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Zondag, 2 mei 2021, Oosterse Kerken 

 

Zusters en broeders, 

Het is de vijfde zondag van Pasen. De lezingen van deze zondag spreken over verbondenheid 

met God en met elkaar, maar ook over losraken van God en van elkaar. In deze coronatijd is 

verbondenheid belangrijk, maar lukt het ons ook om elkaar die verbondenheid te laten voelen? 

Misschien ervaren wij verbondenheid in onze eigen parochie of misschien missen we die juist.  

Er is genoeg stof tot nadenken. Hoe zit het eigenlijk met de verbondenheid in onze Rooms Ka-

tholieke Kerk. En hoe is onze band met andere kerken, bijvoorbeeld met de Oosterse Kerken?  

 

 
 

Overigens, onze excuses dat we afgelopen zondag, door een storing bij de KPN, een deel van de 

viering niet konden streamen en ook via HalloGilzeRijen het uitzenden niet door kon gaan. 

Natuurlijk eindigen we de brief met een gebed dat aansluit bij het Rozenhoedje in de meimaand: 

een gebed tot de Heilige Jozef. 

 

Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, 

maar allen waren bang van hem omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas 

trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer 

gezien had en dat Deze tot hem had gesproken; en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden 

was in de Naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om terwijl hij 

onverschrokken optrad in de naam van de Heer.  

Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Deze probeerden hem te vermoorden. Toen de 

broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus 

vertrekken.  

Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in 

de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de heilige Geest. 

 

  

De viering van zaterdag 1 mei om 19.00 uur wordt gestreamd vanuit de Annakerk 

en op zondag 2 mei uitgezonden op HalloGilzeRijen om 10.00 uur. 

Gebed om eenheid 

Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot Hem keren. 

Psalm 22,28 
 

Christus, U bent groter dan de strijd 

tussen godsdiensten en kerken. 
 

Kom bij ons 

en bewaar ons voor de angst 

waardoor verdeeldheid wordt gezaaid. 

Uw naam is genade 

en we zijn geroepen om die heilige Naam te prijzen. 
 

Als wij, de kinderen van deze aarde, 

muren afbreken 

en uit Uw liefde geboren worden, 

zullen hele volken zich naar U keren, 

elke knie zal zich buigen 

en alle broeders en zusters 

zullen U gezamenlijk loven. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 

Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die veel vrucht draagt, zuivert 

Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken 

heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen 

als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.  

Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, 

want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als rank en 

verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en 

mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn 

Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn." 

 

 
 

Collecte voor Stichting Leergeld West Brabant 

De caritascollecte van 2 mei is bestemd voor de Stichting Leergeld West Brabant Oost. Het 

werkgebied van deze stichting omvat o.a. de gemeente Dongen. Stichting Leergeld is een par-

ticuliere organisatie van vrijwilligers. De naam Leergeld is gekozen omdat leren op school en 

deelname aan sociale activiteiten geld kost. Leergeld is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 

4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen 

met hun leeftijdgenootjes. De Stichting Leergeld maakt het, als laatste vangnet, mogelijk dat 

kinderen mee kunnen doen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de 

school, de club of de leverancier van spullen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL12 RABO 

011.19.85.757 t.n.v. Caritas Dongen. Hartelijk dank voor uw hulp. 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

De wereld is er voor iedereen, omdat we allemaal met dezelfde waardig-

heid op deze aarde geboren zijn. Verschillen in kleur, religie, talent, ge-

boorteplaats, woonplaats en nog zoveel meer kunnen niet opgeëist of ge-

bruikt worden om te rechtvaardigen dat de privileges van sommigen bo-

ven de rechten van iedereen geplaatst worden. Als gemeenschap hebben 

we de plicht ervoor te zorgen dat ieder mens waardig kan leven en vol-

doende mogelijkheden heeft om zich integraal te ontwikkelen.  

(Paus Franciscus, Fratelli Tutti, 118) 
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Heilige Jozef 
 

Wat u dacht was zuiver. 

Wat u verlangde was rein. 
Uw leven was een opgang naar God. 
Uw doen en laten was rechtvaardig. 
 

U was een mens zoals wij 

met een leven vol zorgen en hard werken 
voor 'n dagelijks stukje brood. 
 

Maar bij u was harmonie. 
De glimlach van God 

lag over uw eenvoudig leven. 
 

O, Heilige Jozef, bidder en werker, 
zorg dat ook mijn bidden en werken 

voortkomt uit liefde en zorgzaamheid.  
 

Amen 
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