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Maandag, 8 juni 2020 

 
Extra Editie van de Pastorale Brief ‘De Pinksterestafette’ 
 

Beste Parochianen, 

Sinds Eerste Pinksterdag wordt het Pinkstervuur doorgegeven van de ene naar de volgende 

parochie in ons Bisdom Breda. Steeds voegt elke parochie daar ook een geloofsbrief bij voor de 

volgende geloofsgemeenschap. Op 7 juni om 13.00 uur kwamen Vormelingen van de Parochie 

Sint Jan de Doper (Alphen, Riel, Baarle Nassau, Chaam, Ulicoten en Gilze) en hun ouders naar 

de Maria Magdalenakerk in Rijen om het Pinkstervuur te brengen. In een kleine ceremonie werd 

onderstaande geloofsbrief voorgelezen. Speciaal voor u, als leden van onze parochie. 

 
Geloofsbrief van de parochie Sint Jan de Doper 

'Het zaad in de goede aarde zijn zij, die Het woord dat zij Hoorden in een goed en edel hart 

bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.' Lucas, 8, 15 
 

Beste Broeders en zusters van de parochie H. Geest en de Parochie Dongen Klein Dongen-Vaart, 
 

Wij hopen dat het u qua gezondheid goed gaat en dat uw 

gemeenschap zich kan aanpassen gezien de omstandighe-

den in deze bijzondere tijd. Vanuit Alphen ontvangt u deze 

geloofsbrief uit de parochie Sint Jan de Doper door een aan-

tal jonge boodschappers die 18 januari het sacrament van 

het H. Vormsel mochten ontvangen van onze Bisschop Jan. 

Wij hopen dat u hen onder de huidige omstandigheden 

gastvrij kunt ontvangen. In alle bescheidenheid prijzen wij 

deze Brief aan als een vrucht van de heilige Geest! Het is 

een brief geworden vol geloof, hoop en liefde. We hopen dat 

u de inhoud met ontvankelijkheid en welwillendheid tot u 

zult nemen. 
 

Afgelopen dinsdag zijn leden van onze gemeenschap in ge-

sprek gegaan over wat ons verbindt: ons geloof in God en 

Jezus Christus. Ondanks de moeilijke tijden waarin wij ons 

bevinden, zoeken wij steun bij elkaar. We durfden ons open 

te stellen om dat wat er in ons hart leeft met elkaar te delen. 
 

Jezus Christus is ons voorbeeld, onze inspirator en dikwijls 

is Hij voor ons een spiegel: Hij oordeelt nooit over mensen. 

Integendeel: mensen die alles zeker weten en nauwgezet alle leefregels volgen en uitvoeren, 

mensen die wetten boven de liefde voor de naasten plaatsen, juist die mensen stelt Jezus op de 

proef. Hij inspireert ons om op zoek te gaan naar mensen die zijn zoals het verloren schaap op 

zoek naar de Goede Herder. 

Samen zijn, samen bidden en samen delen verbindt ons. Hoe mooi is het om te kunnen ervaren 

dat obstakels werden overwonnen en onderlinge grenzen vervaagden omdat wij ons geloof en 

onze twijfels hardop durfden uit te spreken, Er leven ook vragen: Waarom lukt het ons nog 

niet om naar buiten te treden en met vreemden ons geloof te delen? Laten we kansen liggen 

om anderen uit te nodigen en met ons mee te doen? Hoe worden we vitaal en aantrekkelijk voor 

mensen in deze tijd? Een kerk met een traditie van meer 2000 jaren kan toch niet zomaar op-

houden te bestaan? 
 

De toekomst is onzeker maar hoop doet leven! Jonge mensen die in al hun kwetsbaarheid durven 

op te staan en getuigend met tieners op weggaan tijdens een Lifeteenkamp. Zaaien, vruchten 

voortbrengen en voorzichtig oogsten... Wat een goed nieuws van zo dichtbij! Een van onze 

gemeenschapsleden deelde met ons zijn ervaring in Zuid Afrika.  
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Hij was onder de indruk over hoe vreugdevol de gelovigen 

aldaar zich uiten tijdens de eredienst om God te loven en te 

danken! De huidige situatie laat dit helaas niet toe maar wij 

hopen en bidden dat er spoedig een andere tijd zal aanbre-

ken. 
 

Aan het einde van dit gesprek spraken wij ons verlangen uit 

om niet te stoppen maar juist door te gaan met deze ont-

moetingen. Wij hopen dat wij velen met ons enthousiasme 

kunnen aansteken en ze uit te nodigen voor ontmoetingen in 

de toekomst! We zaaien in alle bescheidenheid en beseffen 

dat God Zijn Rijk zelf bouwt! Wat we doen, doen wij in dienst 

van Hem. Stap voor stap groeien wij naar een vitale, liefde-

volle en gastvrije parochie!  
 

Wij moedigen u aan om de Blijde Boodschap door te geven 

als een getuigenis van Liefde voor mens en dier! Alle schep-

selen tellen immers mee in de ogen van God! Zelfs een Lieve 

Heersbeestje - bescheiden, deel van de keten, bekleed met 

de kleur van de liefde - is een unieke getuige van Gods on-

eindige liefde! 

Broeders en zusters, met de heilige Geest als patroonheilige kan het niet anders dan dat u zich 

dagelijks gesterkt weet door zijn genadegaven. Bij dit schrijven voegen wij nog een aantal per-

soonlijk geschreven boodschappen toe om jullie te bemoedigen. 

Verbonden in geloof groeten wij u hartelijk en bidden u toe: 

Houd goede moed, houd het vuur van het Geloof, de Hoop en de Liefde brandend! 
 

Getekend op 7 juni in het jaar van onze Heer 2020. Leden van de parochie Sint Jan de Doper 

 
 

Geloofsgesprek Parochie Heilige Geest 

In onze parochies hebben we het geloofsgesprek gehouden op de vrijdag voordat het Pinkster-

vuur kwam. De organisatie voor het gesprek werd gestoord door veranderingen in de afspraken 

over de Pinksterestafette en natuurlijk door de coronamaatregelen, maar ook wanneer de om-

standigheden hinderen, kun je met elkaar een waardevol gesprek hebben.  

In de nu volgende geloofsbrief aan de broeders en zusters van de Heilige Driehoek hebben we 

verslag gedaan van ons gesprek.  
 

 
De parochies Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot) en Dongen en Klein Dongen-Vaart 

mochten een geloofsbrief en het vuur van de Pinksterestafette van het Bisdom Breda ontvangen 

van boodschappers uit de parochie Sint Jan de Doper. We zijn geroepen om zelf het vuur en een 

geloofsbrief te sturen aan u, zusters en broeders van de kloosters van de Heilige Driehoek.  

Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.  
 

In onze parochies hebben wij de oecumenische ontmoeting een belangrijke plaats in het Paro-

chieplan gegeven. Geregeld organiseren we met elkaar waardevolle activiteiten. Het afgelopen 

seizoen organiseerden we bijvoorbeeld een Alphacursus in oecumenisch verband. 

Ruim een jaar geleden kwamen er belangrijke nieuwe begrippen in onze parochie binnen: Paro-

chievernieuwing en Missionaire Parochie. We deden daarvoor inspiratie op uit de praktijk van 

Sacramentencatechese uit Antwerpen en uit de boeken Rebuilt en God Renoveert.  
 

Het pastoraal team sprak daarover het kader van onze parochies, maar ook met dominee Hen-

rieke ten Thije van de Protestantse Gemeente Dongen en met en Rick Verkijk, voorganger, en 

Mardieke Vetter, lid van de Evangelische Kerk Hoop. Het werd een gesprek over de gelovige 

identiteit en de missionaire kracht van onze kerken.  
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Toen we van het Bisdom de vraag kregen om deel te nemen aan de Pinksterestafette, besloten 

we om een oecumenisch geloofsgesprek op te zetten rond een centrale tekst uit het proces van 

parochievernieuwing. Op vrijdag 5 juni kwamen zes mensen samen voor een geloofsgesprek in 

het kader van de Pinksterestafette. Vicaris Generaal, Marc Lindeijer (S.J.), initiator van de Pink-

sterestafette, was bij het gesprek aanwezig. Vanwege de problemen van deze coronatijd haakte 

de deelnemer van de Protestantse Gemeente Dongen om begrijpelijke redenen af.  

Jammer, vindt hijzelf ook, maar natuurlijk hebben we alle begrip: het zijn bijzondere tijden. 

Gelukkig was de oecumenische inspiratie aanwezig en in gebed konden we ons ook met onze 

broeders en zusters van de Protestantse Gemeente verenigen. 

 

In het gesprek dat werd gevoerd kwamen persoonlijke ervaringen op tafel. We spraken met 

elkaar over de liefde voor Christus, over de manier waarop we het geloof een plaats in ons leven 

geven, maar ook over tijden waarin we ons van het geloof verwijderden, of dat we pijn aan het 

geloof hebben geleden.  

De deelnemers gaven aan steun te hebben van het gebed, de gemeenschap en de dagelijkse 

omgang met het geloof, maar gaven soms ook aan dat het geloof hun leven heeft veranderd. In 

bijgaand filmpje ziet u een korte samenvatting en afsluiting van het geloofsgesprek door drie 

deelnemers aan het gesprek. Klik hier om deze samenvatting en afsluiting te bekijken.  

 

 

Het vuur gaat verder 

Op zondag 7 juni werd het Pinkster-

vuur, samen met onze geloofsbrief, be-

zorgd bij de Heilige Driehoek. 

 

 

Rob en 

Conny van 

Uden brach-

ten het naar 

de zusters 

Benedicti-

nessen van 

de Onze 

Lieve 

Vrouwe Ab-

dij in Oos-

terhout. 

 

Met elkaar lazen we de evangeliewoorden: 
 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Hei-

lige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan al-

les wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben 

met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” 
 

Matteus 28, 19-20 

Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden 

tot één lichaam en één geest. 
 

Tekst uit het eucharistiesgebed, opgenomen in ons parochieplan 

https://youtu.be/Vm2u3c3MG7o
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Zuster Marta nam het vuur in ontvangst en ervaringen en ideeën 

werden uitgewisseld.  

 

Tijdens de Vesper werd door onze boodschappers het vuur in de 

kapel geplaatst en tijdens het Magnificat door zuster Marta de 

kloostergemeenschap binnen gedragen en voor het altaar ge-

plaatst. 

 

 

 

 

 

Mardieke Vetter, lid van de Evangelische Kerk Hoop, gaf ons een tekst die ze altijd bij 

zich heeft: 

 
 

 
‘k Heb Jezus nooit gezien 
nooit zachtjes aangeraakt 
nooit hoorde ik Hem lachen 
aan mijn tafel, om een grap 
of iets dat Hij had meegemaakt 
 
Nog nooit zag ik Hem eten 
of dansen op een feest 
al die alledaagse dingen 
Ik ben er nooit echt bij geweest. 
 
Dus hoe kan ik dan zeggen 
dat ik zo veel van Hem hou 
hoe kan ik dan zingen 
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw 
 
‘k Heb Jezus nooit gezien 
ik heb Zijn stem nog nooit gehoord 
Zijn haarkleur en zijn ogen 
ik heb geen flauw idee 
zo weinig dat ik zeker weet 
 
Ik heb Hem niet zien lijden 
voordat Hij stierf aan het kruis voor mij 
en toen Hij opstond op de derde dag 
was ik er niet bij 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dus hoe kan ik dan zeggen 
dat ik zo veel van Hem hou 
oe kan ik dan zingen 
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw 
 
ja, ik weet het klinkt onlogisch 
en ik snap dat je sceptisch bent 
maar sinds ik Hem mijn hart gaf 
heeft mijn hele wezen God herkend 
 
Mijn hele leven is veranderd 
sinds ik knielde voor mijn Heer 
Hij heeft mijn schuld vergeven 
mijn hart weer zacht gemaakt 
Hij leidt mij stap voor stap 
Hij vult mij met zijn kracht 
zodat ik weet: Jezus leeft! 
 
Je zult het nooit begrijpen 
zolang je aan de zijlijn staat 
maar als je eerlijk zoekt naar Jezus 
als je bidt en vraagt om Jezus 
als je knielt en bidt om Jezus 
weet ik dat er iets veranderen gaat 
 
Martin Brand

 
 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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