Pelgrims uit IJsselstein van de groep Geloven Nu 07-10-21
Bij Geloven Nu praten deelnemers in een besloten groep onbevangen over geloofs- en
levensvragen. “Aan de hand van een bijbeltekst
gaan zij in gesprek over zaken die ertoe doen in
het dagelijks leven. Geloven Nu biedt de kans om
uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen
naar een ander niveau, waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander
en daarmee met de Ander.” Zó beschrijft
Marianne van den Boogaard van de groep
IJsselstein het karakter van Geloven Nu. Niet zo
verwonderlijk dat de groep van tien deelnemers
op 7 oktober de reis maakte naar Maria van
Renkum…
Pastoor Henri ten Have vertelde na de voorstelronde (en de cake die Carmen had gebakken) over zijn leven op de boerderij, zijn studie,
roeping en werk als priester. Bij het luiden van
de kerkklokken om 12 uur bad het gezelschap
het Angelus. Na een meditatieve wandeling door
het Mariapark en de lunch was er biechtgelegenheid en de eucharistieviering.
In de pastorie volgde een dankwoord van en
voor pastoor Ten Have. Hij en gastvrouw Leny
Lotgerink kregen een flesje wijn, die zij meteen
doorgaf aan Carmen als dank voor de keurige
verzorging van de dag door haar en haar man
Glenn.
Een vrouw die haar invalide tweelingzus
begeleidde, zei zelf aan het begin niets te hebben met het geloof. Maar aan het eind sprak ze:
“Dat ik zo’n mooie dag mocht meemaken, heeft
me heel goed gedaan.” Een andere deelnemer
zei bij het afscheid: “Wat een geweldige pastoor
hebben jullie, daar mag je wel zuinig op zijn.”
Naderhand meldde Geloven Nu uit IJsselstein:
“We wisselen met elkaar veel berichtjes uit, wat
hebben we genoten. Pastoor Henri heeft ons
veel inspiratie gegeven. Leny heeft een mooie
taak als gastvrouw en de dag samen met andere
vrijwilligers geweldig georganiseerd.”
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