Graag stellen we aan u voor Adrian en Doreen Pais,
actieve parochianen in de Lodewijkkerk sinds november
2017.
Binnenkort krijgt hun leven een nieuwe wending. In het
onderstaande artikel leest u meer over wie ze zijn, wat
de Lodewijkkerk voor hun betekent en wat de nieuwe
wending is.
Adrian is een wereldburger te noemen. Zijn ouders zijn
van Indiase komaf. Adrian is in Zambia geboren en groeide
daar op met zijn zus Maria en ouders. De kerk in Zambia is zeer jong, snel groeiend, vreugdevol en
springlevend. Een rijke ervaring om meegekregen te hebben. De kerk is daar aanwezig in het dagelijks
leven. Vreugde en verdriet worden vóór de voordeur gedeeld ipv achter de deur. De
geloofsgemeenschap is als een familie. Geloof en het leven zijn met elkaar verweven. De naam van Jezus
mag genoemd worden. Een ervaring die in het hart is gegrift van Adrian en waarover hij vol
enthousiasme vertelt. Als 11 jarige jongen ging hij naar een benedictijnse kostschool in Kent, Engeland.
Het was moeilijk om al zo jong van huis te zijn en zijn geliefde Zambia achter te laten, maar het heeft
hem ook gevormd in zijn geloof. Wanneer hij zijn ouders miste waren God de vader en Moeder Maria,
heel dichtbij. Vanaf zijn 16e verhuisde het gezin naar Nieuw-Zeeland om de studietijd te vervolgen en
uiteindelijk te werken. Tijdens een van de vele reizen die Adrian in zijn 20-er jaren maakte, kreeg Adrian
een baan aangeboden in Nederland, en zo gebeurde het dat Adrian verhuisde naar Nederland om te
werken bij TNO in Den Haag.
Net toen Adrian aan het overwegen was om terug te keren naar zijn familie in Nieuw Zeeland ontmoette
hij in 2013 Doreen in de Amsterdamse kerk “De Papageaai”. Doreen komt oorspronkelijk uit het
brabantse dorp Oisterwijk. De ontmoeting mondde uit in een huwelijk in 2016 in de Oisterwijkse
Petruskerk en sinds 2017 zijn zij woonachtig in Leiden en parochianen van de Lodewijk.
Doreen is betrokken bij het Lodewijkkoor sinds ze in Leiden kwam wonen, de cathechese van de goede
herder en later ook de 24-uurs aanbidding.
Zingen voor de Heer in het Lodewijkkoor.
“Het Lodewijkkoor is echt een heel bijzonder koor. Ik heb bij vele kerkkoren gezeten, maar het
Lodewijkkoor heeft mij het meest geraakt. “ Waarom?
“We zijn maar heel klein groepje en van allerlei pluimage. Maar we hebben een gezamenlijk doel: zingen
voor de Heer; dat de muziek de H. Mis mag ondersteunen en het hart van de kerkganger meer geopend
mag worden voor een ontmoeting met de levende Heer. Wij hopen dat de muziek en de teksten hierbij
helpen. Voorafgaand aan de H. Mis bidden we samen als koor dat wat we zingen mag helpen aan een
ontmoeting met God. Het is een koor waar de lamme de blinde helpt. We zijn niet perfect, maar de een
heeft talent voor ritme, de andere heeft een zuivere stem, weer een ander is attent en dienstbaar en zo
helpen we elkaar. Ik heb dit zelf ook zo mogen ervaren. Een half jaar geleden werd mij gevraagd het
dirigeren over te nemen. Dit had ik nog nooit gedaan, maar door het gebed, de hulp, geduld en tips van
de andere koorleden is het gelukt. De eerste keer met knikkende knieën. Dat weet ik nog goed ☺. We
hebben veel plezier in het zingen en zijn een fijne biddende vriendengroep geworden. Heel bijzonder. En
zingen is dubbel bidden.”
De cactechese van de Goede herder waaraan Doreen mocht meehelpen beveelt ze van harte aan. “Het
is een hele bijzondere manier van catechese. Ikzelf heb geholpen bij Atrium 1, dit is het eerste niveau

voor kinderen van 3 tot 6 jaar, waarvan ik veel heb mogen leren en kan gerust zeggen dat het mij heeft
geëvangeliseerd. Ik gun ieder kind om deze catechese te mogen beleven en iedere volwassenen om
eens een keer te proeven wat het is.
Op zaterdagen van 7.00u-8.00u heeft Doreen haar vast aanbiddingsuur. “Het is het beste uur van de
week! Het samen zijn in stilte bij mijn Heer. Een ontmoeting van Hart tot hart. De tijd met God is nooit
voor niets en ik ga altijd verandert heen dan ik gekomen ben.
Het is ook iedere week weer bijzonder om daar mijn medebidders te ontmoeten. De trouw die zij laten
zien helpt mij ook weer. Het is heel bijzonder. “
Echter dit alles gaan Adrian en Doreen binnenkort verlaten. Hun leven krijgt een nieuwe wending.
Vrucht van Corona
Het begon in 2020 met de komst van Corona. Adrian en Doreen gingen op bedevaart naar Heiloo en
werden gegrepen door de tekst op het heiligdom : “Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren” We
voelden hierin een aansporing om in deze onzekere tijd dagelijks de rozenkrans te gaan bidden.
Intussen hadden we een intentielijst gemaakt met namen van mensen waarvan we wisten dat zij gebed
nodig hadden of mensen die om ons gebed hadden gevraagd. De lijst was lang, heel lang…Er is veel om
voor te bidden.”
Zelf hadden ze ook een intentie opgeschreven: “voor onze roeping en taak als gehuwde in de kerk en
wereld.” We ervoeren dat met Corona een vreemde tijd aanbrak, maar ook een tijd die vrucht zou
kunnen voortbrengen. “Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren” Het vluchtige leven kwam tot
stilstand. Nood leert bidden. We gingen op onze knieën en mochten de kracht en de rust van het
rozenkrans gebed ervaren. “
In de Maria maand oktober jl. werden Adrian en Doreen gebeld. Het bezinningscentrum Emmaus in
Helvoirt zocht een echtpaar; een vader en moeder voor de missie, voor het beheer en de gastvrijheid
van het huis, voor de zorg voor de werkgemeenschap en de tientallen vrijwilligers en de gastgroepen.
Een echtpaar dat op het terrein van Emmaus wilde gaan wonen en werken.
Het bezinningscentrum Emmaus ligt in
Brabant in het plaatsje Helvoirt onder de rook
van Den Bosch. Het is een voormalig oud
klooster wat rond 1920 werd gebouwd als
missiehuis voor de Paters van het Goddelijk
Woord (S.V.D.) . In 1989 werd het gekocht
door de Stichting Getuigenis van Gods Liefde
dat was opgericht door Piet en Trude
Derksen. Het huis biedt gastvrijheid aan vele
groepen, toegespitst op christelijke vorming.
“Er laaide een vuur op in onze harten voor deze zending. We zijn een onderscheidingstraject in gegaan
van een paar maanden met een priester en een bevriend echtpaar en met het bestuur van Emmaus. De
weg werd steeds concreter. Aan het begin 2021 hebben we Ja gezegd. “
“Met vreugde en pijn gaan we daarom binnenkort verhuizen. Pijn omdat we in de Lodewijkkerk echt een
thuis hebben gevonden. Een parochie die werkelijk gemeenschap is. Waar er gebeden, gevierd en
meegeleefd wordt, waar samen gezocht wordt naar Christus en waar men niet moe is om Het Evangelie

te verkondigen. Waar de ontmoeting met Christus centraal staat , een plek waar de priester ons steeds
weer de weg naar Christus wijst en als een herder voor ons uittrekt. Kortom een oase. We hebben er
veel geleerd en veel mogen ontvangen. 3 jaar lang. En nu is de tijd, eerder dan verwacht, gekomen dat
we verder trekken.”
“Er is Vreugde omdat er een zending op ons wacht. Een
unieke plaats in Nederland waar faciliteiten geboden
worden zodat mensen God kunnen ontmoeten. Jaarlijs
komen er zo’n 300 groepen naar Emmaus. Het is een plek
waar de hemel de aarde raakt. De prachtige kapel die daar
centraal in het huis aanwezig is, is daar een goede plek
voor. “ Doreen heeft het zelf mogen ondervinden. Zij was
19 jaar toen zij in Emmaus tijdens een zomerkamp van de
gemeenschap Emmanuel waar zij als leiding aan deelnam,
de liefde van God heeft mogen ontdekken; in de stilte van nachtelijke aanbidding in de Kapel van
Emmaus. Vanaf toen
veranderde iets. “Ik weet nog dat ik ‘s ochtends wakker werd en een diep verlangen in mij was om naar
de Eucharistie te gaan. En ik haast niet kon wachten tot het avond was om deel te nemen. Ik wist vanaf
toen zeker: Ja God bestaat . Emmaus heeft daardoor een bijzondere plek in mijn hart. “ Het is een plek
waar al meer dan 100 jaar wordt gebeden en waar vele missionarissen zijn uitgezonden om de
Barmhartigheid te gaan brengen naar de uithoeken der aarde. Nu is Nederland een missieland en mag
de Barmhartigheid van God dichterbij huis in Nederland verkondigt worden. In de rijke geschiedenis van
bezinningscentrum Emmaus mogen zij hun steentje bijdrage samen met medewerkers en de vele
vrijwilligers.
“We gaan dus verhuizen medio maart. We nemen de ervaringen van de missionaire Lodewijkparochie
mee in onze rugzak. Het belangrijkste daarin is: Christus centraal. Vanuit de aanbidding en Eucharistie
leven en werken. Met, voor en door Jezus! In een psalm wordt het zo treffend gezegd: Als de Heer zijn
huis niet bouwt, werken de bouwers tevergeefs.”
Doreen en Adrian hopen op uw gebed!
En als de lockdown voorbij is heten zij u van harte welkom op het bezinningscentrum Emmaus!
Indien enthousiast bent geworden en Emmaus financieel zou willen ondersteunen voor hun missionaire
activiteiten dan kunt u uw gift geven: RKI Bezinningscentrum Emmaus IBAN: NL83 RABO 0157 339
351. Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Wilt u meer weten over de catechese van de goede herder? Ga naar: www.catechesegoedeherder.nl
Houdt u van zingen en wilt u kijken of het lodewijkkoor iets voor u is? Stuur een berichtje naar
lodewijkkoor@gmail.com
Wilt u graag deelnemen aan de 24 uurs aanbidding?: stuur een berichtje naar
aanbiddingleiden@gmail.com

