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Geachte medewerk(st)ers in het pastoraat, geachte parochianen,
Sinds de bekendmaking dat ik bisschop van Rotterdam zou worden, worden mijn
ontmoetingen met mensen in het bisdom van Breda gekleurd door het aanstaande vertrek en
het afscheid op termijn van Breda. Maar de afgelopen weken worden toch in de eerste plaats
getoonzet door onze gezamenlijke voorbereiding als Kerk op het feest van de heilige Geest.
In de liturgie klonk in het evangelie dat Jezus zijn leerlingen de heilige Geest belooft als
Trooster en Helper, de Geest van de waarheid (Joh. 14, 17 en 16, 13) die ons alles in
herinnering brengt wat Jezus heeft gezegd en gedaan (Joh. 14, 26). In de Handelingen van de
apostelen staat te lezen dat de leerlingen bijeen kwamen in gezelschap van Maria, om te
bidden om de komst van de heilige Geest met kracht uit den hoge (Lc. 24, 49; Hand. 1, 8.14).
Op Pinksteren horen we in het evangelie dat de verrezen Heer over zijn apostelen blaast en
zegt: ‘ontvangt de heilige Geest’ (Joh. 20, 22). De kruisdood van Jezus leek in eerste instantie
het onherroepelijke einde te zijn. Maar Jezus stond op uit het graf: Hij is niet dood, Hij leeft!
In geloof mogen we zeggen dat op Pasen en bij de komst van de heilige Geest sprake is van
vernieuwing en continuïteit. Jezus’ woorden worden bewaarheid: “Zie Ik ben met u alle
dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20b). Uiteindelijk, in kracht van de heilige
Geest trokken de apostelen uit om overal te prediken. De Heer werkte met hen mee en
schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden (Mc. 16, 20).
De continuïteit van de liefde en trouw van Christus hebben de leerlingen van het eerste uur
met heel de jonge Kerk intens ervaren. Ook wij -eeuwen later- mogen in het licht van Pasen
en Pinksteren vertrouwen op de levende Heer en rekenen op de kracht van de heilige Geest.
Nu het opnieuw Pinksteren wordt, wil ik met deze brief u allen van harte aansporen om met
heel uw hart open te staan voor de inspiratie en de werking van de heilige Geest in uw leven.
In kracht van de Geest vieren wij als Kerk de rijkdom van de sacramenten, met de eucharistie
als bron en hoogtepunt. In kracht van de Geest is Christus dichtbij ons in de sacramenten,
die bij uitstek de werkzame tekenen zijn van de levende Heer. Door die broodnodige
ontmoeting met de Heer worden wij als Kerk gesterkt en uitgezonden tot dienstbaarheid en
liefde in de wereld aan onze medemens, op basis van de sociale leer van de Kerk. Dankzij
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Pinksteren brengt de heilige Geest ons in herinnering wat Jezus heeft gezegd toen Hij zijn
leerlingen de voeten waste: “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat Gij zoudt doen zoals Ik
u gedaan heb” (Joh. 13, 15).
De komst van de Geest is een Paasgeschenk. In kracht van de heilige Geest ontdekken wij de
continuïteit van Gods liefde en trouw. Ik bid dat ieder van ons, bezield door de Geest, mag
voortbouwen op die continuïteit, door waarachtige getuigen en bewerkers te zijn van
Christus’ liefde en trouw in onze wereld, in dienst van de vrede en vreugde van Gods Rijk.
Als leerlingen van Christus worden wij geroepen om in kracht van de heilige Geest getuigenis
af te leggen van het evangelie (Lc. 21, 13; Hand. 1, 8) en van de hoop die in ons leeft (1 Petr.
3, 15). Om een concrete aanzet te geven hebben we daarom voor parochies -om uit te reiken
bij de vieringen van Pinksteren- een gebedskaartje laten maken. Dat werd met het laatste
bisdommagazine verspreid en wordt nu voor Pinksteren aan de parochiesecretariaten
toegestuurd.
Zoals gezegd, de bekendmaking van mijn benoeming tot bisschop van Rotterdam kleurt
momenteel mijn ontmoetingen met mensen in het bisdom. Ik ben blij dat ik op zondag 26
juni a.s. met velen als bisschop aanwezig mag zijn in Bergen op Zoom voor de Maria
Ommegang. Eerst vieren we om 10.00 uur de eucharistie in de St. Gertrudiskerk. Vanaf 15.00
uur gaat de Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom. Ruim 800 vrijwilligers
zullen in een optocht door de stad de bijbelse geschiedenis en de historie van de stad
uitbeelden, in het bijzonder met het oog op Maria, de moeder van Jezus.
Maria, die de patroonheilige is van ons bisdom, is voor ons de geloofsgetuige bij uitstek. In
kracht van de heilige Geest werd Maria de moeder van Christus. Maria durfde het aan om te
zeggen: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). En het was Maria die later samen met de
apostelen vurig bad om de kracht van de heilige Geest (Hand. 1, 14).
Ik nodig een ieder in ons bisdom uit om op Pinksteren samen met Maria in geloof te bidden:
‘Geef dat ons hart van liefde brandt voor de boodschap van het evangelie die bestemd is
voor alle mensen’. En wellicht ontmoeten wij elkaar op 26 juni in Bergen op Zoom.
Met vriendelijke groeten,
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende
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