HET MISSIEKRUIS
Zoals in veel oudere kerken hangt
ook in de O.L.Vrouwekerk achterin
een
Missiekruis,
een
bijna
levensgroot kruis met de lijdende
Christus.
Dit Missiekruis heeft niets van doen
met de missie in verre landen, maar
met de missie in de eigen parochie.
Wat was namelijk het geval?
Op gezette tijden, meestal om de 10
jaar was er in de parochie een missie.
Dat was een hele gebeurtenis!
Gedurende een aantal weken waren
er dan paters in de parochie
werkzaam. Vaak waren het Redemptoristen, maar ook Franciscanen
en andere orden deden mee.
In zo'n missie werd de parochie flink
onder handen genomen. Er waren
preken voor allerlei groepen: voor
gehuwden, verloofden, jongeren,
enzovoort. En altijd in een volle
kerk! Ook werden er huisbezoeken
gedaan. En natuurlijk werd er veel
biecht gehoord.
Tijdens de missie werd er volgens een eenvoudig schema gepreekt: wij zondige
mensen worden verlost door het lijden van Jezus Christus.
De eerste preken gingen er dan ook over hoe zondig en klein wij mensen zijn. Het
waren vaak echte "donderpreken" Daarna kwamen de preken over de verlossing, de
redding van de mens. Soms waren de toehoorders echter zo bang geworden door de
preken over de verlorenheid van de mensheid dat ze de volgende- die over de
verlossing- niet meer in zich opnamen.
We kunnen ons nu niet meer zo goed voorstellen dat deze missiepreken zo'n invloed
konden hebben. Het paste in de tijd toen het geloof in de levens van de mensen een
centrale plaats innam.
Op het kruis achter in de kerk staan de data vermeld van de plechtige sluiting van de
missies, precies om de 10 jaar in 1931, 1941, 1951 en 1961. Daarna was de tijd voor
de missies voorbij.
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