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Tijdens zijn bezoek aan de Focolarebeweging heeft Paus Fransicus uitdrukkelijk gevraagd om Kerk te zijn. Ook voor 

Chiara Lubich was dit heel reëel: het charisma van de eenheid is er niet voor ons, maar voor de hele Kerk.  

Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en nieuws delen.  We 

kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat er allemaal rondom 

ons gebeurt in de parochies.Op die manier willen we elkaar bemoedigen.  

 
 
 
 
 
In het Woord van Leven van september lezen we het volgende: 
  
“Hoe kunnen we dit Woord beleven? Door te proberen te groeien in de wederzijdse liefde in ons gezin, op ons werk, 
of in de parochie. Dit  Woord  vraagt  geduld, barmhartigheid voor de gebreken van onze naaste, beschikbaarheid 
om te helpen, het delen van materiële goederen, enz.   Zo kunnen we vele gelegenheden ontdekken om dit Woord 
te beleven. En als er een klimaat van wederzijdse liefde is, zal die warmte uitstralen naar iedereen. Ook naar hen die 
het christelijk leven nog niet kennen. Ze zullen erdoor worden aangetrokken en zullen er bijna zonder het te merken 
bij betrokken raken en zich deel voelen uitmaken van dezelfde familie.” 
 
Op vele plaatsen zijn de jongste jaren meerdere groepen gegroeid die mensen in rouw nabij willen zijn: ‘Rouwenden 
nabij’. Het doel is in de parochie een geest te brengen van aandacht voor wie rouwt om een overledene. 
Naastbestaanden krijgen een bezoek. Af en toe wordt er een avond georganiseerd waar iemand komt spreken over 
het rouwproces. Tijdens zulke ontmoetingen heb ik meermaals gezien hoe mensen in een parochie of dekenaat 
elkaar troosten en helpen. 
 
In Bree heeft de werkgroep ‘Rouwenden nabij’ al tweemaal een activiteit ‘Poëzie op het kerkhof’ georganiseerd. Dat 
was telkens een moment waarop 120 of meer mensen deelnamen aan dit bijzondere moment. Het trok mensen aan; 
ze voelen zich met elkaar verbonden.  
In dezelfde zin is er ook kort voor Allerheiligen een ‘bakje troost’. Enkele vrijwilligers begroeten degenen die de 
graven komen schoonmaken, bieden een kop koffie en wat cake, en geven de mensen de kans om een korte babbel 
te slaan over hun geliefde overledene.  
Het zijn telkens momenten waarop de warmte uitstraalt naar velen.  
Dit Woord van Leven doet me ook denken aan een belangrijk inzicht voor mezelf. Tijdens een gesprek over de 
toekomst van de parochies merkte een oudere en wijze priester op dat er door de veranderingen in de parochies 
heel veel verdriet is bij de gelovigen. De pastoor die wegvalt, misvieringen die niet meer kunnen doorgaan in onze 
kerk, enz…; het doet veel mensen pijn. Voor mezelf was dat een belangrijk inzicht. Ik wil de pijn van mensen zien en 
hen ook op dat vlak troosten en nabij zijn. 
 
Laten we proberen op te staan, elkaar te troosten en elkaar tot voorbeeld zijn in het omgaan met die moeilijkheden. 
Als we elkaar dan troosten, zal de onderlinge liefde toenemen en de gemeenschap groeien.  
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