen de 

lichamelijke ongemakken alleen maar toe, terwijl zij zich steeds staande hield en doorzette. 

Wij bidden voor haar zielenrust en voor sterkte voor haar echtgenoot en kinderen die zonder 

haar in het aardse leven verder moeten. 

(A.A.)  

 

 

Cursillo 2021 

 

De pandemie raakt Cursillo natuurlijk ook waar we graag weer deelnemers willen 

verwelkomen in een cursilloweekend. Het volgende weekend staat nu gepland in het weekend 

van Hemelvaartsdag, 13 mei, in Heiloo. Maar uit onze contacten met het huis blijkt dat het 

hoogst onzeker is of dit mogelijk is en we moeten onder ogen zien dat ook de recente 

ontwikkelingen niet wijzen in die richting. Als we de berichtgeving volgen kan er later in het 

jaar meer en wij zullen ons binnenkort beraden op een nieuwe datum, liefst nog dit jaar. 

 

We willen jullie gebed vragen om zegen over die besluitvorming: dat we weer namens de Heer 

een weekend mogen aanbieden. En laten we ook doorgaan het geschenk van Cursillo, de 

genade van de Heer door te geven door te getuigen van wat we zelf in ons cursilloweekend 

meegemaakt hebben. Aanmelden kan altijd, ook als de data van het weekend nog bepaald 

moeten worden!! 



 

 

Gebed 

 

En het al dan niet doorgaan van een weekend is dan nog “klein leed” als we beseffen hoeveel 

mensen rechtstreeks getroffen zijn, ziek of zelfs overleden, nabestaanden, mensen die eenzaam 

zijn of angstig, bedreigd in hun bestaan. En wij allen voelen de beperkingen in onze 

bewegingsvrijheid. Laten we doorgaan te bidden voor hen die ons ontvallen zijn, ernstig ziek 

zijn of op welke wijze dan ook slachtoffer zijn. En voor hen die bijdragen aan onze gezondheid. 

Laten we schuilen bij Hem van Wie we het heil mogen verwachten. 

 

Psalm 121: 

 

1 Een bedevaartslied. 

Ik hef op naar de bergen mijn ogen: vanwaar zal mij komen de hulp?   

2 De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde.   

3 Hij laat niet wankelen uw voet, niet sluimeren zal uw behoeder.   

4 Zie, niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israël.   

5 De Heer, Hij is uw behoeder, de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde.   

6 Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht.   

7 De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, behoeden wil Hij uw ziel.   

8 Hij behoedt uw uitgaan en ingaan van thans tot in eeuwigheid.  

 

Mochten er ontwikkelingen zijn wat betreft het eerstvolgende cursilloweekend voor het 

verschijnen van de zomerbrief dan zullen we dat zeker melden in een aparte brief. Voor de 

zomerbrief nodigen we ieder weer uit een bijdrage naar het redactieadres te sturen (liefst voor 

15 juli): iets wat je meegemaakt hebt en je geraakt heeft, een mooie verdiepende tekst of een 

gebed. Die kan dan ook voor anderen een steun zijn! 

 

Ik wens jullie allemaal een zalig Pasen! 

Veel sterkte en blijf gezond!  

 

De colores,  

 

Albert. 
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