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Pinksteren 

Het kerkelijk jaar telt drie grote feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
De meeste mensen weten heel goed wat Kerstmis is: de geboorte van het Kindje Jezus.  
We kunnen het ons allemaal goed voorstellen. 
Het wordt al wat moeilijker als het gaat om Pasen. Ik vroeg eens aan een doof kind wat Pasen was: 
“Het feest van het ei! Gezellig!”. Toen ik hem zei dat Pasen met Jezus te maken was, kon dat echt 
niet waar zijn: Pasen was toch gezellig en dat had toch niets met zo iets saais als de kerk te maken. 
En dan komt Pinksteren. Twee vrije dagen in het voorjaar, meer niet? Feest van de heilige Geest? 
Wat is dat? Een geest? En wat betekenen die plaatjes van Pinksteren: vlammen boven het hoofd 
van mensen, een duif? Dat is toch vreemd! 
En toch is Pinksteren een heel belangrijk feest: even belangrijk als Kerstmis en Pasen. 
Op Pinksteren geeft God ons een nieuwe wet: een wet van liefde voor elkaar. Houdt elkaar vast, blijf 
zoeken naar goede omgang met elkaar, blijf werken aan eenheid en verbondenheid.  
Op Pinksteren legt God die nieuwe wet, Zijn Geest in ons hart. En Hij fluistert ons in wat goed is om 
te doen. Wat ik ga doen, is dat echt liefde, is dat echt wat Jezus wil? Dan voelen we van binnen 
vrede en rust, ook als het lastig en moeilijk is. Maar als het geen liefde is, maar egoïsme of haat, dan 
voelen we diep van binnen dat het niet klopt. God zelf, zijn Geest maakt dat ons duidelijk. 
Als we zo luisteren naar Gods Geest in ons hart, dan vinden we vrede en rust, maar ook wijsheid, 
kracht. Zo blijft God altijd bij ons. 
Kerstmis en Pasen waren 2000 jaar geleden, maar Pinksteren is ook nu in onze tijd. Elke dag legt 
God zijn wet in ons hart. 
Na Pinksteren begint voor de kerk “de gewone tijd door het jaar”, een tijd zonder feesten. Het is de 
tijd van het gewone dagelijkse leven. In de gewone dingen van elke dag beleven we liefde.           
Het is de tijd van de heilige Geest, de God van het gewone leven. 



Mei-maand = Mariamaand 

Maria 1 

Ze was een gewoon meisje uit een dorp. Niet uit een 
belangrijke stad, zoals Jeruzalem, maar uit een gewoon 
dorp. Ze wilde niet belangrijk zijn, ze wilde niet opvallen. 

Maria 2 

Maria had maar één verlangen: het gewone leven gevuld met liefde 
voor God en de mensen. Want in het gewone leven kun je zoveel 
mooie dingen ontdekken: een vriendelijk contact, bloemen in de lente, 
een vriendelijke woord. Het zijn simpele dingen, maar je voelt dat God 
van je houdt. En dat was voor haar meer dan genoeg. Nee, Maria 
droomde niet over om de moeder van de Messias te worden. 

Maria 3 

Maar op een dag, ze was thuis, komt er 
plotseling een engel naar haar. Hij zegt tegen 
haar: “Maria, jij bent vol van Gods zegen, 
meer dan alle andere vrouwen. Jij wordt de 
moeder van Jezus, en Jezus is de Zoon van 
de allerhoogste God.”  
Maar Maria is nuchter, en vraagt; “Hoe kan 
dat nou, want ik heb geen contact met een 
man.” En de engel vertelt haar dat ze toch de 
moeder van Jezus wordt, zonder man, want 
voor God is alles mogelijk. 

Maria 4 

Negen maanden later wordt Jezus geboren, niet in een 
mooi huis, niet in een paleis, maar in een stal. En daarna 
voedt ze samen met Jozef Jezus op, het zijn prachtige jaren 
samen. Zo maar, in een simpel dorp. En zo heeft zij aan 
onze wereld Jezus gegeven. 



Maria 5 

Als hij dertig jaar is, gaat Jezus weg, hij gaat vertellen 
over zijn Vader in de hemel, mensen beter maken en 
liefde verspreiden. Hij vertelt prachtige verhalen over 
God, maar Maria zegt niets. Toch wel, één keer heeft  
ze gesproken: 
“God houdt niet van machtige en arrogante mensen, 
maar van nederige mensen. God stuurt rijke mensen 
weg, maar Hij helpt de armen.” 

Maria 6 

Maria gaat overal met Jezus mee. Jezus heeft veel 
volgelingen, maar met angst in het hart ziet zij dat 
hij ook veel tegenstanders heeft. En die 
tegenstanders winnen. Ze nemen Jezus gevangen 
en ze slaan hem op een kruis, een vreselijke 
marteling.  
En daar staat ze onder het kruis. Ze hoort dat haar 
Zoon roept: “God, waarom laat je mij in de steek.” 
Maar Maria, een sterke vrouw, blijft staan.  

Maria 7 

Met Pasen is Jezus verrezen. Met Hemelvaart is hij 
teruggegaan naar de Vader in de hemel.  
Maar Maria gaat door. Als een moeder zorgt zij voor 
Jezus’  vrienden. Ze geeft hun moed en brengt hun 
bij elkaar. Gewoon, niet met woorden, onopvallend,  

Zo is Maria ons voorbeeld, onopvallend, liefdevol 
en sterk, zonder grote woorden, maar concreet. 



Even voorstellen…en ik geef  de pen door aan Carmen van Hoesel 

Mijn naam is Adrie van Grinsven, econoom, 72 jaar en geboren in kerkdorp Gemonde, 
gemeente Sint-Michielsgestel. Vader van 2 kinderen en trotse opa van 4 kleinkinderen. 

Ik ben horend.  Heb van 1988 tot eind 2020 in het toenmalige Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel gewerkt, als Hoofd Economisch en Administratieve Dienst. In totaal (daarvoor 
en daarna), ruim vijftig jaar in ziekenhuizen en bij congregaties gewerkt. 

Ik ben intussen gepensioneerd, maar toch nog dagelijks en vrijwel fulltime werkzaam, als 
vrijwilliger, onder andere als bestuurder van vele stichtingen en verenigingen.  
Penningmeester van o.a. een Vincentiusvereniging, Zorgorganisatie, Noodfonds voor minder 
draagkrachtigen, Heemkundekring en een grote Welzijnsorganisatie. Bestuursvoorzitter/
adviseur van een aantal fondsen, steunstichtingen, congregaties en ordes. 

Vanaf de oprichting… inmiddels al 10 jaar… ben ik met veel plezier, actief betrokken bij het 
Rooms Katholiek Dovenpastoraat als penningmeester (en bestuurslid). Ben vooral in de 
aanvangsfase samen met Marcel Broesterhuizen bezig geweest om het RK Dovenpastoraat 
vorm te geven en te proberen voldoende gelden bij elkaar te krijgen om het mooie en 
dankbare pastorale werk voor onze doelgroep te kunnen betalen. Niet alleen dit jaar, maar 
ook voor de komende jaren. Vooral dit laatste, is een lastige en maar ook mooie en 
uitdagende klus. 

Ook in coronatijd zetten wij onze activiteiten onverkort door. Tegelijk hopen wij dat als de 
corona beperkingen minder worden, we elkaar weer zo spoedig mogelijk fysiek kunnen 
ontmoeten. 

Hartelijke groet, Adrie van Grinsven. 

ADRIE VAN GRINSVEN
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Digitale CDD 23 april 2021 

Hallo allemaal, 

Ik ben René Spruit. Namens CDD (Christenen Doven Dag) en ook vice-voorzitter van 
Katholieke DovenPastoraat wil ik jullie vertellen over de digitale CDD via zoom op 24 
april. Dit was de 2e keer dat we CDD organiseerden. We wilden het vorig jaar in 
Rosmalen doen, maar door corona ging dat niet door.   

Hoe was de digitale CDD gegaan? Als vice-voorzitter van KDP vertelde ik het 
programma van de ochtend. Daarna gaf Ton Verkaaik van DCF een bijbellezing.  
Hierna zagen wij een prachtig lied in gebarentaal door Theo Stoop van Kadosh. 
Daarna was het de beurt aan Joachim Goudriaan die zijn levensverhaal deelde en 
vertelde over zijn Zorgboerderij in Scherpenzeel. 
Toen was het pauze. 
Na de pauze waren er 5 workshops waar de deelnemers uit konden kiezen: een kwiss, 
bidden in gebarentaal, liederen in gebarentaal, gesprek over bijbel en geloof, en een 
workshop voor jongeren. 
Als afsluiting bedankten wij allen de heer God voor de geweldige samenwerking van  
de verschillende organisaties: Katholiek Dovenpastoraat, NCBD, DCF en IDP. 
Er deden 60 deelnemers mee aan de digitale CDD en we hadden 15 vrijwilligers.  
Het was een geslaagde ochtend. Tot over 2 jaar. 

Grs René Spruit 
Vice-voorzitter van KDP en organisatie van CDD. 

Vlogs van Marcel en Frank 

Voor pasen hadden Marcel en Frank vlogs 
gemaakt in gebarentaal. Wat vinden jullie van de 
vlogs? Moeten Marcel en Frank hiermee 
doorgaan? Wat zou er beter kunnen? 
Laat het ons weten via contact@doofenkatholiek.nl
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