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Het is roepingenzondag, de dag in het jaar dat we stil staan bij mensen die geroepen worden en 

die stem beantwoorden. En dat zijn niet alleen binnenkerkelijke roepingen tot de religieuze 

levensstaat, maar die roep kan in ieder leven doordringen en verstaan worden.  

Deze tekst drukt dat uit:  

 

Wie medemensen wil begeleiden - zieken en gezonden - 

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 oprecht probeert te leven.  Ward Bruyninckx 

 

 

Mooi dat het dit weekeinde ook Moederdag is, los van het commerciële verhaal, aandacht voor 

vrouwen, die al of niet biologisch moeder, aandacht hebben voor mensen om hen heen en die 

liefde handen en voeten hebben gegeven. Een baan / roeping / levensband van wat we 

tegenwoordig 24/7 noemen. 

Deze zondag gedenken Gerard en Gre den Ronden – Vermeulen met een intentie uit 

dankbaarheid dat zij elkaar 50 jaar geleden hebben getrouwd. Van harte gefeliciteerd en heel 

veel dank voor jullie trouwe bemoeienis met heel veel werk in onze parochie en dan vaak achter 

de schermen: van het secretariaat, van roosters maken, organiseren rond avondwake en uitvaart, 

liturgie boekjes maken, Keitje samenstellen, telefonische bereikbaarheid, stencilen,  intenties 

bijhouden, bood-schappen doen (autoladingen), technische installaties onderhouden, repareren 

van alles waar een snoer aanzit en nog veel meer, acoliet zijn, koffieschenken, vuilnis afvoeren, 

klok luiden bij uitvaart, even naar de kerk als er gebeld is. Kortom als er geroepen wordt staan 

ze klaar of anders zegt Gré als hij thuis komt dan stuur ik Gerard wel even. Niet gewijd maar 

wel uiterst toegewijd aan elkaar en aan de gemeenschap. 

Zo kunnen mensen die een roep verstaan een zegen worden. 

Van harte gefeliciteerd en (niet zonder eigen belang)  nog heel veel jaren. 
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AGENDA 

 

 Dinsdag, 15.45 – 17.00 uur Ontmoetingsruimte, 1ste Communie 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, koffieochtend 

 Donderdag, 8.30 uur Kerkwerken 

 Vrijdag, 15.30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

 Vrijdag, 16.00 – 17.30 uur Oefenen 1ste Communie 

 Zaterdag, 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10:00 uur 1e Communieviering  
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

   

De collecte vorig weekend was €  263,14. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 
 

 
 


