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Zondag, 21 maart 2021 

Verbinding die ons raakt  

Zusters en broeders, op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd mogen we voor het eerst 

weer met een kleine groep gelovigen samenkomen. Wie de viering wil bijwonen moet zich daar-

voor opgeven.  

In deze brief geven we aandacht aan het evangelie. Jezus vergelijkt zich met een graankorrel 

die in de aarde valt en die moet sterven om vrucht te dragen. Hij verwijst daarmee naar het 

offer dat hij zal brengen. Bij de veertigdagentijd en bij ons vasten hoort ons offer om mensen 

die het minder hebben te steunen. Dat kan ieder op zijn eigen manier doen, maar als parochie 

doen we dat door een project van de Vastenactie te steunen.   

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de viering in de Laurentiuskerk vanaf 10.30 uur op zondag 

toch volgen via de livestream, of via HalloGilzeRijen (Ziggo kanaal 41 of KPN kanaal 1438). 

Ook de woensdagmeditatie op 24 maart vanuit de Annakerk kunt u volgen via de 

livestream. Wanneer u zich aanmeldt via het secretariaat, kunt u één of beide viering bijwonen.  

 

Eerste lezing: Het verhaal van Patrick uit Zambia  

Toen Patrick drie jaar was, overleed zijn vader. Zijn moeder kon niet alleen voor de kinderen 

zorgen en de oudsten moesten geld verdienen. Patrick was klein en zijn moeder bracht hem 

naar het weeshuis van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Daar werd hij opge-

vangen en ze stuurden Patrick naar school. Patrick zelf zegt: “Ik heb een vak geleerd, kleerma-

ker, ik kan mijn eigen groente verbouwen. Ik ben ze eeuwig dankbaar”.  

Nu is hij 23. Hij geeft zelf les, naailes aan kinderen die dat willen leren. Aan gehandicapten. En 

waarom? Patrick legt dat uit en zegt: “Ze hebben mij kennis en vaardigheden bijgebracht, mij 

een leven gegeven. Dat wil ik doorgeven. Wij moeten mensen zijn die luisteren naar elkaar en 

elkaar de goede dingen doorgeven die er zijn. Luisteren en leren”. Zo hebben de zusters Patrick 

en nog heel veel anderen een leven gegeven, ze hebben Gods rijk een stukje dichterbij gebracht. 

Geef mij een puur en onschuldig hart 
 

God, Schepper, grond van mijn bestaan, 

als ik U nader, in mijn gebed, 

durf ik mijn fouten, mijn misstappen, 

mijn beperkingen voor U uit te spreken. 

Ik wil U danken, Vader, voor Uw barmhartigheid: 

aanvaard mij,  

aanvaard de mens die ik ben geworden. 
 

Help mij om mezelf te zijn, 

maak mij tot de mens die U voor ogen hebt. 

Was van mij af het vuil van deze week 

en maak mij smetteloos wit,  

witter dan sneeuw. 

Zalf de schrammen die ik opliep,  

verbind de verwondingen die me kwetsbaar maken. 

Genees mijn beschadigde ziel met Uw liefde. 
 

Breng mijn denken tot rust en vertrouwen, 

vervul mijn doen en laten met eenvoud. 

Geef mij, God, een puur en onschuldig hart, 

geef mij de vreugde van het evangelie 

en laat me leven, standvastig, moedig, edelmoedig; 

laat me leven vanuit de rijkdom van uw zegen. 
 

Rob van Uden, een gebed bij psalm 51 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Een gesprekje op straat 

Iemand uit onze parochie passeert een Turkse man.  

"Ik ken u", zegt de man. Hij had naar HalloGilzeRijen gekeken en onze livestream gezien. Zo begon 

een gesprekje over het geloof. "Jullie vasten toch ook?", vroeg hij. En dat klopte: "Niet iedereen, 

maar er zijn meerdere mensen die op één of andere manier vasten. Tijdens de Vasten steunen wij 

een project in Afrika."  

"Dat doen wij ook", zegt onze parochiaan: "Kijk maar eens naar het bord dat aan de kerk hangt." 

De Turkse man wil zich toch verduidelijken: "Maar bij ons wordt het geld echt aan de mensen zelf 

gegeven en hij noemt de doelen." Onze parochiaan wordt er vrolijk van: "Dat is bij ons ook zo", zegt 

ze. "Het project wat we steunen is heel kleinschalig."  

De Turkse man is nog niet overtuigd, maar misschien lijken kerk en moskee meer op elkaar dan we 

vaak denken.  

 

Evangelie: Johannes 12,20-33 

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. 

Dezen klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem :”Heer wij zouden Jezus graag 

spreken.” Fillipus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de bood-

schap aan Jezus over.  

Jezus echter antwoordde hun: ”Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt 

hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal 

het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar ik ben, daar 

zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat 

moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader 

verheerlijk uw Naam.”  

Toen kwam er een stem vanuit de hemel: ”Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlij-

ken.” Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ”Een engel 

heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: ”Niet om Mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een 

oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen; en wanneer Ik 

van de aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik allen tot Mij trekken.” Hiermee duidde Hij aan welke 

dood Hij zou sterven.  

Woord van de Heer.    Lof zij U, Christus.  

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof, Heer, dat U de aarde gemaakt hebt, 

de hemel, de zee en alles wat bestaat. 
 

Alles in de hemel, op de aarde 

en in de zee behoort U toe. 
 

Vader, Heer van alle mensen, 

voor U zijn we allemaal gelijk. 
 

U bent de Vader van de armen, 

omdat allen voor U even lief zijn. 
 

Ik geloof dat U mens werd 

in de schoot van de maagd Maria, 

een gewone, eenvoudige vrouw. 
 

U geeft aan de mensen hun waardigheid terug, 

door in ons het beeld te herstellen, 

waarnaar de Vader ons schiep. 
 

Ik geloof dat U leven bent en licht, 

waarlijk God en echte mens. 
 

U bent bij ons gebleven, 

ook toen U werd vermoord. 
 

Ik geloof dat U deze wereld 

omvormt door de kracht van de Geest 

en de goddelijke macht van de liefde. 
 

U bent bij ons in de strijd 
voor de opbouw van Uw rijk, 

Uw rijk van liefde, gerechtigheid en vrede. 
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Met de Vastenactie aan tafel 

Op maandag 22 maart houden we de Vastenmaaltijd. Tussen 18.00 uur en 18.15 uur kunnen 

mensen uit Dongen hun eten ophalen bij het Parochiecentrum aan de Hoge Ham.  

Na de maaltijd, om 19.30 uur, komen we nog even online samen. U kunt zich nog aanmelden 

tot zondag 21 maart 19.00 uur via diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl met vermelding van 

Vastenmaaltijd.  

U krijgt dan via e-mail de uitnodiging voor het afhalen van de maaltijd en een link naar de 

digitale bezinningsbijeenkomst.  

Voor de kosten van de maaltijd vragen wij een bijdrage van € 3,00 per deelnemer, te voldoen 

op de avond zelf. De opbrengst komt ten goede aan het Vastenproject. 

Wij bieden u twee gebeden voor tijdens de maaltijd. 

  

Aan tafel 
 

Heer God, 

We danken voor deze maaltijd, 

die mensenhanden voor ons hebben bereid 

en die ook een teken is van uw goedheid. 
 

We vragen uw zegen over ons huis, 

over ons samenzijn aan tafel, 

over onszelf. 
 

Mochten we, dag na dag, 

zoals we nu spijs en drank aanreiken, 

aan mekaar het goede doorgeven. 
 

Maak onze genegenheid groter 

dan elk misverstand 

en laat ons steeds zoeken 

naar wat ons bindt, 

zodat we in vrede met elkaar leven. 
 

Leer ons gastvrij te zijn voor iedereen, 

vooral voor hen die tekort hebben 

en vriendschap moeten missen. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Siluleye werkt in Zambia ook aan zijn toekomst 

 

mailto:diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl
mailto:diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl
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Thema Vastenactie op zaterdag 20 en zondag 21 maart 

Elke veertigdagentijd geven we aandacht aan de Vastenactie. ‘Werken aan je toekomst!’ 

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. 

Zoals in het noorden van Zambia, één van de armste regio’s in het land. De zusters die daar al 

lang werken, zetten zich in voor armoedebestrijding bij de gezinnen. Er is geld nodig om 50 

vrouwen en mannen te trainen in ondernemerschap en voor een startpakket, zodat ze een kleine 

onderneming kunnen opzetten. 

Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.  

Dank voor uw hulp. 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 
Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Niet alleen aan mij 
 

Vader in de hemel, 

geef ons heden ons dagelijks brood. 

Niet alleen aan mij of aan ons, 

maar aan al Uw mensen op Uw wereld. 
 

Vader in de hemel, 

geef ons ons dagelijks brood, 

opdat wij geen honger lijden. 

Geef ons licht en lucht, 

vreugde en geluk, 

mensen om lief te hebben 

en die ons vertrouwen. 
 

Behoed ons voor de zelfoverschatting 

van wie meent zichzelf 

alles te kunnen geven wat nodig is, 

van wie meent de wereld 

aan zich te kunnen onderwerpen, 

geluk en toekomst in de hand te hebben. 
 

Wij bidden en houden 

onze handen open naar U. 

Geef ons brood, geef ons vrede. 

Amen. 

 

mailto:info@parochiedongen.nl
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