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Geloofsbrief Lievevrouweparochie 15 augustus 2020
Beste parochianen,
0p zaterdag 15 augustus, de dag die in liet teken staat van Maria Tenhemelopneming,
hebben wij in onze Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes het Pïnkstervuur en de
geloofsbrief van de Heilige Damiaanparochie ontvangen. Maria, die in menig huishouden
in Bergen op Zoom een warm plekje heeft. Zij die in de harten leeft van veel gelovigen in
onze parochie. Hun blijk voor waardering komt ieder jaar terug in de Maria Ommegang,
honderden vrijwilligers jong en oud beelden het leven uit van Maria in de vorm van een
dankstoet.
In de week voorafgaand aan de viering zijn een aantal parochianen samengekomen om
te praten over het geloof, het geloof in Corona tijd en wat dit betekent voor het geloof in
de toekomst.
Iedereen heeft zijn geloof meegekregen van ouders en/of grootouders. Niet elke stap
gaat vanzelfsprekend, er zijn soms obstakels om te overwinnen. Maar dit kan je samen in
de kerk doen, een plek waar je niet alleen bent. Samen het geloof tot uiting te brengen en
dan vooral in één van de vele werkgroepen die onze parochie rijk is: het kerkkoor,
communiewerkgroep, vormselwerkgroep, KinderWoordDienst, secretariaat of een
Ieesgroep. Samen is het toverwoord van onze parochie.
Hoe moeilijk was het dan ook toen medio maart 2020 een intelligente lockdown werd
afgekondigd. Iedereen in Nederland moest thuis blijven om de spreiding van het Corona
virus een halt toe te roepen. Werkgroepen die volop in beweging waren, werden plots
stopgezet, de Maria Ommegang kon niet meer plaatsvinden; zelfs de Eerste Communie
vieringen werden met een jaar uitgesteld. Gelukkig was er alle begrip van de
parochianen, maar na enkele weken werd het samen zijn erg gemist. Gelukkig werden er
ook initiatieven ontwikkeld; bijvoorbeeld bloemen afgeven in verzorgingstehuizen om
de ouderen onder ons een hart onder de riem te steken; wij denken ook aan jullie! Maar
ook aan de Voedselbank en aan de leerkrachten van het basisonderwijs voor hun
moeilijke tijd om de kinderen zo goed mogelijk op weg te helpen naar het volgend
schooljaar.
Na 1 juni werden de regels wat versoepeld, met 30 mensen konden er weer vieringen
worden gehouden. Fijn dat er weer bij elkaar gekomen kon worden, maar het gaf ook
veel stress om dit te bewerkstelligen. Dertig mensen in een kerk is gewoon niet veel, er
waren veel parochianen die graag weer samen wilden komen. Gewoon om te vragen
“hoe gaat het met jou?”. Een lach te geven of een meelevend knikje; er waren mensen die
hun geliefde hadden verloren en dit niet konden delen met de mensen om zich heen.
Gelukkig mag er nu wat meer, maar we moeten niet verslappen in de omgang met
mensen. Voor elkaar zijn is nu het belangrijkste; het geven van hoop, liefde en geluk!
Laten wij met dit Pinkstervuur ons geloof in het licht zetten en dat deze warmte ons
kracht geeft om het uit te dragen. Dat wij de mensen die het nodig hebben een gevoel
van warmte te geven. Maar dat deze warmte ook in ons hart blijft, in voor en
tegenspoed! Er komt weer een tijd dat wij samen de werkgroepen kunnen opstarten en
uitvoeren, gewoon zoals het hoort. Samen ons geloof tot uiting kunnen brengen
dat is pas een mooie droom!
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