
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZONDAGSBRIEF 18 juli 2021 
 
 
 
 
Beste parochiaan, 
 
Het Evangelie toont de zorg van Jezus voor zijn leerlingen, die moe zijn na een 
apostolische zending naar de naburige steden en dorpen.  
 
Ons leven, dat ook dienst is aan het gezin, aan de maatschappij, is vol werk en 
toewijding aan anderen.  Daarom mogen wij niet verbaasd zijn als wij vermoeidheid 
ervaren en de behoefte voelen om uit te rusten. In onze vrije tijd winnen wij kracht om 
beter te kunnen dienen en vermijden wij onnodige schade aan onze gezondheid, die 
onder meer zijn weerslag zou hebben op de mensen om ons heen: op de aandacht die 
wij verschuldigd zijn aan onze kinderen, onze vrouw, onze man, onze broers en zusters, 
onze vrienden. Voor zover het van ons afhangt, wil de Heer dat wij ons best doen om in 
goede lichamelijke conditie te zijn, want Hij verwacht veel van ons allemaal. 
 
De vakantietijd moet niet worden doorgebracht met nietsdoen. Rust betekent een 
verandering van bezigheid, zodat wij daarna - met nieuwe kracht - ons gewone werk 
weer kunnen oppakken. Het zou ook een tijd van innerlijke verrijking moeten zijn, dagen 
waarin we vooral proberen het leven aangenamer te maken voor de mensen om ons 
heen. Hun vreugde en geluk zullen een goed deel van onze rust uitmaken. 
Wij moeten ook de wezenlijk religieuze betekenis van de feesten bijbrengen, zonder 
welke zij inhoudsloos zouden zijn: Kerstmis, de Goede Week, de zondagen en andere 
feesten van de Heer, de Maagd en de heiligen.  
 
Niets zou zin hebben als deze eerste plicht aan God verwaarloosd zou worden, of als hij 
gedegradeerd zou worden tot een uur dat slechts een gat in de dag zou vullen, gevuld 
met andere activiteiten die belangrijker zouden worden geacht. Als wij vrijgevig zijn, 
zullen wij de diepe vreugde voelen van iemand die de liefde van zijn Vader God heeft 
beantwoord. 
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