
 
 
 
EEN UNIEKE PINKSTERZONDAG VOOR JANA 
 
Pinksteren 2021 was een unieke dag voor Jana, een dag waar ze maandenlang naar 
uitkeek. Hieronder een verslag van Corina en Anita, die met haar de lange weg 
aflegden. 
  
 
Hoe het begon  
 
Jana en Yves zouden in de kerk van Blaasveld trouwen. Jana wilde graag christen 
worden en begon vol goede moed aan de doopsel- en vormselcatechese. 
Op de koude zonnige Pinksterdag van 2021 ontving Jana Deconinck in één beweging 
de drie initiatiesacramenten: doopsel, vormsel en eucharistie. 
In september 2019 zette Jana een eerste stap in dit verhaal. Twee jaar lang was ze een 
catechumeen of een volwassene die zich voorbereidt op het ontvangen van de 
initiatiesacramenten. Ze legde een mooie weg af in het proces om zich klaar te stomen 
tot  volgeling van Jezus. Bedoeling was dit traject af te ronden op Paaszaterdag 2020.  
 
 
Uitstel maar geen afstel 
 
Iedereen weet wat in 2020 gebeurde: de uitbraak van de coronapandemie. Alle plannen 
en afspraken vielen plots in het water. Ook de ‘officiële bevestiging’ van het ‘christen 
worden’ van Jana. Alles uitstellen naar Pasen 2021 leek een betere en veilige keuze in 
onze ogen. Maar na een moeilijk en onzeker jaar bleek Pasen 2021 nog niet het 
moment voor een volwaardige viering. Nog maar eens uitstellen dan maar?  Een 
tegenvaller, niet in het minst voor Jana. Ondertussen maakten we ons sterk dat er met 
Pinksteren 2021 meer mogelijk zou zijn: terug met meer mensen samen in de kerk 
zodat het verwelkomen van een nieuwe christen in de grote familie op de normale 
feestelijke manier zou kunnen gevierd worden.    
Maar gaandeweg werd meer en meer duidelijk dat onze plannen om groots te vieren 
botsten met de realiteit. Wat nu gezongen? Wij hadden twee keuzes: ofwel met een 
zeer beperkt publiek van 15 mensen Jana in de grote christelijke familie ontvangen, 
ofwel  wachten tot het tweede weekend van juni wanneer een volwaardige Eucharistie 
in grote kring opnieuw toegelaten zou zijn. 
Na zoveel maanden van wachten, aanpassen en uitstellen koos Jana voor een intieme 
viering. 
 
 
3 sacramenten gebundeld.  
 
Zo is  Pinksterzondag 23 mei de dag van haar doopsel, vormsel en eucharistie 
geworden.  Jana was zenuwachtig maar vooral blij! Alleen naaste familie, een paar 
begeleiders van de parochie en natuurlijk haar meters mochten de Eucharistieviering 
bijwonen. 
Ik was erbij en ik kan zeggen dat er een mooie viering was, een inspirerend uur waarin 
woorden van steun, bemoediging en hoop zijn uitgesproken. De symboliek rond dit 
Pinksterfeest  gaf een extra toets aan de plechtigheid. 
Het was mooi, intiem met jammer genoeg , zoals de wet voorschrijft, maar 15 
aanwezigen.  Het kon echter het geluk van Jana niet bederven. De doopkaars toverde 
lichtjes in haar ogen  



Jana’s weg als christen begint nu pas. Christen zijn maakt van niemand een superheld, 
ook van Jana niet. Je blijft een gewone mens die een speciale kracht heeft: het geloof in 
Christus.  
 
Proficiat Jana en welkom in de christelijke gemeenschap. 
Het huwelijk wordt gepland in 2022. 
 
 

 
 

 


