
50 jaar parochiedag van de Graankorrel 

Lieve broeders en zusters, bijvoorbeeld: We lopen in een bos  en we zien een 

vijftig jaar oude boom. Hij is heel groot met zoveel takken. Veel vogels hebben er 

hun nesten gemaakt en voelen zich er thuis. De boom geeft mensen  goede 

vruchten en ook een goede schaduw om onder te rusten. Dat is het symbool van 

onze vijftig jaar oude parochie. Tegenwoordig is het gegroeid en biedt het 

onderdak aan veel gelovigen en zoekers. 

Er is een Engels gezegde: “Rome wasn't built in one day” / "Rome werd niet op 

een dag gebouwd"  natuurlijk werd Het  geleidelijk  gebouwd en heeft een zeer 

lange geschiedenis. Veel keizers hebben het gepland en veel bouwers en 

arbeiders hebben hun harde werk bijgedragen. Op dezelfde manier: onze 

parochie werd niet op één dag gevormd en heeft een geschiedenis van vijftig jaar 

lang. Verschillende mensen hebben een belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld: 

zoals voorzitters, bestuursleden, pastors en veel vrijwilligers. Op deze 

parochiedag zullen we ze dankbaar gedenken en voor hen bidden. Misschien zijn 

enkele van de eerste leden van de  parochie al overleden. In dit geval zullen we 

bidden voor hun eeuwige rust en vrede. 

Op deze dag moeten we ook trots zijn op onze eigen identiteit en traditie van 

onze parochie. Ik zie veel  bijzondere dingen in onze parochie. Hij bestaat uit 

mensen met verschillende culturele achtergronden, kleuren, taal en 

nationaliteiten en toch vormen we een gelovige gemeenschap. Verschillende 

kerken werken samen in dit kerkcentrum. We hebben ook een paar keer per jaar 

een oecumenische viering met elkaar. We vieren onze verschillen maar ook onze 

saamhorigheid in de viering. Onze parochie is ook  progressief van aard. We zijn 

flexibel om te wennen aan de progressieve manier van leven volgens de ge-secu-

la-riseerde samenleving. We staan open voor de werking van de Heilige Geest.  De 

Heilige Geest inspireert ons om alles in vrijheid te kiezen. Verschillende 

vrijwilligers zijn actief in onze parochie. Hun steun en begeleiding zijn zo geweldig. 

Parochianen beleven hun geloof onder andere door hun kleine lief-da-dig-heids-

acties zoals adventsactie en vastenactie. We moeten trots zijn op de rijkdom van 

onze parochie. 

Wat betekent het om kerk te zijn?  we denken altijd aan gebouwen met hoge 

torens. In feite betekent de kerk in eerste instantie  een gelovige gemeenschap. 



De vroeg-christelijke gemeenschap had nauwelijks  gebouwen als kerk. Ze 

kwamen samen om in hun eigen huis te bidden, en ze vierden de maaltijd met 

wat ze hadden. In feite is de oorsprong van ons christelijk geloof heel eenvoudig. 

Ze vormden de kerk door gewoon samen te zijn als gelovigen. In dit geval komt 

het gebouw op de tweede plaats. Natuurlijk! na enkele maanden gaan we onze 

kerk in De Nieuwe stad sluiten vanwege onze financiële moeilijkheden. Laat maar 

zitten, wees nooit wanhopig, want de kerk is niet het gebouw. Het is de gelovige 

gemeenschap die door hun manier van leven van  het evangelie getuigt. We 

hebben in de eerste lezing gehoord hoe de eerste christelijke gemeenschap een 

voorbeeldige gemeenschap vormde die alles met elkaar deelde in liefde. We zijn 

ook geroepen om zo'n gelovige gemeenschap te vormen. 

 Lieve broeders en zusters, nu zit de kerk in het Westen in een diepe crisis. Door 

de moderne ontwikkeling en secularisatie is het aantal kerkgangers drastisch 

verminderd. Alleen oudere mensen komen naar de kerk en jongeren komen niet 

meer. Vanwege de schandalen uit het verleden kijken mensen zo sceptisch en 

wantrouwig naar de kerk. De kerken worden elke dag verkocht en er zijn bijna 

geen mannen meer die priester willen worden. Ondanks deze situatie zullen wij 

nooit ons geloof opgeven. Wees nooit wanhopig.  Als gelovigen zijn we het licht 

van de wereld en het zout van de aarde. Dus we zijn geroepen om onze 

christelijke waarden te beleven in ons dagelijks leven. Jezus is altijd op zoek naar 

ons en hij wil ons ontmoeten net zoals hij Zacheüs heeft ontmoet. Hij heeft altijd 

een speciale aandacht voor ons.  Dus we hoeven nooit bang te  zijn want hij  is 

altijd bij ons. Amen 


