
 
Pastorale Brief 42 Zondag van de Drie-Eenheid 12-06-2022.docx - 1/2 - 

 
Zondag, 12 juni 2022, Heilige Drie-Eenheid 

 

Parochievernieuwing? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Komende zondag, bijvoorbeeld, vieren we het 

Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. Niks nieuws. We maken een kruisteken, sluiten de gebeden af 

met de verwijzing naar Vader, Zoon en Geest, de geloofsbelijdenis en het tafelgebed hebben de Drie-

Eenheid in hun opbouw; ga maar door. Wanneer we de afgelopen jaren spreken over Parochievernieu-

wing blijft die Heilige Drie-Eenheid centraal staan. Vernieuwing betekent niet dat we de kern van ons 

geloof veranderen. 

De livestream van de Eerste Communieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op zondag 

om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 
 

Was voorheen alles verkeerd?  

Nee, parochievernieuwing betekent dat de plaats van de kerk snel verandert en dat we ons daarop 

willen aanpassen. We krimpen misschien, maar we willen weer groeien. De boodschap wordt minder 

gehoord, is minder vanzelfsprekend, maar we zien de betekenis voor de wereld van vandaag. We 

werken aan parochievernieuwing, omdat we ons geloof tot klinken willen brengen, omdat de boodschap 

waardevol is en omdat het ons vertrouwen en blijdschap brengt. Het feest van de Drie-Eenheid getuigt 

dat God verbinding zoekt: als een barmhartige vader, als een mensenzoon naast ons, als een Heilige 

Geest in en tussen ons. Op zo’n getuigenis kun je een open en dienstbare kerk bouwen. Daarom is het 

zo belangrijk dat we als parochies onze visie helder hebben. Als we zelf begrijpen waar het in onze 

kerk om gaat, kunnen we de wereld daarmee dienen. 

 

De kern 

Je geloof begrijpen doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en door het handen en voeten 

te geven; door zelf geraakt te worden door geloof en kerk, door Bijbel en traditie. Die ontdekking kun 

je doen als je een leerling van Jezus Christus wordt. Een leerling onderzoekt en verwoordt wat er 

belangrijk is, of mooi, of verrassend. Een leerling vertelt wat hem of haar raakt. Als we leerling willen 

zijn, zullen we anderen enthousiast vertellen over onze ontdekkingen, over wat ons raakt in het ‘Goede 

Nieuws’ van God? Een dergelijk aanstekelijk enthousiasme hoor ik terug in de psalm van komende 

zondag: 

 

Psalm 8 
Heer, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

 

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld  

door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 

U hebt hem bijna een god gemaakt,  
hem gekroond met glans en glorie, 
hem toevertrouwd het werk van uw handen  

en alles aan zijn voeten gelegd: 
schapen, geiten, al het vee,  
en ook de dieren van het veld, 

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee  
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 

Heer, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
God die is, die was en die komt. Alleluia. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w


 
Pastorale Brief 42 Zondag van de Drie-Eenheid 12-06-2022.docx - 2/2 - 

Catechese 

Wat zou het mooi zijn als wij het enthousiasme van de psalmist zouden hebben; als wij vanuit onze 

eigen beleving, met eigen woorden, vrij over ons geloof kunnen spreken en als onze levenswijze getuigt 

van geloof. Dan maakt Parochievernieuwing onze parochies aanstekelijk. Daarom werken we aan ca-

techese in verschillende nieuwe vormen:  
 

Godly Play: In de gezinskerk doen we een beroep op hun eigen ervaringswereld en hun eigen niveau. 

Via Godly Play kan een Bijbelverhaal tot leven komen, wanneer de kinderen eigen woorden en beelden 

vinden. Spelenderwijs ontdekken kinderen ook de waarde van stilte en van een eenvoudig gebed. 
 

Geloofsgesprek: In de voorbereiding op doop, communie en vormsel gaan ouders en kinderen een 

geloofsgesprek aan met elkaar aan de hand van de lezing van de zondag of de zondagsviering die ze 

meemaken. Voorbereiding op de sacramenten wordt zo een kennismaking met de gemeenschap en 

haar vieringen. 
 

Alpha: Het logo van een Alphacursus is een vraagteken. Dat betekent dat er bij een 

Alpha ruimte is voor eigen vragen en een eigen zoektocht. We wisselen geloofsver-

halen en getuigenissen uit, maar er is respect voor de vraagtekens en twijfels. Ge-

loof groeit pas werkelijk als het zich in vrijheid ontwikkelt.  
 

Bijbelleesgroep: In deze groep kijken de deelnemers naar de Bijbel vanuit hun eigen 

ervaring, praten over de verhalen en ontdekken dat het evangelie van de zondag 

verrassend actueel blijkt. Deelnemers voelen zich intenser betrokken bij de zon-

dagsviering.  
 

Met deze vernieuwing in de catechese geven we parochianen de kans hun geloof op 

te frissen en geven we gasten en voorbijgangers de kans in een open sfeer kennis te maken met het 

geloof. Informeer gerust bij pastor Rob van Uden via 06-15246759 of rob.van.uden@hotmail.com. 

Parochievernieuwing is stap voor stap werken aan omvorming van de parochie. Zelfs in het evangelie 

van komende zondag zegt Jezus in de eerste twee zinnen dat een geloofsweg alleen stap voor stap kan gaan. 
 

 

Publiciteit 

Om u over het pastoraat, en dus ook parochievernieuwing, te informeren en 

om geloofsinhoud met u te delen, is er in de afgelopen jaren veel aandacht 

gegeven aan de publiciteit. Elk jaar verschijnt er een kleurig jaarbeeldverslag 

en elke maand een goed verzorgde parochiepagina in het Weekblad. Via web-

site, facebookpagina, parochienieuws, Pastorale Brief en Livestream bereiken 

we, elke week opnieuw, honderden mensen. Sommige berichten hebben wel 

800 actieve bezoekers. Ook onze folder voor het Parochiefonds is sterk in zijn 

informatie en doelstelling en heeft enkele jaren geleden zelfs een landelijke 

prijs gewonnen. 

Onze publiciteit is vaak gericht op de eigen achterban, maar gelukkig hebben 

we zoveel openheid ontwikkeld, dat deze brief, bijvoorbeeld, ook gelezen wordt 

door mensen die niet naar de kerk komen, door mensen die van een andere 

kerk zijn en door mensen die niks met de kerk hebben, maar wel nieuwsgierig 

zijn. De publiciteit helpt om aan een open, gastvrije kerk te bouwen. We willen 

inspireren, niet dwingen. U kunt uw voordeel doen met onze publiciteit en ook zij die zich slechts één 

artikel lang met ons willen verbinden, mogen zich van harte welkom voelen. Zo uitnodigend willen we 

zijn. Dat is onze visie. Wordt volgende week vervolgd! 
 

Uit het Evangelie volgens Marcus 

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het 

nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waar-

heid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende 

dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij 

ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 

Al wat de Vader heeft, is het Mijne. 

De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart  
uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. 

Paulus aan de christenen van Rome 5,5 
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