
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 33 
 

zondag 21 en 28 juni 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 21 JUNI 
 
 

12de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jeremia 20, 10-13 
Romeinen 5, 12-15 
Matteüs 10, 26-33 

 

 

 

THEMA:  
IN HET LICHT STELLEN 

 

Wees niet bang   12de zondag door het jaar, 21 juni 2020 
 

Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader 
die in de hemel is. Matteüs 10, 32 
 Inleidende woorden 
Veel mensen zijn bang, veel mensen voelen zich niet 
veilig. Er gebeuren zoveel gekke dingen tegenwoordig 
en “wie kun je nog vertrouwen…?” 
“Wees niet bang!”, zegt het evangelie. Dat spreekt ons 
aan, als dat zou kunnen! Maar is het niet te gemakkelijk 
gezegd? Zijn het geen loze woorden, zonder basis, 
zonder betekenis? “Wees niet bang”- het zijn woorden 
die ons wijzen naar de uiteindelijke zekerheid, die wij 
mogen koesteren als de grond van ons bestaan. Want 
voor onze  
 
voor onze Vader in de hemel is ieder    ….van ons van onschatbare waarde. Hij 
ziet ons en kent ons, beter dan wij onszelf kennen. 

 

Om ontferming 
Tot God bidden wij, om een open hart, om open oren, om liefdevolle ontferming… 
Heer, ontferm U over mij… 

 

Ter overweging 
Wanneer Jezus in het evangelie van vandaag zegt “weest niet bang” bedoelt Hij het 
als een geruststelling bij zijn beschrijving van de taak van de apostelen. Aan de ene 

kant waarschuwt Hij zijn leerlingen voor alle mogelijke vormen van tegenwerking en 

vervolging, zelfs tot de marteldood toe, dus wat dat betreft verzwijgt Jezus niets. 
Maar anderzijds zegt Hij toch: Weest niet bang. Hoe bedoelt Hij dat? Hij geeft zelf het 
antwoord, indirect. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, 
maar niet de ziel. Hiermee richt Jezus onze aandacht op de betekenis van de ziel. 
Als we de ziel van de mens ontkennen, ontkennen we de eigenheid en uniciteit 
van iedere mens, precies ook de zetel van je vrije wil, je geweten, je vermogen om 
lief te hebben. En het is de ziel, die door haar verlangens ook verwijst naar haar 
oorsprong: en dat is de God die leven geeft. 
De menselijke waardigheid is niet gefundeerd op kenmerken als lichamelijke 
verschijning, gezondheid, huidskleur en geslacht, want juist op dit vlak is er veel 
onderscheid en helaas ook discriminatie. De rechten van de mens, de menselijke 
waardigheid; dat alles wat zo van belang is, kan dus niet gebaseerd zijn op 
uiterlijkheid, maar juist op de innerlijke waardigheid, die haar basis vindt in de ziel. 
We kunnen de ziel niet meten en niet proefondervindelijk onderzoeken, maar anderzijds 
is haar aanwezigheid onomstotelijk: wanneer iemand net overleden is, is zijn of 
haar lichaam nog hetzelfde, maar het is precies de afwezigheid van de ziel, die 
alles anders maakt. Maar waar is de ziel dan, als zij het lichaam verlaten heeft? 
Jezus antwoordt: “Weest niet bevreesd: Jullie zijn meer waard dan een zwerm 
mussen. Ieder die Mij belijdt bij de mensen, zal Ik belijden die bij mijn Vader die in 
de hemel is.” Onze ziel is van nature op God gericht. Het doel van ons leven is 
onze ziel voor te bereiden op de ontmoeting met God, door het goede te doen, het 
ware te zoeken, en het schone lief te hebben. 
Op de weg naar het doel van ons leven begeleidt Jezus ons met zijn voorbeeld, zijn 

inspiratie en hulp. Als we Hem centraal stellen in ons leven, kan vanzelf veel angst 
wegvallen. Als we beseffen, dat heel veel van die zaken waar we ons normaal zorgen 

om maken, uiteindelijk, in het licht van de eeuwigheid, betrekkelijk zijn, kan dat heel 
wat zorgen en angst wegnemen. Zelfs als het gaat om de zorg om de mensen van 

wie we houden, is het goed te beseffen dat zij en wij uiteindelijk in Gods hand zijn. 
Jezus zegt vandaag tegen ons, tegen u, tegen jou: ook u, ook jij kunt vrede vinden, als 

je Jezus laat wonen in het centrum van je ziel. Je zou niet de eerste zijn… velen gingen 

jou voor. Velen vonden in Hem dat vervullende geluk. Die bron die nimmer opdroogt… 
 
Zending 
“Wees niet bang” - met die woorden gaan wij de komende week tegemoet. Moge het 
ons gegeven zijn dat wij vrijuit spreken over de hoop, die in ons leeft. Mogen wij vrijuit 
spreken over de wijsheid, die Jezus ons meegeeft op de weg van ons leven. 
 

 

 

 

 

Pinkstervuur tussen 28 
en 30 juli in Hulst! 

 

Het pinkstervuur is op Pinksteren 
vertrokken vanuit de kathedraal in 
Breda en trekt in de vorm van een 
estafette door heel het bisdom heen. 
Volg het Pinkstervuur via 
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblo
g-pinksterestafette/ 
Op 28 juli komt het vuur via de 
parochie De Bron onze parochie 
binnen. Op 30 juli wordt het vuur 
doorgegeven aan de Elisabeth-
parochie. De exacte tijdstippen van de 
overdacht en het geloofsgesprek 
worden op een later tijdstip, na overleg 
met de parochie De Bron en de 
Elisabethparochie, bekend gemaakt. 
Het is de bedoeling dat er vanuit elke 
parochie een geloofsbrief wordt 
geschreven. Om zoveel mogelijk 
mensen de kans te geven hun geloof 
te delen en een open, vrije, 
inspirerende geloofsbrief te kunnen 
aanbieden hebben we ook uw, ook 
jullie, hulp nodig! 
In de kerken van Boschkapelle, Clinge, 
Koewacht, Kloosterzande, Hengstdijk 
en Hulst wordt een envelop gelegd met 
papieren vlammetjes. De woorden, de 
zinnen die hierbij horen zijn:  

 

Geloven…  
Geloven is voor mij…  

Geloven vraagt van mij…  
Geloven geeft mij...  

Geloven verlangt van mij…  
Geloven gisteren, vandaag en 

morgen… 
Geloven… 

 

Iedereen die wil, kan een opmerking, 
gedachte, op de papieren vlammetjes 
schrijven in de weken voorafgaand 
aan 28 juli, als verbinding met de 
estafette die al gaande is. Mailt u, mail 
je, je gedachte liever? Dat kan ook. Mail 
dan naar kvdwiele@zeelandnet.nl. Ik 
zorg dan dat uw bijdrage op een 
vlammetje komt. 
In het weekend van 18/19 juli worden 
alle bijdrages verzameld en wordt er 
een collage van gemaakt als 
verbeelding van ons geloof, ons 
geloven. 
Op de dag dat het vuur aankomt 
vanuit de parochie De Bron is er een 
kort gebedsmoment met als thema: 
Gaan-de-weg, waarin de geloofsbrief 
vanuit de parochie De Bron wordt 
gedeeld.  
Op één van de dagen dat het 
pinkstervuur in onze parochie is, is er 
een geloofsgesprek met pater Marc 
Lindeijer, vicaris generaal van het 
bisdom Breda. Het onderwerp van het 
geloofsgesprek is een koppeling 
tussen de inbreng van de eigen 
parochianen (‘de vlammetjes’) en de 
geloofsbrief vanuit parochie De Bron. 
Onze collage van vlammetjes gaat dan 
als geloofsbrief vanuit Sterre der Zee 
naar de Elisabeth-parochie. 
U doet toch ook mee? Jij doet toch 
ook mee? 
Ik hoop op een grote collage met 
zoveel mogelijk vuur en inspiratie. 
 

Katrien Van de Wiele 
 

 

LEZINGEN 28 JUNI 
 

13de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

2 Koningen 4, 8-11.14-16a 
Romeinen 6, 3-4.8-11 

Matteüs 10, 37-42 
 

 

 

THEMA: DE UITDAGING 
 

Een onverwacht verhaal 
 

Onlangs mocht ik weer een keertje bij 
parochianen te gast zijn. Om te 
spreken over ‘de dingen des levens’. 
Toen zei de mevrouw opeens tegen 
mij: “Kent u het verhaal van ons 
Mariabeeldje? Ach nee, natuurlijk niet, 
antwoordde ze zichzelf meteen al, hoe 
kunt u dat weten, u bent voor het eerst 
hier”. En ze vertelde hoe ze dit beeldje 
jaren geleden gekregen heeft van een 
vuilnisman. Waarom? Deze had het 
gevonden. Hoe? En dat is heel 
bijzonder. Je houdt het echt niet voor 
mogelijk. In de vuilniswagen lag het 
beeldje in de stolp. En de stolp was 
niet kapot, en ook het beeldje was 
ongeschonden, op de handjes van het 
Christuskind na. Je kunt het bijna niet 
geloven dat het zo was. De vuilnisman 
vertelde dat zijn vrouw dit beeldje niet 
in huis wilde, er stonden al zoveel 
dingen, die hij mee thuis had 
gebracht.... Daarom vroeg hij of zij het 
beeldje in hun huis een plaats wilden 
geven. Dat is gebeurd, zo’n dertig jaar 
geleden. “En sindsdien brandt er altijd 
een kaars voor het beeld”, zei de 
mevrouw. Een prachtige stolp, met 
daaronder een schitterend beeld. 
Jezus is onthand. Zijn handen, die 
onontbeerlijk zijn, zijn wij. U en jij en ik. 
Wij allemaal samen.. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Palazzolihuis zoekt vrijwilligers 
 

Het Palazzolihuis Zeeuws-Vlaanderen in Hulst, inloophuis voor mensen die kanker 
hebben (gehad) en hun naasten, nu wegens coronamaatregelen tijdelijk inbelhuis, 
zoekt vrijwilligers. Er is vooral behoefte aan een coördinerend vrijwillig(st)er en een 
bestuurslid. Voor informatie over Palazzoli: www.palazzolihuis.nl; voor informatie 
over beide vrijwilligersfuncties: Paul Mangnus, bestuursvoorzitter, 0114-310162, 
voorzitter@palazzolihuis.nl 
 
 

Ik weet heel goed, Margareta, dat ik een zondige mens ben. Daarom ben ik me ervan 

bewust, dat ik het verdien, dat God mij in de steek laat. Toch rest mij niets anders dan 
op zijn barmhartige goedheid te vertrouwen. Zijn genade heeft mij tot nu toe kracht 
gegeven en mij in mijn hart doen aanvaarden, dat ik mijn goederen, mijn landerijen en 

zelfs mijn leven zou verliezen, liever dan tegen mijn geweten te handelen. Ik wil wel 
degelijk op God vertrouwen, Margareta, ook al voel ik mij zwak. (...) Daarom, mijn lieve 

dochter, maak je niet ongerust om alles wat in deze wereld ooit met mij zal gebeuren. 
Er kan niets gebeuren tenzij dat wat God wil. En ik ben er vast van overtuigd dat 
dit, wat het ook moge zijn, ook al lijkt het nog zo erg, in feite het beste zal zijn. 

Wijsheid van Thomas More (+1535) 
Passage uit een brief aan zijn dochter Margareta 
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zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 21 juni: 
 

ZONDAG 21 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; 
Josephus Ludovica van Kouteren; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Alphonsus 
Josephus Maria Kerckhaert; Paulus 
Camillus Johanna van Haperen; Brigitta 
Francisca Maria de Nijs 

 

overige intenties: overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
jaargetijde Sophia Verdurmen-Broeckaert; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie; Theophiel van 

der Ha en echtgenote Yvonne van der 
Ha-Bral, overleden ouders en familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; René Bauwens 

en echtgenote; Marie, Eugenie en Louis 
Borm en overleden familie; Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer  
 

CLINGE  
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Christiane Zaman 
en echtgenoot Dies Duininck; Door 
Merckx en echtgenote Dorthy Piessens 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

intenties: Réné Kips en echtgenote Marie 

Ferket, overleden kinderen en kleinkind; 
Trees Buys, echtgenote van Willy Hofman, 
overleden ouders en familie; Maria Verbist; 
Marie Verdurmen en echtgenoot Piet 
Totté en wederzijdse ouders; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden 
kinderen; Frans, Hypoliet en Maria Buys; 
Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma 

Mahu en wederzijdse ouders; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

De geplande woord- en communieviering 

in het gemeenschapshuis te Graauw op 
maandag 22 juni a.s. gaat niet door. In 
de parochie H. Maria, Sterre der Zee 
wordt in juni alleen eucharistie gevierd 
in de basiliek te Hulst. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Anna Heijens en 
overleden familie; Emma van Goethem-
Remorie met gedachtenis van overleden 

echtgenoot Alfons van Goethem; Josephus 

de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
Jan Tieleman en overleden echtgenote 
Yvonne Marin en wederzijdse familie; Marie 

Warrens; Jules de Maat en Romanie de 
Maat-de Kever, Guido en Rudy 

 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Wij bidden om wijsheid en verbondenheid, 
om hoop en vertrouwen, om geloof in 
God. Wij bidden om moed en kracht, om 
aandacht en liefdevolle zorg, voor alle 
mensen, ver weg en dichtbij en zeker 
voor onze ouderen, onze bewoners. 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 28 juni: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 28 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George 
van der Wielen; familie Baert-van 

Gijsel; Paula de Bruijn en Ries van 
Kampen en overleden familie; 
Augustinus Johannes van Damme en 
echtgenote Joanna Maria Bogaert; 
Leon de Bleijser echtgenoot van 
Ivonne van Puyvelde en broer Mon van 
Puyvelde; Alphonsus Josephus Maria 
Kerckhaert; Paulus Camillus Johanna 
van Haperen; Theo de Koning; 
jaargetijde Gilbertus De Beleir en 

echtgenote Eleonora De Beleir-van der 
Veen; Josephus Ludovicus van 
Kouteren; Brigitta Francisca Maria de 

Nijs 
 

overige intenties: Johanna Kloek; familie 

van de Perre; overleden weldoeners van 

de basiliek; Christiaan Rutten; Petrus 

Menu; overleden ouders Stallaert-Elias 

en overleden kinderen; familie Baert-

van Gijsel; familie Verdurmen; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden 
familie; Alphons Verdurmen 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Jo van Goethem echtgenoot 
van Annie Smet; jaargetijde Anna Maes 
en echtgenoot Jan Brijs; Etiënne 

Schijvenaars echtgenoot van Agnes de 
Wilde 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Georgette van de 
Heyden, overleden zus en ouders; 
Waltraud Klann en echtgenoot Jozef 
Maes; Jeanne van der Heyden, Jozef 
van der Heyden en ouders Alexander, 
Francisus van der Heyden en 
echtgenoot Anna Maria Lockefeer 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
jaargetijde Louise de Rooij-de 
Schepper en overleden echtgenoot Piet 
de Rooij 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
Elisabeth Kint; Lisa de Waal, broer, 
zussen en ouders; Maria Menu-Hiel 
weduwe van Hypolitus Menu; 
jaargetijde Miet Menu-Kerckhaert; 
Marcel de Nijs, overleden ouders en 
familie; Guido Cornelissens  

 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail: pkhulst@hmsdz.nl 
 

CLINGE H. HENRICUS 
contactpersoon A. de Loos-Brijs 
 tel. 0114-311332 
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 
 NL37 RABO 0330 4032 14 
 NL09 INGB 0000 1193 62 

 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
postadres     Hulsterloostraat 76 
 4568 AG Nieuw-Namen 
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38 

 

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern NL68 RABO 0322 600170 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 
postadres  Kerkstraat 15, 
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69 

 

HENGSTDIJK H. CATHARINA 
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4,  
 4585 AB Hengstdijk 
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE 

TER DUINEN 
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande 
 tel. 0114- 681382 
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40, 
 4587 CV Kloosterzande 
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23 

 

LAMSWAARDE H. CORNELIUS 

postadres J. de Waalstraat 23,  
 4586 AD Lamswaarde 
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11 

 

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA 
postadres Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

 

daar (steeds) minder de hand van God in. 
Jammer eigenlijk, want het heeft zoveel 
kracht als we op God durven vertrouwen, 
als we niet alles zelf in de hand willen 
houden. Ook in deze tijd, juist in deze tijd! 
intenties: Wij bidden dat wij dat vertrouwen 

in God mogen hebben, om de kracht om 

iets los te kunnen laten en in zijn handen 

te durven leggen. Wij bidden om moed en 

kracht, om aandacht en liefdevolle zorg, 
voor alle mensen, ver weg en dichtbij en 
zeker voor onze ouderen en overleden 
bewoners: Irma Kegels-Jonkheijm (wzc 
Antonius); Hilda Herkelman-de Rijck, 
Anna van Denderen-d’Hondt, Marie 
Louise van Mieghem-Stroecken (De 

Blaauwe Hoeve) 
 

 
.  
 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Kijk eens naar de vogels in de lucht… 
kijk eens naar de bloemen op het veld… 

De evangelist Matteüs (hoofdstuk 6, 
vers 25-34)  vertelt hoe Jezus aan zijn 
leerlingen vraagt om goed te kijken naar 
de natuur die ons omringt, naar hoe 
mooi de natuur in elkaar zit. Hij ziet 
daarin duidelijk de hand van God. En 
Jezus zegt: “Als God al zo goed zorgt 
voor de vogels in de lucht en de 
bloemen op het veld, zal Hij dan ook 
niet heel goed zorgen voor ons!?” 
We zien nog wel hoe mooi de natuur in 
elkaar zit, maar de moderne mens ziet 
 

Misschien hebt u er al kennis van 
genomen. Onze bisschop schreef bij 
gelegenheid van Sacramentsdag en 
vanwege het bijzondere gegeven, dat 
wij vanaf die dag, weliswaar vierend in 
kleine groep, de communie weer mogen 
ontvangen, een herderlijk schrijven. Ik 
wil daarvan graag twee stukjes met u 

allen delen. Graag verwijs ik u naar de 
website van onze parochie waar u de 

brief in zijn geheel kunt lezen. 
 

Aan de gelovigen in het bisdom Breda, 
 

Voor ons als Kerk, als parochianen, 
pastorale teams en bisschoppen, was 
het een hele vreemde ervaring om niet te 

kunnen samenkomen voor het sacrament 
van de eucharistie en de andere 

sacramenten. Het is vele eeuwen 
geleden, dat zoiets is voorgekomen en 
het was heel heftig. Het heeft ons allen 
veel pijn gedaan, dat we de vreugde 
van Pasen en Pinksteren alleen in 
beslotenheid konden vieren en met 
geestelijke communie. We hebben het 
toch zo gedaan uit zorg en liefde voor 
elkaar, een liefde, die Christus ons op 
het hart heeft gebonden. Liefde maakt 
vindingrijk en er zijn ook goede en 
mooie initiatieven ontstaan waarmee we   
elkaar nabij konden zijn. De  coronatijd 
is    een periode geworden waarin 
 

mensen meer zijn gaan nadenken over 
onze consumptiemaatschappij, over wat 
wezenlijk is in het leven; we zagen dat 
de natuur herademde. 
De tijd die voor ons ligt, wordt anders 
dan we gewend waren, maar het is 
onze tijd. Deze tijd is niet moeilijker dan 
welke andere tijd ook; deze tijd is wat 
wij ervan maken. Onze tijd is ten diepste 
niet veel anders dan de tijd waarin 
Jezus leefde. De mensen die Jezus als 
eersten hoorden spreken, wisten nog 
niet waar Hij vandaan kwam. Jezus 
heeft dat geopenbaard: Hij sprak met 
mensen op hun manier, over de 
werkelijkheid van zijn Vader, over de 
liefde van God. Door het evangelie 
spreekt Hij nu met ons. Hij zegt: ‘Zoals 
Ik door de Vader die leeft, ben 
gezonden en leef door de Vader, zo 
zend Ik jullie’. Dit is dus onze tijd om het 
‘geheim van het geloof’ gestalte te 
geven: om het te horen, te vieren en te 
doen. Het is mijn gebed en wens voor 
ons allen, dat deze Sacramentsdag een 
dag van geloof is en dus vooral ook een 
dag van warmte en liefde van thuis-zijn 
bij God, die thuis wil zijn bij ons, juist 
ook in deze tijd. 
 

Mgr. Johannes Liesen, bisschop van 
Breda 
 

Brief van de bisschop 
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