
 

 

 

 

 

Aan de parochianen en pastores van de Bernardusparochie 

Gister ontvingen wij (parochianen van de Immanuelparochie) het vuur van Pinksteren 

van de H. Mariaparochie uit Etten-Leur. Op Eerste Pinksterdag is dit vuur door 

onze bisschop ontstoken in de Antoniuskathedraal van Breda.  

Vrede en alle goeds wensen wij  u, onze vrienden van de Bernardusparochie! 

Het delen van het Pinkstervuur doet ons de verbondenheid met u allen nog sterker 

voelen. 

Wij voelen ons als Immanuelparochie bijzonder verbonden met u, parochianen van de 

Bernardusparochie. Wij ervaren het als een groot goed om met u te mogen 

samenwerken!  

Sinds 1 januari hebben we samen één pastoor die leiding geeft aan het pastorale team 

en voorzitter is van onze twee parochiebesturen. 

Maar bovenal zijn wij verheugd over de groeiende samenwerking in het pastorale veld. 

Gezamenlijk pakken we de vitalisering van onze twee parochies aan. 

Gezamenlijk organiseren wij Alpha-cursussen.  En er is zo veel meer! 

We putten ook nieuwe inspiratie uit werkgroepen die elkaar opzoeken. Het beste dat 

ieder in huis heeft -en heeft ontvangen uit andere parochies- geeft ons nieuwe energie 

om missionaire parochies te worden. We willen bruggen slaan naar mensen in onze 

samenleving die de vreugde van het Evangelie nog niet kennen en naar mensen die hun 

persoonlijk geloof graag met ons willen delen.  

Dat mag van ons -op weg naar een missionaire parochie- een tweerichtingsverkeer zijn. 

We kunnen elkaar inspireren! Wijzelf laten ons ook graag telkens weer vernieuwen. 

Voor onszelf is ons geloof hét fundament in ons leven. 

Door er tijd voor vrij te maken, groeit ons geloof. Wij putten inspiratie uit de Bijbel, uit 

levens van heiligen, uit vieringen en -last but not least- uit spontane gesprekken met 

medegelovigen -zoals het gesprek ter voorbereiding op deze brief-. 



Ons geloof is een vertrouwen dat ‘wat er ook gebeurt’ het altijd weer goed komt: het is 

dat, wat we met Pasen vieren en zovele zondagen door het jaar heen. Dat willen we heel 

graag delen. 

Echter, het merendeel van onze actieve gelovigen is boven de zestig. 

De meesten van ons hebben kinderen en kleinkinderen die zich niet meer thuis voelen in 

onze kerken.  

Zij beleven en uiten hun geloof op hun eigen manier. Ze hebben het soms over ‘een 

vonkje in ieder mens’. Een onuitblusbare levenskracht, de Geest van God.  

Als gelovigen hebben wij het over het Licht van Christus, over Christus zelf die in ons 

wil leven.  

Ook al gebruiken generaties soms andere terminologie, wij hebben meer 

gemeenschappelijk dan we in eerste instantie soms denken. 

Wij voelen ons dan ook uitgedaagd om meer naar jonge generaties te luisteren en hen  

ook kansen te geven om hun geloof en inspiratiebronnen met ons te delen en te vieren, 

ook in onze kerken.  

Samen met hen kunnen we op zoek gaan naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Een kerk die 

pluriform mag zijn in al haar gestalten: die ruimte geeft aan mensen om te groeien in 

geloof en wil prikkelen om dat met anderen te delen en te vieren. 

Alleen God zelf kan in een mens kijken en zien wat iemand echt beweegt.  

Wij willen daarom open staan voor de H. Geest, de spirituele kracht in ieder mens.  

Daarbij is ons grote voorbeeld de Levende Christus. Voor hem staat de liefde voorop.  

Daar waar liefde is en vrede, daar is God. Daar vinden wij God die ons met elkaar 

verbindt als broeders en zusters. 

Wij zijn dankbaar dat wij het vuur van Pinksteren hebben mogen ontvangen uit handen 

van onze medegelovigen uit Etten-Leur. Wij hebben er gister in onze viering in Langeweg 

een vuurkorf mee ontstoken en de aanwezigen hebben er een lichtje bij geplaatst. Dat 

lichtje hebben zij na afloop van de viering mee naar hun huizen genomen en het grote 

vuur zelf hebben we naar de basiliek van Oudenbosch gebracht.  

We wensen u allen veel inspiratie om het vuur verder de wereld in te dragen en er 

mensen mee te verbinden: met elkaar en met God! 

VREDE EN ALLE GOEDS! 

Immanuelparochie 

Fijnaart, Klundert, Lage Zwaluwe, Langeweg, Moerdijk, Noordhoek,  

Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek                                                        5 juli 2020 


