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Medeparochianen,
Je weet niet wat je overkomt. Ineens ben je helemaal teruggeworpen op jezelf. Ineens heb je geen
overvolle agenda meer en zijn al je afspraken afgezegd.
Ineens voel je hoe betrekkelijk alles is. Wat we op Aswoensdag hoorden: “Denk er aan dat je stof
bent en dat je tot stof zult wederkeren”, komt nu keihard bij ons binnen. We worden herinnerd aan
de sterfelijkheid van ons mensenbestaan en dat is iets wat we doorgaans maar liever weg
schuiven. Het Coronavirus valt precies in de Veertigdagentijd onze weg naar Pasen. Een tijd van
bezinning. Wie zijn wij mensen en wat is werkelijk belangrijk in ons leven?
Via ons geloof weten we dat we niet alleen op de wereld zijn. We zijn als broers en zussen met
elkaar verbonden , kinderen van een en dezelfde Vader. Dat kan ons bemoedigen. We staan er
nooit alleen voor. We kunnen op elkaar rekenen en op elkaar bouwen.
Steun en troost kunnen we vinden in de zondagsvieringen elke zondag om 10.00 uur op NPO 2
van KRO-NCRV en het daaraan voorafgaande geloofsgesprek om kwart voor tien. Troost kunnen
we ook vinden bij de Troosteres der bedroefden in de kapel van de Heilige Eik. Het is daar de
laatste weken heel erg druk geweest. Omdat we het zelf niet meer in onze hand hebben
vertrouwen we ons toe aan de liefde en de zorg van onze hemelse moeder. Daarom steken we bij
haar kaarsjes aan.
Dat kan ook in het portaal van de Basiliek. U vindt daar de misboekjes voor de komende zondagen
die U mee naar huis kunt nemen om thuis de lezingen goed tot u te laten doordringen. Ook vindt u
er gebeden, teksten en gedichten die u eveneens mee naar huis mag nemen. Er staat een
verzamelbak om spullen voor de Voedselbank in te doen. Zo maakt u waar dat we er voor elkaar
zijn. Dat kan ook door aandacht, meeleven en hulp te geven aan elkaar. Onze God die als naam
heeft IK ZAL ER ZIJN kan die naam alleen waarmaken door onze inzet. Ik wens U heel veel
sterkte.
Pastoor Spijkers
Een lichtend baken
Paus Franciscus presenteert zich nadrukkelijk als lichtend baken in deze moeilijke tijden. Eerder
deze week ging hij te voet naar twee kerken in het centrum van Rome om Gods hulp te vragen in
de strijd tegen het coronavirus. Op een nu al iconische foto is de paus te zien terwijl hij, samen met
drie bodyguards, over een compleet verlaten Via del Corso, de grote winkelstraat in het centrum
van de stad, loopt. De kerken zijn dicht, maar de Heilige Vader wil dichter bij de mensen staan dan
ooit, zo laat hij blijken. En hoewel ik niet gelovig ben, geeft de bezorgdheid van Franciscus toch
een prettig gevoel. Fijn idee dat mijn, bijna, buurman ook een beetje aan mij en mijn gezin denkt.
In een uitgebreid interview woensdag in de krant La Republica, nodigt hij mensen uit deze tijd niet
als verloren te beschouwen, maar waardevol te besteden. “We moeten de kleine gebaren
koesteren, die soms verloren gaan in de drukte van alledag. Gebaren van affectie en warmte, een
omarming, een extra telefoontje aan een familielid.” Hij benadrukt wel de noodzaak van het
isolement, hoe moeilijk ook.
Uit column ‘Dagboek Italië’ van Angelo van Schaik, Rome. Bron: ED 19 maart 2020.
Gelezen
- “Was bidden ook maar zo besmettelijk.”
- “In een tijd zoals nu moeten we veel van onze zekerheid en controle inleveren. Dat kan
bedreigend voelen, maar biedt ook kansen: we worden teruggeworpen op wat we geloven
en belangrijk vinden.”
- “Til ons op uit vrees en twijfel en breng ons op de weg van vertrouwen en durf.”

Een gebed bij Covid-19: Thuis te zijn bij U
Zo leeg als nu onze straten zijn,
Heer onze God, was zo ooit aan het begin
Uw wereld?
Zingende vogels, de eerste lentedag,
de bloemen,
nog zonder ons lawaai
en de voetafdruk van onze laarzen?
Van die fluitende vogels zouden we het
kunnen leren: vandaag zorgeloos te leven.
Omdat er niemand uit Uw hand kan vallen.
Maar dat valt ons normaal al vaak niet mee.
En na een week opgesloten te zijn geweest
in onze huizen nog minder.
Hoor juist daarom ons gebed, o God.
Voor wie al geraakt zijn door het virus,
en voor wie daar ernstig voor vreest.
Voor wie niet meer naar de winkel durft
(ook op het ‘ouderenuurtje’ niet)
en voor wie de dood in de ogen staart.
Voor de mensen die de muren op zich af zien
komen,
voor wie thuis niet veilig aanvoelt.
Voor de mensen die geen huis hébben.
Voor de mensen die iemand verloren zijn
aan de dood – of aan het leven – en waar de
lege plek nu meer schrijnt dan anders.
Voor de singles, als het stiller is dan normaal.

Voor de kinderen met hun huiswerk thuis,
en voor hun ouders aan dezelfde keukentafel.
Voor de mensen in de zorg, de ‘cruciale
beroepen’,
voor die dappere Bruno Bruins
(en voor zijn opvolger Martin van Rijn),
voor Rutte en de andere bewindslieden en ...
Zo veel mensen, zo veel te vragen.
Wat als we geen internet zouden hebben,
vragen we ons dan ineens af.
En geen tv of telefoon.
Als we echt van de wereld afgesneden
zouden zijn?
Zouden we het redden – alleen met onze
huisgenoten,
en met U?
Neem ons, kleine, zwakke mensen,
op in Uw ontferming, Heer.
Leer ons thuis te zijn – bij U.
Die lege straten, ze zijn het tegenbeeld
van ons drukke, onrustige hart.
Dick Schinkelshoek, Nederlands Dagblad
(Het Nederlands Dagblad opent elke zaterdag met
een gebed bij het actuele coronanieuws)

Elke woensdag klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk
leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen
sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven
zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof,
hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren
sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van
bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van
Kerken in Nederland op om op woensdag van 19.00 – 19.15 uur de
kerkklokken te luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met
elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook
roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van
steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten
voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Steun aan de voedselbank
De bisschoppen vragen de gelovigen een bijdrage in de vorm van
houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank. De
houdbare levensmiddelen (‘droge kruidenierswaren’, zeep en
schoonmaakmiddelen) zijn een blijk van naastenliefde voor de
mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze
manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks
brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen
hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. In
Spoordonk/Oirschot kunt u deze levensmiddelen inleveren in het portaal van de basiliek.

