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Zondag, 17 januari 2021 

Broeders en Zusters, 

Opnieuw zullen we onze viering streamen. Klik op deze link om de komende twee zondagen de 

vieringen vanuit de Laurentiuskerk in Dongen mee te vieren. Tijdens deze uitzending proberen 

we apparatuur uit, die we wellicht ook voor uitzendingen vanuit Rijen en Molenschot kunnen 

gaan gebruiken. 

In de lezingen is er aandacht voor roeping. De jonge Samuël hoort de roep van God, net zoals 

de eerste leerlingen Jezus gaan volgen na geroepen te zijn. Het zijn belangrijke verhalen in een 

tijd dat geloven niet vanzelfsprekend meer is. Deze verhalen bevragen ons op onze motivatie, 

onze drijfveren en op de oorsprong van ons geloven. Op onze levensweg kunnen we ons ver-

wonderen over de weg die God met ons lijkt te willen gaan. In deze brief geven we wat extra 

aandacht aan de Geestelijke Communie en aan de feestdag van de zalige Peerke Donders. 
 

 
 

Geestelijke Communie 

Al weken zijn onze kerken gesloten en dat betekent dat u als parochiaan niet tijdens de eucha-

ristie in de kerk aanwezig kunt zijn. De meesten van ons hebben dit nog niet eerder meege-

maakt, maar toch zijn er in de kerkgeschiedenis allerlei voorbeelden bekend: in tijden van ziekte, 

pest of cholera, in tijden van oorlog en gevangenschap. Ook mensen in afgelegen gebieden 

kunnen niet elke week deelnemen aan de eucharistie. Juist in deze moeilijke tijden, waarin men-

sen niet ter communie konden gaan, ontstond de overtuiging dat er, met een goede geestelijke 

voorbereiding en een goede innerlijke overtuiging, ook een Geestelijke Communie mogelijk moet 

zijn. In het onderstaande gebed wordt daarom uitdrukkelijk de onmogelijkheid, het verlangen 

en het geloof in een Geestelijke Communie geformuleerd:  
 

 

Openingsgebed 

God, onze Vader, 

in uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen 

en elk van ons een taak gegeven. 

Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken. 

Leer ons zien waar gij U ophoudt in deze wereld. 

Wijs ons de plaats waar Gij woont 

opdat wij bij U blijven. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

Heer Jezus,  

ik dank U voor uw Woord van Leven  

waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten 

in de communie, uw Brood van Leven, 

maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

aanvaard mijn verlangen 

om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart 

en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

mijn Heer en mijn God.  

Amen. 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg/live
https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg/live
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De Eerste Lezing is uit het eerste boek Samuël 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer 

waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: „Samuël !" Samuël antwoordde: „Hier ben ik." 

Hij liep haastig naar Eli en zei: „Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Maar Eli antwoordde: 

„Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen." Toen riep de Heer opnieuw: „Samuël!" Samuël 

stond op, ging naar Eli en zei: „Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Eli antwoordde: „Ik heb 

niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen." 

Samuël kende de Heer nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En 

weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: „Hier 

ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. 

En hij zei tot Samuël: „Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: “Spreek, Heer, 

uw dienaar luistert." 

Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep 

evenals de vorige malen: „Samuël, Samuël!" En Samuël antwoordde: „Spreek, uw dienaar luis-

tert!" Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 

 

Geroepen om te luisteren naar Gods Woord, geroepen om te vieren  

en te ervaren de aanwezigheid van de goede God. 

Mensen, zo verschillend, door geloof met elkaar verbonden, 

en met die ene opdracht: leven in liefde, onderlinge liefde, 

vanuit het vertrouwen dat God ons liefheeft. 

Zo volgen wij Jezus Christus. 
 

 
 

Gebed bij psalm 40  

In de liturgie staat de prachtige psalm 40 centraal. In onderstaand gebed heb ik me niet laten 

leiden door de liturgische tekst, maar door een tekstbewerking van de Ierse popgroep U2.  
 

 

Spreek, Heer, uw dienaar luistert;  
Gij hebt woorden van eeuwig leven. Alleluia. 

Jij trok mij op, 

trok mij op uit het moeras. 

Dus ik, ik zing een lied voor Jou, 

een nieuw lied. 

Maar hoe lang moet ik nog zingen: 

God, mijn God, hoe lang nog? 
 

Ik leef wat goed is 

hoor Jouw wet in mijn hart. 

Maar om mij heen,  

zie ik zoveel ellende, teveel, 

teveel om op te noemen. 
 

Ik kan mijn mond niet houden, 

spreek over Jouw trouw, 

en ik zing mijn lied,  

een lied voor Jou. 

Maar hoe lang moet ik nog zingen: 

God, mijn God, hoe lang nog? 
 

Jij bent de rots waarop ik sta 

mijn God, mijn vaste grond. 

Jij redt mij van ziekte en dood, 

en laat mij leven zonder angst. 

Daarom, laat iedereen het horen: 

Jij trok mij op, 

trok mij op uit het moeras. 
 

Rob van Uden 
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging 

en sprak: „Zie het Lam Gods." De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. 

Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun: „Wat verlangt gij?" 

Ze zeiden tot Hem: „Rabbi, - vertaald betekent dit: Meester – waar houdt Gij U op?" 

Hij zei hun: „Gaat mee om het te zien." Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die 

dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. 

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden 

gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie 

hij zei: „Wij hebben de Messias - dat vertaald betekent: de Gezalfde – gevonden," en hij bracht hem 

bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei: „Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd 

worden, dat betekent: Rots." 
 

14 januari, de zalige Petrus Donders 

Het Bisdom Breda bouwt aan een band met Suriname. In 2019 kregen Conny en ik de kans om de 

levendige kerk van dit mooie land te ontmoeten. Natuurlijk bracht de reis ons ook bij de zalige Petrus 

Donders: Peerke. 

Toen Peerke op 27 oktober 1809 werd geboren als zoon van een Tilburgse wever, ging hij een jeugd 

tegemoet, zoals veel kinderen in onze dorpen: een jeugd van armoede, kinderarbeid en standsver-

schillen. Peerke zat als twaalfjarige jongen al thuis achter het weefgetouw. Een textielfabrikant 

schreef over deze thuiswerkers: "Ze leefden in nare en afzigtelijke 

hutten, waarin veele derzelve zich ternauwernoot voor de wind 

en regen kunnen verschuylen"  

Mede dankzij de pastoor van de Goirkese kerk kon de eenvoudige 

Peerke werkstudent worden. Van jongs af wilde hij priester wor-

den en al op het seminarie liet hij zich werven voor de missie in 

het verre, onbekende Suriname. Peerke begon zijn werk als ka-

pelaan in Paramaribo. Met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid 

en barmhartigheid werkte hij onder de stadsslaven en plantage-

arbeiders in de omgeving.  

In 1851 brak in Paramaribo de gele ziekte uit. De ijver van Peerke 

om de zieken te helpen, werd in Nederland zelfs in ‘De Tijd’ be-

schreven. Ook Peerke kreeg deze 'gele ziekte', maar hij ver-

trouwde zijn leven toe aan God. Zijn hele werkzame leven had 

hij bijzondere aandacht voor melaatsen, mensen die hun omgeving met angst en afschuw vervulden.  

Wij vonden het heel indrukwekkend om Batavia te kunnen bezoeken. Deze voormalige melaatsenko-

lonie ligt midden in het oerwoud aan de grote Coppename-rivier. Peerke was hier pastoor in de laatste 

27 jaar van zijn leven. Hij koppelde in deze 'hel' een diep geloof aan een eindeloze dienstbaarheid. 

Hij bracht orde in het chaotische leven van de melaatsenkolonie, hielp zieken om hun hut schoon te 

houden, verzorgde en verbond de wonden.  

Op 14 januari 1887, op vrijdag om 15.00 uur, overleed Peerke te midden van de melaatsen. Afgelopen 

donderdag, 14 januari, vierde onze kerk de gedachtenis van de zalige Petrus Donders. De dag waarop 

hij overleed, is immers de dag dat hij voor God geboren werd: 

Klik op deze link voor een mooie video over het levensverhaal van Peerke. 

 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 

Goede, menslievende God, 
wij danken U voor Petrus Donders 
die zijn leven aan U gaf en dienstbaar was aan allen 
die vanwege ziekte of anderszins 
miskend en in de steek gelaten werden. 
U hebt deze eenvoudige priester-missionaris een groot hart  
gegeven voor al uw mensen, ongeacht ras, kleur of afkomst. 
Daarmee is hij in het spoor gegaan van Jezus Christus, uw Zoon, 
door wie U wonderen van goedheid onder ons verrichtte. 
Geef dat mensen ook vandaag de dag wonderen van genezing en 
heil mogen ervaren op voorspraak van de zalige Petrus Donders, 
en hij erkend zal worden als een van uw heiligen 
die bij U leeft in eeuwigheid. Amen 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Het voormalige graf van Peerke in Batavia 

https://www.youtube.com/watch?v=f1t76wlEfQU&ab_channel=AugustHerbonnet
mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochiedongen.nl

