Dankwoord pastoor Marc Masasaer
Aan het einde van de viering heb ik alle reden dankbaar te zijn en met
vreugde te mogen terugkijken op deze prachtige installatieviering. Ik dank
God dat ik hier voor u pastoor of herder mag zijn in deze prachtige St.Norbertusparochie in een mooie omgeving en met vele enthousiaste
vrijwilligers die de parochie ten dienste staan. Eenentwintig jaar geleden werd
ik priester gewijd, op 6 juni 1998, en laat 6 juni nou juist de feestdag van SintNobertus zijn. Het is dus geen toeval dat ik hier benoemd ben; ik zie er Gods
hand in dat mijn wijdingsdag en het feest van St.-Norbertus op dezelfde dag
vallen.
Hartelijk dank aan deken Spijkers, dat hij namens de bisschop hiernaartoe is
gekomen en in deze viering mooie inspirerende woorden heeft gesproken.
Mijn collega-pastoor Frank As, mijn stagepastoor, dank voor je komst en het
meevieren van deze installatie.
Dank u wel, kerkbestuur, voor de hartelijke ontvangst en het mee-organiseren
van deze viering; dank u wel, kerkkoor, voor de prachtige gezongen H. Mis.
Wat fijn dat er van al de zeven gilden in onze Heilige Norbertusparochie een
delegatie in deze Mis aanwezig is. Het geeft een extra plechtig tintje aan
deze viering; mijn hartelijke dank hiervoor. Verder dank ik de kosters, de
lectoren, de misdienaars, de collectanten en iedereen die voor en achter de
schermen heeft gezorgd voor de versiering van de kerk en het maken van het
mooie installatieboekje. U allen dank ik voor uw aanwezigheid en uw gebed
tijdens deze viering.
Missie van een priester
Vorige week vroeg iemand welke missie ik heb meegekregen bij mijn
benoeming in de St.-Norbertusparochie. Met een opgelucht hart kan ik
zeggen dat er bij deze nieuwe benoeming geen fusie doorgevoerd hoeft te
worden en dat er niet verder gesnoeid dient te worden in onze parochie. De
missie die ik de komende jaren als mijn taak zie, is verder bouwen op wat er
reeds is, en u begeleiden in het geloof, zodat u mag groeien in liefdevolle
verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar. Ons geloof is een prachtig
geloof, dat de waarheid vertelt over God en over de mens. Als je dit geloof
aanvaardt en beleeft, dan geeft dit een grote vreugde, omdat je dan mag
ervaren dat God een en al liefde en barmhartigheid is. Dat geloof beter leren
kennen en beleven is een opdracht voor de toekomst van de kerk.
Op 4 augustus, de feestdag van de H. pastoor van Ars, Jean-Maria Vianney,
heeft paus Franciscus een brief geschreven aan alle priesters van de gehele
wereld. Hierin vond ik een aantal mooie gedachten over de missie van een
priester, die ik met u allen wil delen.
Een priester is altijd in beweging om mensen bij God en God bij de mensen
te brengen. Soms loopt een priester voorop, soms in het midden en soms

achter in de gemeenschap van de mensen.
Een priester loopt voorop om de gemeenschap te leiden.
Een priester loopt te midden van de gemeenschap om haar beter te begrijpen,
aan te moedigen en te ondersteunen.
En een priester loopt achteraan in de gemeenschap om haar bij elkaar te
houden en ervoor te zorgen dat ze niet te veel achteropgeraakt.
Priester zijn in deze tijd is, denk ik, vooral gevoelig zijn voor de werking van
de H. Geest, die de harten van de mensen wil raken en vernieuwen. Wat
verlangt God van ons, christenen, wat wij doen in ons leven? Hoe kunnen wij
als christenen zorgen voor een vernieuwing van de kerk, een vernieuwing
van ons geloof? Het is goed vertrouwde wegen te gaan in onze kerk maar er
is ook de uitdaging nieuwe wegen te durven gaan om ons geloof te verdiepen
en vuriger te getuigen van onze liefde tot God en onze liefde tot de naaste.
Mariaverering
In de beleving en de vitalisering van het geloof in onze parochie wil ik u in de
toekomst ook wijzen op en meenemen in de belangrijke rol van de verering
van Maria voor onze parochie, voor het gezin en voor ons persoonlijk geloof.
Maria zorgde op de bruiloft van Kana ervoor dat er nieuwe wijn kwam door
het wonder van Jezus. Maria kan ons helpen ervoor te zorgen dat de wijn in
ons leven niet op is of, om het spiritueel te zeggen, dat we vreugde blijven
vinden in het leven door te blijven vertrouwen op de Goddelijke
Voorzienigheid, die alles ten goede leidt.
Ik wens u allen een fijne en gezegende dag toe en ik wil u tot slot nu Gods
zegen schenken.

