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Antwerpen, 2 mei 2022 

 

Goede vrienden, 
 

De paastijd is begonnen.   Met de lente in de lucht.   En de zon die zich doorzet.  Ze  geven 
een goed gevoel na een sombere en kleurloze winter.  In vele parochies en gemeenschappen zijn 
de vieringen van de Goede Week en vooral van Pasen mooi verlopen.   Ik hoor tal van positieve 
weerklanken. Elke dag lezen we in de Eucharistie een passage uit Handelingen van de Apostelen.   Na 
drie jaar werken met Handelingen klinkt de tekst niet vreemd meer.  Vanuit verschillende 
invalshoeken en met verschillende leessleutels hebben we het verhaal van de apostelen en de eerste 
christelijke gemeenschappen beter leren begrijpen.    Nu nadert het slotevenement van ons driejarig 
diocesaan project met Handelingen: op pinkstermaandag 6 juni 2022 in Turnhout. 

De affiche, het logo en de slogan zijn ondertussen breed verspreid.   Het logo stelt een 
vlammetje voor.  Staat in de tekst van Handelingen niet dat de Heilige Geest met Pinksteren over 
iedere apostel neerkwam in de vorm van een vlammetje?   Geen triestig of verslenst vlammetje, 
maar een krachtig vlammetje dat bergop beweegt, dat glimlacht en dat zelfs zuurstofbelletjes ademt!   
‘Als een lopend vuurtje’ zegt de slogan.  Zo doet de Geest van Jezus zijn werk: als een lopend vuurtje 
van mens naar mens, van generatie naar generatie, van gemeenschap naar gemeenschap.    Geen 
grootse brand, maar een subtiele vlam die mensen gericht versterkt en verlicht.   Een vuur dat leven 
geeft, zonder iemand te verbranden.   Zo willen we het op pinkstermaandag in Turnhout ervaren. 

Is alles dan zo leuk of eenvoudig?   Allesbehalve.   Met weinig fantasie kan je een lange lijst 
van schaduwkanten opsommen, zowel in de Kerk als in de samenleving.   Je weg zoeken met God 
of met het Evangelie is vandaag geen gemakkelijke opdracht.  Veel ontwikkelingen baren ons 
zorgen: de groeiende armoedekloof, de klimaatproblematiek, de aankomst en integratie van 
vluchtelingen of migranten, de stijgende energieprijzen en de prijsverhoging van ons dagelijkse 
leven, de verharding van onze omgangsvormen.   En vooral de oorlog in Oekraïne met alle 
menselijk leed dat eruit voortvloeit.  Het is ronduit beangstigend te beseffen dat we balanceren op 
de rand van een Derde Wereldoorlog, mogelijk met de inzet van atoomwapens.  Realisme behoedt 
ons voor wensdromen.  En toch mogen we hoopvol vooruit kijken. Juist omdat we geloven in de 
verrijzenis van Jezus en in het werk van Heilige Geest. ‘Kom o vrede in de strijd, lafenis voor 't hart dat 
lijdt, rust die alle onrust stilt’ bidden we op Pinksteren, en ook ‘Maak weer zacht wat is verstard, koester het 
verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond’. 

Graag nodig ik u uit naar ons diocesaan pinksterfeest op maandag 6 juni 2022 in Turnhout.   
De deuren staan wijd open. Iedereen is welkom.  Zoals op Pinksteren in Jeruzalem.   Bij aankomst 
ontvang je in een onthaalkerk naar keuze een overzicht van alle ontmoetingen of activiteiten 
waaraan je kan deelnemen: in de voor- of namiddag, binnen of buiten, met of zonder kinderen, om 
te kijken of om te luisteren, voor wie min of meer kerkbetrokken is.  
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Alle info en het programma vind je nu al op www.handelingen.be.  Overdag kan je deelnemen 

aan verschillende liturgische vieringen en workshops.  Op de markt kan je luisteren naar publieke 

gesprekken.  Op het Begijnhof verwelkomen we je op de religieuze markt. Gidsen loodsen je 

doorheen de stad. En uiteraard staan alle terrasjes van Turnhout open voor een hapje of een 

drankje.  Orgelpunt van de dag wordt een gemeenschappelijke zendingsviering op de Grote 

Markt waar we de vierkante meters uitstallen. Maak met je pastorale eenheid, koor, 

jeugdbeweging,... tijdig werk van een ontwerp en overhandig jullie textielstuk op 6 juni bij 

aankomst in Turnhout of ten laatste om 14 uur aan een collega van bisdom Antwerpen. 

Immers, zo willen we ons driejarig diocesaan Handelingen-project afsluiten: als ‘kleine 

apostelen’. Ieder  vanuit zijn of haar eigen levensweg.  Gedreven en gedragen door een krachtig 

vuur dat van boven komt en op ons neerdaalt,  van Gods Heilige Geest.  

Tot slot: kom niet alleen! Aarzel niet om behalve je gezin of familie ook vrienden of 

kennissen mee te brengen en meld ons op voorhand jullie komst via de aanmeldknop.  
Niets wat gemakkelijker vermenigvuldigt dan een lopend vuurtje!  Ik zie ernaar uit jullie in 

Turnhout te mogen begroeten, ergens langs het parcours.  

 

 

 

Bisschop van Antwerpen 

 

 

 

 

 

http://www.handelingen.be/
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/de-vierkante-meter
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/pinksteren-2022-turnhout-nieuw-update-21-april?microsite=203

