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Beste gemeenteleden en belangstellenden, 

 

Na het gemeentegesprek van zondag 14 juni hebben we besloten om opnieuw de mogelijk-
heid aan te bieden om de communie tijdens de mensenwijdingsdienst te ontvangen. Dat 
betekent echter niet dat nu meteen alles weer ‘als vanouds’ gaat. 

Door de omstandigheden van de voorbije maanden is er een veel groter bewustzijn ontstaan 
over het grote geschenk dat we met elkaar de dienst mogen en kunnen vieren. Ook het een 
tijdlang onthouden van het fysiek ter communie gaan, heeft diep ingewerkt. Velen hebben 
zich misschien ook juist daardoor intenser verbonden met de communie aan het altaar die 
voor de hele gemeente en de haar omringende wereld genuttigd wordt. 

Dat alles werkt door. Het is goed mogelijk dat vele gemeenteleden ervoor kiezen om nog een 
tijdlang op dezelfde basis verder te gaan. Een enkeling zal er misschien in de komende tijd 
voor kiezen om op te staan en naar voor te komen om de communie persoonlijk te ontvangen. 

In de substanties leeft de opstandingskracht van Christus die de hele aarde met al haar 
gebreken tot zijn lichaam gemaakt heeft. Zijn bloed doorstroomt de hele mensheid en 
verbindt ons met het lot hiervan, met het mooie en sterke, maar ook met het zieke en zwakke. 
Ben je bereid om datgene wat in de mensheid leeft ook tot in het fysieke tot je te nemen? We 
vragen om hierin een grote terughouding te betrachten, om deze intieme ontmoeting enkel 
te zoeken wanneer er van binnenuit een volmondig ‘ja’ opklinkt en je ook bereid bent om de 
consequenties te dragen. 

Het is goed om daarover, en over andere vragen die kunnen oprijzen, nog verder met elkaar 
in gesprek te komen. Dat kan op de Emmaüsochtenden, 8 en 15 juli en 12 en 19 augustus, 
maar ook in een persoonlijk gesprek met één van jullie priesters. 

Op 24 juni, Johannesdag, vieren we de eerste mensenwijdingsdienst waarbij de communie 
opnieuw persoonlijk ontvangen zou kunnen worden. De communie wordt uiteraard in de 
vertrouwde en volledige vorm van brood, wijn en vrede uitgereikt, waarbij er telkens 5 
mensen, op voldoende afstand van elkaar aan de communietrede kunnen staan. 

 
Hartelijke groet, 
Hilde Cauwenbergh en Karel-Jan Tolsma  


