
Brief van de pastoor  
 

9 november om 20u 
 
Lieve kinderen, mama’s, lieve papa’s, lieve ouders en catechisten 
Goedenavond en welkom!  
 
Lieve ouders, een aantal jaar geleden, vroegen jullie aan de pastoor om uw lief kind te dopen om 
zo een kind van God te worden. Jullie gaven een naam waardoor het een plaats kreeg tussen de 
mensen. Lieve kinderen, ondertussen zijn jullie al heel veel gegroeid. Nu zien we grote flinke 
kinderen die kunnen lachen en verdrietig zijn, die kunnen spelen en soms ruzie maken.  
 
Vanavond zijn we achter een scherm en tegelijkertijd ook thuis, in ons warme nest met onze 
dierbare familie, broertje of zusje en …  Wat een gezellig avondje in de herfstvakantie   
Dit jaar, zoals we weten, is een speciaal jaar omwille van Corona. Maar wij willen doorgaan met 
goede moed en enthousiasme zoals altijd en meer dan ooit. 
 
Hoe?  
 
Kijk, er werd een vraag aan Jezus gesteld: “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?”   
Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en 
geheel uw verstand.  Dit is het voornaamste en eerste gebod.  Het tweede, daarmee 
gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf (Mt 22,34-40) 
 
Om vriend van Jezus te zijn vraagt Hij ons om God en onze naaste te beminnen!  
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand  
 
Met al wat ik ben. Om Jezus lief te hebben, hebben we ons hart en ziel en verstandig nodig om 
Jezus te kennen. En als we Jezus liefhebben is het vanzelfsprekend ook onze naaste te beminnen. 
Is het dat voldoende? Eigenlijk hebben we ook handen om te gebruiken. We kunnen ook  
vriendelijk en geduldig zijn met onze ouders, broertjes, zusjes en met onze vriendinnen en 
vrienden. We kunnen ook onze papa en mama helpen voor de huishoudelijke klusjes. 
 
Concreet? 

• Wat een goede kans om uw huis als een kerkje te beschouwen! We nodigen u uit om 
samen de liedjes van de Eerstecommunieviering beginnen te zingen. Zeker zal God naar uw 
goede stemmen luisteren. Aarzelen niet, lieve ouders! Doe maar mee met liefde. 
 

• Het is ook wel mogelijk de mis te volgen via onze parochiale Facebookpagina om 9u in de 
week, op zaterdagavond om 18u en op zondagochtend om 9u30. Zoek: “Parochiefederatie 
Zutendaal en Wiemesmeer”. De bidkapellen blijven ook open. 

 
• Hoe mooi zou het zijn in de avond om samen te zitten voor slecht één minuut! Gsm en tv 

uit. Oog in oog. Kruisteken en het Onze Vader.  Kan het een idee zijn om in de loop van het 
jaar uw kinderen te leren om de handen te vouwen om de hostie te ontvangen? 

 
Straks zullen de catechisten u het verloop van de activiteiten in dit bijzonder jaar voorstellen. 
Ik geef hen het woord.  


