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Beste vrienden van Cursillo, 
 
Kerstmis overslaan? Dat is niet mogelijk! 
Natuurlijk zal Kerstmis er in deze moeilijke 
tijd anders uitzien als in andere jaren: 
soberder, in kleiner gezelschap misschien 
wel. Maar dat is misschien een uitnodiging 
om meer aandacht te hebben voor de 
boodschap van Kerstmis: dat de Heer naar 
ons toegekomen is, in ons midden kwam, dat 
wij naar Hem mogen komen om een relatie 
aan te gaan en ons bij Hem geborgen weten. 
We beginnen deze brief met de kerstmeditatie 
“Geboren onschuld”. Erna en Aad, hartelijk 
dank voor het aanreiken! 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

MEDITATIE: GEBOREN ONSCHULD 
 
We kunnen er niet om heen. Het kerstfeest komt eraan. 25 December vieren we met elkaar 
het feest van Kerst, het “midwinterfeest” van de christelijke kerk, als de dagen op hun kortst 
zijn, als de zon zich weer gaat wenden. Midden in de winter vieren wij het licht van de 
natuur en daarin en daarachter de bron van het licht, God zelf. Kerst vieren is een natuurlijke 
zaak. Maar het is ook een diep menselijke aangelegenheid. Onze grote feesten komen voort 
uit een menselijke behoefte. En het verhaal van Kerst, de geboorte van een kind, raakt ieder 
mens, in welke omstandigheid je ook verkeert, in wat voor situatie je ook leeft.       
Want als kind zijn we allemaal begonnen. Hoe oud een mens ook is of worden kan, we zijn 
allemaal kind geweest. Het kind staat symbool voor het begin, het ongecompliceerde begin, 
maar ook het ongeschonden en onbezoedelde begin. Het kind betekent de ‘geboren 
onschuld’.  
 
Het is niet toevallig dat Kerst een feest van nostalgie is. Heel veel van onze kerstsfeer is 
gebaseerd op beelden en ervaringen van vroeger, op gekoesterde tradities en op warme 
herinneringen. Wat dan heel menselijk is, is dat we die herinneringen bijkleuren. Vroeger, 
toen was het altijd wit met Kerst; vroeger, toen was er zo’n echt kerstgevoel, met kaarsjes in 
de kerk, een sinaasappel en een boekje, en met tenminste echte kerstliederen…. Het is net 
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alsof we met onze hedendaagse kerstsfeer proberen iets van die kinderlijke onschuld 
opnieuw te beleven. Maar we ontdekken ook dat dat eigenlijk niet meer gaat. Wat dan weer 
de reden is dat onze Kerst vandaag de dag vaak tegenvalt. Het is toch niet meer zoals 
vroeger… 
Het kerstgevoel: als het er is, duurt het maar even. We weten allemaal dat het gewone leven 
al gauw zijn gang weer neemt. We ervaren soms pijnlijk dat al dat gewone – maar wat is 
gewoon? – zowel in de grote wereld, als in ons eigen kleine leven, gewoon doorgaat. Die 
ruzie in het gezin, die onenigheid in de familie, die gevoelde of soms onderhuidse spanning: 
ze zijn niet zomaar weg; we nemen ze mee aan het kerstdiner, hoe pijnlijk dat ook is.  
Er zijn mensen die verzuchten: laten we de Kerst maar overslaan. Zoals je ook op kunt zien 
tegen een verjaardag, de eerste keer alleen, of een andere gelegenheid die door anderen als 
een hoogtepunt wordt gezien. 
En toch zou dat jammer zijn. Jij kunt Kerst wel overslaan, maar Kerst slaat jou niet over. Dat 
is precies de betekenis van dit natuurlijke, menselijke feest. Het feest dat zoveel zegt als: er 
is altijd een nieuw begin mogelijk. Want dat is ook de boodschap die in de geboorte van het 
Kind meekomt.  
Maar nu moeten we er ook nog iets anders bij betrekken. Iets wat deze geboorte bijzonder 
maakt, dat ervoor zorgt dat deze geboorte, die goedbeschouwd ieder mens geldt, een uniek 
karakter geeft. Want in de geboorte van het Kerstkind van Jozef en Maria, wordt God zelf 
opnieuw geboren, mens onder de mensen, begonnen als een kind. Gods liefde verschijnt op 
aarde in de gedaante van een kind.  
Het is en blijft een wonderlijk verhaal dat natuurlijk alleen achteraf kon ontstaan, toen de 
mensen kennis hadden gemaakt met Jezus, met zijn leven en zijn werken. Toen pas 
ontstonden de verhalen rond zijn geboorte. Want de ‘geboren onschuld’ was inmiddels de 
‘vermoorde onschuld’ geworden. Zijn leven liep stuk op het kruis. Het leek dood te lopen in 
het graf. Maar juist daar en toen deden zijn vrienden de ervaring op: er is altijd een nieuw 
begin mogelijk.  
Het is precies hetzelfde als in de kerstverhalen doorklinkt. Dat is de betekenis van Kerst. Als 
het erop aan komt, zal het Licht overwinnen, het Licht dat God zelf is. God uit God, licht uit 
licht. Daarom komt de hele wereld op kraamvisite: hoog en laag, de wijzen uit het oosten, 
maar ook de herders van het veld. Daarom is Kerst het feest van de vreugde en van het lied: 
engelenkoren in de nacht en herders die het lopende vuurtje verder brengen en daarom is 
Kerst het feest van de vrede en van de genade. Gods welbehagen en vrede op aarde …  
Wat geldt in het verhaal van Gods geboorte op aarde, geldt ook voor onze geboren levens en 
voor ieder kind dat in deze wereld geboren wordt: Als het erop aankomt, zal het Licht 
overwinnen. Daar houden we aan vast, daardoor word je zelf vastgehouden. Dat geeft de 
moed om zelf tekenen van licht te verspreiden, te delen met elkaar, om het Licht in deze 
donkere wereld binnen te dragen en verder te brengen, zodat we zelf kerstkinderen worden. 

AMEN 

(Van: Bert Altena, berichten van een dominee) 
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In paradisum deducant te angeli. 

De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs. 
 

 
Op 31 oktober overleed Niek van Marrewijk, voorzien van het H. Sacrament der zieken, 88 
jaar oud.  Zijn cursillovrienden in Den Haag kenden Niek aanvankelijk als diaken in de H. 
Paulusparochie daar. Na zijn cursillo te hebben gedaan werd Niek een trouw bezoeker van 
de verschillende cursillobijeenkomsten in de Haagse regio, zo’n 15 jaar lang. Toen dit fysiek 
te zwaar werd (hij was inmiddels verhuisd naar woonzorgcentrum “Houthaghe”) moest hij 
afzien van de avondbijeenkomsten. Maar de landelijke ultreya’s bleef hij bezoeken. Wij 
hebben Niek leren kennen als een bescheiden man, altijd bereid zich in te zetten, zeker als dit 
paste bij zijn wijding. Hij sprak met liefde over zijn gezin en zijn vrouw Els, met wie hij nu 
herenigd is. 
 
Wij wensen de kinderen van Niek veel sterkte toe en bidden voor hen en voor Nieks 
zielenrust. 
 
(A.A.) 
 
 
Door middel van de cursillobrief voeden we elkaar. Schroom niet om een tekst die je 
aangesproken heeft te delen met anderen. De brief biedt die mogelijkheid nadrukkelijk. Deze 
keer ontvingen we een kerstverhaal van Martha Vermeulen. Het verhaal speelt zich af op 
Kerstavond, ergens in Noord – Amerika. De oorspronkelijk tekst was dan ook in het Engels 
en werd aangereikt door Jan Vermeulen. Die raakte haar zo dat zij voor ons een vertaling 
maakte. Het verhaal laat zien hoe wij er voor elkaar kunnen zijn en zo als het ware elke dag 
een beetje Kerstmis kunnen maken…. 
 
 
Kerstmis op een benzinestation  
(De ware betekenis van Kerstmis) 
 
Een oude man zat in zijn benzinestation op een koude Kerstavond. Hij was al jaren nergens 
heen gegaan sinds zijn vrouw was overleden. Voor hem was het gewoon zomaar een dag. 
Hij had geen hekel aan Kerst, maar zag gewoon geen reden om het te vieren. Hij keek naar 
de sneeuw die het laatste half uur gevallen was en zat te peinzen toen de deur openging en 
een dakloze man binnenstapte. In plaats van de man eruit te gooien zei Oude George, zoals 
hij bekend stond bij zijn klanten, dat de man bij de kachel moest komen zitten om zich te 
warmen. “Dank je, maar ik wil niet tot last zijn,” zei de vreemdeling “Ik zie dat je het druk 
hebt; ik ga gewoon.” “Niet zonder iets warms in je maag.” zei George. Hij draaide zich om, 
haalde het deksel van een pan en gaf deze aan de vreemdeling. “Het is niet veel, maar het is 
warm en lekker. Stamppot ... zelf gemaakt. En als je klaar bent is er verse koffie.” 
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Net op dat moment hoorde hij het “ting” van de bel dat aangaf dat er een klant was. “Neem 
me niet kwalijk, ben zo terug.” zei George. Er stond een oude Chevrolet uit 1953 op de oprit. 
Er kwam stoom uit voorkant. De bestuurder was in paniek. “Meneer, kunt u me helpen?!” 
zei de chauffeur met een sterk Spaans accent. “Mijn vrouw is zwanger en mijn auto is 
kapot.” George opende de motorkap. Het zag er niet best uit. Het leek wel of het motorblok 
gebarsten 
was door de kou; de auto was helemaal op. 
“Je kunt hiermee niet verder.” zei George 
terwijl hij zich omdraaide. “Maar meneer, 
help me alstublieft...” De kantoordeur sloot 
zich achter George toen hij naar binnen ging. 
Hij pakte de sleutels van zijn oude 
vrachtwagen en ging weer naar buiten. Hij 
liep om het gebouw heen, opende de garage, 
startte de truck en reed naar de plek waar het 
echtpaar stond te wachten. “Hier, neem mijn 
truck.” zei hij. “Het is niet de allerbeste, maar 
hij rijdt heel goed.” 

 

 

 

George hielp de vrouw in de truck en keek toe hoe de wagen met een vaart in de nacht 
verdween. Hij draaide zich om en liep het kantoor weer in. “Blij dat ik ze die truck gaf, hun 
banden waren ook slecht. Die ouwe truck heeft nieuwe banden.” George dacht dat hij tegen 
de vreemdeling praatte, maar de man was weggegaan. De pan stond op het bureau, leeg, met 
een gebruikt koffiekopje ernaast. “Nou ja, in ieder geval heeft hij iets warms in zijn maag.” 
dacht George. 
 
George ging weer naar buiten om te zien of hij de oude Chevrolet aan de praat kon krijgen. 
Hij sputterde maar startte wel. Hij zette hem in de garage waar de truck had gestaan. Hij 
wilde eraan gaan sleutelen om iets te doen te hebben. Kerstavond betekent: geen klanten. Hij 
ontdekte dat het motorblok toch niet gescheurd was. Het was gewoon de onderste slang van 
de radiateur. “Nou ja, dat kan ik oplossen.” zei hij bij zichzelf. Dus zette hij er een nieuwe 
slang op. “Die banden helpen hen ook niet door de winter.” Hij haalde de winterbanden van 
de oude Lincoln van zijn vrouw. Ze waren zo goed als nieuw en hij was toch niet meer van 
plan om met die auto te rijden. 
 
Terwijl hij zo bezig was, hoorde hij dat er geschoten werd. Hij rende naar buiten en naast 
een politieauto lag een agent op de grond, in de kou. Hij bloedde uit zijn linkerschouder en 
kreunde, “Help me alsjeblieft.” George hielp de agent naar binnen en herinnerde zich de 
training die hij als hospik in het leger had gekregen. Hij wist dat de wond verzorgd moest 
worden. “Druk aanbrengen om het bloeden te stelpen,” dacht hij. Die ochtend waren net 
schone winkelhanddoeken gebracht. Die gebruikte hij samen met ducttape om de wond te 
verbinden. “Nou, ze zeggen dat je met ducttape niets kan repareren.” zei hij in een poging 
om de politieman op zijn gemak te stellen. “Iets tegen de pijn...” dacht George. Alles wat hij 
had waren de pillen die hij zelf gebruikte voor zijn rug. “Die zouden moeten helpen.” Hij 
deed wat water in een beker en gaf die met de pillen aan de politieman. “Nog even 
volhouden, ik bel een ambulance.” 
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De telefoonlijn was dood. “Misschien kan ik een van je maten bereiken met de mobilofoon 
in je auto.” Hij ging naar buiten en zag dat een kogel door het dashboard was gegaan en de 
radio had vernield. Hij ging terug naar binnen en zag dat de politieman rechtop zat. 
“Bedankt,” zei de agent, “je had me daar ook achter kunnen laten. De man die me neerschoot 
is nog steeds in de buurt.” George ging naast hem zitten: “In het leger zou ik nooit een 
gewonde man achterlaten en ik ga ook niet bij jou weg.” George trok het verband opzij om te 
kijken of het bloeden was gestopt. “Het lijkt erger dan het is. De kogel ging dwars door je 
heen. Het is maar goed dat hij de belangrijke organen miste. Ik denk dat je met de tijd weer 
helemaal het ventje bent.” George stond op en schonk een kop koffie in. “Hoe drink jij het?” 
vroeg hij. “Ik hoef niet.” zei de agent. “Oh, maar dit vind je wel lekker. Het is de beste in de 
stad. Jammer dat ik geen donuts heb.” De agent lachte en vertrok meteen zijn gezicht van de 
pijn. 
 
De voordeur van het kantoor vloog open. Een jongeman stormde naar binnen met een 
pistool. “Geef me al je geld! Nu!” schreeuwde de jongeman. Zijn hand trilde en George kon 
zien dat hij zoiets nog nooit eerder had gedaan. “Dat is de man die op me geschoten heeft!” 
riep de agent. “Jongen, waarom doe je dit?” vroeg George, “Doe die blaffer weg. Je zou 
iemand nog pijn doen.” De jongeman was in de war. “Houd je mond, oude man, of ik schiet 
jou ook neer. Geef me het geld!” De agent greep naar zijn pistool. “Doe dat ding weg.” zei 
George tegen hem, “Daarvan hebben we er al één te veel.” Hij richtte zijn aandacht op de 
jongeman. “Jongen, het is Kerstavond. Als je geld nodig hebt, nou, hier, alsjeblieft. Het is 
niet veel, maar het is alles wat ik heb. Doe nu die erwtenschieter weg.” 
 
George haalde $150 uit zijn zak, gaf het aan de jongeman en reikte tegelijkertijd naar de loop 
van het pistool. De jongeman liet het pistool los, viel op zijn knieën en begon te huilen. 
“Hier ben ik niet goed in, hè?! Ik wilde alleen maar iets kopen voor mijn vrouw en zoon.”, 
ging hij verder. “Ik ben mijn baan kwijt en ik moet de huur betalen: mijn auto werd vorige 
week in beslag genomen.” George gaf het pistool aan de agent. “Jongen, zo nu en dan komen 
we allemaal een beetje in de knel. De weg is soms moeilijk, maar we maken er het beste 
van.” Hij liet de jongeman opstaan en gaf hem een stoel tegenover de agent. “Soms doen we 
domme dingen.” George gaf de jongeman een kopje koffie. “Stomzijn is een van de dingen 
die ons mens maakt. Hier binnen komen rennen met een pistool is geen oplossing. Blijf daar 
maar zitten, word warm en dan kijken we verder.” De jongeman hield op met huilen en keek 
naar de agent “Sorry dat ik je neerschoot. Het pistool ging zomaar af. Het spijt me, agent.” 
zei hij. “Houd je mond en drink je koffie.” zei de agent. 
 
George hoorde buiten sirenes. Een politieauto en een ambulance kwamen slippend tot 
stilstand. Twee politieagenten kwamen door de deur met getrokken wapens. “Chuck! Gaat 
het?” vroeg een van hen aan de gewonde agent. “Wel redelijk voor iemand die 
neergeschoten is. Hoe hebben jullie me gevonden?” “GPS in de auto. Beste uitvinding ooit. 
Wie heeft dit gedaan?" vroeg de andere agent toen hij de jongeman benaderde. Chuck 
antwoordde hem: “Ik weet het niet. De man liep weg in het donker. Liet zijn pistool vallen 
en rende weg.” George en de jongeman keken elkaar verbaasd aan. “Werkt die vent hier?” 
ging de gewonde agent verder. “Zeker,” zei George, “ik heb hem vanmorgen net 
aangenomen. Die jongen was zijn baan kwijt.” De ambulancebroeders kwamen binnen en 
legden Chuck op de brancard. De jongeman boog zich over de gewonde agent en fluisterde: 
“Waarom?” Chuck zei alleen maar: “Vrolijk Kerstmis jongen... en jij ook, George, en 
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bedankt voor alles.” George zei: “Het lijkt erop dat je er een enorme meevaller hebt gehad. 
Dat moet een deel van je problemen oplossen.” 
 
George ging naar de achterkamer en kwam terug met een doos. Hij haalde een ringendoosje 
uit de doos. “Alsjeblieft, iets voor je vrouw. Ik denk niet dat Maria het erg zou vinden. Ze zei 
dat het nog eens van pas zou komen.” De jongeman keek in het doosje en zag de grootste 
diamanten ring die hij ooit had gezien. “Ik kan dit niet aannemen,” zei de jongeman “het 
betekent iets voor jou.” “En nu betekent het iets voor jou.” antwoordde George. “Ik heb mijn 
herinneringen. Dat is alles wat ik nodig heb.” George greep weer in de doos. Een vliegtuig, 
een auto en een vrachtwagen kwamen tevoorschijn. Het was speelgoed dat de 
oliemaatschappij bij hem achtergelaten had om te verkopen. “Hier is iets voor je kleine 
mannetje.” De jongeman begon weer te huilen toen hij de $150 teruggaf die de oude man 
hem eerder had overhandigd. “En waar moet je dan je kerstdiner van kopen? Houd dat ook 
maar.” zei George “En nu naar huis, naar je gezin.” De jongeman draaide zich om terwijl de 
tranen over zijn gezicht stroomden. “Ik ben hier morgenochtend voor het werk, als dat 
aanbod nog steeds geldt.” “Nee, ik ben gesloten op Kerstmis.” zei George. “Ik zie je de dag 
daarna.” 
 
George draaide zich om en zag dat de vreemdeling was teruggekeerd. “Waar kom jij 
vandaan? Ik dacht dat je weg was?” “Ik ben hier geweest. Ik ben hier steeds geweest.” zei de 
vreemdeling. “Je zegt dat je geen Kerstmis viert. Waarom?” “Nou, nu mijn vrouw overleden 
is, zie ik gewoon niet waarom ik die moeite zou doen. Een boom neerzetten en zo lijkt me 
verspilling van een goede dennenboom. Koekjes bakken zoals ik vroeger met Maria deed is 
gewoon niet hetzelfde in mijn eentje en bovendien word ik wat te zwaar.” De vreemdeling 
legde zijn hand op George zijn schouder. “Maar je viert Kerst, George. Je gaf me te eten en 
te drinken en warmde me toen ik koud en hongerig was. De vrouw die in verwachting is, zal 
een zoon baren en hij zal een heel goede dokter worden. De politieman die je geholpen hebt, 
zal hierna nog 19 mensen redden die anders om zouden komen door terroristen. De 
jongeman die je probeerde te beroven zal een rijk man van je maken man en niets voor 
zichzelf houden. Dat is waar het om gaat bij het Kerstfeest en jij viert het net zo goed als een 
ander.” George was verrast door wat deze vreemdeling zei. “En hoe weet je dat allemaal?” 
vroeg de oude man. “Geloof me, George. Ik heb voorzie dit soort dingen. En als je dagen op 
aarde voorbij zijn, zul je weer bij Maria zijn.” De vreemdeling liep naar de deur. “Als je me 
wilt excuseren, George, ik moet nu gaan. Ik moet naar huis, waar er een groot feest gepland 
is.” George zag hoe de oude lederen jas en de gescheurde broek die de vreemdeling droeg 
veranderden in een wit gewaad. Een gouden licht vulde de kamer. “Weet je, George.... het is 
mijn verjaardag. Zalig Kerstmis.” George viel op zijn knieën en zei: “Fijne verjaardag, Heer 
Jezus.” 
 
 
Dankjewel, Martha (en ook Jan!) voor deze kerstwens in verhaalvorm! 
 
De ongunstige omstandigheden met het virus hebben ook ons dit jaar behoorlijk in de wielen 
gereden: het afzeggen van het geplande cursilloweekend in juni en het vervallen van de 
landelijke ultreya in het najaar. En dat terwijl we juist behoefte hebben elkaar te ontmoeten 
en nabij te zijn! 
Zoals we al in de zomerbrief konden melden, hebben we voor 2021 een weekend vastgelegd: 
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Cursillo 2021 
 
Het cursilloweekend van 2021 vindt plaats van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 
2021 in het Julianaklooster op het heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood” in Heiloo. 
We vragen jullie gebed voor dit weekend en de deelnemers die de Heer zal sturen! 
 
We gaan vanaf ongeveer nu beginnen met de voorbereiding en daarvoor vragen we heel 
bijzonder jullie gebed. Want buiten de gebruikelijke punten moeten we er rekening mee 
houden dat in mei nog niet alle beperkende maatregelen opgeheven zijn. We moeten bezien 
hoe we die vormgeven opdat het weekend voor iedereen ook veilig zal zijn. Denk daarbij aan 
belangrijke elementen als nabijheid en het zingen… 
Maar we vragen ons aller gebed ook voor het verloop van het weekend en voor de 
deelnemers die de Heer zal sturen. Daarmee wordt het cursilloweekend dat natuurlijk 
primair van de Heer is, gedragen door de hele cursillogemeenschap die wij als oud-
deelnemers, cursillisten, vormen.  
Mochten jullie iemand in je vrienden- en kennissenkring weten (of zelfs familiekring!) die je 
ook de ervaring gunt die jezelf opgedaan hebt in het cursillo dat je meegemaakt hebt (denk 
daar nog eens aan terug!), schroom dan niet om dit cursilloweekend eens onder de aandacht 
te brengen en over die ervaring te vertellen. Het delen van onze eigen beleving is immers het 
krachtigste getuigenis! 
 
Martha is onze penningmeester en eenmaal in het jaar levert zij ook in die rol een bericht 
om aandacht te vragen voor het feit dat naast ons gebed en getuigenis ook fondsen nodig 
zijn om alle activiteiten die we doen mogelijk te maken en met name het cursilloweekend. 
Voor een deel komen die uit de bijdragen van de deelnemers, maar ook uit donaties. 
 
Berichtje van de penningmeester 
 
We hebben een moeilijk en vreemd jaar achter de rug! 
Iedereen heeft de gevolgen van het coronavirus onder-
vonden: lockdown, gesloten kerken, vereenzaming… Wie 
had dit kunnen voorzien?! Ook voor Cursillo heeft dit 
gevolgen gehad: ons geplande cursilloweekend in juni 
2020 kon niet doorgaan… Gelukkig gaan we vol goede 
moed verder: voor 2021 hebben we weer een 
cursilloweekend gepland en we zijn al bezig met het 
maken van plannen opdat dat weekend ook door kan gaan 
als corona nog niet onder controle is, want wij vinden het 
doorgeven van de cursillogedachte (de bewustwording 
van je persoonlijke relatie met God en van daaruit je actief 
inzetten voor je geloof) zeer belangrijk! Ik ben ervan 
overtuigd dat jullie, onze cursillovrienden, dit ook zo 
vinden.  
Dat dit niet zonder financiële ondersteuning kan moge 
duidelijk zijn… Daarom houdt deze vrolijke collectante 
jullie een cursillo-collectebus voor (op veilige wijze: met 
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mondkapje). Het is misschien goed om op te merken dat Cursillo een kerkelijke organisatie 
is (hoe klein ook) en daarmee de Anbi-status heeft: giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Een gift 
kan overgemaakt worden naar: 
banknummer: NL75 RABO 0162 533845 
ten name van: “Medew. in Cursillo Nederland”, Den Haag.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Ik wens alle cursillovrienden een Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar! 	
 
De Colores!	
 
Martha (penningmeester Cursillo Nederland).	
Terugkijkend op dit bijna voorbije jaar zien we hoe een voor het blote oog onzichtbaar virus 
ons in al onze activiteiten beïnvloedt. Het vervallen van de bijeenkomsten die we voor 
Cursillo gepland hadden is dan nog “klein leed” als we denken aan de slachtoffers en hun 
naasten: overledenen en langdurig zieke patiënten. En dan zijn er nog zeer velen die in hun 
bestaan bedreigd worden. Het roept gevoelens van angst op, eenzaamheid en onzekerheid. 
Positief is natuurlijk de zorg waarmee de getroffenen omringd zijn, het beschikbaar komen 
van vaccins waardoor uitzicht op betere tijden ontstaat en ook de bezinning op onze plek als 
mensen en wat wij kunnen en de bescheidenheid die dat met zich brengt. Ons gebed voor ons 
aller welzijn in onze samenleving blijft hard nodig. In de paas- en de zomerbrief plaatsten 
we hiervoor al gebeden. Hieronder staat het gebed dat paus Franciscus in maart bad tot 
Maria, onze middelares bij de Heer.	
 
 
Gebed van paus Franciscus tot Maria 
  

O Maria, 
u schittert altijd op ons pad 
als een teken van redding en hoop. 
We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de zieken, 
die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn, 
uw stevig staande houdend. 
U, onze redding, 
weet wat we nodig hebben, 
en we weten zeker dat u zult voorzien, 
zodat wij, net als in Kana in Galilea, 
weer vreugde mogen zien en mogen feesten 
na deze tijd van beproeving. 
Help ons, moeder van Goddelijke Liefde, 
om de wil van de Vader te aanvaarden 
en te doen wat Jezus ons zei, 
die zelf ons lijden op zich nam 
en ons verdriet droeg, 
om ons, door het kruis, te leiden 
naar de vreugde van de verrijzenis. 
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Tot u nemen wij onze toevlucht: 
wees onze bescherming, 
heilige Moeder van God, 
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, 
maar verlos ons uit alle gevaren, 
gij, glorierijke en gezegende Maagd. 

Amen. 

 

Voor Pasen (4 april) willen we weer een paasbrief uitbrengen en we nodigen jullie van harte 
uit een bijdrage te sturen aan het redactieadres (liefst voor 10 maart). Het kan gaan over 
iets wat je meegemaakt hebt in je eigen omgeving en je geraakt heeft, een gebed of een 
mooie of verdiepende tekst. Op die wijze kunnen we elkaar versterken en opbouwen. 

Hartelijk dank aan Aad en Erna van Geest, Martha Vermeulen – Flachs en Jan Vermeulen 
voor de bijdragen aan deze brief!  
 
Tot slot wens ik jullie allemaal sterkte en gezondheid en een zalig Kerstmis. Ik hoop oprecht 
dat 2021 voor ons veel beter en in alle opzichten voorspoedig mag verlopen onder de zegen 
van de Heer! 
 
De colores,  
 
Albert. 
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Deze cursillobrief sturen we naar het ons bekende e-mailadres of adres. Daarvoor heb je ons eerder 
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