
Mag ik je wat vragen 
in deze vakantietijd……? 

Doe je mee?



Zo begon de uitnodiging, met daarin de vraag, om deel te nemen aan een 
geloofsgesprek.
Dit gesprek was onderdeel van een Pinksterestafette, waarbij het vuur van 
Pinksteren vergezeld van een mooie geloofsbrief van parochie naar parochie 
doorgegeven zou worden: het hele Bisdom door.
Meerdere mensen werden gevraagd, sommigen zagen het niet zitten 
of waren op de geplande datum op vakantie. 10 mensen uit de Pater 
Damiaanparochie zeiden: ja ik doe mee!
Wat bracht ieder van ons tot die keus? Werden we geprikkeld door de 
vraag? Sprak de Heilige Geest, het Pinkstervuur ons aan? Hoopten we 
gelijkgestemden te ontmoeten? Hoopten we nieuwe inzichten te krijgen? 
Werd er eindelijk een keer naar ons geloof gevraagd, zodat we er over 
konden praten? Voor iedereen van ons was de reden om mee te doen anders.

Nieuwsgierig naar wat ons te wachten stond, namen we plaats aan tafel 
in een grote kring en 1 deelnemer was op de laptop via Zoom aanwezig. 
Pastoor van Hees ging voor in gebed.
Daarna vertelde pastoor Paul Verbeek wat de bedoeling was: Het ging deze 
avond om 2 vragen.
Wat heeft de coronatijd met jou gedaan?
Van wie heb jij het geloof ontvangen?
Met daarbij de opdracht om alleen naar elkaar te luisteren en niet in 
discussie te gaan.

Het werd na het horen van onze opdracht even stil in de groep, we keerden 
even naar binnen in ons zelf. Lieten de vragen op ons inwerken en legden de 
vragen voor aan ons hoofd en aan ons hart.
Toen kwamen de verhalen. Er werd geluisterd en gedeeld, er was openheid 
en respect en het mooiste van al ….. we voelden God in ons midden! 

We willen vanavond op het feest van Maria ten Hemelopneming met u , 
parochianen van Bergen op Zoom, delen wat het geloof voor ons betekent, 
waar we de heilige Geest aan het werk voelen om zo het vuur wat in ons 
brand aan jullie door te kunnen geven en te kunnen delen.

We waren het er over eens dat we een brief aan jullie wilden beginnen met: 
Broeders en Zusters, ………..een aanhef waarbij we allen gelijk zijn, zonder 
onderscheid.



En dan, terugkijkend op een tijd die achter ons ligt, maar waar we tegelijk 
ook nog midden in zitten. Het is goed om dan met elkaar te praten, wat 
Corona met ons doet, hoe we daarin God met ons mee voelen gaan, of Hem 
soms juist missen en Hem zoeken. We kunnen elkaar hierin sterken en het 
vuur van de Heilige Geest, dat op zoek is naar zuurstof weer op doen laaien!
Want onze verhalen zijn eigen en persoonlijk, maar zeker ook herkenbaar 
voor velen.
We willen wat van onze verhalen symbolisch aan u vertellen. Als een 
wandeling door een tuin, waar gewerkt en gerust wordt, waar inspiratie, 
inzicht en voedsel te vinden is, waar een vuurkorf staat te smeulen en waar, 
voor wie goed luistert, God tegen ons praat.

Als we op een ochtend in de vroege lente de tuin in gaan, hangt er boven ons 
hoofd een zware donkere dreigende wolk. Er is onweer op komst! De wind 
steekt op, we kijken de tuin rond en zien daar prille kwetsbare gewassen en 
bloesems aan de bomen. We kijken naar de dreigende wolken aan de hemel en 
prevelen een stil gebed naar boven: Lieve Heer, mogen deze prille gewassen en 
de bloesems aan de bomen, maar ook de jaren oude eik, die in warme zomers 
verkoeling geeft, gespaard blijven als zo meteen het noodweer losbarst? Dank 
U wel Heer! 
Snel gaan we naar binnen om te schuilen en af te wachten wat er komen 
gaat. Er staat nog van alles in de voorraadkast dus we hoeven voorlopig niet 
naar buiten voor boodschappen en we pakken een spelletje uit de kast. We 
maken er maar het beste van. Dan barst het onweer los en duurt lang. Alle 
nieuwszenders houden ons de hele dag op de hoogte, het voelt angstig, wat is 
er aan de hand? Zullen wij straks ook schade hebben?
Als we door het raam naar buiten kijken, zien we dat er mooie bloemen 
geknakt zijn onder het noodweer en zien we mensen lopen in regenpakken en 
laarzen. Ze zetten omgevallen schuttingen recht en slepen afgebroken takken 
weg. Ze helpen elkaar en vormen een ketting van verbondenheid om het 
natuurgeweld te trotseren en de zwakkere gewassen te beschermen. 
Dan luwt het noodweer, al blijven er wel wolken boven de tuin hangen.
Maar de zon breekt door en voorzichtig komt iedereen één voor één naar 
buiten en pakt zijn tuingereedschap uit de schuur.
Men begint met schoffelen en wieden. Er is in de tuin ruimte genoeg voor 
iedereen.
Er worden nieuwe zaadjes gezaaid, de overwoekerende en verstikkende 
wingerd wordt zo goed mogelijk verwijderd en langzaam ontvouwen zich 
de mooiste bloemen in de meest diverse kleuren  en samen vormen ze een 
prachtig geheel. Dit verrast ons en maakt ons dankbaar.



Soms leunt er even iemand op zijn schoffel en mijmert over allen die door het 
noodweer getroffen zijn. Eén van ons plukt een mooie bos bloemen en brengt 
die later op de dag bij iemand die nog niet naar buiten durft. En soms vleit 
iemand zich neer op het bankje onder de oude eik om even bij te tanken. De eik 
is gelukkig in het noodweer gespaard gebleven. Zijn wortels vinden hun weg 
diep in de aarde en hij staat stevig, bestand tegen menig natuurgeweld. Hij is 
gepland door onze ouders of voorouders en als je stil op het bankje onder zijn 
bladerdak zit en misschien je ogen sluit, hoor je de Heilige Geest in het ruisen van 
de wind en misschien voel je dat je er door aangeraakt wordt. Als je je hart ervoor 
openstelt, hoor je dat God daar tegen je praat, dat Hij bij jou is en je niet los laat. 
Daar mag je op vertrouwen.

Als voor vandaag het werk in de tuin gedaan is, komen alle 10 mensen uit 
de Pater Damiaanparochie samen met Pastoor Fons van Hees en pastoor 
Paul Verbeek rond de oude eik zitten. We gooien wat houtblokken in de nog 
smeulende vuurkorf en het vuur wakkert aan. Het geeft ons warmte en verlicht 
ons in de avondschemering. Er wordt gelachen, gepraat en verhalen gedeeld.
Op deze bijzondere plaats, onder de oude eik, worden we opnieuw aangeraakt 
door de Heilige Geest en vertellen elkaar over het zaadje dat ooit in ons eigen 
hart geplant is. Het geloof in God wat in ons zijn eigen weg steeds weer vindt en 
wat in de loop van de tijd wortel schiet en groeit. 

Door alles wat wij tot nu toe tegen zijn gekomen op ons levenspad. Nu we zo 
met elkaar over ons geloof praten lijken de zaadjes verder tot bloei te komen 
en vormen ze samen de prachtige kleurrijke bloementuin waarover we u 
zojuist vertelden. Waar we steeds van kunnen blijven stekken en kunnen delen 
met de mensen om ons heen.

En stilletjes beseffen we: dit willen we blijven doen!
De meegebrachte boterhammen worden uit de tassen gehaald en iemand 
heeft nog een fles wijn bij zich. We maken een kruisteken en eten samen! En 
het mooist van al……we voelen God in ons midden!

Nu we vandaag het feest van Maria ten Hemelopneming mogen vieren willen wij 
haar in deze viering hulde brengen met bloemen uit de tuin rondom de oude eik.


