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Kapelaan Elferink Email 
 

 
 

De vijfde Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!  
 
We hopen dat u de vorige digitale nieuwsbrieven ontvangen en gelezen heeft. 
Wilt u een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief opvragen, stuur dan svp een 
mail naar kerk.werk@live.nl. o.v.v. het nummer van de nieuwsbrief. 
 

 

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink  
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ook dit jaar zal er in de parochie weer veel 
georganiseerd worden om mensen de gelegenheid te geven Jezus beter te leren 
kennen en natuurlijk ook elkaar. Voor dit pastorale woord moet ik denken aan de 
doop van Jezus in de Jordaan. Het is die mooie tekst uit het evangelie van Matteüs 
(3;3-17) waarin staat dat Jezus onze verlosser de nederigheid heeft om naar de 
eenvoudige Johannes de Doper toe te gaan om zich door hem te laten dopen. Er 
valt zoveel te zeggen over de doop. Maar ik wil mij hier beperken tot wat de doop 
kan betekenen voor ons. Samen met Hem zijn wij gezalfd tot priester, profeet en 
koning. Wat betekent dat, dat je met Jezus priester bent, het is een beetje 
ongebruikelijk om het zo te horen, maar een priester is iemand die bidt, die het 
hemelse met het aardse verenigt. Het is iemand die offers brengt, niet zijn eigen 
offer maar het offer van Jezus Christus in de eucharistie.  Iedereen zegt het tweede 
Vaticaans Concilie is door de doop geroepen om op geestelijke wijze deel uit te 
maken van deze offergaven. Vandaar ook de nadruk op de actieve deelnamen in 
de eucharistie. Wij allemaal als gedoopte mogen het hemelse met het aardse 
verbinden.  Bijvoorbeeld door een kind te zegenen voor het slapen gaan of door als 
ouders geregeld te bidden voor je kinderen. Zo kunnen wij als gedoopte delen in 
het priester zijn van Jezus. Ook hebben wij een profetische taak. Een profeet in het 
oude testament is iemand die de waarheid openbaart, het is iemand die spreekt 
voor God. Het voordeel van onze tijd is dat je niet heel erg je best hoeft te doen om 
op te vallen als diegene die spreekt voor God. Nodig uw kleinkinderen maar uit om 
naar de kerstnachtmis te gaan, u zult voldoende aandacht krijgen denk ik. 
Het is een uitdaging om profeet te zijn in deze tijd, maar het geeft een heel 
tevreden gevoel als iemand je goede bedoelingen begrijpt en er positief op ingaat. 
Ook zijn wij gezalfd tot koning in Jezus. Een koning is een mens die zijn volk bij 
God mag brengen en in zijn naam regeren. Het beeld van een goede koning wat 
David oproept in het Oude Testament zouden wij vandaag de dag misschien 
eerder verwachten van een herder. Iemand die de schapen weidt en de juiste weg 
wijst. Om dit goed te kunnen doen is kennis nodig: kennis van ons geloof en ook 
kennis van de concrete geloofsgemeenschap waar je toe behoort. 
Ik zou willen afsluiten met die prachtige slotzin als de stem uit 
de hemel klinkt en zegt: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, 
in wie Ik welbehagen heb”. Niet alleen zijn wij door de  
doop in Jezus priester, profeet en koning en dat  
verbaast u misschien als u dit voor de eerste keer hoort. 
Maar bovenal zijn wij de veelgeliefde in wie God onze  
Vader een welbehagen heeft. Dit besef, een geliefd  
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kind van God te zijn, was de basis waarop Jezus stond in Zijn leven op aarde. Het mag ook voor ons de 
basis zijn voor ons hele gelovige leven.  
 
Father Julius Elferink 
 

 

CAFE 2 in de Nicolaaskerk. 
 
Donderdagavond 13 januari zijn wij in de Nicolaaskerk weer gestart met een CAFE cursus. CAFE staat voor 
Catholic Faith Exploration. Het zijn 7 avonden waarin een aantal dingen centraal staan. Als eerste is daar de 
dvd presentatie van ongeveer 40 minuten per avond. Hierin vertelt een hoogleraar Theologie op een leuke 
wijze over een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. Daarna volgt een gezellig bekertje koffie 
of thee en een ongedwongen nagesprek. Het is niet de bedoeling dat je je gedwongen voelt om iets te 
zeggen, maar wel dat er een sfeer is waarin je je vragen kan stellen en eventueel in gesprek kunt raken met 
andere deelnemers over jouw ervaringen. Geloof is altijd een zoektocht en de afgelopen jaren is gebleken 
dat het heel prettig is om met anderen over je geloof te praten. De cursus is niet alleen geschikt voor mensen 
die gedoopt willen worden, maar juist ook voor de mensen die al een paar jaar meedraaien. Deze dvd’s 
brengen echt nieuwe dingen denk ik. De avonden beginnen om 20:00 uur en je kunt het beste aanbellen bij 
de achterdeur, de bel zit onder het huisnummer 15. De vervolgavonden zijn: 27 januari, 10 en 24 februari, 17 
en 31 maart en 14 april. Voor vragen en aanmelden kunt u mij bellen:  0628524091.      
 
Father Julius Elferink    
 
 

Heilige Mis met aanbidding op de donderdagavond 
 
In samenwerking met de Filippijnse gemeenschap zijn wij donderdagavond 6 januari begonnen met een 
doordeweekse Mis en een uur aanbidding in de Mariakapel. Het was heel inspirerend om na zo’n lange tijd 
weer een doordeweekse Mis te doen en aansluitend aanbidding van het Heilig sacrament. De gebeden zijn in 
het Engels en misschien op een andere manier dan u gewend bent van vroeger. Wij zoeken bij deze 
aanbidding op de eerste donderdag van de maand heel bewust de verbinding met devotie van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Jezus zelf verscheen aan zuster Faustina en droeg haar op Zijn barmhartigheid bekend te 
maken aan de hele wereld. Wij als mensen leven van Zijn liefde en van Zijn barmhartigheid. De Engelstalige 
gebeden en liederen zijn daar dan ook op gericht. Ook is er tijdens deze aanbidding nog een kwartier van 
stille tijd. Voorlopig zullen wij iedere eerste donderdagavond van de maand om 19:30 de Mis doen en 
aansluitend het uur van aanbidding. Als u Engels kunt spreken dan bent u van harte uitgenodigd en zie ik u 
graag op donderdag 3 februari om 19.30 uur. 
 
Father Julius Elferink 
 

 
Vrijwilligers gevraagd 
 
We zijn op zoek naar heel veel vrijwilligers. 
Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk, op kantoor of als gastvrouw zou willen werken, dan kunt u 
mailen naar kerk.werk@live.nl 
 
Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden. 
Kunt u zingen, geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl  
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Nieuwe kinderclub in de Nicolaaskerk 

 
Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur hebben we in de Nicolaaskerk een leuke nieuwe 
kinderclub, waar zo’n 12 kinderen aan deelnemen.  
De ouders van de kinderen die naar de club gaan, kunnen om 12.00 uur een gezinsviering bijwonen in de 
Mariakapel. 
 
Father Julius Elferink 
 

 
 
De kinderclub van juf Saaniya op Kerstavond 
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Dienstrooster februari 2011  

 
 
Zaterdag   5 februari 2011 
 

12.00 uur  Jongerenviering   Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   6 februari 2011 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met Ars Musica 
12.00 uur  Kinderclub en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink 
 
Zaterdag   12 februari 2011 
 

12.00 uur  Jongerenviering   Kapelaan Julius Elferink 
 
Zondag   13 februari 2011 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   19 februari 2011 

 
12.00 uur  Jongerenviering   Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   20 februari 2011 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   26 februari 2011 

 
12.00 uur  Jongerenviering   Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   27 februari 2011 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
 


