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

Beste medegelovigen, zusters en broeders 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.
Dinsdag 4 augustus mochten wij het Pinkstervuur ontvangen
vanuit de parochie H. Andreas ( West Zeeuws Vlaanderen).
Op onze beurt geven wij het vuur vandaag 11 augustus, het feest van de H. Clara,
aan jullie door, vergezeld van onze geloofsbrief.

Voorafgaand aan het ontvangen van het Pinkstervuur, zijn wij als parochianen met elkaar 
in gesprek gegaan in de  pastorietuin in Vlissingen.
‘Aan wie heb ik mijn geloof te danken?’ bleek een goede vraag om met elkaar te spreken:

Opgroeien in een katholiek gezin kon leiden tot groei in geloof.
Het bidden, het mee naar de kerk gaan, liefdevol ‘aan de hand’ geleid door ouders           
gaf een goede basis om de weg tot geloof verder te willen gaan.
Met verwondering, met blijheid!  

Er werden in het leven ook afslagen genomen: het zich niet (meer) goed thuis weten in de
kerk, de afstand tot het eigen leven. Ouders, familieleden die zich terugtrokken uit de 
kerk, zich ertegen afzetten. Het komt dan neer op de eigen keuze : welke geloofsweg wil 
ik gaan?
Zoekend, ook in andere kerken dan de katholieke.
Als kind geraakt worden door de bijbellessen, zien hoe kinderen een  kruisteken maken. 
Gaan onderzoeken op je levensweg wat dat betekent – katholiek worden, wat het voor jou
betekent, vorming en groei in catechese en gesprek. Om dan te kiezen voor de katholieke 
kerk en katholieke levenshouding, ten volle ondergaan in de doop.  

De openheid van ons geloof naar andersdenkenden en andersgelovigen ervaren.
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 verbondenheid,  gemeenschap – zijn met elkaar in God de Vader, met Jezus Christus 
en de Geest die voort doet gaan: het doet  ons thuis komen en thuis weten in de 
katholieke kerk..                                
De schoonheid, de ontmoeting in de sacramenten, de Bijbelse verhalen die ons
de wonderen openbaren : daar worden we door aangesproken.



De inspiratie ervaren in het gezamenlijk de bijbel lezen.                                                  
In de viering waarin de gelovige gemeenschap samenkomt, in de bezieling van de 
voorganger.
Het geloof dat troost biedt als je geconfronteerd wordt met – groot – verlies.
Dat maakt dat we een gelovige, een katholieke levenshouding kiezen.
Dat het geloof onze levensbron is. 

Kracht en vreugde worden ontleend aan geloof en kerk.
Geloof verrijkt het leven.

Zo  mochten wij getuigenissen van geloof met elkaar delen.  En het adagio: Gedeeld 
geloof is gesterkt geloof, leek opnieuw bevestigd te zijn.

Samen zijn wij op weg om kerk te zijn. Tochtgenoten op weg naar de toekomst.
Er is een belangrijke taak voor ons: het laten zien dat  de mensen die de kerk nu dragen,
er vertrouwen in hebben dat er tochtgenoten zich op de Weg, op Zijn weg  zullen 
aansluiten: jong en wat ouder, vrouwen en mannen.
Dat het vuur van ons geloof, de kerk verder zal dragen.

Woord uit de Schrift , kalender van het liturgisch jaar, 11 augustus 2020
“ Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij 
er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het 
afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het  te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker
ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig  andere die niet 
afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet  dat een van deze
geringen verloren gaat”.
(Matteus 18,  12 – 14.)

Wij mogen ons gezien en gekend weten door God.
Wij mensen kunnen dwalen, afgedwaald zijn. Door situaties, omstandigheden in ons 
leven.
God zal ons, zal jou, zal mij zoeken en behoeden, jij – mensenkind . Jij kind van God.

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

Vrede en alle Goeds!
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