
Beste parochianen van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk hier in Tholen en daarmee ook de 
parochianen van de hele St. Christoffelparochie.

Op 9 juli j.l. hebben de parochianen van de St. Annaparochie in Steenbergen met een aantal 
mensen een geloofsgesprek gehouden, waar 2 vragen centraal stonden:

1. Hoe heb je de Coronatijd beleefd
2. Wat is jouw geloofservaring en is die daardoor beïnvloed

Wij willen hiervan graag verslag doen in deze viering en daarmee onze beleving van het geloof 
aan u melden en de inspiratie door de pinkstergedachte alsmede het pinkstervuur aan uw 
parochie doorgeven.

De ervaring van de coronatijd is voor de meesten van ons een tijd geweest, die gekenmerkt werd 
door reflexie. 

Reflexie op de beleving van ons mens zijn en het staan in de samenleving en daaruit 
voortvloeiend: reflexie op ons geloof. Er zijn deelnemers die zelf hebben moeten ervaren wat het 
betekent ziek te zijn in deze tijd of de gevolgen van de genomen maatregelen, zoals afstand 
houden en afzondering van anderen houden maar er zijn ook deelnemers die gezond zijn 
gebleven en die de maatregelen weer anders hebben ervaren. Het feit dat men ziek was, 
daardoor beperkt in de mogelijkheden om te communiceren met anderen en het feit dat er ook 
veel mensen afscheid hebben moeten nemen van het leven, zette aan tot denken.

Dat heeft bij de meesten toch een andere kijk opgeleverd ten aanzien van afscheid nemen en 
rouwverwerking. Het werd door de beperkingen die er waren en daarmee ook soms de 
onmogelijkheid van een persoonlijk en direct afscheid nemen, wat veel pijn opleverde, ook extra 
benadrukt dat rouwverwerking in een ander daglicht kwam te staan. Woorden als liefde, troost, 
warmte, nabij zijn in het verdriet van mensen wogen in deze periode nog zwaarder dan 
voorheen. Voor alle deelnemers aan het geloofsgesprek was toch de bewustwording in de 
coronatijd van groot belang.
 
Welvaart, zo werd duidelijk, heeft ook zijn negatieve kanten. Het milieu en daarmee de toekomst 
van onze kinderen werd naarmate de welvaart vorderde toch wel heel erg negatief belast, net als 
de veréénzaming van zowel ouderen als jongeren en het individualisme wat door welvaart vaak 
toenam, werd pijnlijk duidelijk.

In de coronaperiode werden ook goede zaken ervaren: meer aandacht voor de buren waar je 
naast woont en het samen op éénvoudige wijze bezig zijn, leverde grote waardering vòòr elkaar 
en veel plezier met elkaar op. 

Hèt grote winstpunt was toch voor iedereen wel dat er meer oog was voor de naasten in 
woonomgeving en de naasten in de familiekring.



Het er zijn voor elkaar leefde weer op

En zo vloeide dat bijna naadloos over naar de tweede vraag van ons geloofsgesprek:

Wat is jouw geloofservaring en is die daardoor beïnvloed?

Zo hadden de meeste deelnemers aan het gesprek het geloof thuis “met de paplepel” ingegeven 
gekregen, waardoor soms de dwang van thuis en school vaak groter was dan de beleving van het 
geloof in die tijd. Voordeel is wel dat er door die opstelling, op latere leeftijd, als je meer je eigen 
weg gaat zoeken in geloven in zijn algemeenheid, toch een stevige bodem was gelegd door die 
dwang in het verleden.

Een deelnemer was van huis uit protestants opgevoed, maar later Rooms-Katholiek geworden. 
Door haar interesse in het geloof en het vrijwilligerswerk is ze theologie gaan studeren en nu 
werkzaam binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Voor alle deelnemers was de conclusie van de geloofsbeleving in feite heel kort en eenvoudig:
Vanuit de boodschap van Geloof Hoop en Liefde SAMEN werken aan de Kerk van Christus. 
En die boodschap, op zeer voorbeeldige wijze in praktijk gebracht door paus Franciscus, is: 
er zijn voor elkaar en de helpende hand bieden waar nodig. 

Dat kan op vele manieren: aandacht, luisteren, een goed gesprek, helpen en werkzaam zijn 
vanuit die visie en vaak ook delen in de welvaart die voor ALLE mensen is bestemd en niet voor 
een deel van de mensen, die toevallig op de “goede” plek op aarde zijn geboren.

Refererend aan de Coronaperiode werd in dit deel van het geloofsgesprek, verwezen naar 
bijbelteksten en woorden van Johannes van het Kruis, een Spaanse dichter, mysticus en 
kerkleraar uit de 16de eeuw, die zei, dat je 
soms donkere tijden nodig hebt om tot andere inzichten te komen en te ontdekken wat 
werkelijk waarde heeft in het leven. 

Zo kunnen we SAMEN kerk zijn, ongeacht waar we wonen en hoe we wonen op de wereld.
Die boodschap, die wens willen wij als leden van de Sint Annaparochie graag verder uitdragen en
aan u, leden van deze kerkgemeenschap en leden van de Sint Christoffelparochie, doorgeven. 

Dat doen we met deze boodschap en met het licht wat daarbij hoort om het Pinkstervuur van de 
H. Geest ook nu nog verder te verspreiden in de wereld. 


