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   EERSTE COMMUNIE ZATERDAG 1 FEBRUARI 

 

Vanaf 13.45 uur druppelen de kinderen binnen. Alles staat dan 

al klaar in de verschillende lokalen. Wat zijn ze allemaal weer 

enthousiast. Om 14 uur starten we in de grote groep. We luis-

teren naar het evangelieverhaal dat ook in onze viering van 19 

mei wordt gelezen en leggen de link met het jaarthema : ”Kijk 

eens om je heen”.     

 
Daarna werken we verder in kleine groepen. Er staan weer ver-

schillende activiteiten gepland: 

We maken al versiering voor de kerk voor onze grote dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan op ontdekking in de kerk. Daar zien we grote en kleine schatten. De kinderen komen ogen te 

kort en hebben veel vragen. De kerk heeft voor hen nu geen geheimen meer. 
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Daarna is het hoog tijd om eens goed rond te lopen.  

Wat kan daar beter voor dienen dan een paar vragen ‘ren je rot’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neen Stijn en Koen, het juiste antwoord was ‘C’.  Gelukkig wisten de kinderen het wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE COMMUNIE ZATERDAG 1 FEBRUARI (2) 

 

 

We leren Jezus nog beter kennen door het verhaal 

van Zacheüs.  

In de grote groep wordt 

er ook gezongen voor de 

viering van ’s avonds en 

ook al wat voor ons gro-

te feest op 10 mei.  

Voor we samen naar de lichtmisviering gaan, eten we 

nog onze boterhammen. 

Na een lange middag vieren we samen met de kin-

deren die het voorbije jaar gedoopt werden in een 

goedgevulde kerk waarin het licht werd doorgegeven. 

Het was weer een fijne middag. 

DE VOLGENDE BIJEENKOMST IS IN KLEINE GROEP OP ZATERDAG 7 MAART. 
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De lichtmisviering werd dit jaar beleefd rond ‘het huis op de 
rots’, dat huis dat alles kan doorstaan door de sterke, stenen 
fundering waarop het werd gebouwd… en hoe toepasselijk 
voor onze parochie in Herent: jullie waren allemaal een kei! 
 
Meer nog dan de talrijke aanwezigen of dan het feeërieke 
kaarslicht, dat onze voor de  gelegenheid verduisterde kerk 
heerlijk liet oplichten, was het de voelbare warmte van onze 
geloofsgemeenschap die ons gebedshuis vulde. 
 
Iedereen was er: de eerstecommunicanten naar goede tradi-

tie, de vormelingen in een betrokken en ondersteunende rol, 

de dopelingen die het voorbije jaar werden opgenomen in 

onze geloofsgemeenschap als bijzondere gasten en vele ou-

ders, familieleden en parochianen. Maar meer nog dan er te 

‘zijn’ was er de betrokkenheid van alle aanwezigen die deze 

viering haar warmte gaf. 

LICHTMIS 2020 

De lichtmisviering mag dan wel aangeboden worden 
door DOCA, de doopcatechisten, als sluitstuk van een 
jaar van dopen… het was de viering van ons alle-
maal. Van de vele kinderen die verwachtingsvol luis-
terden naar verhalen en uit volle borst meezongen 
met de sjaloomband, van de ouders en de dopelin-
gen die hun doopkruisjes meekregen nadat deze het 
hele jaar onze kerk hebben gesierd, van de commu-
nicanten die de ruimte vulden met stralende gezich-
ten en van de vormelingen die ons bijstonden als wa-
ren ze doorwinterde misdienaars… 
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De lichtmis staat in het teken van de zegening van de 
kindjes die het voorbije jaar werden gedoopt en laat de 
parochie toe om op een bescheiden manier het contact 
te behouden met de jonge ouders. Wat dat contact be-
treft, zat het wel goed en bij DOCA bleven we achter 
met een heerlijk, warm gevoel na deze lichtmisviering.  

 

Een viering opgeluisterd en gevoed door een bruisende 
geloofsgemeenschap, hier in Herent, waar we met z’n 
allen volwaardig deel van uitmaken. 

LICHTMIS 2020 (2) 

BROEDERLIJK DELEN 2020 CAMPAGNE HERENT 

 

1 maart 1ste zondag: na de viering verkoop van kalenders (vrije bijdrage of 2€) 

4 maart Kortenberg: lezing door Peter Verlinden over Congo. Congo is een van de landen die BD in de 

kijker zet 

15 maart 3de zondag: uitdelen van de collecteomslagen (Tuur en Ignace) 

21 maart: Koffiestop in de bibliotheek 

22 maart 4de zondag: viering Broederlijk Delen (10.30 uur) 
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Een lichtje in de wereld. We starten onze kinedi met een mooi verhaal van een koning en zijn drie dochters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen werden stil van het verhaal. Wat maakte 

het zout zo belangrijk? Ze wisten ons te vertellen dat 

mama zout gebruikte bij het koken. Zonder zout zou 

de maaltijd niet zo lekker zijn. Goud en diamanten 

hadden heel veel waarde maar zout was iets wat ie-

dereen had en ook heel veel kon betekenen voor an-

deren. We legden de link naar onze kaarsen die op ta-

fel stonden en het licht die een kaars gaf. We hadden 

doop- en trouwkaarsen meegebracht.  

 

 

 

De kinderen wisten dat deze kaarsen werden aangesto-

ken door de grote paaskaars die naast het altaar staat. 

Maar wie kiest deze kaars toch elk jaar? 2 van onze kin-

deren zitten momenteel in het vijfde leerjaar en kijken 

nu al enorm uit naar het moment dat zij mogen mee 

stemmen voor de paaskaars als ze in het 6de leerjaar 

zitten. 

 

 

KINEDI 9 FEBRUARI 2020 

Een koning had drie dochters. Op een dag vroeg hij: ‘Meisjes, hoe graag zien jullie me?’ De eerste 

prinses zei: ‘Vader, je bent me zo lief als goud.’ De koning glimlachte. De tweede zei: ‘Vader, mijn 

liefde voor jou is als een diamant.’ Weer glimlachte de koning. En de derde prinses zei: ‘Vader, je 

bent me zo lief als zout.’ Hierop riep de koning woedend: ‘Zomaar wat zout! Verdwijn, onder mijn 

ogen uit!’ De jongste prinses verliet het paleis, trok de wereld in en zocht werk.  

In een naburig land nam de kok van de koning haar aan als hulpje in de keuken. Jaren later bracht 

de vader van de prinsessen een bezoek aan de koning van zijn buurland. ‘Mag ik het feestmaal voor 

de hoge gast bereiden?’ vroeg de prinses aan de kok. Ze maakte het lekkerste eten klaar. Maar... al-

les zonder zout. In de schotel voor haar vader stopte ze haar ring. De gasten vonden dat eten zonder 

zout maar niets! Toen vond de koning de ring van zijn dochter. Hij vroeg: ‘Mag ik de kokkin zien?’ 

Toen hij zijn dochter zag, nam de koning haar in zijn armen. ‘Lieve kind,’ zei hij, ‘vergeef me. Wat 

heb je dat toen mooi gezegd! En ik begreep je niet! Kom alsjeblieft terug naar huis!’ 
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We gaan aan de slag want natuurlijk willen wij ook een 

lichtje maken en vooral willen wij ook een lichtje zijn voor 

de mensen rondom ons. Hoe kunnen wij een lichtje zijn 

voor anderen? 

“Als ik zie dat iemand iets heeft laten vallen, dan raap ik 

het op voor die persoon.”  

“Als ik mama help met de afwasmachine leeg maken.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Door een kus of een knuffel te geven, toveren we vaak een glimlach op het gezicht van de andere persoon.”  

“Ik ben een lichtje voor mijn broer door zijn tutje te geven als hij huilt.” 

Zo zalig om te horen hoe kinderen spontaan vertellen hoe ze een lichtje zijn voor anderen. We moesten zelf 

niet veel zeggen. Ondertussen werd er druk geknutseld aan onze theelichthoudertjes en luisterden we naar het 

lied, “Laat zo je licht maar schijnen” van Elly en Rikkert. https://www.youtube.com/watch?v=mCu2hN_9Qb0 

 

Dolenthousiast toonden de kinderen hun kunstwerkjes in de kerk en werden de kaarsjes aangestoken met het 

licht van die grote paaskaars. Samen met de mensen in het kerk zongen we nog het liedje van Elly en Rikkert. 

Laat nu al die lichtjes maar schijnen in de huiskamers thuis en laat ons door kleine dingen een lichtje zijn voor 

anderen rondom ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINEDI 9 FEBRUARI 2020 (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=mCu2hN_9Qb0
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VERSLAG VAN DE ACTIVITEIT OVER HET VORMSEL ZELF 

 

Op zaterdag 16 mei om 15u is het zo ver: het vormsel. Op zater-

dag 15 februari waren we al toe aan de vierde activiteit van dit 

‘geestig vormsel’. We hadden het al over ‘sociaal engagement’, 

over ‘kerk, vieren en geloofsgemeenschap’ en over ‘de gezichten 

van God’.  

In de vierde activiteit moesten we het dringend eens hebben 

over het vormsel zelf: wat staat er te gebeuren en waarom, wat 

betekent het echt? 

 

 

Het vormsel heeft alles te maken met de dag waarop we werden gedoopt. Omdat wij zelf nog te klein waren, 

gaven onze ouders bij ons doopsel in onze plaats aan wat ze wilden. Dat we een echte christen zouden wor-

den, dat we in de geest van Jezus zouden gaan leven, dat we met zijn allen deel willen uitmaken van de ge-

loofsgemeenschap, dat we af en toe dicht bij God willen komen. Misschien moesten we eerst eens duidelijk 

maken wat er allemaal tijdens zo’n doopsel gebeurt. Veerle en Sophie namen elk de helft van de groep mee 

voor een ‘Godly Play’ rond het doopsel.  

Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde beleving om vertrouwd te raken met de schatten uit de 

christelijke geloofstraditie. Het is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te ver-

kennen met kinderen, jongeren of volwassenen. Een Godly Play bijeenkomst bestaat uit verschillende deelmo-

menten: het binnenkomen (individuele begroeting), het vertelmoment (het verhaal 

vertellen, beluisteren en op het eigen leven betrekken), de creatieve verwerking en 

een feestelijk dankmoment. We ondervonden en beleefden in perfecte stilte welke 

symbolen en rituelen bij het doopsel gebruikt worden. Een fijn moment door één 

van de vormseljongeren achteraf zo geduid: ‘cool, ik werd daar kei-rustig van’. Ver-

tragen en tot rust komen: een belangrijk onderdeel van geloof en dus van het vorm-

sel. 

Tussendoor maakten we kennis met de vormheer: iemand die de jongeren in mei zal vormen zodat ze hele-

maal ‘in vorm’ zijn voor het verdere leven. Ook al worden ze schaars, volgens de wetten van de kerk is dat nog 

steeds een priester. Die wordt door de bisschop zelf aan een parochie toegewezen. Bij ons is het dit jaar 

Stefaan Callebaut, deken van Bierbeek.  

Vervolgens werkten we in 4 groepen die telkens passeerden bij een werkwinkel onder leiding van één van de 

vaste begeleiders. Telkens werd een aspect van het vormsel belicht: 

Bij Greet V. werd gewerkt rond Chrisma, de goed ruikende olie waarmee de jongeren tijdens het vormsel een 

kruisje op het voorhoofd krijgen. Olie is sterk. Wrijf maar eens een steen in met olie en probeer die olie er ach-

teraf maar eens af te krijgen. Dat lukt niet. De olie dringt helemaal in de steen. Op belangrijke momenten ge-

bruiken christenen ook olie dan ook om mensen te sterken. Ook bij het vormsel: sterk ons opdat we het zou-

den volhouden om in de geest van Jezus te werken aan een betere wereld! 

GEESTIG VORMSEL HERENT 
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Bij Mieke kozen de jongeren iemand die hen altijd al heeft gesteund en hen ook tijdens het vormsel zal bij-

staan. Traditioneel gebeurt dat ook tijdens de ‘handoplegging’ door de vormheer. Door de handoplegging geeft 

de vormheer te kennen dat God de vormseljongere de opdracht geeft als christen te leven en dat je op Zijn 

zegen en bescherming kan rekenen. De gekozen persoon staat (letterlijk en figuurlijk) ‘achter zijn/haar vorme-

ling’ en geeft de jongere een aanmoedigend schouderklopje door zijn/haar hand op de schouder te leggen. Alle 

jongeren kozen een persoon en schreven er een brief naar om die persoon ‘persoonlijk’ uit te nodigen. 

Bij Greet B. werkten we rond ‘vuur’. Jezus brengt licht en zet zijn apostelen in vuur en vlam met Pinksteren. 

Met het vormsel hopen wij de vormseljongeren in vuur en vlam te kunnen zetten om zich in de geest van Jezus 

in te zetten voor een betere wereld. We kennen allemaal wel iemand die in vuur en vlam staat voor iets. Van 

hieruit werkten we aan twee posters: ééntje waarop we met hartjes/vlammetjes een vuurtje maken en op elk 

hartje/vlammetje zegden wat ons in vuur en vlam zet (hobby’s, eten, computerspelletjes, …) en een tweede 

poster waarop we probeerden te verdiepen: hoe kunnen we zelf een lichtje zijn, wat betekent het een lichtje te 

zijn voor iemand anders? 

Bij Raf hadden we het over het kruisje dat iedere vormeling krijgt 

en draagt tijdens het vormsel. We kozen een kruis in de vorm 

van een T, het TAU-kruis. Dat kruis is gelinkt aan Franciscus van 

Assisi. Hij ondertekende er zijn brieven mee. Sint-Franciscus was 

een heel speciaal man. Als jonge man had hij een liederlijk leven 

maar wanneer God hem oproept om de kerk weer dichter bij Je-

zus te brengen, gooit hij alle rijkdom van zich af en zet hij zich 

heel zijn leven in om anderen gelukkig te maken. Hij leefde ook 

dicht bij de natuur. Zijn TAU-kruis is het symbool geworden van 

de vernieuwing van de kerk en van een doorgedreven inzet voor het evangelie. Een goeie keuze voor ons 

vormsel! Bovendien is het gemaakt uit olijfhout van Assisi zelf. Olijfbomen staan symbool voor rijkdom en 

sterkte: het is sterk hout en de boom geeft ook olijven. Die kan je opeten en je kan er bovendien olie uit per-

sen! 

De vormelingen krijgen de opdracht om aan te geven welke opgave van Jezus zij belangrijk vinden en hoe ze 

dit in het eigen leven zouden vorm geven: 

 

 

GEESTIG VORMSEL HERENT (2) 
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Er volgde nog een ren-je-rot-kwis (wist je dat de bijbel wel 73 boeken 

bevat?)  

 

 

en natuurlijk moesten we de verjaardag van Emile nog vieren!  

 

 

En tot slot een bezinnend moment met Juf Mieke.  

We hebben vandaag weer een belangrijke stap gezet op weg naar ons vormsel. Stilaan weten we echt waar-

voor we kiezen, wat het vormsel betekent. Vandaag leerden we welke belangrijke symbolen, tekens er in onze 

viering zijn.  

 

 

 

 

 

We sloten af met deze tekst die duidelijk maakt wat van de vormelingen verwacht wordt, die weergeeft wat 

het wil zeggen als je dat kruisje aanneemt. 

 

Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland, na de oorlog.  

De gevluchte bewoners kwamen terug en zagen dat de oorlog alles verwoest had: hun huizen, hun 

school, hun kerk,…  

Geen enkele steen was op de andere blijven staan.  

Tussen al die brokstukken en dat puin lag ook het gebroken kruisbeeld dat vroeger midden op het 

marktplein had gestaan.  

De bewoners van het dorp wilden dit kruisbeeld graag herstellen. Zij zochten alle stukken bij elkaar, 

doch de handen waren niet meer terug te vinden.  

In het dorp was ook een groep Engelse soldaten gelegerd.  

Eén van hen maakte een bordje en hing dit onder het kruisbeeld.  

Op dat bordje schreef hij de volgende woorden :  

‘I have no hands but yours’  

(ik heb geen andere handen dan de jouwe!) 

GEESTIG VORMSEL HERENT (3) 

Volgende maand zullen de vormseljongeren in de gezinsviering voor de hele gemeenschap  

uitspreken dat ze echt voor het vormsel kiezen en dat ze die inzet ernstig willen nemen. 
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Viering rond de liefde – 15 februari 2020, 18u – Onze-Lieve-Vrouw-kerk, Herent 
 
 
Zaterdagavond werd het publiek verwelkomd met een rode 
roos, het symbool van de allesomvattende universele liefde 
die de rode draad vormde doorheen heel de viering.  De kerk 
kleurde ook warmrood door de vele brandende kaarsjes, de 
boeketten rode rozen, de feestelijk gedekte tafel. Maar een 
schot in de roos was het optreden van het ensemble Kwarti-
tuur uit Kessel-Lo dat op een schitterende manier onze vie-
ring opluisterde met liefdesliederen gezongen in verschillende 
talen waarvan we de tekst - dankzij de beamer- mooi konden 
volgen.  
 

Ik hou van jou, je t’aime, I love you, ich liebe dich,ti amo, te quiero…in welke taal ook, waar ook ter wereld 
hunkert de mens naar liefde  en wil deze ook koesteren. We verlangen toch allemaal om ons bemind te voe-
len door iemand, maar we verlangen evenzeer om zelf van iemand te houden. Zoals Clouseau het in zijn 
nieuwe show zegt ‘Liefde is als zuurstof voor het leven’, zonder kunnen we niet leven, liefde geeft kracht en 
zin aan ons bestaan.  
 
En precies daarom vond de werkgroep relatiepastoraal het zo zinvol om middenin de Valentijngekte een vie-
ring te organiseren waarin we de liefde centraal stellen en waarin we de liefde ook een feestelijk karakter 
geven.  
Het werd geen  klassieke doordeweekse viering. We hebben op verschillende manieren stilgestaan bij de 
kracht en de ziel van de liefde  
 
We hebben deze viering opgebouwd rond een 
aantal kernwoorden die de essentie van de liefde 
uitdrukken. Er bestaan immers heel wat termen 
om dit universele gevoel dat liefde heet, te ver-
woorden. 
De viering werd heel persoonlijk toen drie kop-
pels van onze werkgroep de keuze van hun 
kernwoord omschreven en nader verklaarden.  

 
Pieter en Sofie 
opteerden voor 
het woord 
‘dankbaarheid’ 
onder de noemer ‘het geschenk van de liefde’, voor Geert en Ann is het kern-
woord ‘communicatie’ de sleutel van hun verbondenheid en voor Alain en Ma-
risa heeft de term ‘harmonie’ een diepere betekenis voor hun relatie.  
 
 
En toen kregen de aanwezigen in de kerk de opdracht om ook hun kernwoord 
te noteren op de label die aan hun roos hing.  
 
 

VIERT DE LIEFDE 
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Door de eeuwen heen is er over de liefde heel wat geschreven. In alle grote religieuze tradities vind je prachti-
ge teksten die iets zeggen over het belang 
ervan voor mensen. Dat is ook zo in onze 
christelijke traditie. Op die manier konden 
we luisteren naar een eigentijds hertaald 
gedicht van het Hooglied met als thema 
het wonderbaarlijke gebeuren van een 
diepe liefdesontmoeting. Daarop decla-
meerde Lieve Devijver één van haar 
mooie liefdesgedichten ‘Jij en ik. Ik en jij’.’ 
Het universele karakter van de liefde werd 
eens temeer verwoord door het krachtige 
korte gedicht van Techie Malit, een Fili-
pijnse dame met schrijftalent uit Herent.   
Daarop verwoordde Pol Verdoodt op magi-
strale wijze zijn visie op de liefde met als 
bron het Hooglied. Hiervoor haalde hij on-
der meer zijn inspiratie uit zijn 57 jaren 
lange taak als goede herder van onze  
parochie waar hij zoveel liefde en  
verbondenheid mocht ervaren.  
Die verbondenheid was bij de aanwezigen ook duidelijk voelbaar toen we samen het Onze Vader hand in hand 
baden en daarna de meegebrachte broden met elkaar deelden.   
 
Onze viering werd nog persoonlijker toen twee koppels een heel openhartige getuigenis brachten over hun re-
latie. Dirk en Hilde, inmiddels al meer dan 30 jaar gehuwd, hadden het  over de nu eens mooi geplaveide weg 
die ze samen bewandelen, maar ook bij momenten is hun weg hobbelig en bezaaid met kuilen. Hun liefde is 
deugddoend en zaligmakend, maar eveneens een werkwoord. 
 Daarna namen Maarten en Ine, een jong koppel uit Veltem-Beisem, het woord. Zij spraken over de vele groei-
kansen binnen hun nog prille relatie en over het diepe vertrouwen in elkaar om - ondanks hun verschil in ritme 
en aanpak - samen hun toekomst verder uit te bouwen.   
We eindigden onze sfeervolle viering met een prachtig gedicht van de Antwerpse stadsdichter, Maud Vanhauw-
aert. Het gedicht siert sinds kort de trouwboekjes van mensen die in Antwerpen huwen.  
 

 
 
 
 
 
 
Na de viering hebben de ruim 80 aanwezigen met een glas bubbels 
nog lang getoast op de liefde. De groep relatiepastoraal uit het deca-
naat Herent wil iedereen danken om zijn /haar warme aanwezigheid. 
En zoals men in het Frans zo mooi verwoordt:  
‘Les absents ont eu tort’!  
 

 

 

 

 

VIERT DE LIEFDE (2) 
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GEZINSVIERING 

 

 
Op zondag 16 februari waren er opvallend veel kinderen in de kerk. Het was immers gezinsviering, ditmaal 
in het thema ‘vriendschap’. Een aantal vormelingen hadden een 
taakje in de viering, maar sommigen kwamen ook zonder dat ze iets 
moesten doen. Vooraan op de mat luisterden de kinderen geboeid 
naar het verhaal van de gepensioneerde zeerover ‘Woeste Willem’, 
of hoe deze veranderde van een ruwe zeebonk die dacht nooit vrien-
den te kunnen hebben, in een lieve oude man die met de hulp van 
zijn nieuwe kleine vriend een schip bouwde. De twee werden zo’n 

goeie vrienden dat Woeste 
Willem zelfs durfde bekennen 
(wat je alleen aan je echte 
vrienden durft te zeggen) dat 
hij niet kon zwemmen. Na het 
verhaal dacht voorganger Kris 
samen met de kinderen na over wat het betekent om echte vrienden 
te hebben, en hoeveel dat wel niet waard is. Het werd een fijne en 
verrijkende dialoog. Om de vriendschap aan het einde van de viering 
te bezegelen dronken alle aanwezigen nog samen een glaasje voor ze 
naar huis terug keerden. 
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Delen is de kern van ons geloof. Het is zo belangrijk dat we elke week rond de 
symbolen van breken en delen samenkomen. Breken en delen als groep was ook 
het teken waaraan de gemeenschap de eerste christenen herkende. 
Broederlijk Delen (BD) wil deze boodschap van breken en delen wereldwijd uitdra-
gen. BD startte in 1961, toen de Belgische bisschoppen de gelovigen opriepen om 
te delen in solidariteit met de medemensen in Kasaï in Congo, die getroffen wer-
den door hongersnood. In deze eerste campagne stond het woordje delen, zoals 
ook vandaag, centraal op de affiche.  
 
Het delen heeft doorheen al die jaren wel een ruimere inhoud gekregen. 
In de jaren zestig was het delen vooral een individueel delen, een uiting van cari-
tas, met als doel een noodsituatie, de hongersnood, te lenigen. Vrij snel schakelt 
BD, zoals andere ngo’s, zich in, in de ontwikkelingssamenwerking. Het delen 
kreeg als doel de oorzaken van de “onderontwikkeling” aan te pakken door struc-
turele veranderingen aan te brengen. Meewerken aan de ontwikkeling vraagt 
meer dan Caritas. Het delen moet een structurele vorm krijgen, moet een verta-

ling krijgen in de wijze waarop de samenleving, nationaal en internationaal georganiseerd wordt. 
Vandaag stelt BD en ook andere ngo’s vast dat het werken aan nieuwe structuren botst op het systeem m.a.w 
de spelregels die gelden in de samenleving en speciaal in de economie. Deze spelregels moeten veranderen. 
BD maakt van delen een hefboom voor systeemverandering. 
 
Een steeds grotere taart bakken is niet mogelijk of wenselijk!! 
De basis voor de bestaande ordening van onze samenleving is het streven naar eigenbelang en het maximali-
seren van het individueel inkomen, bezit. Dit leidt tot de noodzaak van altijd maar groeien. Groeien wordt voor-
gesteld als DE oplossing voor de sociale problemen, de oplossing voor de onderontwikkeling. De markt is de 
beste manier om de samenleving te organiseren en de overheid moet zich terugtrekken.  Men noemt dit het 
neoliberalisme. Het is een periode van afbouw van de overheid en de besparingen wereldwijd. Een daarvan 
zijn de  ontwikkelingsprogramma’s van de internationale instelling zoals het  IMF en de Wereldbank. Ze hebben 
in het Zuiden geleid tot afbouw van de gezondheidszorg, het onderwijs, tot armoede. 
Vandaag doen de voorstanders van de groei er alles aan om de groei opnieuw aan te zwengelen. Besparingen 

op sociale voorzieningen en publieke diensten, in combinatie met belastingverlagingen voor bedrijven en inves-

teerders vormen het beproefde recept. 

  Die groei heeft, zoals velen in het verleden en sommigen vandaag nog geloven, niet geleid  tot een ontwikke-

ling van de armste landen. Integendeel!  

Het mondde uit in een steeds grotere kloof van inkomen, bezit en macht en tot een uitputting van onze pla-

neet. Een uitputting die de armste landen het sterkst treft.  

Omwille van de toenemende ongelijkheid en de klimaatthematiek, roept deze manier van denken vandaag veel 

vragen op.  

 

Een systeemverandering is nodig! 

Wereldwijd, zowel in Noord als Zuid, gaan stemmen op van wetenschappers maar ook burgerbewegingen voor 

een systeemverandering. Al deze stemmen doen voorstellen voor de reorganisatie van de samenleving en het 

economisch systeem. Ze leggen daarbij verschillende accenten, maar er zijn ook heel wat gelijklo-

pende ideeën en principes.  

 

BROEDERLIJK DELEN 

DELEN EEN HEFBOOM VOOR SYSTEEMVERANDERING! 
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Sommigen zijn nieuw, anderen bestaan al langer. Minstens twee ideeën komen steeds terug: een pleidooi voor 

‘leven met genoeg’ en “delen en herverdelen”.  

Broederlijk Delen wil meebouwen aan een wereldwijde beweging voor systeemverandering door de economie te-

rug te brengen naar haar essentie en ze ten dienste te stellen van de ontplooiing van ieder mens, binnen de 

grenzen van de planeet. Broederlijk Delen kiest voor een alternatieve manier van ontwikkeling en voor een nieu-

we manier van leven. Voor een andere wereld, waarin iedereen mee is. Ontwikkeling moet meer zijn dan enkel 

streven naar groeiende welvaart. Toch blijft economische groei als oplossing om iedereen op aarde een waardig 

leven te bieden, een dominant idee. Terwijl het duidelijk is dat die obsessie met economische groei meer en meer 

de draagkracht van onze planeet overstijgt. Welvaart is bovendien ongelijk verdeeld. 

 

Delen is voor BD de hefboom voor systeemverandering.  

Tegenover het streven naar eigen belang en naar steeds meer, zet BD het delen. De mensen zijn geboren delers 

en delen veel meer dan we denken. Ze delen tranen van geluk, maar ook van tegenslag wanneer het minder 

goed gaat. Delen is hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Van klimaatverandering over 

sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Delen gaat over de kern van Broederlijk Delen: we worden veertig 

dagen lang uitgenodigd tot her-verdelen en te leven vanuit een ethiek van het genoeg. BD nodigt ons uit om op 

zoek te gaan naar een systeem dat gebaseerd is op herverdeling in plaats van op groei. Daarvoor moeten we een 

nieuwe definitie geven aan wat een aanvaardbare levensstandaard, een goed leven, is. Basisbehoeften als vol-

doende voedsel, onderwijs en gezondheid moeten voldaan zijn voor elke mens.  

De partners van BD het Zuiden zijn hiervoor een inspiratiebron.  

Een samenlevingsmodel waarbij de gemeenschap centraal staat, is bij hen meestal veel sterker verankerd. Delen, 

herverdelen en het gemeenschappelijk beheren van grond, kennis, zaaigoed, krediet en spaargeld, werktuigen en 

(last)dieren, infrastructuur, oogsten en werklast, watervoorraden en bossen,… zijn keer op keer de voorstellen die 

terug te vinden zijn in de eigen plannen van die partners. BD zal die de komende jaren dus met veel overtuiging 

verder ondersteunen. Daarvoor moet BD jaar na jaar de middelen blijven verzamelen. Daarnaast zet BD binnen 

en over de grenzen van de partnerlanden in op het in contact brengen en verbinden van personen, organisaties 

en initiatieven die bijdragen aan systeemverandering om wederzijds leren te stimuleren en krachten te bundelen.  

 

Elk jaar illustreert BD haar boodschap met een land. Dit jaar werkt BD met verhalen uit drie landen.   

Verhalen van mensen, gesteund door de partners van BD, die aantonen dat delen goed doet en 

die dromen van een beter leven. 

Maman Bienvenue uit Congo deelt met andere vrouwen een bakkerij, dankzij de steun van IN-
ADES. 
Herman en Maria José uit Colombia delen hun strijd voor hun land. Ze zijn lid van de COA, een 
collectief dat opgericht werd met steun van CENSAT.   
Alassane en Saratou uit Senegal delen een toekomstdroom als boer. Zij volgen een opleiding agro-ecologie bij 
JED.  
 

 

 

 

BROEDERLIJK DELEN (2) 

Aan ons om deze dromen helpen waar te maken door: 
 - de partners van BD in het Zuiden te steunen; 
 - het “delen” en “het leven met genoeg” tot onze leefregel te maken; 
 - in onze omgeving een groot draagvlak te maken voor een politiek die dit ‘delen” en “leven met ge-

noeg” probeert te vertalen in de ordening van onze samenleving, in een ander economisch systeem; 
 - beleidsvoerders die deze doelstelling willen realiseren ook te steunen.  
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De Herentse Scouts vieren op zondag 19 april hun 75ste verjaardag al lopend door hun geweldige gemeente. 

Kom je kerstkilo's verbranden, gebouwen ontdekken of de sfeer opsnuiven naast en op het parcours.  
Starten doen ze aan de lokalen van Scouts Herent (Kouterstraat 94a in Herent)  

 

 

 
NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

GEZINSVIERING ZONDAG 15 MAART 2020 

WELKE WEG KIES JIJ?  

 

In deze viering staan de vormelingen centraal. Zij geven hun naam op en krijgen hun vormselkruisje. Sa-

men met hen gaan we op zoek naar welke weg zij willen gaan. 

Uiteraard is iedereen welkom om dit belangrijke moment mee 

te beleven. Weet jij ook al welke weg jij kiest? 

Na de viering kan je napraten bij het gebruikelijke drankje.  

Een groepje vormelingen zal ook zelfgebakken koekjes  

verkopen ten voordele van het project ‘Pamoja’ in Kenia.  

Zij helpen de meest kwetsbare en arme kinderen in plattel-

ands regio’s door te voorzien in onderwijs, eten, psycholo-

gische bijstand, medicatie en motivatie. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

Wat is ECHT?', vroeg het Konijn op een dag aan het 

oude kale paard, terwijl ze naast elkaar lagen in de 

kinderkamer.  

'Betekent het iets in je hebben dat zoemt en een hen-

del die uit je steekt om aan te draaien?'  

 

“Echt” is niet hoe je bent gemaakt', zei het Kale 

Paard. 'Het is iets dat je overkomt. 

 

Als een kind erg, erg lang van je houdt, en niet alleen 

om met je te spelen, maar ECHT van je houdt, dan 

wordt je pas Echt.' 

 

'Doet het pijn?', vroeg het Konijn.  

 

'Soms wel', zei het Kale Paard, want hij was altijd oprecht.  

'Als je Echt bent, dan geef je er niets om dat het pijn heeft gedaan.  

 

'Gebeurt het in één keer, zoals mechanisch opgewonden worden', vroeg hij, 'of gebeurt het 

beetje bij beetje ?' 

 

'Het gebeurt niet allemaal in één keer', zei het Kale Paard. 'Je wordt het. Het duurt erg lang. 

Daarom gebeurt het niet vaak met speelgoedjes die makkelijk kapot gaan, of scherpe randen 

hebben, of die voorzichtig bewaard moeten worden.  

In het algemeen, ben je tegen de tijd dat je Echt bent, meestal kaal geknuffeld en zijn je 

ogen uit je kop gevallen en bengelen je poten los aan lijf en zie je er haveloos uit.  

Maar dat geeft allemaal niet, want als je eenmaal Echt bent kun je niet lelijk zijn, behalve 

voor mensen die het niet begrijpen'. 
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