
 

 

 

 

 

 

                     PINKSTEREN 
 

Het christendom kent eigenlijk drie feesten die heel uitgebreid 

gevierd worden: Kerstmis op 25 december, Pasen op die 

zondag in de lente en Pinksteren vijftig dagen na Pasen. Drie 

feesten, die zó groot zijn dat zelfs de dag erna nog bijzonder is. 

Het zijn drie feesten die natuurlijk heel nadrukkelijk met elkaar 

samenhangen. Maar toch, wanneer je nagaat wat we nu 

eigenlijk vieren, dan is er een opmerkelijk verschil tussen 

Kerstmis en Pasen enerzijds en Pinksteren anderzijds. Want 

Kerstmis en Pasen hebben met concrete mensen te maken. 

Met Kerstmis en Pasen kun je je voorstellen wat er gebeurd is. 

Kerstmis gaat over de geboorte van een Kind, met een moeder 

Maria, met herders, koningen, een os en een ezel. En Pasen is weliswaar heel wat anders, maar 

ook daar gaat het over mensen: het verraad door Judas, de verloochening door Petrus, de 

veroordeling door Pilatus, het lijden van Jezus. Allemaal mensen met een eigen rol en een eigen 

karakter.  

Maar hoe zit dat met Pinksteren?  

Want met Kerstmis zie je kerstkribbetjes en levende 

kerststallen, met Pasen hebben we The Passion en 

lopen we de kruisweg. Maar wat doen we met 

Pinksteren? Wat moet je je bij Pinksteren 

voorstellen? Wat houdt Pinksteren uiteindelijk in? 

Het neerdalen van de heilige Geest, ja. Maar wat 

dat nu precies betekent? De Geest heeft geen 

lichaam; je kunt haar niet zien. Ze is iets 

ongrijpbaars. Je kunt haar niet uitbeelden. Daarom 

worden er vele metaforen gebruikt. De Geest is 

Licht, de Geest is Lucht, de Geest is Vuur. Vaak zien 

we de Heilige Geest dan ook afgebeeld als vurige 

tongen die neerdalen op Maria en de apostelen. 

Moge die Geest van Pinksteren ons allen in vuur en 

vlam zetten, mogen we door de Geest werkelijk begeesterd worden! 

pastor Guido  

  Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni 
 

Middelrode, 09.30 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: pastor Frank van Roermund 
 

Loosbroek, 09.30 uur: Communieviering 
Voorganger: pastor Guido Dieteren 
 

Dinther, 10.45 uur: Communieviering 
Voorganger: pastor Guido Dieteren 
 
Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni 
 

Dinther, 10.45 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: pastor Frank van Roermund 
 
 
 

Klik hier: 

Pinksteren uitgelegd met Lego 

https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ


 

VERTREK PASTOR RENÉ JANSSEN 
 

Na bijna twee jaar als pastor werkzaam te zijn geweest in de Augustinusparochie zal ik in juli 

voor het laatst actief zijn in de parochie. Zoals menigeen weet, combineer ik mijn pastorale 

activiteiten met mijn werk als wiskundedocent. Sinds de zorgcrisis van mijn beide ouders, die 

eind vorig jaar uitbrak en die mij een stevige extra zorgtaak heeft opgeleverd, is mijn leven en 

mijn agenda aanzienlijk veranderd. Ik heb daarom besloten mijn werkzaamheden in de parochie 

te beëindigen. 

Mocht ik u niet meer zien in de komende vieringen, 

of op enig ander moment in de komende weken 

om mijn beslissing persoonlijk nader toe te lichten, 

dan wil ik u in ieder geval bedanken voor de prettige 

samenwerking en wens ik u het allerbeste toe. 

 

Hartelijke groet, 

pastor René Janssen 
 

                                  

  VORMSEL 
 

Het vormseltraject gaat weer beginnen! Binnen het pastoresteam hebben we nagedacht over 

het vormseltraject. We hebben besloten dat we de start van het vormseltraject zullen 

aanbieden halverwege groep 8 en dat we het traject laten doorlopen tot halverwege de eerste 

klas van de middelbare school. Dat is natuurlijk een kleine verandering in de tijd, die ons ook de 

mogelijkheid geeft tot kleine veranderingen in het programma. Zo zullen de jongeren af en toe 

aansluiten bij een zondagsviering.  

Eind mei was de informatieavond voor het Vormsel. Iedereen die zich nog op wil geven kan dit 

doen tot uiterlijk zondag 5 juni. Want woensdag 8 juni is de eerste bijeenkomst. 

En op zondag 19 juni om 9.30 uur is de startviering voor de vormelingen in de kerk van 

Middelrode. Iedereen is die ochtend van harte uitgenodigd om kennis te maken met onze 

vormelingen. We wensen alle vormelingen een mooie voorbereiding toe. 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

In mei waren er in onze parochie drie feestelijke Eerste Communievieringen. Alle 

communicanten hadden een taakje in de viering en we spraken met elkaar over delen. 

Op zaterdag 25 juni is de communie-dankviering in de kerk van Dinther. Dit is een gezinsviering, 

dus iedereen is welkom. Tijdens deze viering zullen de communicanten het geld dat ze hebben 

gespaard uitreiken aan Lichtpunt. Ook zal het familiekoor weer zingen. Iedereen die het leuk 

vindt om te zingen, jong en oud, mag meezingen. We repeteren die zaterdag van 18.00 tot 

19.00 uur in de kerk, om 19.00 uur begint de viering. Van harte welkom. 


