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Parochieberichten  25 april t/m 1 mei 2020  (week 18)

Pastoorspraatje _______________________________Hebben wij een geloof als Thomas?
De apostel Thomas heeft zijn weg weten te vinden in onze Nederlandse taal naar een spreekwoord dat vooral
een verwijt betekent en zegt dat iemand eerst wil zien voordat er sprake kan zijn van geloof.
Er zijn verrassend veel spreekwoorden die hun oorsprong vinden in de Bijbel en die vaak een enorme
herkenbaarheid hebben omdat in die Bijbel alle denkbare menselijke ervaringen in het leven voorbij komen.
Woorden vinden voor wat er in mensen leeft en omgaat is in iedere tijd anders en onze taal verandert
voortdurend maar de strekking van veel Bijbelverhalen blijft verrassend actueel. We zullen ons steeds minder
een beeld kunnen vormen bij die ontstaanswereld van de Bijbel maar de kern is tijdloos en de boodschap nog
steeds van en voor vandaag. Als we op de zondag na Pasen dan ook het verhaal horen van Thomas die maar
moeilijk kan geloven in wat er met Pasen gebeurd is dan zien we in zijn worsteling ook de onze terug. Want
wie van ons gelooft zomaar iets zonder verder onderzoek of bewijs en dan toch zeker niet in zo iets als
Verrijzenis en eeuwig leven? Kunnen wij onszelf hier eigenlijk wel iets bij voorstellen of zoeken we naar
passende woorden en begrippen die er eigenlijk niet zijn? We gebruiken nogal eens het woord mysterie om
aan te geven dat er dingen bestaan waar we ten diepste geen woorden voor hebben om ze zo uit te leggen dat
we ze helemaal kunnen begrijpen. En juist met dat mysterie hebben mensen vaak veel moeite want we leven
samen in een wereld die niet alleen maakbaar is maar ook verklaarbaar en waar het geloof in dingen die we
niet kunnen verklaren gezien wordt als iets onverstandigs en naïefs. Thomas lijkt daarbij aan onze kant te
staan want met het Verrijzenisgeloof kan hij niet uit de voeten en hij vraagt om een onweerlegbaar teken wil
hij tot geloof komen. Maar is wat bewezen wordt en onomstotelijk vast staat nog wel geloof te noemen en wat
doet zo’n geloof met je leven? Wat zeker is hoeven we niet te geloven dat moet je op een gegeven moment
gewoon aannemen maar geeft dat een fundament onder je leven of blijven er altijd open eindjes?
We ervaren in deze dagen met elkaar dat we ondanks letterlijke afstand van elkaar toch niet zo veilig zijn dat
ons niets meer kan overkomen en dat er altijd die onzekere factor blijft in ons leven die ons heel onrustig en
angstig kan maken. Daarbij komt nog eens dat we pas beseffen wat samen eigenlijk voor ons betekent nu dat
samen zo anders is en mensen niet meer letterlijk tastbaar in ons leven zijn. Juist nu kunnen we net als
Thomas twee kanten uit en kan wat ons overkomt een teken voor ons worden dat God niet bestaat of ons tot
meer en ander geloof brengen. Het helpt misschien dat Jezus in dit verhaal waarin Hij Thomas geeft wat hij
vraagt en nodig heeft hem niet zozeer veroordeeld maar hem vooral wil bevestigen en daarmee tot een geloof
brengt dat diep en overtuigd is. Vanuit de persoonlijke ervaring en ontmoeting met Jezus gaat Thomas als
apostel aan de slag en het brengt hem naar India waar hij het evangelie verkondigt en voor dit geloof als
martelaar sterft door zijn diepe en vaste overtuiging. Het is dus te kort door de bocht om hem als ongelovige
te bestempelen want hij is niet zozeer ongelovig als wel zoekend in zijn geloof en daarmee iemand als wij.
Ook wij zoeken naar tekenen en een bevestiging dat we met ons geloven op de goede weg zitten en dat doen
we zeker nu er ongrijpbare dingen zijn waar we als mens toch mee verder zullen moeten. God kan in deze
dagen een struikelblok of een traptrede worden en het ene doet ons vallen en het andere brengt ons hogerop en
ik wens U van harte toe dat Hij grond onder Uw voeten wordt en U verder brengt. Thomas stelt een eerlijke
vraag en vindt zijn antwoord, mag God ook in Uw leven herkenbaar worden en de vrede die Jezus ons steeds
toewenst Uw deel zijn.
Laat ons een geloof hebben als Thomas, dan vinden we wat we zoeken en groeien we als mens en hebben
onderweg steeds alle kracht die we nodig zullen hebben wat er ook gebeurt.
Fr. Ouwens pastoor
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HH Mis in het weekend:
Zondag 26 april: VERVALLEN - GEEN VIERING

HH Mis door de week:
Dinsdag 28 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Rouwstand Molen:
De molen zal voorlopig in de rouwstand blijven staan ter nagedachtenis aan alle slachtoffers
van het Corona virus.

Betrokken op elkaar, zij het op afstand
Aangezien we binnen de parochie De Goede Herder, door het ontbreken van publieke vieringen en dat het
ook tijdelijk niet is toegestaan om in gespreksgroepen samen te komen, elkaar niet of nauwelijks kunnen
ontmoeten, zijn we als parochianen de komende tijd vooral op onszelf aangewezen. Voor sommigen is dat
voor even geen probleem, maar voor anderen roept dat gevoelens van eenzaamheid op. Praten over je geloof
met mensen die er zelf niet veel mee hebben, dat kan best lastig zijn.

Soms biedt ons geloof, het vertrouwen dat God ons ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd nabij wil
zijn, al een hele troost en steun. Maar soms is er ook behoefte om dat wat diep zit en je leven raakt met
anderen te delen: om hierover het hart te luchten en woorden van bemoediging te horen. Als dat voor u geldt,
kunt u dat ons laten weten: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Als mensen van één parochie
zijn wij er om elkaar in het geloof te sterken, en dat doen we dan ook, al is het op afstand.

Op elkaar betrokken en met elkaar verbonden zijn we natuurlijk ook door middel van het gebed. Laten wij
bidden voor elkaar en tezamen voor anderen, de door het corona-virus getroffenen, diegenen die aan het
virus overleden zijn, de nabestaanden en ook degenen die zich onophoudelijk inzetten in de zorg en voor het
beteugelen van deze pandemie. Bidden helpt om vertrouwen te krijgen: in het leven, in jezelf, in anderen en in
de verbindende kracht van Gods Liefde die alles overwint.
________________________________________________________________________________________________

Hulp in de huishouding gezocht!
Hulp in de huishouding gezocht voor drie uur in de veertien dagen.
Voor informatie bel nummer; 0412-611619

Senioren KBO Vorstenbosch:
Geen KBO activiteiten: Voorlopig blijven al onze activiteiten tot 1 juni geannuleerd. Als we als bestuur iets
kunnen doen laat het ons dan weten. We bekijken dan of we een oplossing kunnen bieden.
Meer info: Voor meer informatie bezoek onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Bericht van de Dorpsraad
De lente is begonnen, de zon schijn volop en de dagen worden langer. Helaas zijn we vanwege het
coronavirus al geruime tijd meer aan huis gebonden en staan onze sociale activiteiten op een laag pitje.
We missen de gezelligheid van mensen om ons heen en zijn meer op onszelf aangewezen. Gelukkig zien we
in het dorp erg veel creatieve en warme ideeën hoe we elkaar helpen in deze moeilijke periode.
Namens de gehele Dorpsraad willen we iedereen een hart onder de riem steken en wensen we iedereen een
hele goede gezondheid toe. Help elkaar, waar het kan, met inachtneming van de maatregelen die door het
kabinet zijn gesteld. En zijn er mensen, verenigingen of clubs in het dorp waarvoor wij iets kunnen betekenen:
laat het dan gerust weten. U kunt ons bereiken via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of T 06 18 23 46 83. 
Samen maken we het verschil!

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Koningsdag, maandag 27 april, zijn wij normaal open van 8.00 tot 18.00 uur.
Deze week hebben we weer lekkere oranje-producten van Bakkerij Doomernik.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
www.dagwinkelvorstenbosch.nl
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