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In aanloop van het geloofsgesprek met pater Marc Lindeijer
zijn er in de parochie op vijf  locaties gesprekken geweest met parochianen. Voorafgaand aan het 
gesprek bekeken we samen de uitzending van het geloofsgesprek van zondag 19 juli waarin 
kapelaan van Velthoven ingaat op de missionaire kerk in Zeeuws-Vlaanderen.

Vanuit de uitzending van KRO-NCRV gingen we met elkaar in gesprek. Daaruit komen 
volgende punten: 
Vrede (vredeskapel): leven in vrede, geen oorlog
                                 leven in vrede met jezelf
                                 heb je naaste lief  zoals jezelf
Zijn aanwezigheid: Hij is niet ver, Hij is er altijd
                              je vindt God vaak in kleine dingen, op plaatsen waar je Hem niet verwacht
                              je leidt je leven en als er dingen gebeuren besef  je nadien dat je gedragen bent
                              God is net als een moeder, die wacht, die zorgt, die weet
                              God roept nog steeds
Kerk zijn: gemeenschap van levende stenen, gemeenschap van mensen, er zijn voor elkaar
                 Jezus als Redder van de wereld 
                 God is mens geworden en heeft onder ons geleefd, om ons te helpen
                 hoe we in het leven staan mogen we laten zien hoe we leerling van Jezus zijn
                 als alles goed gaat hebben we Hem niet nodig, tot hoge nood dan zoeken we God 
                 via de kinderen op de basisschool de ouders terug bereiken
                 gekregen talenten benutten, God zorgt voor de groeikracht 
                 wanneer kan je met elkaar over Jezus, over het geloof  praten, moeilijk in deze tijd
                 kinderen van in jeugd/ gezin erbij betrekken
                 laten zien dat je om een ander  geeft – diaconie



Christen zijn: Kind van God
                      medemensen een helpende hand geven
                      jongeren willen duidelijkheid



Zondag 2 augustus kwam het Pinkstervuur vanuit de Elisabethparochie aan in onze parochie. 
Pater Marc Lindeijer heeft het vuur na het geloofsgesprek in de Emmaüskerk meegenomen naar 
Oostburg. En bij de eerste drempel buiten Terneuzen ging het vlammetje uit. Hoe zouden ze dat
met de Olympische vlam doen?

In de Eligiuszaal van het parochiecentrum overhandigde pater Marc de lamp aan Quinten en 
Valentino Gernaert, twee jeugdige parochianen die aanwezig waren bij het geloofsgesprek. Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek: jeugd – jonge gezinnen – volwassenen – ouderen
Het belangrijkste is het gezin, de huiskerk. Het voorleven door de ouders, grootouders is heel 
belangrijk. Kinderen bepaalde dingen makkelijker aan van opa en oma dan van de ouders.

Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk (liturgie vieren). 
– je ontmoet er God en wil dat delen met andere
– hoe kunnen we de liturgie beter verstaanbaar en aantrekkelijker maken voor jonge mensen

Zoeken naar een nieuwe weg om te kerk te zijn.
Ook door te laten zien dat de mensen die nu de kerk dragen er vertrouwen in hebben dat de 
jeugd, het nieuwe vuur, de kerk verder zal dragen.
Al zal dat op een andere manier zijn, waarschijnlijk meer diaconaal door de invloed van paus 
Franciscus.



Het geloofsgesprek werd besloten met het bidden van het avondgebed in de heilige Eligiuskerk, 
de parochiekerk.



Uiteindelijk brak de dag aan, etappe drie in de activiteiten rond het Pinkstervuur in onze 
parochie.

We verzamelen in de Eligiuszaal in Oostburg waar kapelaan van Velthoven de pas ontvangen 
geloofsbrief  van de Elisabethparochie voorleest. 



Na een kort samenzijn met een kopje koffie en een gebedsmoment rijden we met de auto naar 
Schoondijke. Daar sluiten nog enkele volwassenen en kinderen aan waarna we met een groep 
van 10 personen (volwassenen en drie kinderen) starten met de wandeltocht naar de 
Westerschelde Ferry in Breskens, een wandeling van 6,1 km.



 Vanuit Breskens gaan we met de Westerschelde Ferry naar Vlissingen, naar de Mariaparochie.
 Het vuur gaat helemaal naar ‘de andere kant’. Voor Zeeuwen heel begrijpelijk. Door de 
toeristische drukte is er een wachttijd van meer dan een uur. We hadden verwacht om de 



oversteek om 12.18 uur te maken, maar dat werd 13.48 uur. 



Met anderhalf  uur vertraging komen we aan in Vlissingen, waar het ontvangstcomité ons staat 
op te wachten. Het is Joshua Nuyts die het vuur doorgeeft aan pastor Ria Mangnus.
Het Pinkstervuur is veilig en brandend overgedragen aan de Mariaparochie. We zetten onze 
wandeling vervolgens verder naar de pastorie, nog een half  uurtje wandelen. 



Na de ontvangst op de pastorie en een verfrissing wordt onze geloofsbrief  voorgelezen door 
onze vicevoorzitter, Ronald van Quekelberge, en daarna overhandigd aan pastor Ria Mangnus. 
Zij herkent er heel veel dingen in die ook in de Mariaparochie spelen. 



Daarna vatten we onze terugreis naar Zeeuws-Vlaanderen weer aan, half  uurtje wandelen naar 
de Westerschelde Ferry, de overtocht en met de auto van Trees naar Schoondijke waar we rond 
17,30 uur arriveren. Zo waren we samen een hele dag onderweg, met het Pinkstervuur.



Het waren mooie en inspirerende activiteiten, iedereen hartelijk dank voor zijn/haar 
medewerking. 

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 we samen  het vuur brandend 
mogen houden, dit Pinkstervuur, maar ook het vuur van ons geloof. Vrede en alle goeds.


