
Spetterend Geestes Vuur!

Als wezenlijk deel van de Pinkster Keten, vond op dinsdag 4 augustus het
Geloofsgesprek plaats in de schaduw van een boom in de heerlijk zonovergoten
tuin van de pastorie aan de Singel in Vlissingen. In dit Geloofsgesprek spraken de
deelnemers openlijk over hun geloof, terwijl anderen aandachtig en respectvol
luisterden.

Tekst: pater Thaddy de Deckere

We waren met z’n zevenen, waaronder. pastoraal werkster Ria Mangnus, pater Thaddy
de Deckere en pater Marc Lindeijer die het gesprek leidde. In een korte inleiding legde
hij uit dat het idee van een Geloofsgesprek geboren werd toen de Conferentie over
Parochie Vernieuwing ‘Als God Renoveert; de Missionaire Parochie’ uitgesteld werd
vanwege Covid-19. Als bescheiden alternatief werd elke parochie uitgenodigd om een
Geloofsgesprek te houden met een groepje van 3 tot 12 gelovigen uit de parochie.
Deelnemers vinden om aan het gesprek deel te nemen bleek niet gemakkelijk in de
vakantietijd. Maar zeven deelnemers bleek een heel goed aantal.

Na afloop van het gesprek werd door pastor Ria Mangnus een impressie van het
gesprek opgetekend. Dit vormt de Geloofsbrief. Deze wordt samen met het
Pinkstervuur, in de vorm van een flinke, brandende kaars in een glazen houder,
doorgegeven aan de volgende, naburige parochie. Op die manier worden alle parochies
in het Bisdom met elkaar verbonden door hetzefde Vuur van de Geest die ons allen
bezielt in het ene Katholieke geloof dat we delen.

Er waren drie vragen waarop we ons richtten: Aan wie heb ik mijn geloof te danken?
Wat betekent mijn geloof voor mij in deze Coronatijd? En: hoe kan ik van mijn geloof
getuigen? De eerste vraag leverde al zo’n rijkdom aan ervaringen op dat de andere
vragen moesten wachten. Het was verrassend te horen hoe mensen ondanks, of
misschien juist dankzij een crisis, toch op een wonderlijke wijze de weg naar geloof en
kerk vonden, en daar veel kracht en vreugde aan ontlenen. Enkele deelnemers noemde
het blije karakter van ons geloof dat hen aantrok, een ander noemde de openheid van
ons geloof naar andersdenkenden en andersgelovigen, en weer een ander het belang
van de lange geschiedenis van de Katholieke Kerk die teruggaat helemaal tot de tijd
van de eerste apostelen en van Jezus zelf. De een ontving het geloof dankzij een
gunstige geloofsomgeving vanaf de jeugd, terwijl enkelen het geloof in Christus hadden
ontdekt ondanks een onverschillige of zelfs afwijzende houding van de mensen in hun
omgeving.

Op het eind werd opgemerkt hoe openlijk en vrij ieder gesproken had, en hoe verrijkend
het was om dit gesprek te hebben. Ieder was het erover eens dat het een inspirerende
ervaring was geweest. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar, hetzij met dezelfde
groep of met een nieuwe groep. Het adagio: Gedeeld geloof is gesterkt geloof, leek
opnieuw bevestigd te zijn. Het zou m.i. dan ook goed zijn om van mensen te horen die
ook deel zouden willen nemen aan zo’n gesprek, om zo ook gesterkt te worden in je
geloof en zo ook anderen te sterken.

Het gesprek kan ook een gelegenheid zijn om je vragen en/of twijfels te delen.
Wellicht vinden die er een antwoord op. Graag hoor ik reacties.

Na afloop van het gesprek gingen wij te voet naar de Terminal van het
voetgangersveer. Volgens plan zou een groepje uit de Parochie van St Andreas in



West-Zeeuws Vlaanderen het Pinkstervuur en hun geloofsbrief komen overhandigen
aan de groep van de H. Maria Parochie. Zij waren lopend vanuit Oostburg gekomen die
ochtend! We moesten geduld oefenen, want de drukte op het veer leidde tot een lange
rij wachtenden, zodat we een uur moesten wachten voordat deze enthousiaste groep
o.l.v. kapelaan Jochem van Veldhoven uiteindelijk aankwam in Vlissingen. Samen
liepen we terug naar de pastorie aan de Singel alwaar verfrissingen werden
aangeboden aan de dorstige en uitgeputte pelgrims, en waar onze groep de
geloofsbrief en het Pinkstervuur dankbaar in ontvangst nam.

Geloofsbrief en Pinkstervuur worden door de H. Maria parochie doorgegeven aan de H.
pater Damiaanparochie op dinsdag 11 augustus om 9.30 u. tijdens de Eucharistie-
viering in de H. Magdalena kerk in Goes.

Liefdevolle God, raak ons steeds opnieuw weer met het vuur van uw Geest van
Liefde en Waarheid!

pater Thaddy de Deckere

Bron: Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren, 7 augustus 2020


