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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.  

 
 
 
 
 
 

Met deze uitspraak nodigt Jezus ons uit om in de schoenen van iemand anders te gaan staan. Dan kun je 

begrijpen wat hij of zij wil.  

 

Met dit woord zit je in het hart van ons geloof en tegelijk ook in het hart van vele religies, want dit woord is 

een uitdrukking van de ‘gulden regel’ die je op vele plaatsen en in vele heilige boeken aantreft. Als we dit 

woord als een kompas gebruiken voor ons handelen, helpt het ons om creatief en edelmoedig te zijn en 

om bruggen te slaan naar mensen.  

In onze pastorale eenheid hadden we een hele werking rond de Eerste Communie opgezet met vieringen 

die de kinderen en hun ouders de kans gaven om thuis te komen in de kerkgemeenschap en in de 

vieringen. Die activiteiten vonden plaats op zondag. En de deelname van de gezinnen was goed; iets meer 

dan twee derden van hen nam deel aan de vieringen. Tijdens de voorbereidingen van een nieuw jaar en 

vanuit gesprekken met enkele ouders werd de vraag gesteld of het voor vele families niet gemakkelijker 

was als zij konden kiezen voor een viering op zaterdag of zondag. Het vele werk schrok ons af. ‘Het leven 

van de gezinnen tijdens het weekend is soms heel druk.’, merkten enkele vrouwelijke leden van onze 

werkgroep op. Daarom besloten we om de ouders tegemoet te komen en ervoor te gaan. De respons was 

enorm. Meer dan negentig procent van de families heeft daarna deelgenomen aan de catechese en de 

vieringen.  

Het verlangen om op die manier met de ouders van de eerste communicanten om te gaan, om met hen in 

gesprek te gaan en creatieve wegen te zoeken, had nog een positief effect. Een grotere groep ouders 

kwam helpen bij de voorbereiding van de activiteiten en vieringen.  

Maar het grootste verlangen was om door het begrip voor hun situatie een gemeenschap en een sfeer te 

creëren waarin de kinderen samen met hun ouders op een blije en goede manier kennis maken met het 

geloof en met de kerkgemeenschap. Door deze manier van handelen wilden we samen met hen 

doordringen tot het hart van het geloof en van de godsdienst.  
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HEB JE ZELF OOK EEN ERVARING OM TE DELEN? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE  

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.  

  Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” (Matteüs 7, 12)  

 


