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Als we in dit nieuwe jaar niet alleen durven te dromen
maar als we ook de energie en de inspiratie vinden om onze
dromen waar te maken
dan wordt 2018 een
DROOMJAAR
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GEZINSVIERING 3 DECEMBER
EEN LICHTJE IN HET DONKER
Hoe raar, bij het begin van de gezinsviering lag er een kapotte fiets voor het
altaar op de grond. Hoe kwam die daar? Wel, hij doet ons eraan denken dat
veel te veel mensen arm zijn en bijvoorbeeld niet genoeg geld hebben om
hun fiets te laten repareren. Kunnen wij daar in deze Adventstijd iets aan
doen? We willen een lichtje in het donker zijn. We zetten de deur van ons
hart open en laten Jezus erin. In de Advent gaan we samen op weg naar
Kerstmis en wachten we op het kindje dat geboren gaat worden. Vier weken
lang steken we 's zondags een extra kaars aan, zodat er met Kerstmis veel
lichtjes branden.

Nadat we gehoord had
hoe Jezus ook aan zijn vrienden zei dat ze klaar moesten
zijn als de Heer terugkwam, dekten we de tafel en zetten
het gezegende brood erop klaar. De kinderen kregen intussen een kaartje waarop een kaars getekend was. Samen
rond het altaar mochten ze die kaars kleuren, om dan iemand blij te maken met hun mooie kaartje.

Advent betekent wachten op Kerstmis, maar niet met je armen gekruist in een zetel. We dromen van wat gaat
komen, maken vrede en delen die vrede met iedereen. Zo komt Kerstmis, het grote feest van de vrede, al wat
dichterbij. Met ons hart en onze handen vol verlangen kijken we ernaar uit.

VIER JIJ OP KERSTDAG MET ONS MEE?
WE HEBBEN DAN OM 10.30 UUR OPNIEUW EEN FIJNE GEZINSVIERING.
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DECEMBERHONGER
Een koude decemberavond…
Oscar van den Boogaard komt een lezing geven. De kerk straalt warmte uit…brandende kaarsen geven de kerk in de steigers een extra verwelkomende gloed. Op de aankondiging staat in grote letters DECEMBERHONGER. We weten niet goed wat we moeten verwachten.
Oscar begint met wat uitleg te geven over de keuze van de titel. Hij is
het woord Decemberhonger tegengekomen in de roman Der Titan
(verschenen tussen 1800-1803) van de Duitse schrijver Jean Paul. Decemberhonger is het moment in het jaar dat de edelman in de bergen
zijn kasteel verlaat en het dal inloopt omdat hij eenzaam is.
Hoeveel eenzame zielen kruisen we niet dagelijks op de
bus, de trein, in de straat, in de winkels? Met oordopjes
in en een onverschillige uitdrukking? Hoeveel buren kennen we echt?
Oscar gaat dieper in op dit onderwerp. Wij moeten de
berg niet afdalen en ons kasteel verlaten om mensen te
ontmoeten. Wij hoeven alleen maar een stap buiten te
zetten, de straat over te steken naar de dichtstbijzijnde
buur, hem uitnodigen voor een kop koffie. Of aan de
bushalte dag zeggen aan de wachtende mensen… Of op
de trein aan de medereizigers een glimlach schenken ,
een ‘hallo’… En wie weet welke warme vriendschappen
groeien hier niet uit?
Oscar vertelt, improviseert, de woorden vloeien. We komen veel te weten over zijn leven, de boeken die
hij schreef, het boek dat in februari gaat verschijnen. Een makkelijk leven was het zeker niet. Daar ook
bewees Oscar dat, als je bij moeilijkheden niet bij de pakken blijft zitten maar iets onderneemt, het toch
nog goed kan komen.
Zijn afsluitzin was een doordenker: ‘Het belang bij het samenzijn is mekaar de vrijheid te geven om te zijn
wie je bent’. Mooi toch!
Na de bespreking kregen we een drankje en de kans om met Oscar na
te praten. De sfeer was zeer gemoedelijk, gezellig, warm…
Nadenkend over het onderwerp ‘mensen begroeten’ dacht ik terug
aan een ervaring twee jaar geleden. In de holle weg achter ons huis
zag mijn man een koppel daslook plukken. Hij informeerde wat ze
met de daslook deden. Ze vertelden dat ze uit Georgië kwamen, en
dat daslook daar bijzonder geliefd is en vaak in hun gerechten gebruikt wordt. Het was een gezellige babbel.
De dag nadien vonden we aan onze voordeur een fles Georgische wijn.
Via de daslook en een kort gesprek hebben we nu zeer lieve Georgische vrienden.
Ze waren ook op de lezing van Oscar.
Wat een verrassing: hij kreeg een kunstige fles vijftien jaar oude Georgische wijn cadeau.
Misschien een mooi voornemen voor het nieuwe jaar: wat minder met oortjes rondlopen en wat meer
aandacht voor de mensen rondom ons!
Zalig Kerstfeest!

T.L.
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EERSTE COMMUNIE
3de bijeenkomst van de kinderen van de eerste communie op 9 december
Op 9 december kwamen veel enthousiaste eerste communicanten ons terug tegemoet. Het doel was Jezus nog
beter leren kennen...En dus vertelden we ons mooiste verhaal van ons klaarmaken en vol hoop uitkijken naar
de geboorte van jezus. Op sfeervolle manier werd met godly play het verhaal verteld van Maria en Jozef die op
weg gingen naar Bethlehem, de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders & de 3 koningen!

De kinderen konden knutselen rond de advent of
Kerstmis. Maar er werd ook gezongen. We maken
ons trouwens klaar om op 6 januari als drie koningen
te komen zingen ten voordele van de schoolkinderen
van Opus III in India. Dus laat je deur niet gesloten
en bewonder ons origineel lied!

Maar de eerste communicanten maken zich ook klaar voor het groot feest in april. Het kaftje van ons boekje
werd geknutseld met behulp van al onze vrienden. Geertrui maakte een mooie tekening en iedereen mocht zijn
vinger afdrukken op elk boekje… Zo creëerden we een echte vriendschapsboom!
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KINEDI: 10 DECEMEBER
Slechts drie sneeuwvrouwtjes kwamen naar de Kinedi. Het sneeuwde dan ook erg hard die dag, gelukkig was
de pastorij lekker warm.
Eerst vertelde Mia het kerstverhaal. De kinderen kenden het al, maar toch luisterden ze met open mond.
Daarna keken we naar een reeks foto’s van kerststalletjes uit
de hele wereld. Elk werelddeel en zelfs elk land heeft eigen
tradities om een kerststal te maken. In Duitsland maakt men
hele kerstdorpen. In Catalonië verstoppen ze de Caganer
ergens in het kersttafereel, dit is een beeldje van een mannetje dat zijn behoefte doet. Een kerststal zonder Caganer
brengt ongeluk.
Bij de Inuit hebben de engelen dikke bontmantels aan en
krijgt het kindje Jezus bezoek van zeerobben en een
sneeuwuil. Het stalletje is een iglo.
Wij maakten ook onze internationale kerststal. Maria draagt een sari en Jozef een sombrero. En de ezel
staat vredig naast de ijsbeer. Zo maakten we Jesaja’s droom nogmaals waar in onze kerststal.

Lieve kinderen,
jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd op de
doopselviering van Sofie.
Komen jullie haar, samen met ons, dopen?
Kom dan naar de kindernevendienst
op zondag 14 januari om 10:30u in de pastorie.

VOLGENDE KINEDI
GAAT DOOR OP
ZONDAG 11 FEBRUARI.
Groeten van
Lies, Lisbeth, Mia, Sandra
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EN TOEN STOND DE KERSTSTAL ER WEER
Elk jaar staat hij er weer, onze kerststal.
Wat zouden we raar opkijken als dat dit jaar niet zo zou zijn.
En toch is het elk jaar weer een uniek moment voor onze vrijwillige “Bob de bouwers”.
We nemen je even mee naar een niet alledaagse “bouwwerf”.

Zo zagen we ze nog nooit.
Met de nodige behendigheid werden ze door Joske, Vic en Pol
omgevormd tot waardige koningen.

Ondertussen staan ze met z’n allen
- mooi opgedost –
te wachten op het
grote Kerstgebeuren
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
GEZINSVIERING 7 JANUARI 2018

Sterzingen

Wij volgen de ster!
We blijven nog even in de kerstsfeer en volgen
het licht van de ster.
We luisteren naar het verhaal van sterren
die samen werken om nog meer licht te geven
en naar het verhaal van de drie
koningen.

Op zaterdag 6 januari gaan de eerste communicanten sterzingen tussen 14 en 16 uur. Dit doen ze ten
voordele van het project Opus III,
dat kinderen in India de kans geeft
om naar school te gaan en hun gezinnen ondersteunt bij medische
vragen en economische projecten.

We wensen elkaar een ‘sterren’ jaar.

Doe jij ook je
deur open als
we bij jou komen aanbellen?

Kom jij meevieren?

Ook dit jaar worden al de kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt
werden uitgenodigd om nog eens samen te vieren en hun doopkruisje
mee naar huis te nemen.
Alle gezinnen zijn welkom om mee het licht te vieren en de zegen
voor hun kinderen te vragen. We vieren dit samen op zaterdagavond 3 februari om 18 uur.

Dank je wel in
naam van de
eerste communicanten en de
kinderen van
Hasanpura.

FAKKELTOCHT
Op woensdag 3 januari 2018 organiseert onze
parochie haar jaarlijkse fakkeltocht, een tocht van
ontmoeting en warmte.
Om 16 uur komen we samen op de parking van
Oostrem (Oostremstraat) en met een lichtje in de
hand en een veilig fluovestje aan wandelen we al zingend naar het
Woonzorgcentrum Bethlehem.
Op verschillende afdelingen zingen we dan de
gekende kerstliederen begeleid door enkele
muzikanten.
Nadien wandelen we terug naar Oostrem waar een
hapje en een drankje op ons staan te wachten.
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wzz
De viering van 17 december in Herent stond volledig in het teken van de campagne van Welzijnszorg.
De titel van de campagne dit jaar is: '1 op 7 haalt de meet niet'...
In de wereld rondom ons heerst meer armoede dan je denkt. Soms is die vrij zichtbaar, maar vaak is die
minder zichtbaar.
Maar wat is nu eigenlijk armoede? Wanneer spreken we over armoede? Hoe formuleren we dat?
Armoede werd in verschillende landen bestudeerd, en als objectief meetinstrument werd er per land een
'armoedegrens' gedefinieerd. Dit is een minimum inkomen om net rond te kunnen komen.
Veel mensen in armoede moeten het stellen met een minimale uitkering. Vele van die uitkeringen liggen ver
onder de armoedegrens. Voorbeelden zijn legio: werklozen die moeten leven van het minimum vastgelegd
bedrag, de ouderen die een klein pensioentje krijgen, de mensen met een leefloon (OCMW), gehandicapten
die terugvallen op het wettelijk vastgesteld minimum. Ze leven van een inkomen onder de armoedegrens.
1 op 7 haalt de meet niet ... we bedoelen hiermee dat 1 op 7 Belgen op het einde van de maand
niet rond komt.
Eén van de redenen waarom die verhouding 1 op 7 - dat is 15% - zo moeilijk daalt, is omdat men die
uitkeringen de afgelopen jaren niet of te weinig heeft laten mee-evolueren aan de toenemende
levensduurte.
De huidige regering, zoals ook voorgaande regeringen al deden, beloofde bij haar aantreden om die minima
op te trekken tot de armoedegrens. Helaas ze heeft deze belofte nu alweer doorgeschoven tot na 2020.
Het is geen prioriteit meer in deze periode!
WZZ roept de beleidsmakers op
om die belofte toch waar te
maken.
Net zoals we in de viering hebben aangegeven is het een verhaal van breken en delen, van
herverdeling. En dat is tegenwoordig een moeilijk verhaal.
Het is zoals stroomopwaarts
varen. Maar als we met velen
onze schouders daaronder zetten, kunnen we dingen in
beweging zetten.
Daarom zijn we alvast kleinschalig begonnen: we hebben alle
aanwezigen in de kerk opgeroepen om de campagne van WZZ
mee te steunen. En dat kon door
mee achter ons spandoek van
WZZ te komen staan.
Het resultaat zie je op de foto.

Een dikke merci aan alle sympathisanten om onze campagne te steunen!
Uw steun blijft dus niet onopgemerkt.
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VERHALEN ROND HET HAARDVUUR
Zaterdag 23 december:
een 40-tal kinderen staat te popelen voor het startschot van onze tweede editie van onze parochiale
“light versie verhalen rond het haardvuur”.
We willen je graag mee de sfeer laten opsnuiven van deze geslaagde namiddag.
De oudsten (vanaf het derde leerjaar) kregen van Sophie het kerstverhaal
in de Godly Play versie.
In een grote cirkel achter het altaar luisterde iedereen meer dan geboeid.

Daarna luisterden ze geboeid naar de verhalen
van Dominique en Greet.
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VERHALEN ROND HET HAARDVUUR (2)
Ondertussen werden onze jongsten in de lokalen van De Kraal via een doorschuifsysteem
ondergedompeld in de kerstsfeer
Meester Raf vertelde eerst het kerstverhaal.
Daarna kreeg iedereen een rol toebedeeld en
mochten ze zelf in de huid van de koningen,
de herders en de engelen, Jozef en Maria kruipen.

Ook bij Juf Mieke
werden ze getrakteerd op een
interactief kerstverhaal.
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VERHALEN ROND HET HAARDVUUR (3)
En alsof dat alles nog niet genoeg was, werd er ook nog geknutseld.
Een “light versie” noemen de organisatoren (Raf, Mieke, Dominique en Greet) dat dan!!!!!!

Rond 15u45 was er een gezamenlijk slotmoment in de kerk.
Hier vertelden we aan elkaar wat we vanmiddag hebben meegemaakt en uiteraard werd er samen gezongen.

Samen met de papa’s en de mama’s dronken we nog een kop warme
chocolademelk en aten we een wafeltje.
Dan zat deze meer dan geslaagde “haardvuurverhalennamiddag” er
weer voor een jaar op.
We hopen jullie volgend jaar allemaal terug te zien.

Tot slot nog een heel
warm woord van dank voor
de organisatoren.
Jullie waren weer TOP!!!!
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NIEUWS VAN DE SCHOOLPASTOR(AAL)
ADVENT IN DE KRAAL-HERENT
De werkgroep “Kraal vol kleuren” werkte een adventsprogramma uit. We haalden daarvoor een deel van onze
inspiratie bij het project van welzijnszorg voor de basisschool.
We kozen voor uitdagingen waaraan de kinderen samen moesten werken.
De eerste week werden er punten, stempels, stickers,… verdiend door de klassen. Die kregen ze telkens ze
spontaan iets fijns deden voor een ander. Met die punten konden ze de tweede week van de advent terecht in
de kerstwinkel. Daar was een grote keuze aan versiering om de kerstboom van de school mooi te versieren.
Er werd druk overlegd, geteld, gekozen om zo veel mogelijk te kunnen ‘kopen’.
Tegen het einde van de week hadden we schitterende
kerstbomen.

Moeten geschenkjes altijd iets kosten? Daar moesten de kinderen niet lang over nadenken. Wat tijd maken voor elkaar, samen iets leuks doen is een fijn geschenk.
Elke klas trok een sterretje met een andere klasnummer op en zorgde voor een leuke verrassing.
De derde week van de advent kon je dus op verschillende momenten klassen bij
elkaar zien zitten en tijd maken voor elkaar. Is dat niet iets waar we allemaal af en
toe naar uitkijken?
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NIEUWS VAN DE SCHOOLPASTOR(AAL)
Uit de adventskalender haalden we ideeën voor gesprekskaartjes om de dag of de week mee te beginnen.
Advent week 1
Welke 5 mensen geven jou een warm gevoel?
Wanneer heb jij voor het laatst iemand blij gemaakt?
Een lach op iemands gezicht getoverd? Hoe deed je dat?
Welke 3 goede dingen zou je vandaag voor iemand anders kunnen doen?
Wie of wat geeft jou ’s morgens zin om op te staan?
Advent week 2
Als je minder geld zou hebben, wat zou je dan het gemakkelijkste kunnen
missen?
Wanneer heb je voor het laatst “de wind tegen gehad”? Letterlijk en/of
figuurlijk.
Er gebeuren dingen rondom jou, waar je zelf niets aan kan doen. Soms
maken ze jou blij, bang of boos. Kan je een voorbeeld geven?
Advent week 3
ADVENT wil zeggen : “Jezus komt”. Wat zou Jezus tegen jou zeggen,
moest hij NU hier zijn?
Wat betekent Kerstmis voor je ouders, denk je?
Wat betekent Kerstmis voor jou?

Tussendoor werd er met de hele school samen kerstliedjes gezongen
om ons voor te bereiden op de kerstviering.

Zoals elk jaar wilden we ook extra aandacht geven aan de vele mensen in Herent die het met minder middelen moeten doen en brachten
de kinderen iets mee voor de voedselbank.

We sloten de advent af met een sfeervolle kerstbezinning in de verschillende scholen:
op school zelf of in de kerk.
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KERST-GEZINSVIERING
EEN OS, EEN EZEL EN EEN KINDJE
Midden in de donkerste dagen van het jaar, op kerstdag, kwamen we samen in de kerk om in de gezinsviering naar het kerstverhaal te luisteren, een verhaal van God die bij de mensen wil zijn en zijn droom waar
wil maken. De kinderen van het Kraalkoor – die voor ons mooie liedjes zongen, onder meer over kleine
sterren en over stoere herders – maakten er een prachtige viering van.
Het evangelie van Kerstmis vertelt hoe Jezus geboren wordt in een stalletje, nadat een ezeltje Maria meer
dan honderd kilometer ver gedragen heeft, helemaal van Nazareth naar Betlehem. Er is ook een os in de
stal. Hij schuift wat op en maakt plaats voor Jozef, Maria en het kindje. En wat later komen de herders met
hun schaapjes. Zo moeten wij ook leven: als een os die gastvrij plaats maakt voor anderen, als een ezel die
zijn rug aanbiedt als het voor anderen soms te moeilijk is, als een ster die de weg wijst en schijnt in het
donker. We willen leven in een wereld waar ook de kleinen – zo klein en eenvoudig als een kerstekind – de
moeite waard zijn, maar dat moeten wij zelf elke dag opnieuw doen gebeuren!
Daarom wensen we jullie een zalig kerstfeest een heel jaar lang!

Met velen vierden we Kerstmis.
Het was een viering
voor en door kinderen
en voor en door volwassen.
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KERST-GEZINSVIERING (2)

Het grote
lichtjesmoment
kan natuurlijk
hier niet
ontbreken.

Met heel veel dank aan iedereen die deze hartverwarmende kerstviering mee mogelijk maakten:
voorgangers en swiss, misdienaars, lectoren, organist, logistieke ondersteuners
Kraalkoor en uiteraard aan jullie allemaal.
De parochieploeg wenst jullie een zalige kerst en een vredevol 2018.
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TEKST VAN DE MAAND:
ALS TEKST VAN DE MAAND HEBBEN WE GEKOZEN VOOR
DE KERSTBOODSCHAP 2017 VAN LUK.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg van de stad.
Zo staat het bij Lucas. Van een stal is geen sprake, alleen van een kribbe.
Minder dan niets dus – zelfs geen dak boven het hoofd.
Het is niet onlogisch aan nemen dat waar er een kribbe, een voederbak is, ook een stal geweest kan zijn. Maar
bij Lucas is er geen sprake van. De Messias, de grote verlosser en bevrijder, wordt in nog minder dan een stal
geboren. En al een paar dagen na zijn geboorte - maar dat horen we vanavond niet - al na een paar dagen
moeten zijn ouders met hem naar Egypte, op de vlucht voor Herodes.
Vandaag vluchten mensen naar hier en naar andere veilige landen, ze vluchten naar hùn Egypte, waar ze
veiligheid hopen te vinden in de gastvrijheid van een voorlopige thuis - tot ze weer terug kunnen naar
het eigen land of tot ze in hun nieuwe land op eigen benen kunnen staan.
Zo zorgt de idyllische inkleding die door de eeuwen heen aan het geboortetafereel is gegeven, al een aantal
jaren voor verhoogd moreel ongemak. Want krijgen we niet bij ieder kerstfeest als vanzelf en uitdrukkelijk de
beelden op ons netvlies van haveloze mensen op de vlucht? Ternauwernood weggeraakt uit honger en geweld,
vaker wel dan niet veroorzaakt door fanatisme, machtshonger en manipulatie van enkele machtigen die zich
zelf straffeloos en ongenaakbaar in veilige oorden verschansen.
En toch wordt ons ook vandaag weer dit aangezegd:
En plotseling voegde zich bij de engel een grote hemelse schare die God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’
Vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft: welke andere dan deze geboortewens van Lucas kunnen
we vanavond beter tot de onze maken? Het is een wens, maar ook een opdracht waarmee we ons,
als we ze aanvaarden, bewust haaks zetten op wat de realiteit is voor zovelen, vandaag evenzeer als toen.
Het is een opdracht en een engagement waartoe Jezus later tot in het extreme zal oproepen. Het is - ook een engagement dat veel weerstand oproept, want velen vinden het naïef en niet van de tijd.
Inderdaad, toen de vluchtelingenstroom in 2015 aanzwol, toen honderdduizenden in Europa op de dool
waren en er nergens plaats voor hen leek, was er plots een politica die zei: “We moeten voor deze
mensen een onderkomen vinden. Het zal niet makkelijk zijn, maar als samenleving moeten we dat aankunnen.
Het zal niet vanzelf gaan, maar we spelen het klaar.
Wir schaffen das.”
In de tijd daarna werd in de pers druk gespeculeerd of dat standpunt misschien niet mee ingegeven was
door evangelische waarden, want ingenomen door de dochter van een dominee. Je kreeg soms de indruk
dat men naar een verklaring zocht voor afwijkend gedrag, en dat men haast blij was er in evangelische
bewogenheid een mogelijke uitleg voor te vinden.
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TEKST VAN DE MAAND:
Mag de boodschap van vrede en solidariteit in breken en delen, die Jezus tot het woord van God heeft
gemaakt, in onze wereld nog aanslaan?
Of wordt die boodschap naïef en lastig gevonden en wil men liever dat wie ernaar leven, dat dan maar in
het verborgene moeten doen en er anderen niet mee lastig moeten vallen?
Mag God nog geboren worden, vandaag?
Mogen we het nog over Hem hebben als over een God die door Jezus en andere profeten liet zeggen
dat Hij een zegen wil zijn voor de wereld, geen gesel van haat en fanatisme?
Als wij zelf onze overtuiging als christenen ernstig nemen, zijn er kansen te over om dat zichtbaar en
tastbaar te maken.
We kunnen van hieruit niet alle miserie en alle onrecht uit de wereld helpen, maar we kunnen wel
engagementen opnemen die hier, dicht bij ons, het lot van vluchtelingen verlichten.
Zo is, bij voorbeeld, in onze parochie een groep actief die mensen die hier zijn aangespoeld, helpt
door mee naar huisvesting voor hen te zoeken.
Door te zeggen: wij zoeken voor hen een plaats in de herberg.
Zij hebben daarover ook een krantje gemaakt, dat u bij het buitengaan mag meenemen.
Een woning vinden voor gekwetste mensen, het is niet eenvoudig.
En toch, de dichter Herman de Coninck zei het zo:
Er is weinig nodig om te wonen. Iemand die “hier” zegt.
Er is inderdaad niet veel nodig om te wonen, alleen iemand die “hier” zegt.
En er is niet veel nodig om te helpen, alleen iemand die “ik” zegt.
Goede mensen, veel is er nog te doen om van onze wereld een herbergzaam oord te maken voor iedereen,
en breken en delen helpt daarbij zeker.
Als we daar naar best vermogen proberen naar te leven, kunnen we ook vandaag ten volle Kerst vieren,
mét de opdracht die dat inhoudt:
de tenten op te breken,
het heldere licht van Jesaja op te zoeken,
bronnen van bestaan te zien in de kleinheid van een Kind
en te geloven dat uit ieder Kind vrede kan groeien,
ooit onbedwingbaar en voorgoed,
door de inzet van alle mensen van goede wil.
En dan kunnen we elkaar vanavond toch weer - zonder dat het hol en ongeloofwaardig klinkt - een zalig
en gelukkig Kerstfeest wensen.
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