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Christus Koning 
 
Vorige week mochten wij ons in de basiliek verheugen over de aanwezigheid van 4 heiligen: 
Sint Maarten (11 november), Sint Cecilia (22 november), Sint Catharina van Alexandrië (25 
november) en niet te vergeten Sint Nicolaas (5 of 6 december).  
 
Tijdens de familiecatechese (FamCat) was er gesproken over de heiligen van deze tijd in het 
jaar en de kinderen hebben dit in de viering uitgebeeld in kleding, voorwerpen en voorbeden 
op voorspraak van de betreffende heilige zelf. De onbevangenheid van kinderen is altijd 
ontroerend en roept ons allen op ‘om net als kinderen te worden’: onbevangen, 
onbevooroordeeld en vol verwachting en verwondering! 
 
Komende zondag vieren we het Hoogfeest ‘Christus, Koning van het heelal’, het is de laatste 
zondag van het kerkelijke jaar. Daarna begint de Advent, de voorbereidingstijd op het 
Kerstfeest.  
 
Wie is Jezus voor u? Ziet u Hem als uw Koning?  
Over deze vraag ‘Wie is Jezus’ mocht ik een korte inleiding geven op de Alpha cursus. Het 
werd een getuigenis over wie Jezus voor mij is, welke plaats Hij inneemt in mijn leven. De 
beantwoording vraagt namelijk van ieder van ons een persoonlijk antwoord. Samen mogen 
zoeken naar woorden om dit uit te kunnen spreken. Belangrijker nog, elkaar ruimte geven 
om te spreken, vooral door te luisteren naar elkaar.  
Samen zijn we op weg naar een missionaire parochie, een parochie die naar buiten treedt en 
laat zien en horen wat het betekent om christen te zijn, om vriend of vriendin van Jezus te 
zijn. Om andere mensen over Jezus te vertellen (wie Hij voor u is) zijn woorden nodig. We 
geloven immers door het horen, maar ook door het zien, te lezen en leren, door samen te 
vieren, te bidden en te dienen.  
 
We zijn een nieuwe weg ingegaan als parochie en staan pas aan het begin van deze weg, 
maar zijn vol goed moed en blijde hoop. Ik ben erg dankbaar voor alle mensen die al jaren 
meewerken in onze parochie met haar verschillende kernen. Op deze noeste en gelovige 
arbeid bouwen we voort. Gelukkig dienen zich ook nieuwe mensen aan, een nieuwe 
generatie, om het geloof en de Kerk ook in deze tijd te dragen en door te geven.  
 
Zondag 20 november vieren we samen ons Kerk-zijn / Christen-zijn,  met Christus – als 
Koning, Redder, Vriend, … – aan het hoofd. Als dank voor uw geloof, moedige hoop en 
liefdevolle inzet trakteert de parochie u allen op de mooie musical ‘ Spector’ – het beste zit 
in je binnenste. Het is een musical door en met kinderen uit onze parochie. Komt dat zien! 
Zondag 20 november om 15.30 uur in de Basiliek. Toegang is uiteraard gratis.  
 
Dank u wel voor uw inzet en geloof! 
 
Pastoor Jochem van Velthoven 


