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Liefde 
‘De liefde is iets groots, en in alle opzichten een groot goed.  
Zij alleen maakt licht wat ons bezwaart en weet alle tegenslag 
moedig te dragen. Niets is zoeter dan de liefde, niets sterker, 
niets hoger en niets omvattender, niets aangenamer, niets 
voller, niets beter in de hemel en op aarde. Omdat de liefde uit 
God geboren is, kan zij, boven al het geschapene, alleen rusten 
in God. Wie liefheeft vliegt, loopt, is blij, is vrij en niet tegen te 
houden!’ (Thomas à Kempis, 1380-1472)) Deze woorden zou 
je iedereen mee willen geven maar in het bijzonder al die 
kinderen die uit groep 8 doorgaan naar de middelbare school. Een belangrijke 
mijlpaal in het leven van twaalfjarigen. Ze komen in een heel nieuwe omgeving, 
worden geconfronteerd met nieuwe leraren en leraressen, nieuwe vakken, meer 
huiswerk, en andere vrienden en vriendinnen. Maar ook voor ouders is het een 
belangrijk moment. Ouders hebben de neiging om hun kinderen angstvallig voor 
de boze wereld te willen beschermen. Ze laten maar moeilijk het kind los. En toch 
is dat een eerste vereiste. Als de basis van al die kinderen de liefde is waaruit zij 
zijn voortgekomen, dan kan hen niet veel gebeuren. Zij staan stevig in deze 
wereld, zij hebben een fundament meegekregen. In vertrouwen op die 
liefdesbasis kun je loslaten. Als is dat soms nog zo moeilijk. Maar loslaten moet 
iedereen op elk moment in zijn of haar leven. Loslaten van wat je eigen dromen 
en wensen zijn, het kan altijd weer anders lopen. Het kind loslaten als het zijn 
eerste stappen doet. Het kind in andere handen geven als het naar groep 1 gaat. 
En nu dus weer loslaten, al een beetje de wijde wereld in. In de koestering van 
ouders voor het kind is wel degelijk ruimte voor de ontplooiing van het kind. Die 
ruimte moet er ook zijn. Loslaten is liefhebben in zijn allerzuiverste vorm.  
 
Veel van onze jongeren hebben examen gedaan. Een spannende tijd. Ze hebben 
ook een moeilijke tijd achter de rug. Geconfronteerd met een lockdown door 
Covid-19, niet naar school. Van basisschool tot en met de universiteiten was het 
thuis -online - lessen volgen en ook nog eens leren voor toetsen en examens. Wie 
had dit ooit kunnen bedenken? 
Mocht je geslaagd zijn: gefeliciteerd! Mocht je nog herkansingen hebben: succes! 
Vele moeders en oma’s (ook vaders en opa’s) branden een kaarsje bij Maria om 
hulp. Natuurlijk moet je het zelf doen, maar een gebedje is iets extra’s. 
 
Ook wij moeten in ons leven van alles steeds weer loslaten. De kunst is dan: hoe 
gaan we daarmee om? Is ons loslaten een verdrietige zaak, zijn we ongelukkig 
omdat dit of dat niet (meer) kan? Of proberen we telkens weer er uit te halen wat 
er in zit? 
Proberen we de liefde die ons draagt weer op het spoor te komen, om vandaar uit 
door te mogen gaan? Zien we al diegenen die ons liefhebben en ons tot steun zijn? 
Hebben wij hen genoeg lief? Hebben we God lief? Want: Thomas à Kempis heeft 
gelijk: ‘Wie liefheeft vliegt, loopt, is blij, is vrij en niet tegen te houden!’ 
Ryan Keetelaar, diaken. 
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 Zaterdag 5 juni, Sacramentsdag, 17 uur woord en communie viering  
voorganger is diaken Ryan Keetelaar 
Verj. Jeanne van Dijke-deSmet 
Jgt. Maria Paulina deSmet van Bouwe. 
Jgt. Pastoor de Wit 
Corrie Guns -van Agtmaal 
t.e.v.OLV van Altijddurende bijstand. 
 
De 2de collecte Caritascollecte is voor de eigen diaconie. 
Het woord diaconie komt uit het Grieks wat dienst, dienen betekent. 
Diaconie en Caritas zijn nauw verbonden met de manier waarop we kerk willen 
zijn. Liturgie en diaconie kunnen niet zonder elkaar. En liturgie vieren zonder 
aandacht te hebben voor de noden van onze medemens kan niet bestaan. Zeker 
nu we een missionaire kerk willen zijn, mag diaconie het visitekaartje van onze 
geloofsgemeenschap zijn. 
Ons geloof vraagt om concrete daden, in het bijzonder de werken van 
barmhartigheid. 
De opbrengst van deze collecte wordt gereserveerd voor projecten die parochiële 
Caritas instellingen in samenwerking met het bisdom kunnen ontwikkelen en 
uitvoeren. 
 
Woensdag 9 juni 10u30 uitvaartdienst voor mevrouw Jo van Beek-van Brugge 
Voorganger is diaken Ryan Keetelaar. 
 
Zaterdag 19 juni 17 uur woord en communieviering  
voorganger diaken Ryan Keetelaar 
ter ere van OLV van Altijd durende bijstand. 
 
 
2 juni is mevrouw Jo van Beeck-van Brugge uit Putte thuis overleden, sinds 4 jaar 
weduwe van de heer Josephus van Beek waarvoor op woensdag 9 juni de uitvaart 
is om 10.30 uur in deze kerk. 
 
Corona is nog steeds onder ons maar we gaan de goede kant op nog even 
volhouden als ieder gevaccineerd is kunnen we hopelijk terug naar een beetje 
normaal. 
 
Handen ontsmetten bij binnenkomst, mondmasker op tot u op uw plaats zit dan 
mag het af. Samen maken we ons sterk! 
 
 


