
Aan de heilige Mariaparochie te Etten-Leur.

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

Beste medegelovigen,

Vanuit de Augustinusparochie in Breda hebben wij vorige week zondag het Pinkstervuur ontvangen. 

Met dit vuur in ons midden hebben enkele parochianen op de vooravond van het Hoogfeest van de 

geboorte van de H. Johannes de Doper gesproken over wat ons beweegt in deze tijd. Onze gedachten

hebben we in deze brief neergeschreven die wij graag met dit Pinkstervuur aan jullie overhandigen. 

Dat het jullie mag bemoedigen en ondersteunen.

In ons gesprek kwam naar voren dat omzien naar elkaar, zorg hebben voor de ander, een wezenlijk 

onderdeel uitmaakt van geloven. De nood zien bij de ander, daar niet van wegkijken, maar actie 

ondernemen. Dat is een taak van iedere gelovige en niet enkel van de voorgangers. De reikwijdte is 

groter dan de mensen die elke zondag in de kerk zitten of tot onze parochianen horen.

Elke gedoopte is leerling van Jezus en heeft eigen specifieke kwaliteiten en talenten. Het is de kunst 

die talenten bij elkaar te herkennen, samen te brengen en in te zetten.

Wij hebben gesproken over de taal die kerkmensen spreken. Die is lang niet meer verstaanbaar voor 

iedereen. Jonge mensen spreken niet alleen met andere woorden, zij spreken ook veel meer met de 

taal van beelden. Met videofilmpjes en ander beeldmateriaal kun je vaak gemakkelijker verbindingen

leggen tussen wat hen beweegt en de boodschap van het evangelie en van de grote verhalen.

Om dat te kunnen doen is het belangrijk te weten wat er onder hen leeft, in plaats van te kijken 

vanuit een ivoren toren. Wij merken hoe nodig het is een bedding te bieden waarin jong én oud zich 

verbonden kunnen voelen, waar zij kunnen wortelen. Wij hebben als parochie daar nog een lange 

weg in te gaan. 

Wij mogen mensen het gevoel geven dat we naast hen staan. Dat sluit aan bij wat in de schriftlezing 

uit de vigiliemis van die avond staat: Het woord van de Heer kwam tot mij: […]voordat u geboren 

werd, bestemde Ik u voor Mij;  […] Ga naar iedereen tot wie Ik u zend. (Jeremia 1,4.5b.7b).

Wij hopen aan onze uitwisseling een gevolg te kunnen geven. Misschien is het een nieuw begin. Dat 

de H. Geest ons daarin leidt. Dat wensen wij jullie eveneens toe: dat de H. Geest jullie mag 

inspireren, enthousiast en warm maken… daarom ons gebed voor jullie:



Kom, Schepper, Heilige Geest!

Schep opnieuw wat U gevormd hebt.

Bind samen wat uiteenvalt.

Wek tot leven wat onvruchtbaar is.

Verjong wat oud is.

Geef ons ogen om het licht te zien, 

het geschapene en het ongeschapene. 

Geef ons kracht om vrucht voort te brengen 

en ons met lichaam en ziel te verheugen1.

Warme groet,

Leerlingen van Jezus van de Parochie Heilige Maria Magdalena te Princenhage, Effen en Prinsenbeek 

op de vooravond van het Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper, 23 juni 2020

1 Gedeelte uit: Kom, Schepper, Heilige Geest, gebed van Jörg Zink (ca. 1970)


