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Tja, we hoorden zo kort nog de woorden van de evangelist Thomas over eerst zien en dan geloven. De 

weerprofeten kondigden vorige week een stralend weekend aan, maar de wolken overheersten.  

Zie je wel, die Thomas zag dat toch niet zo verkeerd. Deze week brak de hemel open en stak er een 

warme ‘Pinksterwind’ op.  

Mensen trokken van alles uit en verbranden voor je ogen in vuurrode kleuren, anderen bleven 

onverstoorbaar met dikke winterjas rondfietsen: ’ze zeggen immers zo veel en het kan zo maar weer 

omslaan.’  In ieder geval neemt de natuur een enorme groeispurt en een nieuw jaargetijde gloort. 

Dat nieuwe jaargetijde doet zich ook kennen in dat de stoepen rond de kerk al weer afgeplakt worden 

in verband met de komende koningsdag. Daarom en vanwege 4 mei de komende 14 dagen geen 

vieringen in de Rosariumhorst.  

 

De vierde zondag van Pasen is traditioneel Roepingenzondag. 

Niet alleen voor de priesterlijke staat, hoewel die wel schaars beginnen te worden. Maar geroepen om 

voor elkaar in het navolging van de goede herder als een goede pastor te zijn. 

zoals we zingen in het lied van Vuur en IJzer, dat we geroepen zijn om ‘mens voor een mens te zijn.’ 

Matthé Bruijns 

 

Wie medemensen wil begeleiden 

op hun weg ten leven moet van ze houden: 

moet leren luisteren  naar al wat leeft in hun hart aan verlangen en pijn 

en zal zacht nabij komen bij hun verdriet hun vragen en vertwijfeling 

en stil worden  in zwijgende aandacht en diepe eerbied voor de mens  

én het levensgrote mysterie van het bestaan 

 

zal diep in zichzelf  tekenen en taal van liefde laten geboren worden 

om dan schroomvol te proberen, in eenvoud en oprechtheid, 

het broze woord te spreken - zo uit Gods hart genomen - 

 

een teken van woord en begrip geborgenheid en vergeving 

van eindeloos vertrouwen en hoop op leven... 

 

zal zichzelf zijn en zo de waarden voorleven 

waaraan een mens  zich kan rechttrekken 

 

en zal ook - in pijn om eigen onmacht - niet moedeloos worden 

maar in sterk geloof de hand vasthouden 

van Hem die altijd groter is in Liefde en in Trouw 

 

wie medemensen wil begeleiden 

zal zelf ook gewoon maar mens zijn 

 

die echt óp-recht probeert te leven.   Ward Bruyninckx 
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    AGENDA 

 

 Donderdag, 8.30 uur Kerkwerken 

 Vrijdag, 15:30 uur GEEN VIERING in Rosariumhorst i.v.m.  Koningsdag 

 Zaterdag, 19:00 uur  Woord- en Communieviering m.m.v. St.   Caecilia   

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 Zondag, 10:00 uur Woord en Communieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor T. Molenaar 

 

De collecte vorig weekend was € 264,35. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

 


