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Dankbaar voor wat we hebben

Beste parochianen,

We zitten nu al  maanden in een door de overheid opgelegde lockdown. Winkels,
musea, sportscholen en nog vele andere instellingen zijn dicht of mogen maar een
zeer beperkt aantal mensen toelaten. Na 21u mag je de straat niet meer op. En het
bezoek in eigen huis is teruggebracht tot één persoon per dag.
Onder  de  bevolking  groeit  de  onvrede  over  deze  situatie.  Mensen  zien  uit  naar
vrijheid. Wanneer komt er een einde aan deze van bovenaf opgelegde inperking van
onze levensvreugde?

Gelukkig kunnen we naar de kerk. Een jaar geleden was dat wel
anders. Toen waren de kerken gesloten van half maart tot begin
juni.  Maanden  lang  konden  de  gelovigen  de  Mis  alleen  op
televisie  volgen.  En  ook  het  thuis  ontvangen  van  de  heilige
Communie was verboden door de bisschoppen.
Nu is dat anders. We kunnen in de kerk Christus weer in het
sacrament  van  de  Eucharistie  ontvangen.  En  dat  is  toch  het
hoogtepunt van ons geloof: de ontmoeting met onze Heer, die

zichzelf aan ons schenkt als voedsel voor eeuwig leven.

In de parochie is de Mis op zondag om 10u. Voor deze Mis moeten de mensen zich
aanmelden, omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn. Maar voor
de doordeweekse Missen hoeft u zich niet aan te melden, omdat er dan toch nooit
veel  mensen  zijn.  De  Mis  op  maandag  en  dinsdag  is  om  15.30u,  maar  als  de
zomertijd ingaat, dus vanaf 28 maart, is de Mis op maandag en dinsdag om 19u. De
Mis op woensdag en vrijdag is altijd om 10u.

Er is veel wat we als parochie momenteel niet kunnen doen: gezellig koffie drinken
na  de  Mis;  catechese  voor  volwassenen;  naar  de  videoserie  Catholicism  kijken;
samen het parochieblad maken; met elkaar lunchen na de zondagsmis. Maar in elk
geval kunnen we wel de Eucharistie vieren. Daar mogen we dankbaar voor zijn.
Laten we hier dan ook gebruik van maken. En mocht u niet naar de kerk kunnen
komen, maar wilt  u wel graag de Communie ontvangen, laat  het  me weten.  Dan
breng ik u thuis de Communie.

Met hartelijke groeten,

Pastoor De Jong



19 maart: Hoogfeest van de heilige Jozef

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd Jezus geboren, die
Christus wordt genoemd. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samen-
wonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en
haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot
hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld
brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

Uit de apostolische brief Patris Corde van paus Franciscus

Vaak gebeuren dingen in het leven waarvan we de betekenis niet begrijpen. Onze
eerste reactie is vaak teleurstelling en opstandigheid. Jozef zet zijn eigen ideeën opzij
om de loop van de dingen te aanvaarden en om ze, hoe mysterieus ze ook schenen, te
omhelzen, om er verantwoordelijkheid voor te nemen en ze onderdeel te maken van
zijn  eigen  geschiedenis.  Als  we  niet  in  het  reine  zijn  gekomen  met  onze  eigen
geschiedenis,  zullen we niet in staat zijn om ook maar één stap vooruit te zetten,
omdat  we  altijd  gegijzeld  zullen  blijven  door  onze  verwachtingen  en  de
teleurstellingen die erop volgen.

De geestelijke weg waarop Jozef ons voorgaat, is er niet een die uitlegt, maar die
aanvaardt. Alleen als gevolg van deze aanvaarding, deze verzoening, kunnen we voor
het eerst een glimp opvangen van een bredere geschiedenis, een diepere betekenis.
We kunnen haast een echo horen van het gepassioneerde antwoord van Job aan zijn
vrouw, die hem had aangespoord om in opstand te komen tegen het kwaad dat hij had
moeten verdragen, “Zullen we het goede uit Gods hand ontvangen, en het kwade niet
ontvangen?”
Het is bij Jozef zeker geen passieve berusting; hij is moedig en vastberaden actief. In
onze eigen levens kunnen aanvaarding en verwelkoming een uitdrukking zijn van
moed, een gave van de Heilige Geest. Alleen de Heer kan ons de kracht geven die
nodig is  om het  leven te  aanvaarden zoals  het  komt,  met  alle tegenstrijdigheden,
frustraties en teleurstellingen van dien.

Jezus’ verschijning in ons midden is een gave van de Vader, die het ieder van ons
mogelijk maakt om verzoend te worden met het vlees van onze eigen geschiedenis,
ook als we die niet helemaal begrijpen.

Met vragen kunt u de pastoor bellen: 0183 – 51 34 38


