Cadier en Keer, 10 april 2022
Palmzondag
Beste vrienden, weldoeners, broeders en zusters,
“Het Lam heeft zijn kudde gered, de
Onschuldige heeft ons, zondaars, met
de Vader verzoend”.
Hoe zouden wij ons niet kunnen verheugen bij het horen van deze Blijde Boodschap?
Hoe zouden wij niet juichen van vreugde in ons hart, bij het vernemen dat we bevrijd zijn uit
onze slavernij? Dit is het Pasen, de Nacht der nachten, de overgang van de dood naar het leven,
van de slavernij naar de vrijheid, van de droefheid naar de vreugde. Terwijl wij ons samen
met jullie verheugen op dit feest dat al voor de deur staat, gaan we jullie weer schrijven om
van de liefde van de Heer voor ons te getuigen en van Zijn voorzienigheid die ons nooit
verlaat.
Na de gebruikelijke intensieve tentamenperiode in januari, hadden wij op 16 februari
de genade bezoek te ontvangen van onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, die ernstig ziek is
vanwege een hersentumor, die bij hem ongeveer één jaar geleden werd geconstateerd. Wij
waren onder de indruk van zijn geloof, zijn wilskracht, zijn voorbeeld en het geduld waarmee
hij zijn lijden draagt. We konden duidelijk zien hoe de Heer hem helpt en kracht schenkt.
Nadat hij ons iets heeft verteld over zijn ervaring van de afgelopen tijd, wilde hij naar de
ervaringen van ieder van ons persoonlijk luisteren. Aan ieder van ons heeft hij een woord van
aanmoediging gegeven. Wij zijn aan de Heer dankbaar voor dit bezoek, wetende dat Hij zelf
ons is komen bezoeken in de persoon van onze bisschop.
Eindelijk, na verschillende maanden, is onze lift hersteld. Wij danken de Heer die ook
hierin heeft voorzien door de harten van velen te raken, onder wie ongetwijfeld velen van
jullie, die ons hebben geholpen met een financiële bijdrage. Hiervoor is onze dankbaarheid
jegens jullie zeer groot. Er moet echter nog een bedrag worden betaald en wij doen een beroep
op jullie vrijgevigheid, aangezien wij reeds herhaaldelijk jullie hulp hebben mogen ervaren.
Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, hebben wij, op uitnodiging van paus
Franciscus, ons met de universele Kerk verenigd door Rusland en Oekraïne aan de Maagd
Maria toe te wijden. Wij hebben ervoor gebeden dat het conflict moge ophouden en dat oorlog
en geweld plaats mogen maken voor vrede en harmonie. Wij maakten ook van de gelegenheid

gebruik om ons seminarie aan Onze Lieve Vrouw toe te wijden en onze roepingen en intenties
aan haar toe te vertrouwen.
Nu Pasen nadert, zijn wij blij dat we samen met alle Neocatechumenale
gemeenschappen van Limburg de Paaswake kunnen vieren, na twee jaar van beperkingen als
gevolg van de pandemie. Wij kijken ook met vreugde uit naar de priesterwijding van Miguel
Alberto (uit El Salvador) op 11 juni a.s. Wij bidden voor hem in deze tijd van voorbereiding,
dat de Heer hem een heilig priesterleven mag schenken.
Tot slot willen wij jullie wensen werkelijk Pasen te mogen vieren, dat het een sterke
voorbijgang van de Heer in jullie leven mag zijn. Moge het licht van de verrezen Christus de
duisternis van onze zonden en crisismomenten overwinnen; moge de verrezen Christus aan
ons verschijnen en zeggen: “Moed! Ik ben het! Ik heb de dood voor jou overwonnen en Ik laat je delen
in mijn overwinning!”.
Wij wensen jullie een zalig Pasen 2022!
Wij bidden voor jullie allen en vertrouwen op jullie gebeden.
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