
R.K. Parochie St. Christoffel te Halsteren

Aan de parochianen van Parochie “De Bron”

Donderdag 9 juli jl. zijn wij met een groot aantal mensen bij elkaar gekomen om
van gedachten te wisselen over de geloofsbrief die we samen willen stellen om
door te geven, samen met het Pinkstervuur, aan de parochianen van parochie
“De Bron”. Een samenvatting van de ingestuurde geloofsovertuigingen willen we
graag met jullie delen, zodat we het “vuur” ook in de toekomst “levend” kunnen
houden!

In vuur en vlam staan…….Dat stonden toentertijd de apostelen ook, toen de
kracht van de H. Geest over hen neerdaalde en hen met wijsheid overgoot. Het
gaf hen de kracht om de wereld door te trekken en het geloof te verkondigen.
Deze uitdrukking in onze Nederlandse taal heeft tot op heden nog dezelfde
betekenis. Ook wij staan regelmatig “in vuur en vlam” als we met ons
vrijwilligerswerk in onze kerkgemeenschap aan de slag zijn. Iedere vrijwilliger in
de verschillende kernen heeft zijn eigen talenten, waarmee hij uitpakt. Van
lector tot tuinman… van kasbeheerder tot koster…. van koorlid tot
schoonmaker……. Iedereen werkt samen en heeft respect voor de ander. Wij
vinden, dat we een “blij” geloof hebben. Ons blijmoedig leven zal een vervolg
krijgen in het hiernamaals. Wij willen graag zorg dragen voor de minderen in de
samenleving. Naastenliefde uitdragen aan iedereen. Er voor elkaar zijn, zonder
dat er een tegenprestatie of een beloning voor gevraagd wordt. Op deze manier
versterken we elkaar in ons geloof en halen we veel voldoening uit de taken die
ons gesteld zijn.

Tevens geven we vorm aan ons geloof door inhoud te geven aan onze rituelen,
samen bidden, vieren en zingen in de Eucharistie. Door de coronacrisis hebben
we dit een hele tijd moeten missen en iedereen heeft dit als zeer pijnlijk
ervaren. Ook de contacten, die we normaliter voor en na de vieringen hadden,
hebben we vreselijk gemist.



Toch kunnen we wel zeggen, dat we hier ook weer sterker uit zijn gekomen. We
zijn meer gaan nadenken over zaken , die in het verleden zo vanzelfsprekend
waren, maar in deze tijd niet zo worden ervaren. Voortschrijdend inzicht kan ook
onze geloofsovertuiging opnieuw aanwakkeren zoals het “vuur” met Pinksteren. 
We willen de parochianen van “De Bron” toewensen, dat ze net als wij, ook “in
vuur en vlam” geraken en een persoonlijke band met Jezus kunnen ontwikkelen
en dat de H. Geest ons en iedere mens leert, hoe wij kunnen denken en spreken.
Met als doel een zo’n open mogelijke houding naar mensen toe, die interesse
hebben in de Leer van onze Kerk en het Evangelie. Ook naar de mensen die ons
geloof niet direct delen. Dat we voor iedereen een inspiratiebron moge zijn, waar
onze medemens gelukkig van wordt en op die manier, de vrede en vrijheid van
ons geloof kan ervaren. Opdat het “kruisoffer van Jezus” niet voor niets is
geweest…….

“In vuur en vlam”……… voor nu………….en voor altijd……………..!

Vrede en alle goeds….

Warme groet van de R.K. St.Christoffelparochie.


