
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhout, 14 juni 2020  
 
 
GELOOFSBRIEF van de H. CATHARINAPAROCHIE in Oosterhout aan de Sint 
ELISABETHPAROCHIE in Raamsdonksveer in het kader van de Pinksterestafette in het 
bisdom BREDA, van Pinksteren tot Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 2020. 
 
Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en de Heer Jezus 
Christus. (2 Tim. 1, 2) 
 
Geachte parochianen van de Sint Elisabethparochie, 
 
Van Hemelvaart tot en met Pinksteren werd in onze parochie de Pinksternoveen 
gehouden. We deden dit aan de hand van onderstaand model. De interviews werden 
gefilmd en op de Facebook pagina van de parochie geplaatst.  
 
Getuigenis 
Mijn naam is …………. In de H. Catharinaparochie ben ik actief als ……………………. 
Ik neem u graag mee op weg naar Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. 
 
Persoonlijk verhaal  
Op mijn geloofsweg ben ik in het bijzonder geraakt door …… 
gebeurtenis/lied/Bijbelpassage/… 
 
Gebed 
Geest van God,  
geef uw levensadem aan onze wereld. 
Ontsteek uw licht in onze duisternis  
en roep ons samen  
om in liefde uw kerk te zijn. 
Geest van God,  
die in ons bidt, die in ons werkt,  
blijf ons doordringen met uw gaven. 
Amen. 
  
 

 
Markt 17, 4901 EP Oosterhout NB 
0162-432339 
info@catharina-parochie.nl 
www.catharina-parochie.nl 



 
Als vervolg van deze Pinksternoveen is er nu de Pinksterestafette van parochie tot 
parochie in ons bisdom Breda. We ontvingen het licht en een brief van de kloosters in de 
Heilige Driehoek in Oosterhout. Vrijdag 12 juni hebben we een gesprek gehouden in de 
Verrijzeniskerk in Oosterhout. Samen met enkele parochianen, pater Marc Lindeijer en 
pastoor Han Akkermans hebben we onze eigen geloofswegen met elkaar uitgewisseld.  
 
Wat ons allen trof dat er steeds vrouwen zijn geweest die een rol gespeeld hebben bij 
het ontdekken van die weg: een dienstbode in de jeugd die koos voor het kloosterleven, 
een hospita die haar gebed bij het Mariabeeld beloofde, een zuster die uitnodigde om 
misdienaar te worden.  
 
Een opvoeding gestoeld op geloof en vertrouwen werd ook genoemd als een vruchtbare 
bodem voor een actief geloofsleven. De voorbeelden van gelovige ouders en hun 
wijsheid, vaak in spreuken gevat, blijft doorwerken en blijft bezielen.  
We deelden met elkaar ‘hemelse’ momenten, buiten en in het kerkgebouw, waardoor 
we boven het alledaagse werden uitgetild. Ervaringen die dragend blijven voor de rest 
van het leven. Iemand van ons verbindt dit met het de woorden en de muziek van 
“Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons 
uit.” Die hemelse momenten maken gevoelig voor de diepere betekenis van 
toevalligheden (die als heel wonderlijk en kostbaar worden ervaren!). 
 
Als zaadje van het geloof eenmaal is gevallen is, zoekt het naar grond om te groeien: de 
kerk, het gebouw, de liturgie, de zang worden genoemd, maar ook de verbondenheid 
dichtbij en veraf, in de parochiekern, in catechetische en bezinnende activiteiten van de 
parochie, in vrijwilligerstaken. Ook het engagement als mens en als christen in de 
grotere wereld worden genoemd als bronnen van geloof, die inzet vragen maar ook heel 
veel energie geven. Wat wij hier met eenvoudige middelen bijeenbrengen, heeft veel 
impact op mensen in nood ver weg, is onze ervaring. 
 
Leren spreken en getuigen over wat ons bezielt vraagt een durf die we vaak niet 
hebben. De ervaringen van de Alphacursus om vanuit je hart te spreken, om het gebed 
van je medecursisten te vragen en te beloven, is heel weldadig. We moeten dan wel een 
drempel over. Getuigen van geloof vraagt om een klimaat van veiligheid en 
fijngevoeligheid.  
 
We staan voor de uitdaging om het Evangelie en ons eigen geloofsverhaal over te 
dragen. We vertrouwen op de kracht van die verhalen, dat ze met de inspiratie van 
Gods Geest, het aanschijn van mensen en van heel deze aarde kunnen vernieuwen. 
 
Met deze wens en een hartelijke groet dragen wij het licht van de Pinksterestafette over 
aan de Sint Elisabethparochie.  


