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« Veillez donc, car vous ne savez pas 

    quel jour votre Seigneur va venir » 

                              (Matthieu 24,42) 

‘Together4Peace’ (tieners van 13 – 17 jaar)
Het weekend van 18 - 19 januari 2020, in het Sint Pauluscentrum, te Rotselaar. Contact: Wera 
en Filip 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 zaterdag 22 februari 2020, een mogelijkheid voor jongens en meisjes om de Spiritualiteit 
van de Eenheid te verdiepen, methodisch uitgewerkt voor deze leeftijdsgroepen. Plaats: Cen-
trum Eenheid, 381 Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal.
Contact: Isabelle Focant, 0479/43.69.24 - focant.isabelle@gmail.com - Christoph Hohl, 
christoph.hohl@gmail.com

“Goed communiceren voor een betere opvoeding” – Up2me, parcours voor ouders 
en opvoeders 
Op zaterdag 22 februari 2020,van 10 - 16u (onthaal om 9u30), in het Centrum Eenheid. 
Bijdrage : 12 € /persoon. Picknick meebrengen, soep en drank ter plaatse. Inschrijven 
noodzakelijk vóór 12.2.2020. Programma voorzien voor kinderen en tieners. Kinderop-
vang > 3 jaar. 
Inschrijving: Liesbeth Dedonder, liesbethdedonder@gmail.com

Jaarlijks verdiepingscongres te Rome
Van 26 tot 29 februari 2020, in het internationaal Focolarecentrum te Castel Gandolfo. Voor 
volwassenen en jonge volwassenen die wensen dieper in te gaan op de spiritualiteit van 
Focolare. 
Contact: Mon Van Schoor : edmond.van.schoor@telenet.be - 0476/90.98.23 ; Vera Dewals : 
dewalsvera@hotmail.com - 0474/62.36.70.

Herdenking van de stichteres Chiara Lubich in maart 2020
De 100ste verjaardag van haar geboorte zal gevierd worden in de verschillende lokale ge-
meenschappen. Meer info op www.focolare.org/belgium .

Opendeurdag voor wie geëngageerd is in parochie of pastoraal
Op 21 maart 2020, in het Centrum Eenheid. Meer info in februari en op onze website.
Contact: Johan en Ann Verhegge-Stevelinck, 016/58.27.68 of 0496/ 82.05.08 - ann.steve-
linck@telenet.be

 ‘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, janmaywillekens@hotmail.com, 0474/64.00.63.

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. 
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1 D’après Parole de Vie de décembre 1978, in Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città 
Nuova, Roma 2017) p. 123.  

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Dans ce passage de l’évangile de Matthieu, Jésus prépare ses disciples à 
son retour définitif, qui sera inattendu. 
L’époque de Jésus comportait beaucoup de souffrances et, pour le peuple 
d’Israël, l’espérance reposait sur une intervention du Seigneur pour mettre 
fin aux larmes. Cette attente n’était pas un motif de peur, mais plutôt de 
réconfort, comme le temps du salut. 
Ici Jésus nous indique comment l’attendre : bien vivre l’instant présent, car 
il reviendra quand nous serons au travail ou à la maison, occupés par les 
tracas du quotidien, où souvent nous oublions Dieu, trop pris par les 
préoccupations du lendemain. 
Veiller : c’est une invitation à garder les yeux ouverts et reconnaître les 
signes de la présence de Dieu dans l’histoire comme dans la vie 
quotidienne ; c’est aider les autres, ceux qui vivent dans l’obscurité, à 
trouver la route de la vie. L’incertitude quant au jour précis de la venue de 
Jésus met le chrétien dans une attitude d’attente continuelle. Elle 
l’encourage à vivre l’instant présent avec intensité, en aimant aujourd’hui 
et non demain, en pardonnant maintenant et non plus tard, en 
transformant la réalité dès maintenant et non quand il y aura de la place 
dans l’agenda. 
Méditant cette Parole, Chiara Lubich écrivait : « En général, nous ne vivons 
pas la vie. Bien plutôt, nous nous traînons en attendant un “après” qui 
devrait être “meilleur”. Le fait est qu’un “après-meilleur” doit arriver, mais 
ce n’est pas celui auquel nous nous attendons. Dieu nous a donné 
d’attendre quelqu’un ou quelque chose qui puisse nous satisfaire. Alors 
nous imaginons, par exemple, un jour de fête, du temps libre, ou une 
rencontre particulière. Pourtant, lorsque ces moments finissent, nous ne 
sommes pas encore satisfaits, au moins pas entièrement. Et nous 
reprenons le train-train d’une existence vécue sans conviction, sans cesse 
en attente. La vérité est que, parmi les éléments qui composent la vie, il en 
est un auquel personne ne peut échapper : c’est la rencontre avec le 
Seigneur qui vient. Voilà le “meilleur” auquel nous tendons 
inconsciemment, parce que nous sommes faits pour le bonheur. Et la 
plénitude du bonheur, lui seul peut la donner¹. » 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Nous savons que le Seigneur viendra à la fin de notre vie, mais nous 
pouvons déjà le reconnaître réellement présent dans l’Eucharistie que nous  

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Tweehonderdzesenzeventig schipbreukelingen bereiken de kust van een eiland in 
de Middellandse Zee, nadat ze twee weken eerder op drift waren geraakt. Ze zijn 
doorweekt, uitgeput en doodsbang. Ze hebben hun onmacht gevoeld tegenover de 
krachten van de natuur en hebben de dood in de ogen gekeken. Onder hen bevindt 
zich een gevangene op weg naar Rome om er voor de keizer te verschijnen en door 
hem geoordeeld te worden. 
Dit is geen nieuws uit de berichtgeving in onze dagen; dit is het verhaal van de 
apostel Paulus. Hij wordt naar Rome gebracht waar hij zijn zending als verkondiger 
van het Evangelie zal bekronen met het getuigenis van het martelaarschap.
Hij vindt steun in zijn onverwoestbaar geloof in de Voorzienigheid. Ondanks het feit 
dat hij als gevangene mee reist, is hij erin geslaagd om zijn onfortuinlijke lotgeno-
ten moed in te spreken tot aan de landing op het strand van Malta. 
Daar gaan bewoners hen tegemoet, vangen hen op bij een groot vuur, zodat ze 
kunnen bijkomen. Daarna zorgen ze voor hen. En aan het eind van de winter, on-
geveer drie maanden later, geven ze hen het nodige om veilig verder te kunnen 
reizen.

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Paulus en de andere schipbreukelingen ondervinden de warme, concrete gastvrij-
heid van een bevolking die nog niet aangeraakt is door het licht van het Evangelie. 
En het is geen haastig, onpersoonlijk welkom. Nee, ze doen er alles aan om de 
situatie van hun gasten te verlichten, zonder culturele, godsdienstige of sociale 
vooroordelen. Om dat te kunnen is de persoonlijke inzet en die van heel de ge-
meenschap nodig. 
Iedere mens heeft het in zich om de ander te onthalen. Het maakt deel uit van 
zijn DNA. Hij is een schepsel dat het stempel draagt van de barmhartige Vader in 
de hemel, ook al heeft hij het christelijk geloof niet ontvangen of is dat op de ach-
tergrond geraakt. Het is een wet die staat geschreven in het menselijk hart en die 
door het Woord van God in het licht wordt gesteld en bekrachtigd. Dat vind je in de 
Bijbel vanaf het verhaal van Abraham in Genesis (18, 1-16) tot aan de onthutsende 
openbaring van Jezus: “Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen” 
(Mt 25, 35). 
De Heer zelf geeft ons de kracht van zijn genade, opdat onze broze wil de volheid 
van de christelijke liefde kan bereiken. 
Met deze ervaring leert Paulus ons ook om te vertrouwen op de tussenkomst van 
God en zijn voorzienigheid. En dankbaar te zijn en waardering te hebben voor het 
goede dat we ontvangen dankzij de concrete liefde van velen die ons pad kruisen. 

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Deze tekst uit de Handelingen van de Apostelen werd door christenen van verschil-
lende Kerken van het eiland Malta voorgesteld als motto voor de Gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen in 2020. Ieder jaar vindt die plaats van 18 tot 25 januari 
(in het zuidelijk halfrond tussen Hemelvaart en Pinksteren). 
De gemeenschappen op Malta steunen talrijke initiatieven ten gunste van armen en 
immigranten, zoals het uitdelen van voedsel, kleding en kinderspeelgoed; ze onder-
wijzen de Engelse taal ten behoeve van de sociale integratie. Hun wens is dat de 
gastvrijheid mag groeien maar ook dat de gemeenschap tussen de christenen van 
verschillende Kerken gevoed wordt om getuigenis te geven van het ene geloof. 

En wij? Hoe kunnen wij aan onze broers en zusters getuigen van de liefde van God? 
Hoe kunnen wij bijdragen aan de opbouw van eensgezinde families, solidaire steden 
en sociale gemeenschappen die echt menselijk zijn? 

Chiara Lubich doet ons de volgende suggestie aan de hand: 
“Jezus heeft ons laten zien dat liefhebben betekent de ander aannemen zoals hij is, en 
op de manier waarop Hijzelf ieder van ons heeft aangenomen. De ander aannemen 
met zijn eigen smaak, zijn ideeën, zijn gebreken, zijn anders-zijn. In onszelf ruimte 
maken voor de ander, ons hart vrijmaken van iedere reserve, van ieder oordeel en 
van een instinctieve afkeer. We kunnen God geen grotere eer geven dan wanneer we 
ons best doen om de ander te aanvaarden. Want daarmee leggen we de basis voor 
een broederlijke gemeenschap. En niets geeft God zoveel vreugde als echte eenheid 
onder mensen. Door zo’n eenheid wordt Jezus aangetrokken om bij ons te zijn. En 
zijn aanwezigheid maakt alles anders. Laten we daarom iedere medemens tegemoet 
treden met de wens om hem of haar met een open hart aan te nemen en ervoor te 
zorgen dat vroeg of laat met hem of haar de wederzijdse liefde vaste voet krijgt.1“  

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

1 Zie: Chiara Lubich, Woord van leven van december 1986, in Nieuwe Stad 12, 1986, blz. 3.

Elk moment is een geschenk
Solidair met allen (p. 49-51)

De kunst van het liefhebben
De parel van het evangelie (p. 18-19); Het eerste kenmerk van de liefde (p. 23); Ons 
hart wijd open (p. 26); Weg met die oordelen (p. 28); Zonder beperking (p. 31); Met 
het hart van een moeder (p. 35); Een hemel op aarde (p. 41); De eerste stap zetten 
(p. 45); Gratis (p. 49); Een hart van vlees en bloed (p. 74); ‘Voor mij gedaan’ (p. 91); 
De ander onze weldoener (p. 97); De parel (P. 98)

Wat onze tijd boeit
Geef mij allen die eenzaam zijn (p. 20); Het eindexamen (p 40); In wie naast mij 
staat (p. 114-115) 

 Meditaties van Chiara Lubich   

Elk moment is een geschenk 
Inleiding (p. 9-13); In Christus die de waarheid is (p. 18); Goddelijk avontuur (p. 
24); Waakzaam zijn (p. 37-38); Solidair met allen (p. 49-51); Werken die blijven 
(p. 52-53); Met beide benen op de grond (p. 57); Alsof het de laatste keer was 
(p. 59); Liefde zijn in het heden (p. 67-68); De stem van God (p. 86-87) 
 

De kunst van het liefhebben 
Van ‘s morgens tot ’s avonds (p. 94) 
 

Wat onze tijd boeit 
De tijd gaat snel voorbij (p. 50); Zin geven aan de tijd (p. 52-53); In wie naast 
mij staat (p. 114) 
 

Wijsheid van Chiara Lubich 
14 januari (p. 21-22); 7 februari (p. 40-41); 12 april (p. 86); 12 mei (p. 106); 23 
mei (p. 112-113); 7 juli (p. 148); 12 augustus (p. 169); 19 augustus (p. 174); 6 
september (p. 189); 10 november (p. 233); 28 november (p. 242); 4 december 
(p. 249) 

kunnen zijn aanwezigheid nu al ervaren in de eucharistie, die we kunnen vieren 
en samen delen, in zijn Woord dat we kunnen beluisteren en beleven, in iedere 
broeder of zuster die we ontvangen, in zijn stem die spreekt in ons geweten. 
Ook vandaag stelt het leven ons voor veel uitdagingen, en we vragen ons 
misschien af wanneer al dit lijden een keer ophoudt. 
We kunnen niet passief afwachten dat de Heer tussenbeide komt. Elk moment 
kunnen we benutten om de komst van het Rijk Gods, zijn plan van 
broederschap, te bespoedigen. Iedere kleine daad van liefde, ieder vriendelijk 
gebaar, iedere glimlach die we geven, verandert ons bestaan in een 
voortdurende en vruchtbare afwachting. 
Paco is kapelaan in een ziekenhuis in Spanje, waar veel bedlegerige ouderen 
zijn die soms lijden aan ernstige, dodelijke ziekten. Hij vertelt: “Toen ik aan de 
deur klopte van de kamer van een patiënt, die het vaak uitschreeuwt tegen het 
geloof, had ik een kleine aarzeling. Maar ik zou willen getuigen van de liefde 
van God. Met mijn mooiste glimlach ga ik naar binnen, en spreek met 
zachtheid, ik vertel over de schoonheid van de sacramenten. Dan vraag ik of hij 
de sacramenten wil ontvangen. Zijn antwoord is: ‘Jazeker!’ Hij biecht, ontvangt 
de eucharistie en de ziekenzalving. Ik blijf nog even met hem praten. Wanneer 
ik wegga is hij rustig en vol vrede. En zijn aanwezige dochter is stomverbaasd.”
  
              Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven 



1 D’après Parole de Vie de décembre 1978, in Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città 
Nuova, Roma 2017) p. 123.  

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Dans ce passage de l’évangile de Matthieu, Jésus prépare ses disciples à 
son retour définitif, qui sera inattendu. 
L’époque de Jésus comportait beaucoup de souffrances et, pour le peuple 
d’Israël, l’espérance reposait sur une intervention du Seigneur pour mettre 
fin aux larmes. Cette attente n’était pas un motif de peur, mais plutôt de 
réconfort, comme le temps du salut. 
Ici Jésus nous indique comment l’attendre : bien vivre l’instant présent, car 
il reviendra quand nous serons au travail ou à la maison, occupés par les 
tracas du quotidien, où souvent nous oublions Dieu, trop pris par les 
préoccupations du lendemain. 
Veiller : c’est une invitation à garder les yeux ouverts et reconnaître les 
signes de la présence de Dieu dans l’histoire comme dans la vie 
quotidienne ; c’est aider les autres, ceux qui vivent dans l’obscurité, à 
trouver la route de la vie. L’incertitude quant au jour précis de la venue de 
Jésus met le chrétien dans une attitude d’attente continuelle. Elle 
l’encourage à vivre l’instant présent avec intensité, en aimant aujourd’hui 
et non demain, en pardonnant maintenant et non plus tard, en 
transformant la réalité dès maintenant et non quand il y aura de la place 
dans l’agenda. 
Méditant cette Parole, Chiara Lubich écrivait : « En général, nous ne vivons 
pas la vie. Bien plutôt, nous nous traînons en attendant un “après” qui 
devrait être “meilleur”. Le fait est qu’un “après-meilleur” doit arriver, mais 
ce n’est pas celui auquel nous nous attendons. Dieu nous a donné 
d’attendre quelqu’un ou quelque chose qui puisse nous satisfaire. Alors 
nous imaginons, par exemple, un jour de fête, du temps libre, ou une 
rencontre particulière. Pourtant, lorsque ces moments finissent, nous ne 
sommes pas encore satisfaits, au moins pas entièrement. Et nous 
reprenons le train-train d’une existence vécue sans conviction, sans cesse 
en attente. La vérité est que, parmi les éléments qui composent la vie, il en 
est un auquel personne ne peut échapper : c’est la rencontre avec le 
Seigneur qui vient. Voilà le “meilleur” auquel nous tendons 
inconsciemment, parce que nous sommes faits pour le bonheur. Et la 
plénitude du bonheur, lui seul peut la donner¹. » 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Nous savons que le Seigneur viendra à la fin de notre vie, mais nous 
pouvons déjà le reconnaître réellement présent dans l’Eucharistie que nous  

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Tweehonderdzesenzeventig schipbreukelingen bereiken de kust van een eiland in 
de Middellandse Zee, nadat ze twee weken eerder op drift waren geraakt. Ze zijn 
doorweekt, uitgeput en doodsbang. Ze hebben hun onmacht gevoeld tegenover de 
krachten van de natuur en hebben de dood in de ogen gekeken. Onder hen bevindt 
zich een gevangene op weg naar Rome om er voor de keizer te verschijnen en door 
hem geoordeeld te worden. 
Dit is geen nieuws uit de berichtgeving in onze dagen; dit is het verhaal van de 
apostel Paulus. Hij wordt naar Rome gebracht waar hij zijn zending als verkondiger 
van het Evangelie zal bekronen met het getuigenis van het martelaarschap.
Hij vindt steun in zijn onverwoestbaar geloof in de Voorzienigheid. Ondanks het feit 
dat hij als gevangene mee reist, is hij erin geslaagd om zijn onfortuinlijke lotgeno-
ten moed in te spreken tot aan de landing op het strand van Malta. 
Daar gaan bewoners hen tegemoet, vangen hen op bij een groot vuur, zodat ze 
kunnen bijkomen. Daarna zorgen ze voor hen. En aan het eind van de winter, on-
geveer drie maanden later, geven ze hen het nodige om veilig verder te kunnen 
reizen.

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Paulus en de andere schipbreukelingen ondervinden de warme, concrete gastvrij-
heid van een bevolking die nog niet aangeraakt is door het licht van het Evangelie. 
En het is geen haastig, onpersoonlijk welkom. Nee, ze doen er alles aan om de 
situatie van hun gasten te verlichten, zonder culturele, godsdienstige of sociale 
vooroordelen. Om dat te kunnen is de persoonlijke inzet en die van heel de ge-
meenschap nodig. 
Iedere mens heeft het in zich om de ander te onthalen. Het maakt deel uit van 
zijn DNA. Hij is een schepsel dat het stempel draagt van de barmhartige Vader in 
de hemel, ook al heeft hij het christelijk geloof niet ontvangen of is dat op de ach-
tergrond geraakt. Het is een wet die staat geschreven in het menselijk hart en die 
door het Woord van God in het licht wordt gesteld en bekrachtigd. Dat vind je in de 
Bijbel vanaf het verhaal van Abraham in Genesis (18, 1-16) tot aan de onthutsende 
openbaring van Jezus: “Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen” 
(Mt 25, 35). 
De Heer zelf geeft ons de kracht van zijn genade, opdat onze broze wil de volheid 
van de christelijke liefde kan bereiken. 
Met deze ervaring leert Paulus ons ook om te vertrouwen op de tussenkomst van 
God en zijn voorzienigheid. En dankbaar te zijn en waardering te hebben voor het 
goede dat we ontvangen dankzij de concrete liefde van velen die ons pad kruisen. 

“De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.”

Deze tekst uit de Handelingen van de Apostelen werd door christenen van verschil-
lende Kerken van het eiland Malta voorgesteld als motto voor de Gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen in 2020. Ieder jaar vindt die plaats van 18 tot 25 januari 
(in het zuidelijk halfrond tussen Hemelvaart en Pinksteren). 
De gemeenschappen op Malta steunen talrijke initiatieven ten gunste van armen en 
immigranten, zoals het uitdelen van voedsel, kleding en kinderspeelgoed; ze onder-
wijzen de Engelse taal ten behoeve van de sociale integratie. Hun wens is dat de 
gastvrijheid mag groeien maar ook dat de gemeenschap tussen de christenen van 
verschillende Kerken gevoed wordt om getuigenis te geven van het ene geloof. 

En wij? Hoe kunnen wij aan onze broers en zusters getuigen van de liefde van God? 
Hoe kunnen wij bijdragen aan de opbouw van eensgezinde families, solidaire steden 
en sociale gemeenschappen die echt menselijk zijn? 

Chiara Lubich doet ons de volgende suggestie aan de hand: 
“Jezus heeft ons laten zien dat liefhebben betekent de ander aannemen zoals hij is, en 
op de manier waarop Hijzelf ieder van ons heeft aangenomen. De ander aannemen 
met zijn eigen smaak, zijn ideeën, zijn gebreken, zijn anders-zijn. In onszelf ruimte 
maken voor de ander, ons hart vrijmaken van iedere reserve, van ieder oordeel en 
van een instinctieve afkeer. We kunnen God geen grotere eer geven dan wanneer we 
ons best doen om de ander te aanvaarden. Want daarmee leggen we de basis voor 
een broederlijke gemeenschap. En niets geeft God zoveel vreugde als echte eenheid 
onder mensen. Door zo’n eenheid wordt Jezus aangetrokken om bij ons te zijn. En 
zijn aanwezigheid maakt alles anders. Laten we daarom iedere medemens tegemoet 
treden met de wens om hem of haar met een open hart aan te nemen en ervoor te 
zorgen dat vroeg of laat met hem of haar de wederzijdse liefde vaste voet krijgt.1“  

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

1 Zie: Chiara Lubich, Woord van leven van december 1986, in Nieuwe Stad 12, 1986, blz. 3.

Elk moment is een geschenk
Solidair met allen (p. 49-51)

De kunst van het liefhebben
De parel van het evangelie (p. 18-19); Het eerste kenmerk van de liefde (p. 23); Ons 
hart wijd open (p. 26); Weg met die oordelen (p. 28); Zonder beperking (p. 31); Met 
het hart van een moeder (p. 35); Een hemel op aarde (p. 41); De eerste stap zetten 
(p. 45); Gratis (p. 49); Een hart van vlees en bloed (p. 74); ‘Voor mij gedaan’ (p. 91); 
De ander onze weldoener (p. 97); De parel (P. 98)

Wat onze tijd boeit
Geef mij allen die eenzaam zijn (p. 20); Het eindexamen (p 40); In wie naast mij 
staat (p. 114-115) 

 Meditaties van Chiara Lubich   

Elk moment is een geschenk 
Inleiding (p. 9-13); In Christus die de waarheid is (p. 18); Goddelijk avontuur (p. 
24); Waakzaam zijn (p. 37-38); Solidair met allen (p. 49-51); Werken die blijven 
(p. 52-53); Met beide benen op de grond (p. 57); Alsof het de laatste keer was 
(p. 59); Liefde zijn in het heden (p. 67-68); De stem van God (p. 86-87) 
 

De kunst van het liefhebben 
Van ‘s morgens tot ’s avonds (p. 94) 
 

Wat onze tijd boeit 
De tijd gaat snel voorbij (p. 50); Zin geven aan de tijd (p. 52-53); In wie naast 
mij staat (p. 114) 
 

Wijsheid van Chiara Lubich 
14 januari (p. 21-22); 7 februari (p. 40-41); 12 april (p. 86); 12 mei (p. 106); 23 
mei (p. 112-113); 7 juli (p. 148); 12 augustus (p. 169); 19 augustus (p. 174); 6 
september (p. 189); 10 november (p. 233); 28 november (p. 242); 4 december 
(p. 249) 

kunnen zijn aanwezigheid nu al ervaren in de eucharistie, die we kunnen vieren 
en samen delen, in zijn Woord dat we kunnen beluisteren en beleven, in iedere 
broeder of zuster die we ontvangen, in zijn stem die spreekt in ons geweten. 
Ook vandaag stelt het leven ons voor veel uitdagingen, en we vragen ons 
misschien af wanneer al dit lijden een keer ophoudt. 
We kunnen niet passief afwachten dat de Heer tussenbeide komt. Elk moment 
kunnen we benutten om de komst van het Rijk Gods, zijn plan van 
broederschap, te bespoedigen. Iedere kleine daad van liefde, ieder vriendelijk 
gebaar, iedere glimlach die we geven, verandert ons bestaan in een 
voortdurende en vruchtbare afwachting. 
Paco is kapelaan in een ziekenhuis in Spanje, waar veel bedlegerige ouderen 
zijn die soms lijden aan ernstige, dodelijke ziekten. Hij vertelt: “Toen ik aan de 
deur klopte van de kamer van een patiënt, die het vaak uitschreeuwt tegen het 
geloof, had ik een kleine aarzeling. Maar ik zou willen getuigen van de liefde 
van God. Met mijn mooiste glimlach ga ik naar binnen, en spreek met 
zachtheid, ik vertel over de schoonheid van de sacramenten. Dan vraag ik of hij 
de sacramenten wil ontvangen. Zijn antwoord is: ‘Jazeker!’ Hij biecht, ontvangt 
de eucharistie en de ziekenzalving. Ik blijf nog even met hem praten. Wanneer 
ik wegga is hij rustig en vol vrede. En zijn aanwezige dochter is stomverbaasd.”
  
              Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven 
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« Veillez donc, car vous ne savez pas 

    quel jour votre Seigneur va venir » 

                              (Matthieu 24,42) 

‘Together4Peace’ (tieners van 13 – 17 jaar)
Het weekend van 18 - 19 januari 2020, in het Sint Pauluscentrum, te Rotselaar. Contact: Wera 
en Filip 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 zaterdag 22 februari 2020, een mogelijkheid voor jongens en meisjes om de Spiritualiteit 
van de Eenheid te verdiepen, methodisch uitgewerkt voor deze leeftijdsgroepen. Plaats: Cen-
trum Eenheid, 381 Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal.
Contact: Isabelle Focant, 0479/43.69.24 - focant.isabelle@gmail.com - Christoph Hohl, 
christoph.hohl@gmail.com

“Goed communiceren voor een betere opvoeding” – Up2me, parcours voor ouders 
en opvoeders 
Op zaterdag 22 februari 2020,van 10 - 16u (onthaal om 9u30), in het Centrum Eenheid. 
Bijdrage : 12 € /persoon. Picknick meebrengen, soep en drank ter plaatse. Inschrijven 
noodzakelijk vóór 12.2.2020. Programma voorzien voor kinderen en tieners. Kinderop-
vang > 3 jaar. 
Inschrijving: Liesbeth Dedonder, liesbethdedonder@gmail.com

Jaarlijks verdiepingscongres te Rome
Van 26 tot 29 februari 2020, in het internationaal Focolarecentrum te Castel Gandolfo. Voor 
volwassenen en jonge volwassenen die wensen dieper in te gaan op de spiritualiteit van 
Focolare. 
Contact: Mon Van Schoor : edmond.van.schoor@telenet.be - 0476/90.98.23 ; Vera Dewals : 
dewalsvera@hotmail.com - 0474/62.36.70.

Herdenking van de stichteres Chiara Lubich in maart 2020
De 100ste verjaardag van haar geboorte zal gevierd worden in de verschillende lokale ge-
meenschappen. Meer info op www.focolare.org/belgium .

Opendeurdag voor wie geëngageerd is in parochie of pastoraal
Op 21 maart 2020, in het Centrum Eenheid. Meer info in februari en op onze website.
Contact: Johan en Ann Verhegge-Stevelinck, 016/58.27.68 of 0496/ 82.05.08 - ann.steve-
linck@telenet.be

 ‘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, janmaywillekens@hotmail.com, 0474/64.00.63.

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. 
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