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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.  

 
 
 
 
 
Over de evangelische verwelkoming schreef Chiara Lubich het volgende: “Jezus was uitdrukking van de liefde van de 

Vader, een liefde die helemaal openstaat voor ieder van ons, en die wij op onze beurt moeten hebben voor elkaar. 

Zowel vorig jaar als dit jaar was er bij ons een volwassene die verlangde gedoopt en gevormd te worden. Vorig jaar 

was er Emma, een 18-jarige studente. Zij werd in de paaswake van 2019 gedoopt en gevormd. Deisy, een volwassen 

vrouw van Cubaanse afkomst die al vele jaren in België woont, zou dit jaar in de paaswake gedoopt en gevormd 

worden, maar door de coronamaatregelen is deze viering uitgesteld totdat er terug publieke eucharistievieringen 

kunnen plaatsvinden. 

Voor beide catechumenen werd telkens een groepje gevormd om de weg naar doopsel, vormsel en eerste volledige 

deelname aan de eucharistie voor te bereiden. Met de groep van vorig jaar kwamen we afwisselend bij één van de 

groepsleden thuis samen. We ontvingen elkaar gastvrij. En in beide groepen was ook Jezus in ons midden aanwezig. 

De catechumeen is immers aangesproken door Jezus en zijn Blijde Boodschap en verlangt ernaar helemaal bij de 

gemeenschap van gelovigen te horen. Jezus’ aanwezigheid werd ook duidelijk in de gesprekken met elkaar en in het 

samen bidden. 

De groepsleden getuigen van hun doorleefd geloof. Het geloof geeft zin aan hun leven, maakt blij op fijne momenten 

van het leven en geeft troost op momenten dat een tegenslag of verlies te verwerken valt. 

Intens zijn bijvoorbeeld de gesprekken over vergeving en barmhartigheid. Eén van de deelnemers vertelde over het 

lijden vanwege onrecht dat haar was aangedaan. Haar geloof in God die Liefde is en van wie wij liefde ontvangen, 

deed haar de eerste stap te zetten naar herstel van de relatie. Daaruit groeide begrip en was er geen verwijt meer. 

Sterk waren ook de getuigenissen van groepsleden over hun gebedsleven. In het gebed ontvangen ze Jezus en 

spreken ze tot Hem. Iemand vertelde dat ze ’s morgens haar dag aan God toevertrouwt. Een andere hoe ze ’s avonds 

God dankt voor de ontmoetingen en ervaringen van de voorbije dag. Nog iemand vertelde dat ze regelmatig een 

kaarsje aansteekt. Ook samen bidden is belangrijk: met vormelingen, met plussers, in de klas, … We voelen ons dan 

ook met elkaar sterker verbonden.  

Ter afsluiting van elke samenkomst bidden we samen, bijvoorbeeld door een brandend kaarsje aan elkaar door te 

geven en telkens iemand het kaarsje ontvangt, spreekt hij/zij een gebed van dank of een voorbede uit. Zo was er een  

jongvolwassen vrouw. Zij sprak niet heel veel, maar wat ze vertelde, getuigde van echt geloof. In haar gebed dankte 

ze God voor het leven, de familie, de eenheid in onze groep, … Dit zijn intense momenten die blij maken en die 

aanmoedigen om op onze geloofsweg verder te gaan. 
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“Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.” (Mt 10,40) 
 


