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 1.  

Wees vrij - Een dag van genezing en vrijheid voor �eners op 4 februari 2017 te Leiden. Als �ener kun je op steeds jongere 

lee2ijd te maken krijgen met he2ige zaken. Ouders die (gaan) scheiden, pesterijen op school, een nega�ef zel8eeld,   

nachtmerries, verslaving.... Maar dat is niet de bedoeling. Jezus wil dat jij een leven leidt in vreugde en vrijheid. ‘Mijn vrede 

geef Ik jou’, zegt Hij.  

 

Op deze dag gaan we samen met Jezus stappen ze;en op weg naar die vrede. Geen woorden, maar daden! We verwachten 

de kracht van Jezus’ liefde in ac�e te zien. Als jij vrede wil in een leven vol angst en teleurstelling, neem dan de stap, en kom 

- je hebt nú de kans. Je bent het waard! Deze dag is bedoeld voor �eners van 12-18 jaar, en staat onder leiding van pastor 

Gert Overmeer en team.  

 

Meer info en aanmelden: www.poustinia.nl 

       

 

We worden waarschijnlijk allemaal flink opgeslokt door onze dagelijkse verplich�ngen, onze school, 

studie of werk. Hee2 God ook een plek in dit drukke leven? In deze Link’d kun je weer even s�lstaan 

bij dat wat echt belangrijk is. Je kunt weer even herinneringen ophalen van ac�viteiten die zijn      

geweest, als je bijvoorbeeld op High�me bent geweest. Weet je nog dat je toen bij Hem mocht 

thuiskomen? Maar je hoe2 niet de deur uit om thuis te kunnen komen bij Hem, dat kun je iedere 

dag weer opnieuw opzoeken!  

 

Als je het soms moeilijk vindt om in het dagelijkse drukke leven �jd te nemen om met God te 

praten, kunnen ac�viteiten die gaan komen, je misschien helpen om je weer te laten onder-

dompelen in Zijn genade en Liefde, om dat weer mee te kunnen nemen naar huis en uit te  

dragen naar mensen om je heen! Lees er alles over op de volgende pagina’s. Ook leert vader 

Johannes ons weer iets in zijn column, ditmaal over de Heilige Eucharis�e.  

 

Liefs en God bless, 

Frank Antonissen en Lidwine Buirma 

Aanstaande zaterdag 4 februari 2017 -  info :  www.poustinia.nl 

Wees vrijWees vrijWees vrijWees vrij    

GGGGoooodddd    aaaatttt    hhhhoooommmmeeee    

God at Home een nieuw ini�a�ef! Niets tussen 4U! en High�me? Toch wel! God is er het 

hele jaar, en zijn liefde voor jou is zó groot! God at Home wil jou elke maand een hele dag 

lang de mogelijkheid bieden �jd met God door te brengen, zodat jij zijn liefde  persoonlijk 

kunt ervaren. Wat gaan we die dag doen? We hebben in elk geval lofprijzing en voorbede; 

de rest bepaal je zelf. Bij aanmelden mag je opgeven wat je die dag wilt leren, of waar je 

behoe2e aan hebt. Vervolgens gaan we luisteren naar wat God ons daarover zegt, en   

volgen we zijn leiding. Dat wordt dus een avontuur! God at Home wordt gehouden op  

verschillende plaatsen in het land, meestal bij iemand in de huiskamer. Data en meer info 

vind je op    www.poustinia.nl     God wacht op je at home; kom jij ook?  



Jezus draagt ons op elkaar lief te hebben. Zoals Hij ons lieJad en de Vader Hem lieJad. Jezus noemt ons Zijn vrienden     

omdat Hij alles aan ons bekend hee2 gemaakt wat Hij van de Vader gehoord hee2. Dit lezen wij terug in de Evangeliën. Jezus 

hee2 ons uitgekozen, jou uitgekozen, om op weg te gaan en blijvende vrucht te dragen. Vrucht dragen kan alleen als je    

helemaal in Christus bent. Zonder Hem kunnen wij niets en zijn wij niets. De grootheid van de Vader zal zichtbaar worden 

wanneer wij ons klein maken. Kom naar het Celebrate jongerenprogramma om te ontdekken en te onderscheiden welke 

weg hierin voor jou bestemd is. Laat de vruchten die je hebt ontvangen van de Heilige Geest groeien. Ga geworteld in    

Christus weer terug naar je eigen omgeving en geef de Hemelse liefde door aan je naaste.        Jimena, Renée, Jason en Frank 

18 februari - Come to me - kcv 50 jaar  
Zaterdagavond 18 februari 2017 -  Rafaëlkerk - Lichtenberchdreef 4 - Utrecht -  voor jongeren én volwassenen (16+) 

Hoi allemaal, van harte nodigen we jullie uit om in Utrecht de verjaardag van de KCV mee te vieren. Want 18 februari 2017 is 

het precies 50 jaar geleden dat de beweging Katholieke Charisma�sche Vernieuwing ontstond nadat een groep studenten 

van de Duquesne-universiteit te Pi;sburgh �jdens een retraiteweekend gedoopt werden in de Heilige Geest.  

 

Op 18 februari worden alle jonge mensen van de KCV interna�onaal uitgenodigd om op dezelfde dag samen te komen en te 

bidden voor God. Laten we samen zijn in Christus en samen naar Zijn stem luisteren. Laten we God danken en prijzen, laten 

we de Heer bidden dat Hij uit Zijn genade een nieuwe uitstor�ng van de H. Geest wil geven en we een nieuwe revival mogen 

zien in onze wereld. 

 

Jacobs Ladder gaat met de band voor in lofprijzing. Ook verzorgen zij de muzikale begeleiding van de H. Eucharis�e. P. 

Koos Smits, de gastheer van de Rafaëlkerk als ook bekende bij KCV zal hoofdcelebrant zijn. We zouden het heel mooi vinden 

als jullie jongeren én volwassen ook willen aansluiten bij dit gebedsmoment. Tot snel! God Bless, Frank 

 

Programma: 

18.45 Inloop 

19.00 Eucharis�eviering - Hoofdcelebrate p. Koos Smits / Jacobs Ladder 

20.15 - 21.30 Eucharis�sche aanbidding in s�lte 

20.30 - 21.30 Lofprijzing Jacobs ladder + gebedsteam 

21.30 'borrel' 

22.00 Einde                

Celebrate jongeren 2017 
Het celebrate jongerenprogramma - thema:  Beleven  &  Doorgeven - 21-28 juli 2017 



www.4u-high�me.nl 
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That’s the spirit - 4U! Tienerfestival 2017 
Hallo allemaal! Als 4U!-team kijken we met veel plezier terug op High�me 2016. Het was geweldig om met z’n allen in Helvoirt weer thuis 

te komen bij onze Vader. We hopen dat jullie je na een maand na High�me nog steeds thuis kunnen voelen bij God, Hij staat namelijk 

al�jd met Zijn armen open voor jou. Vertel ook aan je vrienden op school wat je hebt meegemaakt op het kamp en getuig van de mooie 

dingen die je hebt mogen beleven! Laat aan hen, op wat voor manier dan ook, weten dat er een God is die van hen houdt! 

 

Met het 4U!-team gaan we ons weer voorbereiden op het volgende feest dat eraan zit te komen. We hebben het natuurlijk over           

4U! 2017: That’s the Spirit! Dit jaar zi;en we wederom in het hoge noorden, in Stadskanaal, van 21-28 juli. We gaan dit kamp mooie 

dingen leren en ervaren van God, door de Heilige Geest. Wat zal Hij ons dit kamp geven? Met 150 andere �eners is dit de mogelijkheid 

om een topvakan�e te hebben, nieuwe vriendschappen te sluiten en bestaande vriendschappen te versterken. En bovenal:        

eindeloos genieten van quality �me met God. That’s the Spirit. We hopen dat je erbij bent!                   Het 4U!-team 

6 HIghtime reviews - 2016 
Eindeloos genieten van quality time met god 

Ik vond High�me erg leuk en de lofprijzingen spraken mij erg aan. Zelf zit ik in een beginnende   

lofprijsband en wij mochten de eerste lofprijzing van High�me verzorgen, dit was super vet. 

Elke dag was er een Heilige Mis. Dit vond ik mooi, het is alleen wel even wennen voor iemand 

die alleen op zondag naar de kerk gaat. De track�jd vond ik iets minder leuk, omdat de       

teachings soms een beetje saai waren, maar de laatste teaching was erg interessant. Tegen de 

ministry zag ik in het begin erg op, maar uiteindelijk was het heel erg mooi. De grote spellen in 

de middag waren super leuk en �jdens de Up2U hebben we muziek gemaakt in de gang. Dit 

hoorde eigenlijk niet bij het programma, maar was wel erg leuk. Kort samengevat, High�me 

was weer top.                 Michiel Kamp – Connect 1 

Wat was het toch weer een mooi High�me en wat zijn er toch mooie en bijzondere dingen 

gebeurd. Zo weet je dat je elke dag weer lee2 en dat het een wonder is dat je elke ochtend 

weer wakker mag worden. Toen op High�me de ministry was, voelde ik mij niet zo lekker en 

kon ik mij niet zo goed focussen op de Heer. Het lukte mij dus niet goed om te bidden. Later 

deze avond kwam er een vrouw naar mij toe, die iets vertelde wat van God kwam. Ik vond het 

heel mooi wat ze vertelde. Hierdoor kwam ik toch tot rust en mocht ik echt weten dat ik een 

kind van God mag zijn. En uiteindelijk was het toch een mooie ministry. Natuurlijk waren er 

ook weer gave spellen �jdens het kamp. De lofprijzingen waren heel mooi en de Praise Party 

was helemaal te gek. Dat was het moment dat ik helemaal los kon gaan. Ik kom volgend jaar 

zeker weer!                Wendy Keijzer – Connect 2 

Ik vond dit High�me mooi, gezellig en leerzaam. Dit jaar heb ik serieus meegedaan 

met de Heilige Missen en de lofprijzingen en echt geluisterd naar wat er werd gezegd. 

Er is veel gebeurd dit High�me. Ik heb eindelijk �jd gehad om tot mijzelf en tot God te 

komen. En ik heb de kracht gevonden (samen met God) om voor de eerste keer te 

gaan biechten, hier was ik heel blij mee. Ik heb echt genoten van de sfeer en de     

gezelligheid. De Praise Party was te gek en de verhalen die zijn verteld waren erg 

mooi, net als de ministry. Er zijn zelfs mensen genezen. Ik ben erg dankbaar dat ik hier 

heb mogen en kunnen zijn.             Sanne Arisz – Discover 1 

Ik vond High�me 2016 echt fantas�sch, van de ministry, waar je in s�lte dichter bij God kan 

komen, tot de Praise Party, waar je helemaal los kan gaan voor God, en tot het grote spel 

waarbij we naar Den Bosch gingen en waar we foto’s moesten maken van de meest gekke 

dingen. Ik vond het mooi om de dag te beginnen met aanbidding en de Mis. Maar natuurlijk 

ook de teachings waardoor je meer te weten komt over God, jezelf, de rela�e tussen jezelf en 

God, en alles daar omheen. Dit jaar hadden we ook de ‘Dinnershow’, waarbij onze track een 

parodie hee2 gemaakt op het nummer ‘All I want voor Christmas is you’. Ik vond High�me 

2016 echt fantas�sch, ik voel me weer thuis bij God, en kijk uit naar  High�me 2017. 

       Theo Mastenbroek – Discover 2 
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vervolg HIghtime reviews  
Afgelopen winter, tussen Kerst en oud en nieuw, heb ik op High�me de Powertrack gedaan. Ik 

kom al sinds de Are You Ready op 4U! en High�me. Elke keer is het heel gezellig en maak je 

nieuwe vriendschappen. Je blij2 steeds meer leren over God en er is een goede mix tussen 

wanneer je serieus met het geloof bezig bent en wanneer je leuke ac�viteiten doet. Zo begin 

je elke ochtend met een Heilige Mis en heb ik elke dag s�lle �jd, maar heb je ook hele leuke 

spellen of workshops in de middagen. Mijn hoogtepunt is al�jd de Praise Party, heel gaaf om 

op deze manier met z’n allen God te prijzen. Ik hoop jullie allemaal te zien op 4U!/High�me 

2017, want het is echt geweldig.               Ellen Pouwels - Powertrack 

Ik mocht afgelopen jaar voor het eerst in mijn leven onderdeel uit maken van High�me als 

deelgroepleider van de Connect 2. Oprecht kan ik nu zeggen dat, ondanks de vermoeidheid, ik 

terug kan kijken op een geweldig kamp! Het was superleuk om, samen met iedereen, God op 

de eerste plaats te ze;en. Ik heb ontze;end veel leuke mensen mogen ontmoeten en ik kan 

niet anders dan denken: ‘Waar was High�me gedurende het tweede decennium van mijn  

leven?’ Ik wist niet wat ik miste, maar ben ontze;end dankbaar dat ik er nu dan toch van heb 

mogen genieten en mijn bijdrage heb mogen leveren. Ik hoop in de toekomst vaker aanwezig 

te kunnen zijn en nog meer met iedereen van Gods aanwezigheid en het kamp te kunnen  

genieten!             Romy Sloot – High�me medewerker  

HG triduüm - speciale editie 

Generations 2017 review 
Het was al een paar jaar terug dat ik aanwezig ben geweest bij 

een Genera�ons, maar dit jaar was ik erbij. Als Co-voorzi;er van 

het 4U-team ben ik betrokken bij de KCV. Het gehele jaar richt ik 

mij op het organiseren van 2 �enerfes�vals; des te meer is het 

goed om een weekend samen te hebben met andere teams en 

medewerkers die ook  betrokken zijn bij de KCV. Ik vind het mooi 

dat je op zo’n weekend merkt deel te zijn van een groter geheel. 

Ieder richt zich op zijn eigen onderdeel, maar toch ook niet;   

samen God prijzen en Hem aan andere bekend maken is wat we 

allen doen.  

Ik heb dit weekend de noodzaak ervaren dat ik niet alleen moet 

geven, maar ook mag ontvangen. Het is iets waar ik soms snel aan 

voorbij ga, maar uiteindelijk kan ik niet geven als ik niet eerst iets 

ontvangen heb. Daarnaast mochten we s�l staan bij het feit dat 

we elkaar zo hard nodig hebben. Ieder hee2 zijn eigen taak, maar 

toch vormen we samen het lichaam van Christus. Daarin kan een 

goede samenwerking niet ontbreken. Het was mooi om te zien dat 

we dit weekend ons mochten focussen op die samenwerking en 

elkaar mochten bemoedigen in wie we zijn en in wat we doen. 

Gods werk was duidelijk zichtbaar en dat maakte het weekend tot 

een levende getuigenis!    Laura Jansen 

Het Heilige Geest triduüm - 5 t/m 7 mei 2017 - dit driedaagse is dit jaar  

Specifiek voor alle vrijwilligers / medewerkers betrokken bij de KCV! 

Beste medewerkers en leidinggevenden, of je nu ac�ef bent als 

vrijwilliger op 4U!, High�me, het AYR-project, kinderwerk,        

jongerenwerk, logis�ek, lofprijzer, pastoraat….. jou schrijven we 

bij deze aan. Voor het komende Heilige Geest Triduüm mogen we 

jullie specifiek oproepen om deel te nemen.  

 

De Pastorale Kerngroep van de KCV wil jullie deze vorming van 

harte aanbieden, want het is een sterke driedaagse om je verder 

te ontplooien vanuit de genade van Gods Geest. We moedigen 

jullie van harte aan maar verplichten jullie niet, al zouden we jullie 

mogen aansturen vanuit jullie betrokkenheid. Voor jullie inzet 

voor evenementen van de Katholieke Charisma�sche Vernieuwing 

zijn we immers al lang en breed bijzonder dankbaar! En toch    

willen we graag nog verdere groei zien met elkaar, in ieder van 

ons, en natuurlijk via ieder van ons!  

 

Jullie mogen vaak degenen zijn die kinderen, �eners, jongeren én 

volwassenen raken met de hulp van God. Maar nu eerst drie volle 

dagen voor jou en God. Laat je op het triduüm door zijn goddelijke  

 

 

 

 

 

 

Geest raken, precies waar jij het nu nodig hebt, waar jij vragen 

hebt, of waar jij in wilt groeien met Hem, zodat je dit vervolgens 

weer door kunt geven aan de mensen om jou heen. Als God dat 

wederom uitzonderlijk mooi gaat doen, snap je dat we dit triduüm 

van Harte aanbieden. We verwachten weer Gods genade aan het 

werk.  

 

Het Heilige Geest Triduüm zal drie volle dagen beslaan van vrijdag-

ochtend start 10.00u (Bevrijdingsdag) tot zondagavond slot 

20.00u. De loca�e en kosten komen we nog op terug, we willen 

jullie als dienstbare vrijwilligers niet meer belasten dan nodig, we 

kijken dan ook naar de beste mogelijkheden.                Frank 

www.hgtriduum.nl 



 5.  

Hey lieve mensen! Ik ben Ruben Bruggeling, 23 jaar en woon      

momenteel in Zwolle. Met veel vreugde en genade mag ik mij als 

drummer onderdeel noemen van het Worship Team Den Bosch! 

Het is een werkelijke zegen om deel te mogen zijn van deze super 

gepassioneerde groep, met prach�ge leden stuk voor stuk.  

 

Wij hebben elkaar leren kennen op de jongerenconferen�e van 

Celebrate 2016. Ik kende een aantal leden van de band al van    

gezicht en ontmoe�ngen, maar op Celebrate hebben we onze    

muzikale passie mogen delen in het licht van de Heer. En man, wat 

was dit een prach�ge ervaring!  

 

Er was voorafgaand aan Celebrate een korte muziekworkshop /  

“jam-sessie” waar ik op de cajon (spreek uit: kagon) speelde (een 

cajon is een soort klankkast waar je op zit en met je handen op 

slaat). Het ging allemaal vrij vanzelf en we hadden een super leuk 

nummer met de overige workshopleden ingestudeerd. Die avond 

hebben wij daarom voorgenomen met ieder van hen op te treden 

bij de Celebrate praise night, natuurlijk samen met WTDB (Worship 

Team Den Bosch) als lead. Daarbij werd ik gevraagd ook mee te 

doen met de rest van de avond, zonder enige voorbereiding En het 

was een super bijzonder en samenhangend geheel. De hele avond 

was een groot succes met een prach�ge drive die ik ervoer in deze 

band, op den duur voelde het alsof ik op de ‘heartbeat’ van God 

meespeelde.  

 

Het zaadje wat toen was gepland hee2 zich een aantal maanden na 

Celebrate ontkiemd. Op een dag was ik aan het bidden en           

nadenken over mijn passie voor drummen en het graag willen   

spelen in een band. Op zoek naar mijn betekenis als afgestudeerd 

kunststudent aan de kunstacademie ArtEZ te Zwolle, en met mijn 

gedachten over muziek en een band liep ik die dag te ijsberen. En je 

raad het vast al, God is zo’n bijzondere grappenmaker en soms zo 

onbegrijpelijk; ik kreeg van Dorien een WhatsAppje dat de band al 

lange �jd zat na te denken om mij als drummer op te nemen in het 

team.  

 

 

 

 

 

 

Vol enthousiasme gaf ik aan dat ik graag verder kennis wilde ma-

ken met het team, we spraken een dag af ter repe��e en om te 

kijken of het als samenwerking nog steeds zo geweldig was als we 

op Celebrate mochten ervaren. En ja, dat was het geval.  

 

Sinds die dag speelde ik mee met de band op mijn eerste        

Worship night in Den Bosch, wat tevens een prach�ge avond was. 

Ik ben God en de band heel dankbaar deel te mogen zijn van het 

team. De kracht en liefde die de band deelt in de muziek en ook 

in de omgang met elkaar is een prach�g voorbeeld voor mijn  

eigen Christelijk leven en bemoedigt mij daar dan ook zeer in.  

 

Wij geloven en hopen dat God een prach�g plan hee2 voor deze 

band en proberen er alles aan te doen om Hem dan ook daarvoor 

de ruimte te geven. Want uiteindelijk gaat het niet om mij als 

drummer, of om een bandlid op zich, maar om het grotere      

geheel: Om met passie Gods licht en liefde over de wereld te  

verspreiden, en zo Zijn koninkrijk dichter bij de mensen te     

brengen. En dat kunnen we niet vanuit onszelf, we hebben 

daarbij God heel hard nodig.  

 

Ook jullie hebben we nodig, want wat is een worshipband zonder 

toehoorders? In het grotere geheel; wat is Christus’ Lichaam en 

Kerk zonder gelovigen? We hebben elkaar nodig, in alle aspecten 

van het Christen zijn, en vooral ook in de lofprijzing van Diegene 

die alle eer en lof toekomt. Wij roepen dan ook op als een leger 

voor de Heer te verschijnen, probeer deze krach�ge                  

gedachtegang en passie maar eens mee te nemen in je volgende 

worship. Want jij bent onderdeel van het grote team, God schrikt 

niet van onze zonden, wij mogen samen uitkomen waarvoor wij 

staan, helemaal zoals we zijn.  

 

Wie weet tot a.s. vrijdagavond (19.30u) in de Lukaskerk in Den 

Bosch, waar wij wederom hopen een prach�ge worship-ervaring 

neer te ze;en samen met Zijn hulp. Heel erg veel zegen en gena-

de wens ik ieder toe! 

Groetjes, 

Ruben Bruggeling 

Nieuwe bandlid wtdb 
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4 februari 2017 

Wees vrij 

www.pous�nia.nl 

 

18 februari 2017 

Come to Me - 50 jaar KCV 

Lichtenberchdreef 4, Utrecht 

 

18 maart 2017 

S�lle Omgang, Amsterdam 

 

18 maart 2017 

Mannenbedevaart 

S�lle Omgang, Amsterdam 

 

5-7 mei 2017 

Heilige Geest Triduüm 

voor  alle medewerkers! Van 

kinderwerkers, 4U! Logis�ek 

tot pastorale teamleden. 

 

5 juni 2017 - PINKSTEREN 

Open Dag KCV & 4U! Dag 

 

21 t/m 28 juli 2017  

Celebrate / 4U! Fes�val 

Stadskanaal, Groningen 
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Link’dLink’dLink’dLink’d 

SupporterSupporterSupporterSupporter    
De Link’d is gratis, maar kan 

alleen mogelijk gemaakt worden 

door giften aan de KCV! We 

hebben deze gi2en nodig! 

H. Moeder Teresa en een baby DIE PRIESTER WORDTH. Moeder Teresa en een baby DIE PRIESTER WORDTH. Moeder Teresa en een baby DIE PRIESTER WORDTH. Moeder Teresa en een baby DIE PRIESTER WORDT    

Elke dag. Elke dag mag ik als priester de H. Mis vieren. Het is niet te beschrijven hoe bijzonder het 

is om elke dag het hoogheilig Misoffer te mogen opdragen, om als priester ook telkens middenin 

dat Mysterie te mogen staan, en mijn handen en stem te lenen aan God om dat wonder te laten 

gebeuren! Wat hee2 dat te maken met de Heilige Moeder Teresa en een baby? Het zit zo: in het 

voorjaar van 1988 kwam Moeder Teresa, al redelijk oud en heel bekend over de hele wereld, naar 

Utrecht, voor een dag voor katholieken. Daar was ook een jonge vrouw die zwanger was van een 

kleine jongen. Ze hielp mee in de organisa�e en ontmoe;e zo ook Moeder Teresa. Moeder Teresa 

zag direct de grote buik (ong. 6 maanden zwanger) en tekende met haar duim een kruisteken op 

de buik om zo de kleine baby te zegenen. Die jonge vrouw, dat was mijn moeder. En die baby, dat 

was ik! Het zal je dus niet verbazen dat ik een bijzondere liefde heb voor H. Moeder Teresa.  

 

En laat zij nou ook een bijzondere liefde hebben voor priesters! Ze had zo’n diepe liefde voor Jezus 

in de H. Eucharis�e dat ze ook de priesters heel hoog had staan. Maar dat niet alleen, ze bad voor      

heilige priesters, en moedigde priesters aan om te groeien in heiligheid, om meer en meer als  

Jezus Zelf te worden. Ik weet zeker dat haar zegen voor mij een belangrijk instrument is geweest in 

mijn priesterroeping! In de huizen van zusters die ze over de hele wereld s�ch;e om voor de   

armen te zorgen is ook al�jd een kapel. Daar zijn de zusters meerdere keren per dag voor hun  

gebed, en ook voor de H. Mis. In Amsterdam mag ik regelma�g de H. Mis voor hen vieren en in de 

sacris�e hangt (over de hele wereld) al�jd een mooie a8eelding met deze tekst: “O Priest of God, 

celebrate this Holy Mass as if it were your first Mass, your last Mass, your only Mass.” (O Pries-

ter van God, vier deze Heilige Mis als je eerste Mis, je laatste Mis, je enige Mis.) Zo moedigt     

Moeder Teresa ons aan, en niet alleen de priesters, maar ieder van jullie! Soms is een H. Mis heel 

uitbundig en mooi, en soms is het wat saaier. Maar hoe het er aan de buitenkant ook uitziet, het is 

al�jd weer de oneindige Liefde van Jezus waar we getuige van mogen zijn. En als we dat een   

beetje gaan beseffen, zullen we ontdekken dat het goed is om ons hart al�jd goed te onderzoeken 

en voor te bereiden om Hem zelf te ontvangen in de Communie. Laat het geen automa�sme zijn 

Hem te ontvangen, maar bereid je hart voor (als het nodig is door de Biecht). Hij gee2 zijn leven 

namelijk ook helemaal, compleet, elke keer weer, elke dag. Laten wij dat terug doen!  

Heilige Moeder Teresa, bid voor ons!     vader Johannes 
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