
Terneuzen, 2 augustus 2020

Lieve buren; parochianen van de Andreas Parochie,

Deze brief komt naar jullie toe samen met het Pinkstervuur dat we aan jullie doorgeven. Het 

Pinkstervuur dat we ontvingen uit de Parochie H. Maria Sterre der Zee uit Hulst en dat zich door 

middel van een estafette verspreid door heel ons Bisdom. Hopelijk kunnen jullie het na een mooi 

gesprek ook voelen branden en weer doorgeven. 

We kunnen met zekerheid zeggen: het vuur is hier zeker blijven branden en is misschien zelfs wel 

verder aangewakkerd. In deze brief willen wij graag laten zien hoe het vuur blijft branden, daarom 

vind je in deze brief verschillende antwoorden op de drie vragen die centraal stonden. Voor ons 

waren dat geloofsvlammetjes van alles wat de deelnemers aan het geloofsgesprek gedeeld hebben 

over hun geloof en wat ons dichter bij elkaar bracht. Mooie herinneringen, kwetsbare momenten. 

Geloof in bijzondere tijden en in het leven van alledag. Hopelijk geeft dit ook jullie een vuur om over 

het geloof te spreken. “En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort

door de heilige Geest die ons werd geschonken.” (Romeinen 5:5).

Tijdens ons geloofsgesprek stonden er drie vragen centraal en die werden door iedereen heel 

verschillend en op een persoonlijke manier beantwoord. Daardoor viel op dat er veel 

verscheidenheid bestaat in onze parochie. In de rest van de brief vind je een bloemlezing van de 

antwoorden op de vragen. Hopelijk halen jullie er inspiratie uit.

We trapten af met de vraag: heb je een herinnering aan wat je op dit moment doet geloven? 

Er waren mensen met een katholieke opvoeding die al hun hele leven actief zijn in de kerk en er 

waren mensen die op latere leeftijd katholiek zijn geworden. Voor veel velen staan wetenschap en 

religie tegenover elkaar, maar voor één iemand aan tafel, bracht de wetenschap haar juist meer naar 

het geloof, zeker omdat ze het geloof niet van huis uit meekreeg. Sommigen konden een specifiek 

moment noemen waarin hun geloof naar voren kwam, voor anderen was er niet één moment. Veel 

haalden er wel kracht uit herinneringen in hun leven waarop ze hadden gevoeld dat God aanwezig 

was geweest. Bijvoorbeeld bij iemand die in Afghanistan is geweest en daardoor de rijkdom zag die 

hijzelf in Nederland bezit. Iemand die zich door deze vraag afvroeg waarom ze als enige van haar 

gezin nog gelooft terwijl ze ‘echt niet het braafste kindje van de klas was’. En iemand die veel kracht 

haalt uit de Lourdesreizen die ze maakt. Er was ook iemand die memoreerde hoe hij op school op 

was gekomen voor zijn klasgenoot en dat hij dat zonder God misschien wel helemaal niet had 

gedurfd. 

De volgende vraag was heel actueel. We leven nu in andere omstandigheden en hebben de vraag 

gesteld: welke invloed heeft het coronavirus op de manier waarop je je geloof leeft?

Er waren mensen aan tafel voor wie de wereld tijdens het begin van de coronacrisis compleet op hun

kop stond en die dan dus ook op een andere manier handen en voeten aan hun geloof moesten 

geven en door de omstandigheden is dat in sommige gevallen nu nog steeds zo. Twee mensen aan 

tafel van de Young Catholic Professionals-groep waren erg ver van huis in deze periode. Ze komen uit

Brazilië en hebben erg veel moeite gedaan om op verschillende plekken online de Mis te volgen. 

Maar het was moeilijk, zeker als je al een aantal weken niet naar de Mis bent gegaan. Ze misten op 

dat moment erg de Sacramenten en zijn blij dat ze nu het Sacrament van de H. Communie weer 

kunnen ontvangen. 



Iemand haakte daarop in door aan te geven dat hij de kerk als gebouw helemaal niet zo had gemist 

en dat er voor hem in die tijd niet zoveel veranderd was, maar dat hij thuis wel met zijn geloof bezig 

was. Ook is er door veel mensen gebeden voor de mensen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen die

ziek zijn geworden of gebeden voor dat de ouderen juist gezond mogen blijven. De diensten in de 

tehuizen worden heel erg gemist. Je kunt niet zomaar meer bij ouderen langs en dat laat bij veel 

mensen een leegte zien. Ook vond iemand het in deze tijd extra mooi dat het katholiek geloof zo 

universeel is. Een aantal mensen had de Mis van de Paus gevolgd en het gaf kracht om te bedenken 

dat zoveel mensen op hetzelfde moment ook naar dezelfde Mis keken. Een ander mooi punt dat naar

voren kwam naar aanleiding van deze vraag, was dat de Pinksterestafette waar we nu aan bezig zijn 

geboren is uit de Coronacrisis en er anders misschien wel niet geweest was.

De laatste vaag die aan bod kwam was: praat je met andere mensen over je geloof? En waarom wel 

of niet?

Voor veel mensen aan tafel is het geloof iets vanzelfsprekends en dan praat je er toch minder over, 

juist omdat het zo gewoon is in je leven. Maar er werd ook gesproken over dankbaarheid van het 

spreken over het geloof omdat iemand een bekering had doorgemaakt omdat iemand tegen haar 

over het geloof was begonnen. Er waren gesprekspartners die hun geloof uitdragen door middel van 

verhalen te vertellen en mensen die hun geloof uitdragen door het vooral voor te leven. Mensen die 

weg waren geweest van de kerk, maar later toch weer terugkwamen om God te vinden. Grootouders

die aan hun kinderen verhalen uit de Bijbel vertellen.

Een ding werd vooral duidelijk over het geloof raak je eigenlijk nooit uitgepraat en kun je altijd 

doorpraten. We hopen dat mensen er altijd voor openstaan om met elkaar om tafel te gaan zitten 

om te vertellen en te luisteren, naar elkaar in gesprek, naar God in de stilte van gebed zodat het vuur 

altijd zal blijven branden in de gemeenschap van Christus.

“Dat het vuur van geloven altijd bij jullie mag zijn op de momenten dat het je goed gaat, maar zeker 

ook wanneer de weg donker is en zwaar.”

Hartelijks,

De buren van de Elisabeth-parochie.

P.S.

Als wij in vuur en vlam gaan staan

Overtuigd zijn waar voor wij gaan

Dan zien de mensen aan ons leven

Met wie ons leven zo is verweven

Omdat de Geest die nu in ons woont

Wijst op Hem die in de hemel troont

Hij laat ons niet echt alleen

Want Zijn Geest werkt door ons heen

Om ons in vuur en vlam te laten staan

Hij daarin ook met ons mee wil gaan

In onze moeite, zorgen, angst en pijn

Wil Hij ons steunen en bij ons zijn

En nog steeds werkt de Heilige Geest 

Toen en nu op het Pinksterfeest


