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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.  

 
 
 
 
 
 

Deze maand worden we uitgenodigd om “in de schoenen” van de ander te gaan staan en iedereen 

onthalend tegemoet treden, los van afkomst, cultuur, leeftijd, …. 

Als vormselcatechist is het elk jaar weer een verrassing om de jongeren te ontdekken waarmee we mogen 

op weg gaan. Sommigen hebben meer zorg nodig dan anderen. Zoals ieder jaar werden we door de 

leerkrachten van de scholen geadviseerd wie we wel en niet in één en hetzelfde groepje zouden zetten. 

Er was een jongen bij waar ze alleen maar negatieve commentaar over hadden. Hij kon niets goed doen. 

Voor ons was dit een extra aandachtspunt. Een kind dat extra liefde nodig had, en waarom gedroeg hij zich 

zo. Hij werd niet ingedeeld in ons groepje, dus hadden we maar sporadisch contact. 

Als verantwoordelijken organiseerden we ook een weekend. We kregen te horen van de catechist 

(gesteund door de leerkracht) dat het beter was dat die jongen niet mee ging, want hij zou alleen maar een 

last zijn. Dit ging in tegen alles wat we als christen wilden leven. Chiara leerde ons om iedereen te 

beminnen. Nadat we er samen over gesproken hadden, hebben we beslist dat hij mee mocht en dat wij de 

verantwoordelijkheid zouden dragen.  

Later op het jaar, op Goede vrijdag, organiseerden we een fakkeltocht. Naar jaarlijkse gewoonte mochten 

de vormelingen fakkels dragen. En alweer kreeg de jongen te horen dat hij geen fakkel mocht dragen, want 

dat het te gevaarlijk was. Ook daar hebben wij hem de kans gegeven en hij heeft het niet misbruikt.  

Tijdens dat jaar hebben we geprobeerd om hem te onthalen, om te begrijpen waarom dat voor hem 

allemaal zo moeilijk was. We hebben hem omringd met onze liefde en kansen gegeven. Op het einde van 

het jaar, na de vormselviering, was hij de enige die naar ons toe kwam om ons te bedanken. 

             Ann 

 

HEB JE ZELF OOK EEN ERVARING OM TE DELEN? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE  

    “De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk” (Hnd 28,2) 
 


