
 Liturgie in de komende weken   

 

 
 
Liturgie in de komende weken  

 

Het hoogfeest van Pinksteren sluit de drie grote kerkelijke feesten die jaarlijks 

gevierd worden af. Na Kerstmis en Pasen moet vijftig dagen later het feest van 

de Geest ons op weg zetten voor de rest van dit kerkelijk jaar. Zijn Kerstmis en 

Pasen veel directer te beleven, met het Pinksterfeest ligt dat abstracter, 

moeilijker. 

  

Jaren terug hoorde ik van een theoloog hoe je Pinksteren het best zou kunnen 

duiden. Hij noemde de komst van de Geest juist ‘dat duwtje in de rug’ die iedere 

Christen nodig heeft. Zo van: ‘ga maar op weg, je kunt het!’ Of zoals onze vorige 

pastor Piet Vermeeren het verwoordt: ‘Denk zelf’. Ik wens iedereen toe dat we 

dat ervaren tijdens onze viering op Pinksterzondag.  

 
In de weken na Pinsteren viert de kerkelijke liturgie op de 1e zondag (16 juni) het 

feest van Heilige Drie-eenheid en op de 2e zondag Sacramentsdag (23 juni). Het 

zijn beide feesten waarop in vroeger jaren en soms nu nog veel kerkelijke 

activiteiten plaatsvonden. Bloedprocessies in Brugge, Boxtel en Boxmeer en 

Sacramentsprocessies in bijna alle parochies. Nu herdenken we die feesten sober 

in onze eigen zondagliturgie.  

Het is een mooie traditie binnen onze Geloofsgemeenschap om in het weekend 

van Sacramentsdag steeds de Gildemis te vieren. Dit keer dus op zaterdagavond 

22 juni om 19.00 uur! 



 

Na deze bijzondere zondagen begint de lange rij van ‘zondagen door het jaar’, 

waarin de teksten uit het Lucas evangelie gelezen worden. Die reeks eindigt dit 

jaar op zondag 24 november. Op zondag 1 december begint dan de advent.  

 

De voorgangers van onze komende zondagvieringen hopen dat er tijdens de 

diensten goede en inspirerende momenten voor iedereen te beleven zullen zijn.  

Die belofte geldt voor iedereen, want ‘een duwtje in de rug’ kan iedereen op z’n 

tijd wel gebruiken! 

 

HvR, namens de alle voorgangers 

 
 

  
                            Ikoon geschilderd door Liesbeth Smulders 


