
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ZONDAGSBRIEF 10 mei 2020 
 

Beste parochiaan, 
 
Wij, katholieken hebben iets met Maria. Dit is een wereldwijd gegeven in onze kerk. Er is 
nauwelijks een katholieke kerk zonder een afbeelding van Maria. Soms is het beeld van 
Maria heel prominent zichtbaar, dan weer verborgen in stil hoekje. In 
bedevaartplaatsen van Maria, zoals in Lourdes of Fatima, komt de hele katholieke 
wereld samen, zo lijkt het. Je hoort er bidden in alle talen door mensen uit alle 
continenten. Maar ook dichtbij, in eigen omgeving, zijn afbeeldingen van Maria te 
vinden. In Brabant zijn er legio Mariakapelletjes op hoeken van wegen. Veel huizen 
hebben bij de voordeur een tegel of een beeldje van Maria. En ik vermoed dat velen van 
u een Mariabeeldje in huis hebben. 
De maand mei is traditioneel aan Maria gewijd. Het Mariabeeld wordt getooid met 
veldbloemen, er worden kaarsen aangestoken, er wordt gezongen en gebeden. 
“Gekomen is uw lieve Mei”, klinkt het in een gelief Marialied. Dit jaar zullen we de 
feestelijke Mariaverering moeten missen. maar we zullen Maria zelf niet vergeten.  
 
Gelukkig behoort het Weesgegroet tot de gebeden die we bijna allemaal van buiten 
kennen. Die eenvoudige woorden, vaak herhaald, drukken eerbied en vertrouwen uit. 
We verbinden dat eenvoudige gebed met de intenties die ons in gedachten komen. Dit 
jaar zullen die intenties ongetwijfeld te maken hebben met de zorgen rondom het 
coronavirus. We kunnen bidden voor de mensen die rechtstreeks door het virus 
getroffen zijn, voor wie rouwen om hun dierbaren, voor wie onzeker zijn over hun werk 
en inkomen. Zoveel mensen en situaties waarvoor we kunnen bidden. Als we bidden, 
kunnen we niemand uitsluiten. Een gebed kun je vergelijken met een steentje, heel 
klein, dat in een vijver valt en steeds grotere kringen vormt. Het steentje lijkt zonder 
betekenis, maar zet een proces in gang dat zich uitbreidt, dat ongemerkt iets in 
beweging zet. Zo is de positieve energie van het gebed, - een daad van vertrouwen, van 
aandacht, van liefde -, heel bescheiden werkzaam in het hart van de bidder en van 
daaruit komt er een kring van vertrouwen en liefde op gang die zich stilaan uitbreidt. 
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Kijken naar het beeld van Maria, een lichtje aansteken, een Weesgegroet bidden:            
ik hoop dat u ervaart hoe weldadig dat is. 
 
Pastoor Han Akkermans 
 
 
PIÈTA 
 
Nu weet ik hoe Maria bad,  
toen zij Hem in haar armen had,  
en zo behoedde haren schat… 
Nu weet ik hoe Maria bad. 
 
Nu weet ik hoe Maria keek,  
toen Hij van hare borst niet week,  
en op een slapend kind geleek… 
Nu weet ik hoe Maria keek. 
 
Nu weet ik wat Maria vroeg,  
toen zij zijn glimlach gade sloeg  
en schreide om wat Hij verdroeg… 
Nu weet wat Maria vroeg. 
 
Nu weet ik wat Maria dacht,  
toen Hij bedroefd werd weggebracht,  
en zij haar hoofd boog in de nacht… 
Nu weet ik wat Maria dacht. 
 
Nu weet ik wat Maria gaf,  
toen zij zijn lijden ging vooraf,  
en nederknielde aan zijn graf… 
Nu weet ik wat Maria gaf. 
 
K. de Josselin de Jong 
 
 


