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VEERTIGDAGENTIJD

Beste parochianen,

Binnenkort begint de veertigdagentijd, de vastentijd. Nou heb ik zelf helemaal geen
puf in vasten. Het afgelopen jaar is al lastig genoeg geweest, met al die beperkingen.
Het is soms alsof de glans van het leven is verdwenen. Het laatste waar mijn hoofd
naar staat is wel vasten. Daar komt nog bij dat het nu meer dan ooit belangrijk is goed
op de gezondheid te letten: krijgen we wel genoeg vitamine C en D binnen? Genoeg
mineralen? Zorgen we wel voor lichaamsbeweging en ontspanning? We moeten ons
immuunsysteem immers sterk houden!

De veertigdagentijd begint echter niet alleen met een aansporing tot vasten. In het
Evangelie  van Aswoensdag noemt Jezus behalve vasten ook  gebed en  aalmoezen
geven. Bidden verbindt ons met God. En aalmoezen geven, concrete naastenliefde,
verbindt ons met de medemens.
Daar  is  deze  tijd  van lockdown en beperkingen bij  uitstek geschikt  voor.  Bidden
moeten we doen om vol te kunnen houden en de moed niet op te geven. God is ons
ook nu nabij met zijn liefde. Hij heeft ook nu troostende woorden voor ons. Gebed en
lezen in het Evangelie, in de Bijbel, helpen ons om die liefde en troost van God te
ervaren.
De naastenliefde moeten we zeker ook niet vergeten. Veel mensen zitten alleen en
hebben bijna geen gelegenheid anderen te ontmoeten. Voor hen is een telefoontje en
hun hart luchten of gewoon wat bijkletsen een verademing. Sommige mensen zijn erg
bang voor besmetting en durven het huis nauwelijks nog uit. Voor hen is het fijn als
er eens iemand boodschappen voor ze doet. En over het algemeen is het belangrijk
om in deze tijd vriendelijk voor anderen te zijn. Door alle spanningen kunnen mensen
kortaangebonden worden en kribbig. Als we hen aardig tegemoet treden, ook als zij
dat zelf niet zijn, kunnen we misschien voor wat ontspanning zorgen.

De veertigdagentijd kunnen we niet op de gebruikelijke manier beleven, omdat het
geen gewone tijd is. Maar de oproep van Jezus blijft staan: neem genoegen met het
hoogstnoodzakelijke  (dat  is  vasten,  en  daartoe  worden  we  momenteel  eigenlijk
allemaal gedwongen), bid en wees goed voor de medemens.

Moge God u allen zegenen!

Pastoor De Jong



Van het parochiebestuur

Beste parochianen.

Hiermee wil het parochiebestuur u een welgemeende nieuwjaarsgroet overbrengen.
Het afgelopen jaar vergde veel van onze parochie. We moesten ons steeds aanpassen
aan nieuwe richtlijnen. Vaak bleef de kerk dicht, juist in een tijd dat we behoefte
hadden aan de houvast van het geloof.
Het bracht zorgen, twijfels en onrust. We laten het achter ons. Laat ons er vrede mee
hebben, ook al hadden we het soms anders gewild. Als bestuur danken we u dat u
ondanks alles toch steeds uw hand uitstrekte naar de Heer. Dat u toch steeds omkeek
naar elkaar. Dat u alles deed om iets te kunnen betekenen voor de liefde van God.
Samen stappen we het nieuwe jaar in. Laat ons nu uitkijken naar wat is en komt vol
hoop,  geloof  en  liefde.  Laat  ons  in  onze gemeenschappen,  en  zeker  ook in  onze
geloofsgemeenschap,  als  fijne  mensen  en  als  oprechte  christenen  behoedzaam,
vredevol en liefdevol in het  leven te staan.  Dat we samen mogen werken aan de
toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Zoals  vermeld  op de  website  van  de  parochie  is  het  niet  meer  mogelijk  om het
parochieblad uit  te  brengen,  omdat  veel  onzeker  is  en  omdat  de productie  en de
bezorging ernstig bemoeilijkt worden door de maatregelen. Mededelingen en andere
informatie  zijn  op  deze  website  te  vinden.  Maar  niet  iedereen  kan  de  website
bekijken.  Daarom  brengen  wij  sinds  afgelopen  december  een  nieuwsbrief  uit.
Hiermee willen we als parochie de mensen bereiken die geen internet hebben, of die
er niet goed mee kunnen omgaan. We hopen hen hiermee van dienst te zijn en het
contact tussen hen en de parochie te bewaren.

We wensen u Gods zegen.

Met hartelijke groeten, het parochiebestuur

U  kunt  de  nieuwsbrieven  vinden  op  de  website  van  de  parochie  en  wel  op
rkgorinchem.nl/nieuwsbrieven. De mensen die geen internet hebben, ontvangen de nieuwsbrief per
post. Mocht u geen internet hebben en eerder nog geen nieuwsbrief ontvangen hebben, maar dit wel
graag willen, geef dit dan door aan de pastoor: 0183 – 51 34 38.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 
geef mij weer de weelde van uw zegen.

(Uit de liturgie van Aswoensdag)


