ONZE BEZORGERS VAN HET PAROCHIEBLAD
Over een paar weken is het Kerstmis. Zondag verzorgen de gezamenlijke koren een kerstconcert in
onze kerk. Een van de liederen die gezongen wordt is het eeuwenoude lied “Het was een maged
uitverkoren”. Het eerste en tweede vers gaan als volgt:
Het was een maged uitverkoren,
daar Jezus af wou zijn geboren.
Dies ben ik vro, O benedicamus Domino.
Daar kwam een groot gezant van Gode,
want Gabriël; die was de bode.
Dies ben ik vro, O benedicamus Domino.
God maakt in dit lied gebruik van een bode. Hij stuurt zijn engel Gabriël naar Maria om haar te
boodschappen dat zij uitverkoren is om de moeder van Gods zoon te worden.
Wij in onze parochie hebben ook bodes of boodschappers. Zij brengen iedere week het parochieblad
rond met het nieuws van de parochie. Van huis naar huis gaan ze. De drukkers hebben
donderdagmorgen de parochieblaadjes gebundeld en klaargelegd om door onze jongens en meisjes
rondgebracht te worden. Iedere week zijn zij bereid dit te doen. In weer en wind. Eenmaal in de
maand bellen ze aan om een kleine bijdrage te vragen voor de kosten die verbonden zijn aan het
drukken van het parochieblad. Op dat moment hebben ze een gezicht, maar de drie andere weken
van de maand doen ze net als velen anderen hun werk achter de schermen.
Ook onze parochie mag zich uitverkoren weten dat deze jongens en meisjes dit willen doen. Zo maar
voor niets. Vaak doen ze dit jaren lang. Als er soms vacatures zijn, melden zich weer nieuwe meisjes
en jongens aan. Soms ook volwassenen. Allemaal zijn ze overtuigd dat wat ze doen belangrijk is. En
dat is het ook. Zij helpen ieder op hun manier mee aan het instandhouden van onze parochie. Als
dank voor de bewezen diensten hebben deze jongens en meisjes namens de parochie met
Sinterklaas een klein presentje gekregen. Ze hebben dit meer dan verdiend. Ook wij als parochiaan
mogen blij (“vro”) zijn dat deze jongens en meisjes zich voor het welzijn van de parochie willen
inzetten.
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