
Groeien 

Als parochiebestuur zetten we ons, samen met u, in om de katholieke parochie en 

geloofsgemeenschap ‘generatiebestendig’ te maken, zodat we in Leiden e.o. nog honderden jaren 

een levendige geloofsgemeenschap hebben. Maar ook de huidige tijd zorgt voor voldoende 

uitdagingen die onze aandacht vragen. Tegelijkertijd willen wij groeien: in de breedte, door meer 

mensen in onze gemeenschap te verwelkomen; in de hoogte, door meer aandacht voor God en een 

rijker geloofsleven; in de diepte, door een sterkere innerlijke verbondenheid met Jezus. Dit gaat 

allemaal niet zonder inspanning. 

Volharden 

Paul Graas schrijft in zijn boek Voor de christen die mens wil worden hoe belangrijk het is om te 

volharden, om door te zetten: “Stel je voor dat je een aantal jaar een relatie hebt. Aan het begin ging 

bijna alles vanzelf, omdat de verliefdheid als een krachtige motor werkte. Maar langzamerhand 

worden de gevoelens minder intens en ga je meer aan elkaar wennen. Je hebt een punt bereikt dat 

het niet meer vanzelf gaat. Als je echter geen inspanningen doet om op een concrete manier liefde 

en genegenheid te blijven geven en als je niet waakt over jouw hart zodat het gericht blijft op jouw 

partner, dan zal je relatie verzwakken. Je gaat er anders over denken, omdat jouw handelen niet 

overeenkomt met het liefdesideaal waarmee je je relatie begon.” 

Delen 

Zo is het ook met het geloof. We kunnen Gods liefde - die Hij Christus volmaakt ‘in praktijk’ heeft 

gebracht door zichzelf te geven en met ons mens te worden, te lijden en te sterven - niet 

beantwoorden zonder inspanningen van onze kant: door regelmatig te bidden, de Mis mee te vieren 

en zo nu en dan oprechte excuses te maken sorry te zeggen (sacrament van boete en verzoening) 

stellen wij ons open en wordt een blijvende en diepe relatie met God mogelijk. Als wij ons geloof zo 

in praktijk brengen en ook in moeilijke omstandigheden (of juist als het ‘te’ goed gaat) doorzetten, 

zullen we zelfs in staat zijn deze liefde - van en namens God - uit te delen. We kunnen een voorbeeld 

worden voor onze omgeving en mensen op allerlei manieren op weg helpen naar een goed leven. Dit 

is wat wij als bestuur in onze parochie willen mogelijk maken en ondersteunen.    
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