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Oostburg, 4 augustus 2020

‘Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer;
 wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.’
(Joh. 8, 12)

beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 31 mei 2020, startte het Bisdom Breda in de 
kathedraal van de heilige Antonius een Pinksterestafette. Elf  weken lang, tot 15 augustus, 
geven de dertig parochies van het bisdom het Pinkstervuur, dat bisschop Liesen heeft 
ontstoken, aan elkaar door. Zondag 2 augustus hebben wij het Pinkstervuur mogen 
ontvangen vanuit de Elisabethparochie. Op onze beurt geven wij het vuur vandaag, 
dinsdag 4 augustus, het feest van de heilige Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars) 
patroon van alle zielzorgers, aan jullie door vergezeld van onze  geloofsbrief.

In de week voorafgaand aan de komst van het Pinkstervuur in onze parochie hebben we in
verschillende geloofsgemeenschappen gesprekken gehad met parochianen. Dit waren heel 
inspirerende gesprekken die we elke keer begonnen zijn met het bekijken van het 
geloofsgesprek dat Leo Fijen had met kapelaan van Velthoven (uitgezonden op zondag 19 
juli op NPO2) over de missionaire kerk. We gingen daarna in gesprek met mensen, van 
goede wil, die zich met hart en ziel inzetten voor de eigen geloofsgemeenschap, voor de 
eigen parochie. Maar met pijn in het hart zien zij dat het geloof  kwetsbaar is geworden, dat
de eigen kinderen en kleinkinderen niet meer in de kerk komen. Maar velen sluiten zich aan
bij de woorden van Sint  Paulus: ‘in mijn zwakte ben ik sterk’ (2 Kor. 12, 10). Onze 
kwetsbaarheid is niet onze kracht, maar in onze kwetsbaarheid kunnen we Gods kracht 
gaan ervaren, zijn groeikracht. We zijn dan ook dankbaar dat we nog steeds veel 
vrijwilligers hebben die ieder de gekregen talenten op hun eigen manier benutten.

Er is in West-Zeeuws-Vlaanderen, het geografisch gebied dat onze parochie omvat, nog 
heel veel geloof. God is mens geworden en heeft onder ons geleefd, om ons te helpen, te 
redden. Hij veroordeelde niemand, Hij gaf  mensen inzicht en bood ze een nieuwe weg aan.
Met vernieuwde inzichten moeten wij ook die weg op gaan. En dat zal op veel plaatsen 
tegenstand oproepen, maar als er iets schuurt krijgt het glans. Aanpassingen en 



veranderingen heeft de kerk als instituut in haar bestaan heel vaak meegemaakt en telkens 
kwam ze dit te boven en meestal nog sterker.

Als kerk, als parochie, hebben we de belangrijke opdracht om niet te oordelen en te 
veroordelen. We moeten mensen op hun fouten wijzen en we moeten ze een nieuwe weg 
aanreiken. We moeten naar buiten, naar de wereld  toe, laten zien dat we leerling van Jezus 
zijn. Jezus en zijn leerlingen waren levenslustig en gaven kleur aan het leven. Als christenen
in onze tijd zijn we rustig en volgzaam geworden en durven eigenlijk niet met anderen te 
spreken over ons geloof. Ons geloof  is veelzijdig en kleurrijk, het is heel goed om dat met 
anderen te delen.

Na de vijf  gesprekken op locatie kwamen we zondag 2 augustus samen op het 
parochiecentrum in Oostburg met een groep mensen – kinderen, jongeren, jonge 
gezinnen, volwassenen, ouderen – om met pater Marc Lindeijer ons geloofsgesprek te 
houden.

Binnen onze parochie worden veel initiatieven genomen door ‘doeners’ in de verschillende 
geloofsgemeenschappen naast de reguliere weekendvieringen. Veel wordt gedaan voor de 
eigen geloofsgemeenschap, terwijl de stap naar de activiteiten van de ene parochie voor 
veel mensen toch een te grote stap is, ondanks dat de parochie in 2013, dus zeven jaar 
geleden, is opgericht. 

Bij heel veel mensen is er de bezorgdheid voor de jeugd. De kerkbetrokkenheid bij de 
ouders is heel klein geworden, de kinderen worden nog gedoopt, doen hun Eerste heilige 
Communie nog, maar daarna zien we ze eigenlijk niet meer terug. Er zijn in enkele 
geloofsgemeenschappen goede contacten met de basisschool, maar dit moet over de hele 
parochie aangepakt worden, wat geen probleem zou mogen zijn omdat het één parochie is 
met daarin één stichting voor het basisonderwijs.

Binnen de parochie zijn enkele jonge gezinnen die heel gelovig zijn en de ontmoeting met 
God zoeken in de eucharistie. Zij voelen zich echter niet thuis in de gemeenschap en 
vinden de liturgie oubollig en zeker niet aansprekend voor hun kinderen. De jeugd heeft 
ook andere interesses dan op zondagmorgen in de kerk te zitten. Het daarom ook heel 
belangrijk dat we over grenzen van geloofsgemeenschappen, van de parochie heen moeten 
kijken om initiatieven te ontplooien waar de jonge gezinnen en hun kinderen zich thuis 
voelen. Als parochie moeten we onze parochianen laten voelen dat ze welkom zijn, dat we 
naast hen staan en samen op weg gaan. Ook Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat die 
kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen’ (Lc. 18, 16 – vgl. Mc. 10, 14 en Mt. 19,
14).

De belangrijkste voedingsbodem voor het geloof  is het gezin, de thuiskerk. De ouders 
moeten het geloof  voorleven aan hun kinderen. Daarnaast gaan we op zondag naar de 
kerk waar we God ontmoeten, we luisteren hoe Hij ons toespreekt vanuit de Schrift, 
verhalen die ons kracht en inspiratie mogen geven, en ervaren zijn aanwezigheid in de 
heilige Communie, het brood dat ons kracht geeft om samen op weg te gaan.



Wij zijn kerk, zijn parochie omdat Hij het wil, we horen zijn stem en zeggen volmondig ‘ja’.
Zo mogen we samen op weg gaan, zoals de eerste regel van onze geloofsbelijdenis zegt: ‘Ik
geloof  in God de almachtige Vader’. 

Samen gaan we op weg om kerk te zijn. We moeten kijken naar de toekomst. Een 
belangrijke taak is er voor ons: het laten zien dat de mensen die de kerk nu dragen er 
vertrouwen in hebben dat de jeugd, het nieuwe vuur, de kerk verder zal dragen. 

‘Want waar twee of  drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’ (Mt. 18, 
20). Dus laten we samen praten over ons geloof, bidden, zingen en ons geloof  uitdragen 
binnen de richtlijnen van ‘het Kerkelijk leven op anderhalve meter’.

Dat het de Mariaparochie, en haar samenwerkingsverband met de heilige Pater 
Damiaanparochie goed mag gaan. Dat jullie het vuur brandend mogen houden, dit 
Pinkstervuur, maar ook het vuur van ons geloof. Vrede en alle goeds.
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