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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.  
 
 
 
 
 
Dat de wereld behoefte heeft aan Liefde, hebben we duidelijk aangevoeld in het voorbije jaar 2020. Iedereen 
verlangt naar verbondenheid. In de eerste “lockdown” hebben we duidelijk gevoeld dat we de contacten met 
mensen verloren, er gebeurde niets, iedereen wachtte tot het voorbij was. Toen de tweede lockdown zich 
aankondigde, voelden we duidelijk dat er verschillende mensen moedeloos werden en dat het nodig was om 
creatieve oplossingen te zoeken om mensen weer dichter bij elkaar te brengen in de buurt, in de parochie. 
 
Al verschillende jaren hebben we in onze wijk “adventsavonden”. Elke dag steekt iemand licht aan voor zijn 
raam, zodat dag na dag het licht sterker gaat schijnen in de buurt. Het was ook een gelegenheid om samen 
te komen bij een drankje en elkaar beter te leren kennen. Dit jaar was dat niet mogelijk. Tijdens het kijken 
naar een kerstfilm, waar Amerikanen gezamenlijk de lichtjes in de dorpskerstboom ontstaken, kreeg ik het 
idee om een “burenkerstboom” op ons pleintje te zetten en iedereen uit te nodigen om er versiering, een 
wens, … in te hangen. De buurt was enthousiast. Zowel kinderen als volwassenen hebben er een fantastische 
boom van gemaakt. Tekeningen, gewone kerstversiering, wensen, brieven … Het mooiste is misschien wel 
de brief van iemand die zei dat de kerstboom haar terug naar buiten had gebracht, want sedert de dood van 
haar hond had ze dit niet meer gedaan. 
 
Ook in de parochie was het nodig om de banden weer wat aan te spannen. Elk jaar met kerstavond hebben 
we een kinderviering waar een 60-tal kinderen (met hun familie) aanwezig zijn. Dit jaar was het nodig om 
op een andere manier contact te zoeken met deze kinderen. Er waren verschillende initiatieven. Voor de 
kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie lagen in de kerk sterren om een wens op te schrijven. 
Zo konden we de kerstboom in de kerk versieren met hun sterren. Ook de vormelingen hebben hun hoekje 
in de kerk. Het parochieteam zorgde voor geboortekaartjes van Jezus en doopsuiker. De bedoeling was om 
dit aan de kinderen te bezorgen, maar uiteindelijk hebben we dit aan al onze vaste kerkgangers bezorgd.  
Het is ook al een tijdje dat we de eucharistieviering opnemen zodat de mensen thuis de viering vanuit hun 
eigen kerk kunnen volgen. Voor velen is dit belangrijk. We maken één viering voor de hele pastorale zone. 
In het begin was dit af en toe spannend, omdat we gekozen hadden om het altijd vanuit dezelfde kerk te 
doen. We hebben een weg afgelegd die het vandaag voor veel mensen wel aanvaardbaar maakt. We kozen 
elke week andere voorlezers, vanuit de verschillende parochies. Het opluisteren van de mis gebeurt door de 
verschillende organisten. Van de kerstviering wilden we iets speciaals maken. We hebben het volwassenkoor 
laten zingen voor en na de mis en de kinderen tijdens de mis. We hebben mensen uit de verschillende 
parochies hun kerstwensen laten uitspreken en die na de viering uitgezonden.  
 
We voelen een grote dankbaarheid en een verbondenheid die gegroeid is, niet alleen in onze eigen parochie, 
maar ook tussen de verschillende parochies. 
Ook al is dit een moeilijke periode, als we proberen vanuit onze verbondenheid met God, zijn Liefde naar de 
wereld te brengen, dan zien we wonderen gebeuren. 
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“Blijf in mijn liefde, dan zal je veel vrucht dragen” (Joh 15), 5-9) 

 


