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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 enkel voor ons, maar voor de hele Kerk.  

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

 
 
 
 
 
 

Sinds enkele maanden zijn we op weg met verschillende parochies om het leven in de pastorale eenheid 
vorm te geven en te versterken. Maar dat gaat gepaard met veel spanningen, tegenstellingen, ja zelfs 
verdeeldheid. Vanaf het begin van dit lange proces had ik het gevoel dat mijn kleine bijdrage kon zijn: 
diegenen ondersteunen die ontmoedigd zijn en contact houden met diegenen die ervoor kiezen om zich te 
isoleren van de rest. Kortom aandacht hebben voor iedereen en luisteren naar iedereen. Ik voel ook dat ik 
geroepen ben om sterker naar de Geest te luisteren om me niet in verwarring te laten brengen door 
degene die verdeeldheid zaait. Want gelegenheden om te oordelen, kwaad te worden, kritiek te geven, … 
zijn er in overvloed.  

Zo had ik vernomen dat een bejaard echtpaar, dat zeer betrokken is bij onze parochie, zijn afkeuring had 
uitgesproken over het feit dat er voortaan maar één gemeenschappelijke eucharistieviering zou 
plaatsvinden op zondag. Dit besluit werd genomen na lang nadenken, en vooral om tegemoet te komen 
aan de vraag van jonge gezinnen, waarvan velen pas de weg naar het geloof hadden terug gevonden. 
Deze gezinnen wilden niet elke week van parochie wisselen, maar gaven de voorkeur aan het gemak van 
de ene gemeenschappelijke plaats.  

Daarom besloot ik om dit echtpaar te bezoeken, toch een beetje bang  dat ze mijn toenadering niet zouden 
begrijpen. Maar diep van binnen leek het me dat de Geest me aanspoorde om deze stap te zetten en dat 
ik, om dit moeilijke moment te beleven, niet alleen zou zijn. Ik was verbonden met iedereen die deze 
ontmoeting samen met mijn gebed had toevertrouwd aan God. Jezus zou me zeker ondersteunen. Ik wilde 
ze niet "overtuigen", maar naar ze luisteren en de dialoog aangaan. 

Ze hebben verteld wat ze diep van binnen voelden, hun ‘niet verstaan’ van de situatie, hun twijfels en hun 
ongerustheid over de veranderingen waarvoor de parochies hadden gekozen. Hun gevoel dat ze vergeten 
werden en aan de kant gezet. Ik voelde en begreep hun lijden. Na lang naar hen te hebben geluisterd en 
hun diepe verdriet in mij opgenomen te hebben, heb ik geleidelijk aan de redenen voor deze verandering 
uitgelegd.   

Deze ontmoeting was een sterk moment van uitwisseling en wederzijds begrip, veel meer dan ik me had 
voorgesteld. Ze gaven aan dat ze vrede hadden gevonden. Voordat ik bij hen vertrok, vertrouwden ze mij 
toe dat ze van plan waren om deel te blijven nemen aan de gemeenschappelijke vieringen met de families. 
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HEB JE ZELF OOK EEN ERVARING OM TE DELEN? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE  

“Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft”(Rom 12, 15) 
 


