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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.  

 
 
 
 
 
 
 “We worden deze maand aangemoedigd om het huidige ogenblik intens te beleven en nu lief te hebben, niet 

morgen, nu te vergeven, niet later. (…) Elk moment kunnen we benutten om de komst van de Heer naderbij te 

brengen. Iedere kleine daad van liefde, ieder vriendelijk gebaar, iedere glimlach die we geven, brengt Hem naderbij.” 

Tijdens de voorbereiding van de eerste communie in onze parochie werken we samen met ouders. Zij helpen tijdens 

ouderavonden, tijdens catechesemomenten van de kinderen, lezen een gebed of voorbede tijdens de vieringen, ... 

Als coördinator sta ik in voor de afspraken met de pastoor en met de scholen. Op een dag verneem ik dat één van de 

ouders, zonder mijn medeweten, afspraken heeft gemaakt met één van de scholen. Ik ergerde me omdat ik vreesde 

voor misverstanden. Op dat ogenblik verbleef ik in het buitenland. Ik nam me voor het voorval te bespreken met 

deze ouder zodra ik terug thuis was. Maar vervolgens dacht ik aan het gebed van Jezus: “Mogen allen één zijn.” Ik 

realiseerde me dat ik daartoe zelf meteen de eerste stap moest zetten. Ik nam meteen telefonisch contact op. In alle 

vriendschap en met wederzijds begrip werd het voorval uitgepraat en we houden beiden een mooie herinnering aan 

de samenwerking. 

Onlangs vroeg een oudere man die mantelzorg geeft aan zijn zieke echtgenote om een gesprek te hebben. Of hij 

meteen bij mij thuis kon langskomen. Op dat ogenblik had ik andere dringende zaken te doen. Ik aarzelde even en 

dacht ik eraan om hem te vragen op een later tijdstip te komen. Maar: “Wat je aan de minsten van de mijnen hebt 

gedaan, heb je aan Mij gedaan.” Dus dacht ik: “voor Jou” en besloot onmiddellijk tijd voor deze man te maken. Hij 

was er heel blij omen vatte weer goede moed om de zorg voor zijn vrouw verder op te nemen. 

In een revalidatiecentrum waar ik gedurende enkele weken per jaar vrijwilligerswerk doe, ontmoette ik een man die 

herstelde van een zwaar auto-ongeval. Hij is een vlotte prater en gaf de indruk goed te kunnen omgaan met zijn 

situatie. Op een dag merkte ik dat hij heel laat aan tafel kwam en als allerlaatste in het restaurant bleef zitten. Ik 

zette me naast hem en vroeg hem hoe het met hem ging. Hij vertelde dat zijn toestand hem bijzonder zwaar viel. Ik 

liet hem vertellen over zijn actieve leven voor zijn ongeval en hoe hij zijn huidige situatie ervoer. Toen ik hem met 

zijn rolwagen terug naar zijn kamer bracht, zegde hij dat hij gehoord had dat er een kapel was in het 

revalidatiecentrum. Ik legde hem uit waar die zich in het gebouw bevond. “Maar daar kan ik op eigen kracht niet 

geraken,” antwoordde hij. Ik dacht even na over wat ik nog te doen had, maar dacht ook aan het evangelie van de 

barmhartige Samaritaan waarin Jezus oproept om naaste te zijn van wie op onze weg komt. We zijn dus samen naar 

de kapel gegaan. We hebben er een tijdje gebeden. Voor het verlaten van de kapel wilde de man twee kaarsjes 

aansteken bij het Mariabeeld: één kaarsje voor zijn intentie en één kaarsje voor mij en mijn familie. 
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“Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.”(Mt 24, 42) 
 


