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Daar is de lente, daar is de zon. 

Bijna, maar ik denk dat ze  

weldra zal komen…. 
     Jan De Wilde 
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   EERSTE COMMUNIE VIERT LICHTMIS 

 

Op zaterdag 3 februari kwamen de kinderen van de 

eerste communie opnieuw samen.   

Ze leerden over "daar zijn echte vrienden voor". 

 

 

 

 

 

 

Ze bezochten in groepjes de kerk en ontdekten oude gebruiken, kostbare schatten en leerden woorden 

als tabernakel en kazuifel.  

 

De parabel van de verloren zoon werd op een speelse manier be-

sproken en ook lichtmis werd toegelicht.  

 

 

 

Er werd ook flink geknutseld aan de versieringen voor de 

kerk en we oefenden al wat liedjes voor onze grote dag.  

 

 

 

 

 

Om de namiddag af te sluiten speelden ze een "ren je rot" kwis waar ze allen mooi op scoorden en hun 

energie kwijt konden.  

Daarna kwamen de boterhammetjes op tafel, afgerond met een potje voetbal op de speelplaats. 

 

Om 18 uur  waren alle eerste communicanten en hun ouders in de kerk voor de gezinsviering van licht-

mis samen met de dopelingen van het voorbije jaar. Onder de leiding van Mieke zongen ze allemaal 

heel flink en vooral met "De wereld is een toverbal" vlogen de pannen haast van het dak.  

Dit was een fijne afsluiter van een boeiende namiddag.  

                                  Tot de volgende keer. 
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Mia las het verhaal voor van Jezus die de melaatse man geneest. 

Een bijzonder verhaal, een beetje moeilijk ook. Maar dat zijn de verhalen van Jezus vaak. De kinderen wisten wel 

veel te vertellen over Pater Damiaan en de Damiaanactie.  

Hoe kan je iemand die ziek is genezen?  

Misschien niet echt beter maken, maar er wel voor zorgen dat hij zich beter gaat voelen.  

Dat is niet zo moeilijk. Een dikke knuffel kan al veel helpen.  

Zieke mensen staan vaak aan de kant en dat mag niet.  

 

Veel kinderen hebben ook al zelf ervaren hoe het voelt om aan de kant te staan. Omdat ze geen vriendjes hebben 

of niet kunnen meespelen.  

Onze kinedi-kinderen beloofden om er tijdens de Veertigdagentijd extra op te letten dat op de speelplaats nie-

mand alleen blijft staan, want iedereen hoort erbij!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KINEDI 11 FEBRUARI 

De kinderen hadden net ook op school meegedaan aan de move tegen pesten.  

De vier stippen die je op de handen ziet betekenen: Pesten is niet oké! 

De volgende Kinedi is een samenwerking met Broederlijk Delen en gaat door op zaterdag 10 maart. 

Geen Kinedi op zondag 11 maart dus!  

In april en mei is er geen Kinedi.  

 

            De volgende Kinedi is op 10 juni.  
                      Tot dan!  



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent februari’18 Pagina  4 

 

Als onze maag knort, denken we dat het van de honger is, maar is dat 

wel zo?  

Voor 815 miljoen mensen is dat een dagelijkse realiteit: zij eten – met 

wat geluk – maar één maaltijd per dag. Vaak iedere dag hetzelfde. Het 

gebrek aan goede voedingsstoffen bedreigt de gezondheid.  

Drie vierde van de mensen die honger hebben, woont op het platte-

land.  

Het zijn veelal boeren, dus zij die zelf het voedsel kweken. 

 

 

 

De nieuwe campagne van Broederlijk Delen gaat de strijd aan 

tegen de verborgen honger en ondervoeding in Oeganda. Het 

vruchtbare land lijkt voldoende te bieden voor elke landbou-

wer. Maar schijn bedriegt. 

Dankzij de vruchtbare bodems en het gematigde klimaat, kun-

nen boeren vaak net genoeg produceren om hun gezin te voe-

den. Maar ze verdienen niet genoeg om extra eten te kopen 

waardoor hun maaltijden erg eenzijdig zijn. Klimaatverande-

ring en de razendsnel groeiende bevolking maken hen nog 

kwetsbaarder. 

VASTENTIJD DIT JAAR…….”.WAT IS HONGER??” 

 

Help honger de wereld uit! 

Het centraal symbool in onze kerk: 

Het centrale symbool tijdens de vastencampagne is een eetbord. Een leeg eetbord. Duidelijker kan het 

onrecht van honger niet gesymboliseerd worden. En het is universeel: wereldwijd gebruiken mensen im-

mers borden om er voedsel op te leggen en te eten. 

Het eetbord staat niet alleen als symbool, maar in combinatie met een menu-

bord, dat we dit jaar ook terugvinden op de campagneaffiche van Broederlijk De-

len. Hier staat het voor een menu aan oplossingen die partnerorganisaties aanbie-

den. Met Broederlijk Delen willen we tijdens de vastenliturgie de kracht van men-

sen in Oeganda centraal stellen. Ondanks hun moeilijke leefsituaties blijven zij zoe-

ken naar een waardig leven.  

De centrale vraag die heel de vasten zal weerklinken is ‘Wat staat er op het me-

nu?’ Week na week roept de zondagsliturgie op om stil te vallen bij ons eigen le-

ven en te kijken wat er voor ons op het menu staat. Vanuit de lezingen reiken we 

elke zondag een bijkomend woord aan dat we op ons wit bord schrijven en dat 

ons hierbij op weg kan helpen. Deze woorden leggen de link tussen de lezingen, 

de vasten en onze eigen levensstijl. 
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Ook kinderen willen meedoen aan die dagen zonder. Maar voor hen is dat niet zo eenvoudig. Als kind heb je 
vaak weinig inspraak wat er op tafel komt en drink je geen alcohol. Maar hoe kan je dan wel 40 dagen stilstaan 

bij de Vasten? De 14-jarige Janne vond een mooie oplossing. 

Veertig dagen lang geen gesuikerde frisdranken nuttigen. Tournée general  
junior! 
 
Kinderen en jongeren mogen zich engageren door hun naam op een blad te 
schrijven 

Elke week mogen ze hun uitgespaarde blikjes of snoepgoed meebrengen naar 
de kerk; we zetten alles op een tafeltje naast een stapel lege borden. In ruil 

krijgen ze een kleine, leuk versierde smiley. 
Zo dekken we het tafeltje kleurrijker naar Pasen toe.     
Misschien kunnen we alles nadien aan de voedselbank geven, aan hen die het 

zich zelden kunnen permitteren.  
 

 

 

VASTENTIJD DIT JAAR…….”.WAT IS HONGER??” 

 

Voor onze kinderen: 

In deze sfeer zetten we op woensdag 14 februari in onze gemeenschap 

de 40-dagen-tijd in en gaan we samen op weg naar Pasen. 
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                    Hoe vul JIJ je 40 dagen zonder in?  

 
 
 
 

     

    
 

 

Op dinsdag 13 februari werd in jeugdhuis de Molotov de aftrap gegeven voor de eerste editie van de He-

rentse dagen zonder. De parochie van Herent en het jeugdhuis De Molotov, organiseerden met steun van 

Natuurpunt Herent, Curieus Herent, de Jeugdraad Herent, KWB Herent, transitie Herent en 11.11.11 Herent 

een feestelijk samenzijn om over de grenzen van organisaties heen de 40 dagen samen af te trappen.  

KICK OFF HERENTSE 40 DAGEN ZONDER  

Op de inspiratie-muur kon jong en 

oud zijn 40 dagen-voornemen  

noteren. 

Er werd voor lekkere soep gezorgd. 

En voor wat gezonde snoepgroentjes. 
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Er werd, genietend van een lekkere mocktail 

gemaakt door het jeugdhuis, nog gezellig  

nagebabbeld. 

 

We hopen dat jij er volgend jaar ook zal bij zijn. 

 

 

 

KICK OFF HERENTSE 40 DAGEN ZONDER  
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Een nieuwe paaskaars kiezen is niet zo eenvoudig. Er zijn vele mooie symbolen en kleuren om uit te kiezen.  

Ook dit jaar mogen de kinderen van het zesde leerjaar uit de drie Herentse scholen van de Kraal kiezen welke 

kaars zij de mooiste vinden. Lies gaat in alle zesde leerjaren de vijf “kandidaat kaarsen” voorstellen en zal dan 

de symbolen uitleggen. Daarna  wordt er gestemd.  

Dit zijn de vijf kanshebbers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKE WORDT ONZE NIEUWE PAASKAARS? 

 

HIERONDER GEVEN WE JULLIE EEN OVERZICHT VAN WAT ER IN DE GOEDE WEEK  

TE GEBEUREN STAAT 

Welke kaars vanaf 31 maart 

tot Pasen volgend jaar in 

onze kerk zal branden is nog 

een geheim.  

Je kan het te weten komen 

in een van de Paasvieringen 

of via de nieuwsbrief van 

april.  

 

Zondag  25 maart om 10.30 uur Palmzondagviering 

Dinsdag 27 maart om 20 uur Verzoeningsviering 

Donderdag 29 maart om 15 uur Ziekenviering 

Donderdag 29 maart om 20 uur Witte Donderdagviering 

Vrijdag 30 maart om 20 uur Goede Vrijdagviering 

Zaterdag 31 maart om 20 uur Paaswake (met het Hagenkoor) 

Zondag 1 april om 9 uur Paasviering 

Zondag 1 april om 10.30 uur Gezins-Paasviering met het Kraalkoor 
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Welkom, jij bent uniek en staat bij ons in de kijker. 

Leren met hoofd, hart en handen. 

Bij ons zit je goed en plezierig in je vel. 

Er klopt een hart in onze school! 

Beleef het hier! 

               Meer dan een school: één goed verhaal. 

Wij zijn geïnspireerd! 

Bij elk van de kralen hebben de leerkrachten een engagement op te nemen.  Sommige van die engagemen-

ten gaan rechtstreeks over de band tussen school en parochie of over schoolpastoraal: 

Ik werk actief samen met de schoolpastor en de parochie. 

Ik ga respectvol en waarderend om met de verscheidenheid in geloofsovertuiging, culturele achter-

grond en ontwikkeling van elk kind. 

Christelijke optiek en waarden en katholieke geloofstraditie krijgen bij mij een expliciete plaats o.m. in 

de pastorale zorg. 

 

Dit zijn geen loze woorden. We maken die in De Kraal echt waar. De parochie van Herent ondersteunt en 

betaalt de werking van een schoolpastor (Mieke Van den Eeden). Zij zit ook een werkgroep van leerkrachten 

voor (de werkgroep ‘kraal vol kleuren’) die allerlei activiteiten organiseert om de leerlingen te laten kennis 

maken met de kleurrijke wereld rondom ons en die wereld ook zin- en waardenvol te benaderen. 

Richt zich naar iedereen 

In sommige scholen spreekt men van ‘schoolpastoraal’, in andere scholen van ‘pastoraal op school’. Er is een 

verschil.  Schoolpastoraal richt zich tot iedereen terwijl pastoraal op school georganiseerd wordt op basis 

van vrijwilligheid. Kraalschoolpastoraal werkt in brede zin en ook vooral in de richting van animeren en orga-

niseren. In De Kraal willen we met de schoolpastoraal iedereen ondersteunen in geloof, zingeving, religie: 

diegenen die menen het geloof te hebben gevonden, maar vooral ook iedereen die zoekende is in zingeving 

en geloof: expliciet geloof, aansterkend geloof, pril geloof, anders geloof, impli-

ciet geloof, ontkennend geloof. We werken daarbij volgens de principes van een 

katholieke dialoogschool. Ontvankelijkheid en openheid voor wat anders is, 

is een kans om het christelijke geloof te herprofileren.  

 

 

DE KRAAL EN DE PAROCHIE (S): ÉÉN GOED VERHAAL 

De Kraal wil in lokale verankering en verbondenheid een katholie-

ke school zijn, geïnspireerd door het verhaal van Jezus Christus en wil 

die inspiratie op een eigentijdse wijze vorm geven.  De scholen van 

De Kraal zijn nog echte ‘parochiescholen’: scholen waar parochie en 

school werken aan één verhaal onder de kerktoren(s).  Dat verhaal ver-

tellen we in De Kraal in de 7 ‘Kralen van De Kraal’: 7 wegwijzers die de 

weg wijzen naar goed kraalonderwijs.  Je kan ze nalezen op de website: 

ACCENTEN IN DE KRAALEIGEN PASTORAAL 

http://www.kraal.be/modxr/onze-missie.html
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Overstijgt het leergebied godsdienst 

Zeer zeker wordt er in De Kraal ook ‘godsdienst gegeven’.  De schoolpastoraal gaat echter verder en over-

stijgt het vakgerichte in de richting van de persoonsgerichte ontwikkeling.  Schoolpastoraal werkt op chris-

telijke waarden en omgangsvormen in de dagelijkse sociale beleving van het geloof, bijv. in het 

omgaan met verdriet, het omgaan met zijn talenten, het geloof in zichzelf, het ervaren en geven van respect 

enz. 

Schoolpastoraal tracht ook de geloofspraktijk te realiseren, te herstellen, ertoe 

te motiveren, te verdiepen. De schoolpastoraal werkt dus ook aan verkondigen 

en vieren.   

Is ingebed in de lokale geloofsgemeenschap 

In De Kraal willen we uitdrukkelijk stipuleren dat voorgaande elementen zich afspelen in de schoot van de 

lokale geloofsgemeenschap, dus in nauwe verbondenheid tussen school en parochie: schoolbestuur, di-

rectie, leerkrachten, parochieploeg en pastors. De schoolpastor is de verpersoonlijking van deze ver-

bondenheid en is dus thuis in de geloofsgemeenschap én in de school.  

De schoolpastoraal probeert vanuit de lokale geloofsgemeenschap de christelijke identiteit van de school te 

ondersteunen en verder uit te bouwen. Schoolpastoraal laat zien hoe christelijke identiteit wordt beleefd. Het 

triggert het handelen van de leerlingen en de leerkrachten vanuit christelijke traditie. Schoolpastoraal is ver-

ankerd in de schoolcontext én in de plaatselijke kerkcontext, in het christelijk geloof én in het dagelijkse le-

ven van de school.  

Is eigentijdse geloofsbeleving 

In onze schoolpastoraal willen we dialogeren en de kans grijpen om het christelijke geloof te herprofileren en 

in een eigentijds en soms wat tegendraads kader te plaatsen. In de schoolpastoraal in De Kraal willen we 

vooral getuigen, beleven en voorleven, niet overtuigen. We getuigen hedendaags en doen dat samen met de 

lokale geloofsgemeenschap. 

We werkten een jaarthema uit dat start bij het kind en de klas en stilaan de deur 

open zet naar de anderen. Voor het schooljaar 2017-2018 is dit bijvoorbeeld  “Op zoek 

naar schatten: dwars door alles heen” De werkgroep KVK wil inzetten op gezamenlijke 

momenten met de hele school die de verbondenheid benadrukken. Daarom voorziet 

men bijvoorbeeld een aantal momenten in de loop van het schooljaar om met de hele 

school aan het jaarthema te werken. Dit kan voor elke vestigingsplaats anders liggen, 

afhankelijk van prioriteiten en projecten.  

Tijdens de adventsperiode (voor Kerstmis) doen we concreet iets voor de voedselbank van He-

rent en voor de actie Welzijnszorg. 

 

DE KRAAL EN DE PAROCHIE (S): ÉÉN GOED VERHAAL (2) 

ENKELE VOORBEELDEN UIT HET RIJKE AANBOD VAN DE WERKGROEP  

‘KRAAL VOL KLEUREN’ 
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Tijdens de veertigdagentijd (voor Pasen) steunen we een derdewereldproject.  

We organiseren schoolvieringen rond de belangrijke feesten van het jaar. 

 

 

 

Op vraag van de leerkrachten geeft de schoolpastor ondersteuning aan leerkrachten betreffen-

de pastorale activiteiten, bijv. een kerkhofwandeling rond Allerheiligen, een bezoek aan de 

kerststal in de kerk. Dit gebeurt al co-teachend. 

De schoolpastor bezorgt de leerkrachten tips voor allerlei pastorale hoogtepunten als de ad-

vent, de veertigdagentijd, de Goede Week, Goede Vrijdag,… 

De schoolpastor getuigt in gesprekken met leerkrachten over de boeiende inspiratiebron die het 

Evangelie kan zijn. 

De schoolpastor kan leerkrachten ondersteunen in hun zoektocht in zingeving en geloof. 

De schoolpastor geeft samen met de kinderen ook schoolvieringen of de gezinsvieringen mee 

invulling.  

De schoolpastor begeleidt de kerkactiviteiten voor zesde leerjaren (bijv. uitleg over het wierookvat) 

en vierde leerjaren. 

De schoolpastor begeleidt samen met de vertegenwoordigers van de plaatselijke geloofsgemeenschap 

OLV-Herent de misdienaarsopleiding. 

Kinderen leren ook van mekaar. Daarom begeleidt de schoolpastor de leerlingen van het zesde 

leerjaar die na het vormsel over het vormsel gaan vertellen in het vijfde leerjaar.  Idem met de 

leerlingen van het tweede leerjaar die gaan vertellen over de eerste communie in het eerste 

leerjaar. 

De schoolpastor kan een belangrijke rol spelen op moeilijke levensmomenten, bijv. bij een overlij-

den, door in te gaan op een vraag vanuit een leerling voor een gesprek of door dit aan te bieden 

als een mogelijkheid. 

De schoolpastor organiseert activiteiten bij levensmomenten die ingrijpen op het leven van alle 

leerlingen zoals bijv. het busongeluk in Sierre enkele jaren geleden. 

 

 

 

DE KRAAL EN DE PAROCHIE (S): ÉÉN GOED VERHAAL (3) 

WAT DOET DE SCHOOLPASTOR BIJVOORBEELD? 

‘SCHOOLPASTORAAL’ RIJMT OP ‘DE KRAAL’ EN OP ‘ÉÉN MOOI VERHAAL’. 
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        NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 
GEZINSVIERING 4 MAART 2018 OM 10.30 UUR IN DE KERK VAN HERENT. 

MAAK JE DROOM WAAR!  

Welke droom heb jij voor de wereld,  

voor de mensen om je heen? 

Dromen zijn bedrog zeggen we.  

Is dat echt waar? Kunnen wij onze eigen droom waar ma-

ken?  

Daar moeten we samen iets aan doen.  

(Zingen we dat ook niet in een blij lied?) 

We luisteren naar een verhaal uit het leven van Jezus. Ook 

Hij droomde en hoopte dat de mensen Zijn droom zouden 

volgen. 

We hopen dat in de veertigdagentijd iedereen zijn steentje bijdraagt om die droomwereld waar te maken. 

De kinderen mogen ook tijdens deze viering iets meebrengen om op de tafel voor de voedselbank te leggen. 

Heb jij deze week een frisdrank uitgespaard, een koekje of zakje chips laten liggen. Breng het zeker mee. 

Hebben we een volle tafel tegen Pasen? Kom dat ontdekken in de gezinsviering van Pasen op 1 april om 

10.30 uur. 
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BELANGRIJK OM WETEN 

 

HET  PAROCHIESECRETARIAAT 

 ZAL GESLOTEN ZIJN  
OP WOENSDAG 4 en 11 APRIL 

EN 
OP DONDERDAG 5 APRIL 

NIEUWS VANUIT DE SOCIALE ANIMATIEGROEP HERENT 

 
Ieder jaar probeert de SAGH (Sociale AnimatieGroep Herent) het thema van Broederlijk Delen onder de aan-

dacht van de Herentse bevolking te brengen. 
Dit gebeurt meestal onder de vorm van eerder kleinschalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de 'Koffiestop 
van Broederlijk Delen' die de afgelopen jaren in de inkomhal van ons gemeentehuis doorging. 

 
 

Maar af en toe pakken we het grootser aan: dit 
jaar organiseren we immers op 10 maart in De 
Kraal een heuse Kindernamiddag in het kader 

van Broederlijk Delen. 
We gaan in verschillende workshops een ganse 

namiddag met de kinderen aan de slag met het 
jaarthema van Broederlijk Delen: 'Help Honger 
de Wereld uit - Steun boerenfamilies in Oegan-

da'.  
Er zal ook een professionele toneelgroep optre-
den!  

En we sluiten af met een viering in de Kerk van 
Herent om 18u. 

 
 

We mikken op twee doelgroepen, nl. kinderen van de 1ste communie en die van het Vormsel. De uitnodigin-

gen naar de betreffende werkgroepen in de parochies van Herent en Winksele zijn eerder al uitgestuurd. 
We verwachten ruim 100 kinderen. Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat helpende handen om dit in 

goede banen te leiden. 
 
We kijken er met z'n allen naar uit om er een mooi en deugddoend evenement van te maken. 

 
Help ook jij mee om honger uit de wereld te bannen.? Teken de petitie (www.watishonger.be) voor een 
rechtvaardig landouw- en voedselsysteem dat: 

- goed is voor natuur en klimaat 
- wereldwijd een eerlijk loon garandeert voor de landbouwers; 
-investeert in boeren die produceren voor de lokale markt; 
-de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen. 

Groetjes van de SAGH-werkgroep. 
 

http://www.watishonger.be
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Een stralende zon en een gure, ijskoude wind begeleidden onze vormelingen op projectdag.  Naar jaarlijkse 

traditie waren we te gast bij de missionarissen in Kessel-Lo, de paters Van Scheut en de zusters van het  

Onbevlekt Hart van Maria.  

 

Binnen was het gelukkig lekker warm en hartverwarmend waren ook de verhalen die de zusters en paters met 

onze vormelingen en catechisten deelden. 

In de voormiddag leerden onze vormelingen van alles over het leven 

van de paters en zusters, gedreven missionarissen die zowel in bin-

nen- als in buitenland zich voor mensen hebben ingezet. De pater en 

zusters zijn gewone mensen zoals wij allemaal maar hun roeping, 

hun geloof in God heeft hen naar verre streken gebracht om mensen 

in nood te helpen.  Ook hebben de missionarissen een eenvoudige 

kijk op vaak moeilijkogende situaties. Zuster Yvonne stelde het zo: 

“Je moet niet bang zijn, je mag ervoor gaan.  God zal je verder hel-

pen”.  

Pater Louis leerde ons dat we allemaal kleine helden kunnen zijn, net zoals Jo-

hannes de Doper. Niet zelf in het middelpunt van de belangstelling staan maar 

een heleboel goed werk leveren om de weg voor Jezus vrij te maken.   

Zuster Maï vertelde enthousiast over haar vertrek naar Kameroen waar ze als jon-

ge missionaris in minirok aan de slag ging. Ja, de minirok was toen de mode en 

een echt uniform had de kloosterorde niet.  Ze vertrok dus in haar kleding van 

elke dag.  Zuster Maï vertelde ook dat de confrontatie van onze weelde met de 

armoede en de ellende van de mensen in Kameroen haar erg getroffen had.  Ze 

kon niet begrijpen hoe er zoveel droefenis kon zijn en heeft het hier erg moeilijk 

mee gehad. Maar ze heeft wel geleerd dat je al heel ver komt met een hart vol 

liefde.  Ooit moet je bij God je eindexamen afleggen.  Het antwoord is ‘mensen 

graag zien’.  Daar zal God ons op aanspreken.  

Dit verhaal van liefde hoorden we bij elke missionaris. Liefde is de belangrijkste drijfveer van de missionaris-

sen.  Ook nu nog zetten de zusters en paters zich belangeloos in in vele parochies.  

In de namiddag wilden we graag iets terug doen voor onze 

gastheren en gastvrouwen.  Een groepje vormelingen ging 

zingen voor de oudste zusters.  Ze werden enthousiast 

onthaald en kregen ‘caramellen’ voor hun fijne inzet.   

 
 
 
 

  

   

    

 
PROJECTDAG VORMSEL 
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De rest van de vormelingen stak de handen uit de mouwen en ging onder leiding van 

pater Louis werken in het park. Hakhout verzamelen, bladeren harken, opruimen. Na 

enkele uurtjes lag het park er weer piekfijn bij, klaar voor de lente.  

 

 

 

Na zoveel inzet was het tijd voor een vieruurtje. 

We sloten de dag af met een viering in de kapel 

van de zusters.   

 

 

 

 

 

Ook dit jaar werden we hartelijk uitgewuifd.  

“Of we volgend jaar willen terugkomen?” Zeker weten!   

De beste plaatsen om naar terug te keren zijn deze waar je beste vrienden zijn.  

Wij hebben in Kessel-Lo een heleboel vrienden! 

 

 
PROJECTDAG VORMSEL (2) 

 Tot afscheid zongen de vormelingen: 

“Je moet niet echt een missionaris zijn,  

om toch wat plaats te maken in je hart 

Voor de mensen die wat anders zijn 

Geloof me, ’t leven is niet zo wit en zwart. 

Maar met een simpel houden van,  

Ja daarmee maken we een prima plan.” 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 
 
 

Zoals vogels hun nest vlechten 
 
 
 

Zoals vogels hun nest vlechten 
en spinnen hun web rijgen, 

zoals vissers hun netten boeten 
en bomen zich vastwortelen, 

zo zoekt een mens 
mens te worden 

in een netwerk van verbondenheid. 

 

Vasten: 

je isolement doorbreken 
levensdraden aanhalen 

weer aarden in de levenskring 
breuken van onrecht overbruggen 

grenzen verbreken 
zielsgenoten worden 

en je verankeren 

in het stille, onuitsprekelijke mysterie. 

 

Het verbond vernieuwen 
met wat je niet loslaten mag. 

 

                                                        Kathleen Boedt 
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