
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, 
 
Wij hopen dat het u qua gezondheid goed gaat en dat uw gemeenschap zich kan aanpassen 
gezien de omstandigheden in deze bijzondere tijd. Vanuit Alphen ontvangt u deze 
geloofsbrief uit de parochie Sint Jan de Doper door een aantal 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 gesprek 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 ophouden 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 weg gaan tijdens een Lifeteenkamp. Zaaien, 
vruchten voortbrengen en voorzichtig oogsten… Wat een goed nieuws van zo dichtbij!  
Een van onze gemeenschapleden deelde met ons zijn ervaring in Zuid Afrika. 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 aanbreken.  
 



Parochie Sint Jan de Doper 
 

Aan het einde van dit gesprek spraken wij ons verlangen uit om niet te stoppen maar juist 
door te gaan met deze ontmoetingen. 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, liefdevolle en 
gastvrije parochie!   
 
Wij moedigen u aan om de Blijde Boodschap door te geven als een getuigenis van Liefde 
voor mens en dier! Alle schepselen 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 oneindige liefde! 
 
Broeders en zusters, met de heilige Geest als patroonheilige kan niet anders dan u zich 
dagelijks gesterkt weet door zijn genadegaven.  Bij dit schrijven voegen wij nog een aantal 
persoonlijk 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 
 
 

 


