
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief 14 februari 2021,  
Carnaval en Aswoensdag 
 
Beste parochiaan, 
 
Ons leven is gebaat bij ritmes: dag en nacht, werk en rust, spreken en stilte, het ritme 
van de seizoenen. Een eindeloze variatie die ons gaande en staande houdt en het leven 
kleur en inhoud geeft. Een van die ritmes is dat van uitbundigheid en ingetogenheid, van 
feesten en vasten. In deze dagen van  Carnaval en Aswoensdag is dat, normaal 
gesproken, heel markant.  
Een van de plagen van de coronatijd is dat die heilzame ritmes, de gezonde routine, 
onder druk zijn komen staan. Dat heeft gevolgen voor onze stemming en beleving: 
verveling, irritatie, angst en onzekerheid liggen op de loer. In het bijzonder treft dit 
jongeren en ouderen.  
Ons gelovig en kerkelijk leven is ook gebouwd op ritmes: de ochtend en de avond als 
momenten van dank en gebed; de zondag, dag des Heren, om samen te komen als 
gelovige gemeenschap; Kerstmis, Pasen en andere hoogfeesten om ons geloof feestelijk 
te vieren.  
We zijn dit jaar niet in staat om de uitbundigheid van Carnaval te beleven. De 
ingetogenheid van Aswoensdag zal minder moeilijk te realiseren zijn. Daartoe zijn we 
immers verplicht met de huidige maatregelen! Toch mag ik hopen dat we in deze 
periode de heilzame ritmes van het leven vasthouden. Met Aswoensdag beginnen we 
de weg naar Pasen, de Veertigdagentijd.  
Sint Benedictus in zijn Regel voor monniken schrijft daarover: 
  
Laten we gedurende deze veertig dagen iets toevoegen aan de gewone dagtaak die we 
al verschuldigd zijn: bijzondere gebeden en onthouding in eten en drinken. Op die manier 
kan ieder uit eigen beweging en met de vreugde van de heilige Geest iets aanbieden dat 
uitgaat boven de maat van zijn verplichting. Laat hij dan, met de vreugde van het 
verlangen dat de Geest in ons wekt, uitzien naar het heilig Paasfeest. 
 
Leven met perspectief, gevoed door heilzame ritmes, dat wens ik u toe! 
 
Pastoor Han Akkermans 
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DE CROCUS 
 

De eerste crocus van het jaar.  
Vol van vertedering gebogen  

sta ik erover, hijg en staar  
met tranen in mijn ogen. 

 
Het wonder van het nieuwe jaar  

sedert zoveel eeuwigheden.  
Opeens kijk ik er niet meer naar,  

sta recht met zere leden 
 

en bid: de grote tovenaar – 
zijn naam staat in een wolk geschreven –  

kan Hij niet met gelijk gebaar  
ons hart ook doen herleven,  

 
Heel even maar, heel even? 

 
Johan Daisne 
(1912-1978) 

 


