
Raamsdonksveer, 16 juni 2020

Geloofsbrief van de Sint Elisabeth Pparochie in Raamsdonksveer aan de Vijf Heiligen Parochie 
in Made in verband met de Pinksterestafette in het Bisdom Breda.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (1 Kor. 1, 3).

Geachte parochianen,

De geloofsbrief die wij ontvingen van de H. Catharinaparochie in Oosterhout vormde de basis 
van ons geloofsgesprek onder leiding van de vicaris-generaal Marc Lindijer op 15 juni van dit jaar.
Besproken werd hoe wij geraakt door Gods aanwezigheid in ons persoonlijk leven ervaren hoe 
God nabij is. Door zijn steun en hulp in moeilijk tijden kunnen wij het leven dat ons gegeven 
wordt aan en zijn we dankbaar voor de genadegaven van God waaruit we mogen leven.
De H. Geest die de apostelen ontvingen met het hoogfeest van Pinksteren werkt nog steeds in 
onze wereld. Daardoor ontstaan er persoonlijke verhalen van hoop en vertrouwen die wij op 
deze avond gedeeld hebben.
Deze verhalen verraste ons. Zij lieten ons zien dat we in het beleven van ons geloof niet alleen 
staan.
In de wereld om ons heen is geloven en betrokken zijn bij de kerk niet vanzelfsprekend meer.
Dat ervaren wij niet alleen in het maatschappelijk leven om ons heen maar ook in onze eigen 
gezinnen en familie. Sommigen ervaren dit als een groot verdriet.

We komen tot de ontdekking dat in ieders verhaal er mensen zijn die een belangrijk rol hebben 
gespeeld om ons een duw in de rug te geven voor wat betreft de geloofsweg in ons leven. Soms is
dat een heilige of zijn dat onze ouders, soms is dat een uitnodigende priester, een religieuze. Soms
is het een bezoek aan een bedevaartplaats zoals Scherpenheuvel of Lourdes waar mensen, vaak 
getekend door ervaringen van lijden en dood ondanks hun verdriet en zorgen,. hun geloof zeer 
diep van binnen beleven. Sommigen van ons waren daar zeer door getroffen en voelden zich 
gesterkt in hun geloof. In dit verband willen we ook kinderen en jongeren noemen die nog 
onbevangen en puur in het leven staan. Ook zij zijn een toegang tot het geloof. Was het Jezus 
niet die zei: “Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen.” (Mt 19, 14).

Getuigen van Jezus Christus ervaren we als een probleem in deze tijd. In hoeverre zetten we onze
vriendschappen en familiebanden, onze werkomgeving en het algemeen sociaal verkeer  op het 
spel als we bekennen dat we naar de kerk gaan of waarlijk geloven in God?



Velen van ons dragen ons geloof uit op een impliciete wijze. In de zorg voor een ander, in onze 
inzet voor de kerkgemeenschap, in het niet makkelijk nee kunnen zeggen als er op ons een 
beroep wordt gedaan. Een gesprek als dit ervaren we als zeer waardevol en tegelijkertijd als een 
zeldzaamheid. We worstelen soms met ons geloof in onze eigen gedachten zonder daarover met 
een ander te kunnen of te willen spreken. We beamen met elkaar dat een geloofsgesprek als dit 
meer in de parochie zou moeten plaatsvinden. Maar we stellen ook vast dat een schroom om ons 
daarop te laten uitnodigen aanwezig is. Enkelen van ons leggen deze schroom steeds meer af. Dat
maakt het bidden om de H. Geest belangrijk. Want het is de H. Geest die de leerlingen zonder 
angst naar buiten deed gaan om het geloof in Jezus Christus te verkondigen?

Wij bidden met de Kerk: 

God, ieder woord en elk gebaar is ontoereikend 
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
Zend uw Geest die alles in allen vervult. 
Voltooi wat in ons nog onvolkomen is 
en verander wat zwak is.
Door Christus onze Heer.

(Hoogfeest van Pinksteren, Gebed over de Gaven)

Met dit gebed en deze brief groeten wij u en dragen wij het licht van de Pinksterestafette over aan
uw parochie. 


