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Geloofsbrief 
 

Van de geloofsgemeenschap in Breda die toegewijd is aan de Heilige Familie, aan 
onze geloofsgenoten van de Johannesparochie in Alphen, Chaam, Gilze, Ulicoten, 
Baarle-Nassau en Riel. 

 
Dierbare broeders en zusters, 
 
Moge de liefde van God de Vader, de vrede van Jezus Christus en de vertroosting van de heilige 
Geest met jullie zijn. Met deze brief zenden wij jullie het vuur van Pinksteren, dat wij op onze 
beurt van de gelovigen van Breda Centrum hebben ontvangen. Het licht van de Paaskaars in de 
kerk van de bisschop heeft deze vlam ontstoken. Dat licht vertelt ons dat Jezus leeft en dat Hij 
ons leven verlicht, ondanks de duisternis die ons soms omhult. Het heeft ons goed gedaan om 
dit teken van geloof te mogen verwelkomen. In hun geloofsbrief getuigen onze medegelovigen: 
‘Het geloof wil in de gemeenschap gedeeld worden.’ De hartelijke ontmoeting en een gesprek 
over de inhoud van de brief heeft ons veel vreugde en bemoediging gegeven. Wij weten ons 
mede dankzij hen uitgenodigd om met hernieuwde geestdrift als missionarissen ‘naar buiten’ te 
treden. De Heer vraagt van ons dat wij geloof, hoop en liefde delen en doorgeven (‘traditie’). 
 
Eén van jullie grote verdiensten waarvan wij weten is de Bernardusnoveen, die jullie jaarlijks met 
veel ijver houden. Daarmee treden jullie naar buiten met de rijkdom van ons geloof, tot zegen 
van velen. Dat is een compliment waard! Ook hebben wij vernomen hoe jullie je inspannen om 
te leven vanuit het Woord en de Geest van Jezus aan de hand van drie waarden die jullie hoog in 
het vaandel hebben: vitaliteit, gastvrijheid en liefde. Vitaliteit betekent levenskracht. Wat is 
levenskracht voor de christen? De apostel Paulus schrijft: ‘Christus is jullie leven. En wanneer Hij 
verschijnt, zullen ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3, 4). Wij bidden 
dat jullie door het gebed, door het gemeenschappelijk leven en door de Sacramenten mogen 
groeien in vitaliteit en in de hoop op een toekomst met Hem in eeuwigheid.   
  
In het gesprek met de gelovigen uit de Parochie Breda Centrum kwam naar voren dat de 
heropening van de kerken voor publieke vieringen die op deze dag plaatsvond, tot grote 
blijdschap en dankbaarheid stemde. De kerk weer kunnen binnengaan door de grote deur onder 
het gelui van de klokken was voor velen ontroerend. Wat fijn om weer bij elkaar te kunnen 
komen! Dat hebben wij nodig. Tegelijk zagen wij de toegevoegde waarde van de moderne 
communicatiemiddelen, in de tijd dat wij als gelovigen thuis moesten blijven. Wij hopen dat 
onze en ook jullie online aanwezigheid blijvend vrucht mag dragen, vooral ook om mensen aan 
te spreken die de vreugde van het geloof in de Heer nog niet kennen. Dat alle mensen tot Hem 
mogen komen, Die van zichzelf zegt: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van 
levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.’ (Johannes 7, 37-38). 
 
Wij danken God dat wij met jullie deel mogen uitmaken van de wereldkerk. Wij bidden op 
voorspraak van moeder Maria en van de heilige Johannes de Doper om groeiende eenheid in 
jullie parochiegemeenschappen. Bid ook voor ons. Houd het vuur brandend en geef het door!  
 

Breda, 3 juni 2020 
 
Leerlingen van de Heer Jezus Christus in de Parochie van de Heilige Familie 


