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Op zondag 20 juni is in de kerken van onze parochie bekend gemaakt dat pastor Guido Die-
teren na de zomer de Titus Brandsmaparochie gaat verlaten.
Guido heeft een nieuwe benoeming aanvaard in het bisdom Den Bosch.
Per 1 september zal hij daar als pastor werkzaam zijn in de Augustinusparochie met de ge-
loofsgemeenschappen Berlicum/Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Guido Dieteren schrijft dat hij de afgelopen 23 jaar met veel plezier in onze parochie heeft 
gewerkt en geleefd. Het loslaten en het daarbij horende afscheid zullen voor hem dan ook 
niet makkelijk zijn.
Tegelijkertijd ziet hij uit naar deze nieuwe uitdaging.
In de volgende TitusBreed kunt u een interview met Guido Dieteren lezen.

De afscheidsviering van pastor Guido Dieteren zal op zondag 29 augustus om 10.00 uur in 
de kerk van Veenendaal gehouden worden.
Na afloop van de viering hoopt hij velen van u persoonlijk te ontmoeten en nog te spreken, 
voordat hij onze parochie gaat verlaten.

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: 
"Ik heb één hand vol klachten.

Zal ik ze eens opnoemen?"
"Laat maar eens horen", zegt de dokter.

 
"De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.

De vijfde vinger, dat er om me heen 
zoveel bekenden weggevallen zijn."

"Dat is inderdaad een hele hand vol", zegt de dokter.
 

"Maar die andere hand dan?" vraagt hij nieuwsgierig.
"Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?"

vraagt ze.
"Graag", zegt de arts.

 
"De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.

De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben 

van nog meer ziekten en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb 

om mijn rekeningen te betalen."
 

De dokter kijkt naar beide handen. 
De vrouw kijkt hem aan en zegt: 

"Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, 
tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. 

Ook twee handen die weten wat leven is.
 

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, 
wat er gebeurt als ik mijn handen 

vouw tot een gebed?" 
"Neen", zegt de dokter.

 
"Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. 

Dan gaat mijn hand met de zegeningen 
naar mijn hand met het verdriet. 
Dan vouw ik de vingers in elkaar 

en dan komen de moeilijke dingen 
tussen de zegeningen in. 

En de zegeningen houden die narigheid 
in mijn leven tegen. 

Biddend breng ik mijn verdriet bij God. 
Daarna tel ik de zegeningen.

 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, 

ze houden elkaar in evenwicht. 
Ze houden mij in evenwicht 

en zo is mijn leven ook minder zwaar."
 

De dokter knikt instemmend, 
vouwt de vingers van de ene hand 

tussen de vingers van zijn andere hand 
en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.
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