
Aan onze broeders en zusters in Christus van de H. Maria Magdalenaparochie

Beste parochianen,

Vrede aan jullie.

Met deze brief brengen we jullie het Pinkstervuur, dat wij afgelopen donderdag 18 
juni hebben mogen ontvangen van de Vijf Heiligenparochie uit Made. We hopen dat 
het jullie goed gaat en dat jullie je hebben kunnen aanpassen in deze bijzondere tijd.

Zaterdag 20 juni, gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria, spraken wij met 
een achttal parochianen onder leiding van onze pastoor Richard Lobo en in 
aanwezigheid van zijn collega pater Rian Supardi en Vicaris-generaal Marc Lindeijer 
over ons geloof. We gingen uit van Handelingen 16, 11-16, de roeping van Lydia. 
Lydia, een zakenvrouw in die tijd, die zich openstelde voor de woorden van Paulus. 
De Heer maakte haar hart ontvankelijk voor zijn woorden.

We spraken over wat geloven voor ons betekent in deze tijd, of we ruimte kunnen 
maken voor God in ons hectisch bestaan en of/hoe we de kracht van Jezus hebben 
ervaren in de afgelopen coronatijd.
Mooie getuigenissen hoorden we van elkaar, maar ook wel eens twijfel. Waarom 
durven we niet meer te getuigen van ons mooie geloof, terwijl we zo genoten van het
geloofsgesprek met elkaar. 

In de afgelopen coronatijd beseften we dat we de liturgie, het samen-zijn en de 
verbondenheid van de geloofsgemeenschap ontzettend hebben gemist, maar dat er 
aan de andere kant meer tijd was voor bezinning, genieten van de natuur, stilte en 
gebed.

We zijn blij met ons geloof en de verbondenheid van onze geloofsgemeenschap. 
Hieruit halen we de inspiratie om te leven in navolging van Jezus Christus. Deze 
vreugde wensen we jullie ook toe. Geniet van de kleine momenten van hoop en 
kracht, geniet van Gods schepping en van elkaar. Wij merken dat dit ons goed doet. 
Dit wensen we jullie ook toe. Vragen we de H. Geest om negatieve gedachten of 
oordelen over anderen van ons weg te nemen. 

De Heer maakte het hart van Lydia ontvankelijk. Laten we bidden dat de Heer ons 
hart, en het hart van allen die we ontmoeten ook ontvankelijk maakt.

Hartelijke groet,

Leerlingen van Jezus van de H. Augustinusparochie te Breda
Op de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria
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