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Pasen is weer voorbij en we zijn onderweg naar He-
melvaart en Pinksteren. 
Allereerst een woord van dank aan allen die de 
vieringen van de Goede Week mee mogelijk hebben 
gemaakt! Gelukkig mochten we dit jaar, zij het met 
kleine aantallen en met een paaswake bij daglicht, in 
tegenstelling tot vorig jaar weer samen vieren. 

Op onze weg naar Pinksteren zijn we ook bij de mei-
maand aangekomen. Wellicht nodigt zonnig weer uit 
om een keer naar Katwijk te gaan en een kaarsje bij 
Maria op te steken. Voorafgaand aan de vieringen van 
maandag, woensdag en zaterdag zullen we samen de 
rozenkrans ter ere van Maria bidden om 9.30 uur. Ook 
via de livestream kunt u met ons meebidden. 

Langzaam lijken de maatregelen in de samenleving 
afgeschaald te worden, in de hoop dat het de aantal-
len patiënten op de IC’s niet verhoogt. 
Voor de kerken is ondertussen het aantal bezoekers 
voor een uitvaart verhoogd (gelijk op met de uitvaart-
branche) naar 100, uiteraard met alle geldende voor-
zorgsmaatregelen. Voor de andere vieringen is sinds 
29 april het aantal bezoekers percentueel opgehoogd. 
Dat betekent voor de Martinuskerk dat we op dit mo-
ment 50 bezoekers gaan toelaten met alle bestaande 
maatregelen. 

Helaas hebben we, in goed overleg met de ouders, 
de Eerste Heilige Communie, die we in april zouden 
vieren, uitgesteld naar september, in de hoop dat we 
er dan een groot feest van kunnen maken. 

Het Vormsel zullen we op Pinksterzondag in een 
besloten viering (wel te volgen via de livestream) wel 
vieren. 

Deze maand zullen we ook afscheid gaan nemen van 
de Lambertuskerk in Beers. Na goed overleg met Mw. 
Gerthy Laham-Keijzers zijn we bij het moment aan-
gekomen dat we de kerk over gaan dragen. Pinkster-
zondag zullen we met de vrijwilligers een besloten 
eucharistieviering hebben (te volgen via ons YouTube 
of livestream-kanaal) en op Tweede Pinksterdag is de 
kerk nog geopend om (met reservering) te bezoeken. 
Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een 
kerkgebouw waar zoveel herinneringen liggen, maar 
we blijven aanwezig in de geloofsgemeenschap Beers 
om samen te vieren.

Ondertussen leven we toe naar het feest van Pinkste-
ren, het feest van de Geest. Mogen de goede gaven 
van de Heilige Geest ons allen bezielen met moed 
en volharding om in deze periode nog vol te houden 

Onderweg 

Aanbidding in Maria-Mei-maand

In deze meimaand houden we iedere vrijdag een bij-
zonder uur van aanbidding. Jezus wil bij ons zijn in 
de gedaante van de Eucharistie. We doen dat in deze 
meimaand bijzonder in verbondenheid met onze Moeder 
Maria. In dit uur willen we God dankbaar zijn voor alle 
goede gaven en de genade die Hij ons schenkt. Samen 
met Maria gaan we naar Jezus, door ons te bezinnen op 
de rozenkrans. De vreugdevolle, de droevige, de glorie-
rijke geheimen en de geheimen van het licht laten de 
mysteries van ons geloof en onze redding zien. We willen 
ons er door laten verrijken, we mogen er kracht en inspi-
ratie uit ontvangen, bijzonder in deze Maria-mei-maand.

In dit uur van gebed willen we ook met name bidden 
voor het einde van de crisis die onze wereld zo raakt. 
Maar niet alleen voor de coronacrisis willen we bidden, 
ook voor andere crises in ons leven: in onze families, 
gemeenschappen, landen en werelddelen. 
Het is ook het Jozefjaar en zo willen we op een beteke-
nis volle wijze meer verenigd zijn met God en onszelf, 
om te groeien in kennis en begrip van onszelf en onze 
missie. Dit bijzondere uur zal gevuld zijn met muziek van 
verschillende culturen, gebeden, woorden ter inspiratie 
en meditatie.

U bent iedere vrijdag van 19.30 - 20.30 uur van harte 
uitgenodigd. U kunt ook online met ons mee vieren. Hier-
bij blijven de coronamaatregelen van toepassing. Wees 
welkom en wees gezegend. 

Callistus Offor CSSp

en vol vertrouwen uit te zien naar de tijd die komen 
gaat. 

Met goede groet, 
mgr. Theo Lamers 
pastoor parochie H. Martinus 

Het feest van de Geest

Pinksteren 
40 dagen na Pasen vieren wij het feest van de He-
melvaart van de Heer. Voor veel christenen in het 
hedendaagse Nederland is dat feest niet onproblema-
tisch en normaal komen er op Hemelvaartsdag minder 
gelovigen naar de Eucharistie dan op zondag. Hoe 
moet je de Hemelvaart van Jezus voorstellen nu wij 
spreken over een uitdijend heelal dat miljarden jaren 
oud is en miljoenen lichtjaren ruim? In de Handelin-
gen van de Apostelen lezen we dat Jezus zich van zijn 
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leerlingen verwijdert en een wolk Hem onttrekt aan 
hun ogen. 

Thuiskomen 
Het is goed te beseffen dat een wolk in de Schrift 
een teken kan zijn van Gods nabijheid. Op weg naar 
het beloofde land is God het Joodse volk nabij in een 
wolkkolom. En als in Jeruzalem de grote tempel ge-
reed is gekomen, vult een wolk het huis van de Heer. 
De wolk als teken van de majesteit van God. Tegen 
die achtergrond kunnen wij de wolk in de Handelingen 
zien als een verwijzing dat Jezus na zijn kruisdood 
en opstanding is thuisgekomen bij God. Van de Vader 
is Hij uitgegaan en tot de Vader is Hij teruggekeerd. 
Christus is opgestegen tot aan de rechterhand van 
God. Het thuiskomen van Jezus vormt overigens een 
belofte voor ons. Allen die met Hem verbonden zijn, 
mogen hopen op een thuiskomst. God houdt van ons 
en heeft zijn hand op ons gelegd. Hij is trouw tot over 
de grens van dit aardse leven heen. 

De Geest als helper 
Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft Jezus ons een 
andere Helper beloofd. Wij vieren die belofte tijdens 
het Pinksterfeest. De heilige Geest wil als een hel-
pende kracht bij ons zijn. Voor veel tijdgenoten, ook 
gelovigen, is de Geest maar moeilijk te begrijpen. Wij 
kunnen de werkzaamheid van de Geest verhelderen 
met grondwater of zuurstof. Alleen door het onzicht-
bare grondwater is er grasland en zijn er vruchtbare 
landerijen. En alleen door de aanwezigheid van zuur-
stof kunnen wij ademen en leven. Zo is de Geest als 
een soort goddelijk grondwater of goddelijke zuurstof. 
Onzichtbaar maar onontbeerlijk voor ons bestaan. 
Zonder de Geest als Gods adem kunnen wij niet le-
ven. Maar zonder de Geest kunnen wij ook niet bidden 
en geloven. Het is de Geest die het christelijk bestaan 
mogelijk maakt. 

Veerkracht 
In de kracht van Gods Geest kunnen wij de navolging 
van Christus gestalte geven. Als Jezus bij de Vader 
is opgenomen is de tijd van concreet christelijk leven 
aangebroken. Dat gold voor de eerste christenen 
maar dat geldt evenzeer voor ons. In de kracht van de 
Geest worden wij geroepen tot een authentiek chris-
telijk bestaan. Bescheiden maar ook fier; niet arro-
gant maar wel zelfbewust. Ik hoop dat de Geest Gods 
ook over ons vaardig wordt. Wij heten christenen: 
gezalfden met de Geest. De zorgen in Kerk en wereld 
kunnen ons somber en zelfs depressief maken. Juist 
dan mogen wij bidden om moed en vooral ook veer-
kracht. Gods Geest als de Helper wil ons ook geeste-
lijk sterk maken. In de kracht van de Geest gaan wij 
met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Wij 
zijn bij God in goede handen. 

Bisschop Gerard de Korte 
(uit: bidden in onzekere tijden) 

Op dit moment zijn er voor het samen vieren nog 
geen grote veranderingen afgekondigd. Onlangs is het 
aantal aanwezigen bij de uitvaart verhoogd naar 100 
personen. En voor de overige vieringen voor de kerken 
waar meer dan 300 zitplaatsen zijn 10% van het aantal 
zitplaatsen. Dat betekent dat voor de diensten in 
de Martinuskerk het aantal bezoekers naar 50 wordt 
opgehoogd. Voor de weekenddiensten en bijzondere 
vieringen geldt dat reserveren noodzakelijk blijft. U 
kunt reserveren via de reserveringsite: https://even-
tix.shop/fseq4td5 of telefonisch via het parochie-se-
cretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur. De weekmis-
sen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij de ingang 
geregistreerd. Voor de vieringen geldt dat het dragen 
van een mondkapje bij binnenkomst, communiegang 
en verlaten van de kerk verplicht is. 

Maatregelen

Alle geplande diensten worden via de live-stream 
uitgezonden. Voor zondagen en bijzondere vieringen is 
er een “stream-team” van vrijwilligers, die zorgen dat 
er meer afwisselende beelden uitgezonden worden. De 
vieringen kunt u volgen of terugkijken via de website 
van de parochie: www.martinuscuijk.nl. Onderaan op 
de website is een speciale knop verschenen waarmee u 
rechtstreeks doorlinkt naar onze stream-pagina. 

Zoals wel vaker is alle begin moeilijk en is er afgelopen 
weken wel eens even iets misgegaan met de stream. 
De oorzaak ligt soms bij ons en soms bij de server. 
Maar gelukkig gaat het de meeste tijd uitstekend! 

Livestream

Dodenherdenking 
dinsdag 4 mei 19.30 uur: herdenking via live-stream 
Hemelvaart 
woensdag 12 mei 19 uur: extra viering aan de voor-
avond. 

Bijzondere vieringen

Maandag tot en met zondag: 10.00 uur 
Extra weekendviering: zaterdag 19.00 uur. 

Vieringen Martinuskerk Cuijk
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Eerste Pinksterdag 
23 mei 13.00 uur: Eucharistieviering met toediening 
van het sacrament van het Vormsel (besloten viering, 
te volgen via de livestream). 
Eerste Pinksterdag 
23 mei 15.00 uur: Laatste Eucharistieviering Lam-
bertuskerk Beers (besloten viering, te volgen via de 
livestream of het YouTube-kanaal) 

Ter ere van Maria zullen we op maandag, woensdag en 
zaterdag voorafgaand aan de eucharistieviering van 10 
uur om 9.30 uur de rozenkrans bidden. 

Rozenkransgebed meimaand

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de ver-
koop van de Lambertuskerk het eindpunt bereikt. Dat 
betekent dat wij als parochie en geloofsgemeenschap 
afscheid moeten gaan nemen van de kerk zoals wij die 
al vele jaren kennen. De coronamaatregelen maken dat 
niet eenvoudig. Toch denken we daar een goede manier 
voor gevonden te hebben en willen we deze gebeurtenis 
niet zo maar voorbij laten gaan. 

Op Eerste Pinksterdag, op 23 mei a.s. zal om 15.00 uur 
de laatste viering plaatsvinden. Deze viering is besloten 
en enkel toegankelijk voor vrijwilligers van de geloofs-
gemeenschap en genodigden, die hiervoor een uitnodi-
ging hebben ontvangen. Deze viering zullen we recht-
streeks uitzenden via ons YouTube-kanaal: parochie H. 
Martinus, zodat iedereen met ons mee kan vieren. 

Op Tweede Pinksterdag, op 24 mei a.s., willen we de 
kerk nog een keer openstellen voor bezoek. Maar gezien 
de huidige maatregelen kan dit ook alleen onder voor-
waarden. Daarom moet voor een bezoek aan de kerk 
een plek gereserveerd worden. Per half uur zullen er 30 
personen toegelaten kunnen worden en is het dragen 
van een mondkapje in de kerk verplicht. Mochten de 
maatregelen tussentijds aangepast en/of verruimd wor-
den, dan zullen deze waar mogelijk aangepast worden.
 
U kunt toegang tot de kerk verkrijgen door een kaartje 
te reserveren via het reserveringssysteem van de paro-
chie: https://eventix.shop/fseq4td5 of via een tele-
foontje naar het parochiesecretariaat, dagelijks tussen 
10 uur en 12.30 uur (0485.312555), waar men dan een 
kaartje voor u reserveert. 
We zullen allereerst de kerk openstellen tussen 14.00 
en 16.00 uur. Mocht er een grote opkomst zijn, dan zul-
len de tijden verruimd worden. 

Afscheid Lambertuskerk 

Bijzondere feesten in de komende periode
Donderdag 29 april 
Feest H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares 
Zaterdag 1 mei
Gedachtenis H. Jozef, de arbeider 
Zondag 2 mei
Vijfde Zondag van Pasen 

Bijzondere feesten 

Hoewel de kerk door de corona-pandemie nu al ruim 
een jaar gesloten is, denken we u op deze veilige ma-
nier, de gelegenheid te geven om van het kerkgebouw 
afscheid te nemen. 
 
Namens het parochiebestuur 
en de contactgroep, 
pastoor Theo Lamers 

Op dinsdag 4 mei zullen de gevallenen voor de vrede 
herdacht worden. Er is die avond om 19.30 uur een 
speciaal moment op de livestream waar pastoor 
Lamers en burgemeester Hillenaar bij dit moment 
stil zullen staan. Na dit moment van bezinning zal de 
zware klok van de kerk luiden en kort voor 20 uur zal 
het signaal Taptoe klinken vanaf de balustrade van de 
kerk. Na de aansluitende 2 minuten stilte zal het volle 
klokgelui klinken ten teken van de bevrijding. Staat u 
met ons mee stil bij dit jaarlijkse bijzondere moment? 

4 mei herdenking 
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Maandag 3 mei
Feest HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
Zondag 9 mei
Zesde Zondag van Pasen 
Donderdag 13 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
Vrijdag 14 mei
Feest H. Mattias, apostel 
Zondag 16 mei
Zevende Zondag van Pasen 
Zondag 23 mei
Hoogfeest van Pinksteren 
Maandag 24 mei
Tweede Pinksterdag, gedachtenis Maria Moeder van 
de kerk 
Donderdag 27 mei
Feest Jezus Christus, eeuwige hogepriester 
Zondag 30 mei
Hoogfeest Heilige Drie-eenheid 
Maandag 31 mei
Feest Maria Visitatie 
Zondag 6 juni
Hoogfeest Sacramentsdag 
Vrijdag 11 juni
Hoogfeest H. Hart van Jezus 
Zaterdag 12 juni
Gedachtenis H. Hart van Maria 
Zondag 13 juni
Elfde Zondag door het Jaar 
Maandag 14 juni
Feest H. Lidwina van Schiedam 
Zondag 20 juni
Twaalfde Zondag door het Jaar 
Donderdag 24 juni
Hoogfeest geboorte van de H. Johannes de Doper 
Zondag 27 juni
Dertiende Zondag door het Jaar 
Dinsdag 29 juni
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus 

… een meisje uit Nazareth 
Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapel-
letjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar 
wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons? 

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert op za-
terdag 3 juli een ontdekkingstocht naar Maria, voor 
alle gezinnen in het bisdom. De dag opent om 9.30u 
met een Mariaverhaal voor alle deelnemers. Met het 
gezin worden jullie als pelgrim met een pelgrimszegen 
op weg gestuurd. 

De wandelkaart brengt iedereen langs mooie – en vaak 
onbekende plekjes – in de stad. Jullie ontmoeten Maria 

Er was eens...

die knopen in onze ziel ontwart. Jullie praten met een 
engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de 
grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een 
gezicht in een grote stoepkrijt tekening en hoort over 
de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht. 

Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor 1 van 
de 6 workshops. Jullie krijgen een lunch en om 14.00 
uur sluiten we samen af met een viering in de Sint-
Janskathedraal. Om 15.15 uur gaan jullie met iets 
lekkers voor onderweg weer naar huis. 
 
De bijdrage voor deze dag bedraagt € 5,- per persoon, 
alles inbegrepen. 
De ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van 
harte welkom. Voor parochies die wat verder van Den 
Bosch liggen, is busvervoer mogelijk. Deze is bij de 
prijs inbegrepen. De pelgrimstocht wordt conform de 
dan geldende coronamaatregelen georganiseerd. 

Zijn jullie geïnteresseerd en/of wil je meer informa-
tie? Neem dan contact op met Patrick Meijer via
p.meijer@martinuscuijk.nl of 06 – 381 44 702. 

Voor het programma, of als je je wilt aanmelden: 
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/
geloof-beleven-in-de-familie/er-was-eens/ 

Laten jullie het Patrick weten als je meegaat, zo ma-
ken we er een gezamenlijke reis van. 
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Kort na Pasen komen we in de meimaand. Voor 
katholieken is de maand mei de maand van de H. 
Maagd Maria. De grote maand van Maria. De maand 
waarin wij naar Maria willen kijken als de belofte 
van een nieuwe Lente. In deze maand worden wij er 
aan herinnerd dat Maria’s hele leven een model was 
van vruchtbaarheid. Zij leidde een leven van totale 
toewijding aan God. 
De meimaand begint met het feest van de H. Jozef, 
arbeider en eindigt met het feest van het bezoek van 
Maria aan haar nicht Elisabeth. Dat feest geeft ons 
een extra reden om ons tot Maria te wenden, en haar 
te bezingen. Gedurende het hele kerkelijke jaar en in 
het bijzonder in de Mariamaand , worden wij uitgeno-
digd om te leven in de intimiteit van de moeder van 
God, en onze band met haar nog te versterken. Dit 
geldt vooral in deze bijzondere tijd voor gezinnen en 
families. In deze tijd van Pandemie, waarin ons leven, 
onze relaties en alle onze ontmoetingen beheerst wor-
den door angst, kan Maria voor ons een toevlucht en 
een bondgenoot zijn. Laten wij dan in onze gezinnen 
en families Maria centraal stellen. Want het gebed tot 
Haar en haar voorbeeld kunnen bijvoorbeeld ouders 
en kinderen dichter bij Jezus brengen; omdat Maria 
terecht beschouwd kan worden als de weg, die ons tot 
Christus brengt. Laten wij dan in deze meimaand met 
vertrouwen naderen tot Maria. 
 
Pinksteren... 
Meestal is er in onze streek van alles te doen rond 
Pinksteren. Op veel plaatsen zie je vaak borden langs 
de weg staan over activiteiten die gehouden worden. 
Ook in verschillende parochies zijn er vaak heel wat 
activiteiten rond Pinksteren. Maar dit jaar wordt 
Pinksteren opnieuw sober gevierd. In en buiten de 
kerken staat nergens iets op grote posters aangekon-
digd. 
 
Zo’n 2000 jaar geleden was er ook niets aangekon-
digd. Een stel toch wel angstige mensen zat bij elkaar. 
Er overkwam hen iets, waardoor ze totaal anders wer-
den. De angst was weg, de onzekerheid over hoe ze de 
dingen moesten begrijpen die hun overkomen waren 
in verband met Jezus was ook weg. Het stormde in 
hen en ze stonden in één keer in vuur en vlam. Het 
is belangrijk om dit gebeuren steeds in gedachte te 
houden, vooral in momenten van twijfel. Wij komen 
er dan misschien toch weer achter, dat die kracht 
Gods, die heilige Geest geen luxe is als we vol willen 
houden en we ons willen blijven inzetten voor men-
sen, zoals Jezus dat heeft gedaan. 

Voor onze broeders en paters van de heilige Geest 
blijft Pinksteren een feest van participatie en inclu-

Klaar voor de meimaand! 

siviteit , het fundament van eenheid in diversiteit. De 
kracht van de Geest brengt steeds mensen samen en 
verbindt culturen in een verstaanbare taal van liefde 
en dienstbaarheid. Want op de dag van Pinksteren 
waren er meer dan 15 verschillende nationaliteiten 
samen. Met de gaven van de Geest konden ze elkaar 
verstaan, de kerk werd geboren. De gelovigen konden 
naar buiten treden na 50 dagen van angst, twijfel, 
conflicten en ontmoediging. Vandaag gaat de dienst-
bare missie van de kerk steeds verder waar ieder 
mens naar voren komt met zijn talenten, taal en ga-
ven om zijn medemens te dienen, zodat de kerk naar 
buiten blijft treden als een dienende gemeenschap. 

Pater Charles Eba’a 

Kom, Geest van leven, 
schijn in onze duisternis, 
verlicht ons met uw vuur. 
Kom, Geest van troost, 

maak ons hart licht en vrij, 
troost ons in tijden van verdriet. 

Kom, Geest van rust, 
geef ons ontspanning na hard werken, 
laat ons hier-en-nu écht samen zijn. 

Leid ons weer op goede wegen 
als we verdwalen, 

als we koud en kil worden, 
als we de moed verliezen. 

Wees aanwezig in ons leven 
met bevrijdende wijsheid 

en met leven-gevende adem. 

Kom, Geest van Gods liefde, 
geef ons de kracht 

om ons open te stellen voor U, 
om elkaar in liefde bij te staan, 
om gul te delen van uw gaven. 

Kom, Heilige Geest, 
zet ons in vuur en vlam. 

Amen. 

Juliëtte van Deursen-Vreeburg 
(uit: Bidden in onzekere tijden) 
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Richting geven aan je leven!
Een ingebouwd navigatiesysteem in je auto, vandaag 
is dit een normaal gegeven. Je moet de juiste be-
stemming invoeren, anders lukt het helemaal niet en 
dool je maar wat rond. Gelovigen hebben ook een 
ingebouwd navigatiesysteem dat hen begeleidt op hun 
levensweg. Als, ze die gps juist instellen, houdt die 
hen steeds op de juister weg. 

Bij ons doopsel krijgen wij onze gps met: Gods Geest. 
En door ons vormsel wordt die als het ware geüp-
datet. Stilletjes aan komt het besef hoe we die gps 
op de juiste koers kunnen houden. Op onze levensweg 
kiezen we om te leven zoals Jezus, om te leven naar 
Gods Geest. Dikwijls moeten we die gps updaten, 
want soms raken we door omstandigheden of eigenge-
reide keuzes toch de weg kwijt. We raken als het ware 
wat gedesoriënteerd. 

Maar elk jaar is daar opnieuw het Pinksterfeest dat 
ons wakker schudt en een nieuw elan geeft. Pinkste-
ren is het feest van de Geest van God. We laten ons 
door die Geest ‘begeesteren’. Hij is de stem diep in 
ons die ons oproept om geestdrift te delen. Die ons 
die aanzet, dat duwtje geeft om mensen in nood een 
helpende hand te reiken. De vreugde van je gelovig 
zijn uitstralen in je leven en je werken, en dat samen 
met anderen te beleven. Leven als geestdriftige men-
sen. Het kan als je Gods Geest in jou maar zijn werk 
laat doen! 

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven 
jezelf uittilt. Is warm lopen voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone men-
sen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als 
ze zich laten inspireren door woorden van liefde en 
kracht. Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in 
je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is 
je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die 
windvlaag van Boven, die als een frisse bries over de 
aarde waait. Is de kracht van God in elkaar erkennen 
en in zijn Geest met elkaar verder gaan. 

*Pinksteren * door Christine Haghebaert *past.eenh. 
Emmaüs-St.-Andries-St.-Michiels-Brugge

Pinksteren Pinksteren vandaag
Je kent ze wel: 

de mensen met ontzettend veel moed,
die te midden van lijden en 
miserie toch niet opgeven,

die hoopvol, ja zelfs vreugdevol blijven en niet 
verzanden in klagen.

Je kent ze wel: 
het zijn mensen met een goede geest.
Misschien ben je zelf wel zo’n mens.

Geef toe: zo’n goede geest
is toch meer dan resultaat van mensen. 
Je kent ze wel: de groepen van mensen
die meeleven en begaan zijn met elkaar,

die vriendelijk en geduldig met elkaar omgaan,
die in de eerste plaats het goede zoeken 

in elke mens,
die het goede ook uitspreken, 

danken en waarderen.

Je kent ze wel:
het zijn de groepen met een goede geest.

Misschien behoor je zelf wel tot zo’n groep.
Geef toe: zo’n geest is toch meer dan 

het resultaat van mensen samen.
God, geef ons uw geest, uw moed en kracht.
Leer het ons af om te klagen en vuur ons aan

om te zien en te zeggen wat mogelijk is.
Maak ons mild en geduldig.

Help ons te hopen, te geloven in de toekomst,
zelfs als er geen verstandige reden is.

 Luc Vandenabeele 
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HEMELVAART 
Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel en ver achter de sterren,

- niet het domein van de ruimtevaart -
en hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is

na het uur van onze dood.
Hemel is elke plek en elk moment waar Hij die heet “Ik zal er zijn”, gebeurt,

waar alle leven, denken, doen en spreken
van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.

Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.

En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,

in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.
Hemel is baden in zijn Geest,

ondergedompeld, gedoopt worden in een leven
waarvan het “Heb elkander lief” de rode draad is en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.

Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.

En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel begint hier en nu want hij hoort bij de aarde, zoals de aarde bestemd is

om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:

aarde en hemel, mens en mens en God, leven en dood en leven.
Daarom moeten alle volken gedoopt, ondergedompeld worden

in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader beloofd is

zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals ons door de Geest in ‘t hart is geprent.

Allen moeten gedoopt, ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven getekend met de Naam van onze God

“Ik zal er zijn voor u”.
Hoe meer wij die Naam als een werkwoord gaan vervoegen,

hoe meer zijn Naam ons leven zal tekenen, des te meer we zullen weten dat Hij met ons is
tot de wereld voltooid zal zijn tot louter hemel.

Tot hemelvaart zijn wij geroepen.
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Parochiestatistiek

 Floris van Steensel  Ook is ons gebed gevraagd 
  voor:
  Cis van de Boogaard-Swart

Uitvaart
In de afgelopen periode is 
in onze parochie gedoopt: Doop

Ons gebed wordt ge-
vraagd voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. We hebben 
van hen in kleine kring 
afscheid genomen in de 
kerk of op het cremato-
rium:
Jan Lemmens


