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“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, 

het goede dat je is toevertrouwd.” 

                                                        (2 Tm 1, 14) 

 

      

 



1 1Tm 1, 2.  

2 Vgl. Paus Franciscus, Boodschap voor Wereld Missie Dag 2018.  

3 Voor meer informatie hierover zie: www.october2019.va. (ook in het Engels).  

De apostel Paulus schrijft aan Timoteüs, die hij zijn “geliefd kind”¹ noemt. Met 

hem heeft Paulus het evangelie verkondigd en aan hem heeft Paulus de 

gemeenschap in Efese toevertrouwd. 

Paulus voelt de dood naderbij komen en moedigt Timoteüs aan om door te gaan 

met zijn opdracht als gids van de gemeenschap. Timoteüs heeft een “kostbaar 

goed” ontvangen, dat wil zeggen: de inhoud van het christelijke geloof, zoals de 

apostelen dat hebben doorgegeven. En hij is er verantwoordelijk voor om dat op 

zijn beurt getrouw door te geven aan de volgende generaties. 

Voor Paulus betekent dit dat hij dit kostbare geschenk beschermt tegen verkeerde 

invloeden en het doet uitstralen naar anderen, ja dat hij zelfs bereid is om zijn 

leven te geven voor het verspreiden van de blijde boodschap van het evangelie. 
 

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is 

toevertrouwd.” 

Paulus en Timoteüs hebben de Heilige Geest ontvangen als een licht en als een 

garantie voor hun onvervangbare taak als herders en verkondigers van het 

evangelie. Via hun getuigenis en dat van hun opvolgers is de boodschap van het 

evangelie ook tot ons gekomen. 

Op dezelfde manier heeft iedere christen zijn ‘zending’ of ‘missie’ in zijn eigen 

sociale, kerkelijke of godsdienstige gemeenschap. Het gaat om: de opbouw van 

een verenigd gezin, de opvoeding van de jongeren, om inzet in de politiek en op 

het werk, om zorg voor de zwakke mensen, om de verlichting van de cultuur en de 

kunst met de wijsheid van het geleefde evangelie, om het toewijden van zijn leven 

aan God ten dienste van de broers en zusters. 

Volgens de woorden van paus Franciscus tot de jongeren is “iedere man en vrouw 

zelf een zending”². De maand oktober 2019 is door de katholieke Kerk uitgeroepen 

tot “Buitengewone Missiemaand”. Ook voor ons kan dit een gelegenheid zijn om 

heel bewust onze inzet te vernieuwen, om van ons geloof te getuigen met een 

open hart dat verruimd is door de evangelische liefde die ontmoeting en dialoog 

tot stand brengt³. 

Iedere christen is een “tempel” van de Heilige Geest. Hij maakt het mogelijk de 

“kostbaarheden” te ontdekken en te behoeden die ons zijn toevertrouwd, ze te 

laten groeien en ten dienste te stellen van iedereen. Het eerste van deze 

“kostbaarheden” is het geloof in de Heer Jezus. Dat geloof moeten wij christenen 

eerst tot leven brengen en voeden met gebed. Dan kunnen wij deze 

“kostbaarheid” ook doorgeven via het getuigenis van de liefde. 

Een pasgewijd priester vertelt: “Mij is de zorg toevertrouwd voor de gelovigen van 

een grote katholieke kerk in een Braziliaanse metropool. De sociale omgeving daar 

is vol problemen, en vaak hebben de mensen die ik ontmoet geen duidelijke 

religieuze identiteit. Ze nemen deel aan de mis, maar ook aan andere oude, 

traditionele ceremonies. Ik weet dat ik ervoor verantwoordelijk ben om het 

christelijk  geloof door te  geven in trouw  aan het  evangelie. Maar ik wil graag dat  



1 Chiara Lubich, Woord van Leven van oktober 1991, Nieuwe Stad, 10, 1991.  

iedereen zich in de parochie opgenomen voelt. Daarom heb ik het idee opgevat 

dat de misviering feestelijker zou kunnen zijn door gebruik te maken van de 

muziekinstrumenten die typisch zijn voor hun cultuur en zo waardering te tonen 

voor hun eigen culturele wortels. Dat is een veeleisende uitdaging, maar iedereen 

wordt er blij van. In plaats van de gemeenschap te verdelen worden we erdoor bij 

elkaar gebracht. We worden verenigd in wat we gemeenschappelijk hebben, 

namelijk het geloof in God die ons vreugde geeft.” 
 

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is 

toevertrouwd.” 

Een ander kostbaar geschenk dat we van Jezus zelf hebben ontvangen is zijn 

woord, dat woord is van God. 

“Deze gave brengt voor ons een grote verantwoordelijkheid mee. […] God geeft 

ons zijn woord om het door ons vrucht te laten dragen. Hij wil in ons leven en in 

ons handelen in de wereld die diepe omvorming bereiken waartoe het woord ons 

kan brengen. […] We kunnen dit Woord van leven in praktijk brengen door het 

woord van God lief te hebben en te proberen het steeds beter te leren kennen, 

maar vooral door het met steeds grotere edelmoedigheid te beleven. We kunnen 

het tot basisvoedsel van ons geestelijk leven laten worden, tot onze innerlijke 

leermeester, tot gids van ons geweten, tot vast ijkpunt voor al onze keuzes en 

handelingen. […] Er bestaat in deze tijd veel onzekerheid en verwarring, alles 

wordt gerelativeerd en in het vage gelaten. Door het woord van God te beleven 

zullen we niet alleen gesterkt zijn tegen dit ernstige gevaar, maar we zullen, zoals 

Jezus dat heel betekenisvol uitdrukt (vgl. Mt 5, 15-16), brandende lampen worden 

die met hun licht ook de anderen helpen om zich te oriënteren en de juiste weg 

terug te vinden.”¹ 

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven 

NIEUWE ADVENTSKALENDER VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR  

De adventskalender biedt de gelegenheid om op een originele manier de advent 
te beleven thuis, in de parochie of met de klas. 

We stellen de kinderen voor om aan de hand van allerlei doe-puntjes, zorg te 

dragen voor de mensen en de natuur, uit liefde voor de medemens en het milieu. 

De adventskalender is gedrukt op gerecycleerd papier. Het is een A2 blad, 

gevouwen in 4 zodat het resultaat een A4 formaat is. 

Een grote kerstboom telt 24 afscheurbare strookjes waarmee de kinderen een 
papieren ketting kunnen maken. Een kerststal kan rechtop gezet worden. Het 

kindje Jezus is nog bedekt met een zilveren laagje krasverf dat op kerstdag mag 
weggekrast worden. Aan de achterkant van de kerststal: het kerstverhaal. 

De prijs: 3 € - Vanaf 50 exemplaren: 2,5 €. De verzendkosten worden betaald 
door de geadresseerde. De kalender is half oktober klaar en kan vanaf dan verzonden 

worden. U kunt uw bestelling doorgeven via: hennie.janssen@telenet.be;  

Info : 0032 (0) 11 542146 of per post : Nieuwe Families – Focolarebeweging, P/A 
Centrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, B- 3111 Wezemaal 



www.focolare.org/belgium  woordvanleven@focolare.be 

Verantwoordelijke uitgever: Focolarebeweging, Annie Sarlet. Mimosalaan 42/2 

1150 Brussel. Overname van de tekst is toegelaten voor elk niet commercieel doel. 

De realisatie van het Woord van Leven is alleen mogelijk dankzij uw regelmatige 

financiële medewerking. Vrije bijdragen kunnen gestort worden op rekening 

IBAN: BE10 7340 2307 5804; BIC: KREDBEBB; E.N.S vzw, Olivierstraat 97, 3111 

Wezemaal. 

Agenda 

‘Prophetic Economy, een economie voor de mens, voor de planeet en 

de toekomst’  

Op 12 oktober 2019, voor ondernemers, overheden, academici, studenten, 

maatschappelijk middenveld en vrienden van de ‘Gemeenschapseconomie’. 

Gedragen door KULeuven, UCLouvain, netwerk Gemeenschapseconomie, ATD 

Quart Monde, Domus Mundi.  

Plaats: KU Leuven - Campus Brussel, Warmoesberg 6, 1000 Brussel.  

Inschrijven vóór 15.9.19: info@propheticeconomybelgium.org 

Deelname aan de kosten : 50 €, 20 € voor student en werkzoekende.  

Info: www.propheticeconomybelgium.org  
 

Startdag ‘Together4Peace’ (tieners van 13-17 jaar)  

Op zondag 20 oktober 2019. Plaats nog te bepalen.  

Contact : Wera et Fil ip Dedonder-Herkes, 016/58.33.75 - 0488/60.88.10 - 

wera.herkes@scarlet.be  
 

Tweedaagse voor kinderen van 4-8 en 9-12 jaar  

Op 1 en 2 november 2019 en op zaterdag 22 februari 2020, een mogelijkheid 

voor jongens en meisjes om de Spiritualiteit van de Eenheid te verdiepen, 

methodisch uitgewerkt voor deze leeftijdsgroepen.  

Plaats : Centrum Eenheid, 381 Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal.  

Contact : Isabelle Focant, 0479/ 43.69.24 - focant.isabelle@gmail.com - 

Christoph Hohl, christoph.hohl@gmail.com  

 

Elke maand:  
 

‘Café à la Bonheur’ Tijd voor vriendschap  

* Op de ‘Mariapolis Vita’ te Rotselaar, Centrum Eenheid: 1ste vrijdagavond van 

de maand.  

* In Brussel 1000, Hogestraat 65: 3e vrijdagavond van de maand.  
 

 

Werkdag op de Mariapolis Vita elke eerste vrijdag van de maand, 9u - 16u. 

Afspraak in het centrum Eenheid. Het centrum voorziet het middageten. Info en 

inschrijving: Jan en May Willekens, janmayw illekens@hotmail.com , 

0474/64.00.6  


