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‘Het Veer’ in Genk is een basisgroep 
van maatschappelijk geëngageerde personen. 
Zij ontmoeten elkaar in leerhuis- en liturgieprojecten. 
Dit betekent dat zij binnen de kerkgemeenschap één van de  ini-
tiatieven zijn die zoeken  
naar vernieuwing van geloofstaal en liturgie. 
De Joods Christelijke geloofstraditie en het Bijbelse geloofsverhaal 
zijn hun inspiratiebronnen. 
De vieringen zijn sober van stijl. 
Samen gezongen liederen, schriftuitleg en gebeden 
staan centraal. 
Delen van brood en wijn gebeurt 
ter nagedachtenis aan Jezus van Nazareth. 
Mannen en vrouwen gaan voor in de maandelijkse viering: 
elke vierde zondag van de maand. 
De vieringen staan open voor iedereen. 
De driemaandelijkse uitgave van ‘Het Veer-nieuws’ 
verstevigt de band onderling en maakt  activiteiten bekend. 
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HET VEER  - nieuwsbrief 96 
december 2018 

 
 Voorwoord 
 
Beste, 
Langs alle kanten worden we bestookt om allerlei dingen in huis te halen opdat de 
eindejaarsfeesten ons gelukkiger zouden maken. 
In deze nieuwsbrief vind je andere uitnodigingen om de Kerstboodschap van ‘soli-
daire verbondenheid’ aan te wakkeren. 
Je leest er korte duidingen door de verschillende voorgangers van de voorbije vie-
ringen, voorbije activiteiten en suggesties om te luisteren en mee te doen met zove-
le initiatieven van mensen die geloven dat een andere betere wereld mogelijk is. 
Onze Kerstviering op zondag 23 december om 10:00 uur, met als thema:  
‘Jozef van Maria, de rechtvaardige’ zal ons zeker helpen inspitatie te vinen bij deze 
Bijbelse figuren. 
Na de viering wordt er een glaasje aangeboden voor een zalige Kerst en een ge-
zond, gelukkig nieuwjaar 2019. 
Denk je er aan om € 6 te storten voor je abonnement op rekeningnummer van Het 
Veer: IBAN: BE57 7350 1025 7635  
 
Dank en veel leesplezier 

Jaak, Lieve B. en Odette 
 

Even  s t i l s t aan    
 

Viering  zondag 23 september 2018 
Iemand die in de Limburgse mijnstreek 
bezig is met buurtwerk zegde me deze 
zomer: veel jongeren hebben geen dui-
delijke identiteit meer en zitten daar mee 
in de knoop.  
Neveneffect van migratie: ben je dan 
Belg en/of Marokkaan of Turk… Nevenef-
fect van nieuw samengestelde gezinnen: 
wie is mijn vader en moeder. Neveneffect 
van secularisatie: wie en wat is voor mij 
heilig? Waarom ben ik op deze wereld en 

wat is de zin van het leven? Om je weg in 
het leven te maken heb je identiteit nodig, 
schouders om op te leunen, een cultuur 
van waarden en normen, een spiritualiteit 
of een geloofstraditie die je voorlopige 
antwoorden geeft op de vragen naar zin 
en bestemming. En vervolgens is het aan 
ieder om keuzes te maken in het leven. 
Welnu de Joodse traditie toont de moge-
lijke keuze:  eigenmachtige mens als 
Kaïn of kleine kwetsbare mensje
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als Enos en kiest voor het laatste. Daar-
om is ze tegendraads! Want spontaan 
willen we almachtig zijn en  hebben moei-
te om de medemens te zien als radicaal 
gelijke. Neiging tot racisme en discrimina-
tie heeft iedereen. In plaats van kwets-

baar mensje willen we liever straffer en 
groter zijn. Wij mensen hebben last van 
na-ijver: en willen graag meelopen met 
de winnaars… en weglopen van de loo-
ser. Ook de leerlingen hadden het er 
moeilijk mee als Jezus hen zegde dat de 
mensenzoon maar een kwetsbare mens 
is, een dienaar die het lijden owv zijn 
keuzes, niet uit de weg kan gaan.. De 
bijbel stelt tegenover Lamech de af-
stammeling van Abel: Enos mensje, 
schamel en weerloos mensenkind. En 
dan volgt: “En toen begonnen de mensen 
de naam van de Eeuwige uit te roepen”.  
Wie bewust is van zijn kwetsbaarheid kan 
open staan voor het wonder van de 
schepping. Kan spreken zoals gezegd 

wordt in psalm 8: “Als ik de hemel zie, het 
werk van uw vingers, maan en sterren 
die U een plaats hebt gegeven wat is de 
mens, dat U om hem geeft? Nochtans 
hebt U hem naar uw beeld gemaakt, hem 
met zoveel waardigheid en schoonheid 
bekleed.  
Volgens de bijbel kan een mens bekleed 
worden met waardigheid en schoonheid 
als hij zijn plaats kent en in relatie staat 
tot zijn Schepper. Dan wordt hem “… 
heel uw schepping in handen gegeven, 
alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, 
runderen, de dieren van het veld, de 
vogels in de lucht, de vissen in het wa-
ter.”  
De bijbel geeft aan hoe een mens geluk-
kig kan worden, hoe een samenleving 
kan bloeien in vrede, hoe gerechtigheid 
tot stand kan komen, en hoe een mens 
daardoor zin en bezieling in zijn leven 
kan vinden.  
Geen heerser over maar herder, broeder 
of zuster. Geen volle eigenaar met alle 
macht, maar behoedzame rentmeester.  
Noch meester noch knecht, maar die-
nend medemens.  
Macht en rijkdom leiden gemakkelijk tot 
blindheid, zelfgenoegzaamheid, verdruk-
king en slavernij…  
Besef dat mensen kwetsbaar zijn en hun 
weg in het leven vinden doorheen de 
keuzes die ze maken: studies, beroep 
waar ze hun talent voor inzetten… wie ze 
tot uw naaste maken… staat je eigen 
glorie centraal?  
Of wil je proberen iets van Gods gelaat, 
iets van Gods erbarmen te laten verschij-
nen voor uw naaste en voor de mens die 
in nood is, verdwaald of vastgelopen?  
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Beschouwen we onze talenten en onze 
rijkdom als een geschenk dat we heb-
ben gekregen om daarmee anderen die 
minder bedeeld zijn daarvan mee te 
laten genieten? Of delen we de reflex 
van onze omgeving: “dit is onze ver-
dienste, hier hebben wij voor gewerkt en 
wij hebben het recht van iedereen buiten 
te houden die dat in gevaar kan bren-
gen!”  
Met het marginaal worden van het chris-

tendom in Europa lijkt ook de gastvrij-
heid in ons continent te verdampen. In 
de Bijbelse traditie is de ongenode gast 
die aan uw deur klopt of die gewond op 
de weg ligt juist een kans voor beiden, 
om doorheen hun ontmoeting meer 
medemens- en meer geheeld te worden. 
(De mens een remedie voor de mens 
zoals R. Moreels schrijft).  
Mensen kunnen kwaad en lijden verdra-
gen en overleven als ze zich geborgen 
weten in Gods hand. Wie zich diep be-
mind voelt met al zijn kleine kanten kan 
ook onbaatzuchtig naar anderen gaan.  
 
En die onbaatzuchtige liefde kan wie 
diep gekwetst werd helpen genezen. 
Zonder kleine goedheid, zonder herstel-
gericht werk en verzoening kan het 
kwaad niet overwonnen worden en zal 

het zich verder planten van generatie op 
generatie: van Kain op Lamech. Waar 
Kain 7x moet gewroken worden is dat al 
een veelvoud bij Lamech.  
De film The Resurrection brengt het 
verhaal van een broedermoord, waar de 
ontredderde moordenaar de onbaat-
zuchtige opvang krijgt van een man die 
zelf zijn vrouw verloren heeft bij een 
terreuraanslag en teruggetrokken leeft, 
kracht puttend uit de natuur en zijn ge-

loof. Hun ontmoeting werkt helend voor 
beiden… vandaar de titel Resurrection.  
 
De houding van een samenleving te-
genover de verdwaalde, de gevangene, 
de arme, de vreemdeling, de vluchteling 
enz… is de graadmeter van de kwaliteit 
van een samenleving, niet het BNP, niet 
de prestigieuze gebouwen… of zoals 
Angela Blanchard zegde bij de viering 
van 30 jaar Stebo: (the measure of a 
graet city is not who’s their. It’s who ‘s 
Welcome there!)  
“De grootheid van een stad hangt niet af 
van de rijkdom van hen die daar wonen, 
maar van haar gastvrijheid”. Dit kan je 
ook zeggen van een familie, van een 
organisatie, van een land…. 
 

 Jac en Odette 
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Viering zondag 28 oktober 2018 
TOBIT een eeuwenoud joods verhaal 
van de blinde vader Tobit, met daarin 
het verhaal over de verre reis van zijn 
zoon Tobias met zijn reisgenoot Azarias, 
alias de engel Rafaël en het sprookjes-
huwelijk met Sara. Alles met een happy 
end.  
Wat moet je daar nu mee in deze viering 
van het Veer?  
Er was eens…zo kon dit verhaal van 
Tobit ook beginnen, net zoals in de 
sprookjes.  

‘Er’ staat niet voor hier of daar maar 
voor OVERAL. Niet ergens een plek dus 
die in de atlas of te vinden is op Google.  
Er ‘was’, dat is niet alleen in het verle-
den te plaatsen. Beter zouden we zeg-
gen: Er ‘is’, er ‘zal’ altijd zijn, altijd weer 
OPNIEUW. Er was eens wil dus zeggen: 
‘Overal’, opnieuw gebeurt dit. Tobit een 

leerverhaal dus voor iedereen en overal, 
voor het joodse volk van toen en voor de 
mensen van het Veer nu.  
 
Het verhaal heeft vele facetten.  
Wij belichten er twee van. De eerste 
lezing, ging over de trouw van Tobit aan 
zijn geloof. Dit is zichtbaar door zijn 
offers in de tempel en de vele goede 
daden die hij minutieus stelt. Zelfs als hij 
weggevoerd wordt in ballingschap blijft 
hij barmhartigheid betonen aan de men-
sen te midden van een vijandige wereld 
met andere goden.  
 
Trouw aan de Thora, uit zich in mens 
tussen de mensen zijn, voor Tobit een 
teken van Gods goedheid. Gods goed-
heid klinkt door in de betekenis van alle 
namen in dit boekje zoals: Tobit = God 
is goed; Anna = God is genadig; Tobias 
= JHWH is goed; Azarias = God helpt; 
Rafaël = God geneest. De radicale keu-
ze aan de Thora zal Tobit echter duur te 
staan komen als hij na het begraven van 
een dode, tijdens een feest hem ter ere, 
blind wordt door vogelpoep die in zijn 
ogen terechtkomt bij het rusten.  
 
Tobits blindheid zal nog veel onheil 
veroorzaken want hij wordt ook figuurlijk 
blind.  
Anna zijn vrouw moet buitenshuis gaan 
werken uit armoede. Zij krijgt van haar 
werkgever een geitenbokje als beloning 
naast haar loon. Tobit verdenkt haar van 
diefstal en wantrouwt haar. Zij reageert 
hevig: “Wat waren al die goede en 
rechtschapen daden van jou dan waard?  
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Moet je zien wat die ons hebben opge-
leverd?”  
Met andere woorden: geloofsgenoten 
behandel je barmhartig en rechtvaardig. 
Mij niet! Een straffe madam die de radi-
caliteit van haar man ziet omslaan in 
fanatisme. 
Is het u al opgevallen dat Gods naam 
amper genoemd wordt? Hij zit verscho-
len in de naam van de mensen (zoals 
daarstraks vermeld) maar ook in het 
handelen van de mensen.  
Dit is een tweede facet: god-ons-nabij 
op onze levensweg. Wie speelt er hier 
dan de hoofdrol? Moeilijk te zeggen. 
God is helemaal ingebed in het net van 
horizontale relaties. Geen sensatie, 
geen deus ex machina. Hij laat zich 
kennen en ervaren in andere mensen 
die willen meegaan op je levensreis. 
Een mee-gaande God in alle betekenis-
sen. Azarias, de vermomde engel 
Gabriël is hier in het verhaal een mens 
in de rol van God, een boodschapper.  
 
De meesten van ons waren als kind 
vertrouwd met engelen. We hadden 
allemaal een engelbewaarder. Mis-
schien heb jij er ooit ook nog  wel eens 
een plaatsje voor vrijgemaakt op de 
schoolbank? Het was, in onze verbeel-
ding, een bodyguard met vleugels, die je 
beschermde. (van daar onze symboliek 
van de veren)  
Engelen in de bijbel zijn niet de zeem-
zoete putti’s en de zweverige New-Age 
engelen. Het zijn de verbindingstekens 

tussen hemel en aarde. Zij maken vooral 
duidelijk dat de Naam van God “Ik-zal-
er-zijn” ook werkelijk betekent: “Ik zal 
daar zijn waar jullie mensen zijn”.  
Zoals hier in het verhaal is de engel een 
medereiziger, een gewoon mens, god 
incognito. Martin Buber zegt dat volgens 
het joodse geloof er elke keer een engel 
geboren wordt als de ene mens de an-
dere helpt.  
Tweemaal wordt er een engel geboren 
bij Tobit. De eerste maal als de oude 
vader een reisgezel zoekt en het geloof 
bij Tobias en Anna ontstaat dat hij ooit 
weer veilig thuis zal komen.  
 
De tweede maal in de relatie tussen 
Tobias en Sara waar Tobias liefde kan 
geven die hijzelf ervaren heeft. Iedere 
mens op onze levensweg kan God zijn 
die een eindje meegaat.  
Je ziet het aangezicht van God zodra je 
een mens aankijkt met zo’n eerbied dat 
je hem of haar erkent als een mens. Dat 
je ervoor zorgt dat het beste uit haar of 
hem aan het licht kan komen.  
 
Een engel, een droom van een mens die 
je helpt en geneest zodat je het leven 
dragen kan, dat er toekomst is. Alles wat 
teer en kwetsbaar is behoeden: dat 
behoort tot de taak van de mens.  
Dit kan je echter maar vanuit de grond-
ervaring dat jezelf behoed en gedragen 
wordt. Hiervoor staat Rafaël symbool. 
 

Ann en Diane 
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Viering 25 november 2018 
 
Toelichting bij de parabel van Lukas 15 : 8-9  :”De verloren drachme “. 
 
Ik ben mijn dierbare Jules verloren. De 
maanden nadien doolde ik, op zoek 
naar hem. Ik was een stuk van mezelf 
kwijtgespeeld. Wie ben ik zonder hem? 
Ik herkende me in klachten van andere 
mensen: “ Ik ben het contact met mijzelf 
kwijtgeraakt… ik heb mijn relatie met 
God verloren.   
Het gaat niet goed met dat alleen zijn..  
mijn roeping is er niet meer…ik  overliep 
me in  allerlei  activiteiten en nu stilval-
len?.. ouder worden en  zoveel  moeten 
loslaten…?  
“Waar evolueren we naartoe met ons-
zelf, de mens, ons waardepatroon? Wat 
gewordt er van onze  samenleving ? 
Waar is de zin voor het goddelijke, het 
spirituele naartoe?  
Wat kan ik bijdragen met mijn ervaring? 
Laat ik me kennen in mijn kwetsbaar 
zijn.?         
Ben ik en al die mensen  op zoek naar 
die verloren drachme? 
Jezus is een verhaalfiguur en bij elke 
evangelist verschijnt  hij en zijn  verha-
len  anders.  
Het zijn geen bestaande personen die 
worden beschreven maar personages 
die een rol toebedeeld krijgen.  
De vrouw die we straks in het midden 
zetten is ook zo iemand…Zij staat voor 
een groep mensen uit die samenleving 
.Jezus is niet God maar mensenzoon. 
Hij is mens,  als woord en daad aanwe-

zig  gekomen in deze joodse kwetsbare 
mensen, dikwijls slachtoffer van het 
systeem dat toen en tot op vandaag de 
wereld beheerst.  
In die denkwijze  ben ik op zoek gegaan 
naar uitleg.  
Ik vond gedeeltelijk mijn gading in het 
boek van Anselm Grün: “De helende 
kracht van bijbel verhalen”.  
Ze gaan over zelfwording en heelwor-
ding.  Ik miste  de sociale en politieke 
betekenis tegen de achtergronden van 
het O. Testament. 
 
Toch wil ik deze meer persoonsgerichte 
benadering van Grün…die me boeiend 
lijkt,  meenemen in deze bezinning. 
Een vrouw staat in het middel-
punt…Lucas beschrijft hen vaak als 
weduwen  of als alleenstaande vrouwen. 
Deze vrouw staat voor hen. Zij definieert 
zichzelf deze keer niet vanuit de optiek 
van een man… ongewoon voor die tijd. 
Zij rust in zichzelf en in haar vraag:  wie 
ben ikzelf? Waar sta ik? Hoe besta ik?  
 
Zij bezit tien drachmen.  
Tien is het getal van de heelheid. Wie 
tien drachmen bezit is heel, voelt zich 
goed. Nu is ze er een kwijt. Ze mist iets 
van zichzelf.  
Ze is niet ge-heel. Is ze misschien haar 
houvast kwijt, haar God? 
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Ze steekt de lamp aan. Het licht van 
haar verstand heeft ze nodig om het 
duister van haar innerlijke onbewuste 
zijn te verlichten. Zo alleen zal ze haar 
verloren heelheid terugvinden.. ook met 
het licht van haar geloof, het licht van 
anderen die haar helpen, met licht van 
stilte, van bezinning, van gebed… 
De vrouw veegt haar hele huis schoon, 
ze ruimt op, keert vuil weg,  symbool van 
de nonchalance van haar drukke leven? 
Klaarheid scheppen. Is ze nog baas in 
haar eigen huis? Er ligt een laag stof op 
haar oorspronkelijke ziel, haar eigen 
identiteit. Ze heeft zich laten inpalmen 
door  vuil,  onaardige en onwaardige 
activiteiten en invloeden. Wat of wie 
heeft haar huis ingenomen? De mens 
zoekt  zijn ware ik, zoekt God. 
De vrouw vindt de drachme, ze vindt 
haar echte ik terug zoals God haar be-
doelde, haar droomde. Ze voelt zich 
heel worden, in balans met zichzelf, 
vertrouwvol staande op zichzelf. Ze 
deelt haar blijdschap met vriendinnen en 
buren…Want wie zichzelf terugvindt 
krijgt een vollere relatie met zijn me-
mensen., met zijn omgeving, met de 
wereld, met God. 

Dat kan het terugvinden van de drachme 
zijn vandaag, voor ons:  
‘n Aanvoelen dat fijner wordt, dankbaar-
der, positiever, minder uit op succes;  
mijn empathie die verdiept, mijn mede-
leven dat zich meer toont en uit,  
mijn levensstijl die ik durf omgooien.. 
bewuster worden van mijn kracht en 
energie om mensen lief te hebben, te 
vergeven, te benaderen in hun vragen 
en pijn,  mijn luisteren is waarachtiger, 
mijn verleden aanvaard ik met een diep 
innerlijk vertrouwen dat het goed komt 
en was,  
het vindt allemaal en stilaan zijn ware 
plaats tot grote vreugde van mijn omge-
ving, vrienden, familie met wie ik wil 
feesten… Ik vind de drachme, ik vind 
mijn balans, mijn oorsprong terug:  het 
goddelijke in mij.  
Welke God vind ik terug..?  “Het enige 
beeld van God is de mens” zegt Jan Van 
Kilsdonk, “de concrete mens, de enige 
plek van openbaarwording van God. En 
wanneer ik die mens aankijk, vooral  de 
weerloze andere mens, het kind in nood, 
is dat de plek van God die zich kenbaar 
maakt aan mij…  
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Overal  elders waar ik God 
ga zoeken is een alibi, een 
verdoving, een ontsnap-
ping…” 
Ons aardse maatschappij-
huis vervuild door overdadi-
ge consumptie, opgeklopte 
angsten en nutteloze bezit-
tingen moet met een ver-
standige lamp doorgelicht 
worden.  
Het moet schoon geveegd 

van die dikke laag  stof om die ware drachme, die de wereld heel maakt, te vinden om 
dan te kunnen feesten en vieren. 
Vandaag vieren wij al advent met WZ  “Soep op de stoep” daaraan gekoppeld.  
Het is een oproep om samen op zoek te gaan naar de verloren drachme in onze rijke 
maatschappij en er  een spoor van God in te vinden: namelijk door in de blik van die 
kinderen  te kijken die in de buitenbaan van onze wereldpiste lopen.  
Vandaag zeggen wij “Als het van mijn geloof afhangt, als ik mijn drachme vind, loopt 
morgen geen enkel kind nog in de buitenbaan! 

Annie en Lizette 
Heet van de naald 
 

 Voorgangerssamenkomst  
 
De vieringen worden heel goed voorbereid dankzij onze jaarlijkse studiedag wordt er 
ook telkenmale een inhoudelijk sterke boodschap gebracht vanuit Bijbel en actualiteit. 
Momenteel komen we samen op een nieuwe locatie in Bethanië:  het (LAB-P = Leer- en 
Arbeidscentrum Bethanië – en Partners). Dit is het ronde gebouw schuin tegenover de 
grote zaal bij de grote parking. 
 

 Feest van de Limburgse Hartelijkheid in Godsheide 29 september  
 
Een gezellig samenzijn met multicultureel buffet, Limburgse vlaai, begeleidende koren en 
toespraken van o.a. Mohamed El Bachiri wiens lieve echtgenote Loubna het leven verloor 
bij de aanslag in Brussel op 22 maart 2016. 
Lang leve het hartelijke Limburg. 
Hartelijkheid is het brood en de wijn van ieder samenleving. Zij heeft een universeel karakter, 
doorbreekt vooroordelen, wetten en bevelen en is niet gebonden aan de bedrijfscultuur van 
de moderne samenleving. Zonder hartelijkheid verliest het leven zijn speelse vrolijkheid en 
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verschraalt het. Tegenover de banaliteit van het kwaad staat de banaliteit van het goede. Wij 
vieren alle mensen in Limburg die, van welke kleur of  
levensbeschouwing dan ook, hun 
hart laten spreken en zich inzetten 
voor een hartelijker, menselijker en 
rechtvaardiger wereld. 
Hartelijkheid is een reusachtige 
bloemenweide en kent vele kleuren 
en uitdrukkingen. Zij leeft overal. We 
brengen hulde aan de ontelbare 
Limburgers, jong en oud, die hun 
deuren openen en hun vlaai delen 
met kwetsbare anderen. Ze houden 
Limburg leefbaar. Zonder hen kunnen we niet. (uit het Manifest van de Limburgse hartelijk-
heid) 

 
 Za. 29 en zo. 30 september in Genk 

 
De Levensloop van «Genk 2018» was een groot succes! 
Op de teller: 215 vechters, 6308 deelnemers, 129 ploegen. 
Dankzij jullie hebben we € 230.932,84  ingezameld voor de 
strijd tegen kanker. 
Wij willen u daar van harte voor bedanken! Op naar een volgende 
editie 2019. 
 

 Met Paaszaterdag vertrokken Ann en Eric met 11 reizigers naar Marok-
ko, niet op vakantiereis maar op bezoek bij sociale projecten 
en (in navolging van Jezus van Nazareth) naar de woestijn 
op bezinning. De sociale projecten, gefinancierd vanuit 
Vlaanderen, behelzen het boren van waterputten en het 
aanplanten van vruchtbomen zoals olijven, granaatappels en 
dadelpalmen. Stuk voor stuk projecten die onmiddellijk en op 
langere termijn daadwerkelijk een meerwaarde voor de 

plaatselijke bevolking betekenen. 
Op 13 oktober vierden Ann en Eric hun gouden 
bruiloft. Met een mooie viering  
op Veer-wijze  met een fijne receptie, in een 
fantastische zonovergoten omgeving. 
De attenties van de deelnemers drukten zich 
o.a. uit in een  bijdrage om de hierboven ver-
melde projecten te steunen. 
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‘Voor wie deelde in onze vreugde. Dank voor uw wensen, voor uw warme aanwezigheid, 
voor de bloemen, de wijn, voor uw giften. We konden € 1300 overmaken voor het pro-
ject van de bomen en de waterputten in de woestijndorpjes van de Sahara in zuidoost 
Marokko. Ter info: 1 boom = € 5  - 1 put mechanisch gegraven = € 3200 – 1 put manu-
eel gegraven =  € 4800 
Zo is deze liefdegift de sterke draad die alles verbindt!’ 
 

 Werelddag verzet tegen armoede in Genk 17 oktober 
 

In de boom tegen armoede konden mensen 
hun wensen voor het voorkomen van ar-
moede op een stuk laken schrijven. 
Ruim 130.000 Limburgers hebben een in-
komen dat onder de Europese armoede-
grens ligt. Voor alleenstaanden is dat 1.139 
euro, voor een gezin met twee kinderen is 
dat 2.392 euro. “We moeten de laagste 

inkomens tot op dat Europees niveau brengen”, vindt Ann Vanhengel 
van Trefpunt Armoede, de Limburgse koepel van organisaties die 
strijden tegen armoede in de provincie.  
Toch werd de Limburgse manifestatie geen saaie en droge bedoe-
ning. Wel integendeel, op een groot podium op het binnenplein van 
het stadhuis vonden optredens plaats o.a. het Regenboogkoor uit Genk.  
 

 Noord-Zuid 

 11.11.11 
Verschillende activiteiten werden 
opgezet om zoals vorig jaar op te 
komen voor een menselijke oplossing 
voor vluchtelingen. Marktactie’s in 
Genk en Winterslag 
Inzameling op de begraafplaatsen 
van Genk Centrum en Waterschei. 
boekenbeurs Bib Genk 
zwemactie sportcentrum en 2 dagen 
aan de Colruyt. 
Heel veel dank aan alle medewerkers. 

https://www.socialekalender.be/evenement/manifestatie-samen-armoede/
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 Pax Christi herdacht het einde van Wereldoorlog 14-18 in Hasselt 
op 9 november. De vele stemmen van het solidariteitskoor KANTIKUNE zongen 
verbondenheid en harmonie met elkaar en met de wereld. 

 
Harmonie en vrede zijn tegenpolen van oorlog en geweld. Maar precies vanuit de 
verschrikkingen van de oorlog komt de mensheid opnieuw tot verbondenheid met de 
aarde en met zichzelf om zo uiteindelijk een nieuwe toekomst vol hoop binnen te 
stappen! Het was een  mooie muzikale tocht, spijtig dat er zo weinig volk aanwezig 
was.  
 
 
 

 Zondag 11 november succesvolle 
Croque-dag in Zwartberg en  in de namiddag de 
herdenking van de Onbekende Oorlogsvrouw 
voor de 20ste keer aan het standbeeld te Hasselt. 
Samira Attila gaf ons een inkijk over haar ervaringen 
als vrijwillige medewerkster in het vluchtelingenkamp 
te Duinkerke. Het solidariteitskoor Kantikune luister-
de ook deze ceremonie op. Als symbool werden een 
krans, een groot brood en rozen neergelegd  uit 
erkentelijkheid voor de vergeten inzet van zovele 
vrouwen die de maatschappij draaiende houden in 
oorlogstijd. 
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    SAMEN VIEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 23 december 2018  KERSTVIERING –  
JOZEF VAN MARIA 

DE RECHTVAARDIGE 
Odette en Josette 

zondag 27 januari 2019 
OECUMENISCHE VIERING 
ABRAHAM - FANATICUS 

Jac, Lianne en Lizette 

zondag 24 februari 2019 
PETRUS –RADICALISME 

Raf, Gerd en Jaak 
zondag 24 maart 2019 

AMOS – VASTEN – 
BROEDERLIJK DELEN 

Christine, Monique en René 

zaterdag 20 april 2019 
MARIA – MAGDALENA 

WIE ZEGT GIJ DAT IK BEN? 
Paula en Guido 

zondag 26 mei 
MARIA, MOEDER VAN JEZUS 
Marie-Alice en Eric en Mieke(?) 

zondag 23 juni 2019 
MEISJE VAN HET HOOGLIED 

Marc en Elly 
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 A Mass for Peace 
Het vieren van 100 jaar wapenstilstand en het belang van een eervolle herdenking, 
met in het achterhoofd de vernieling en de ontelbare slachtoffers, vormen levensbe-
langrijke lessen die we van generatie op generatie moeten blijven doorgeven.  
Binnen het kader van dit Vredesfestival, sloegen CC MUZE, CC Leopoldsburg en 
CC De Adelberg de handen in elkaar om in Limburg een herdenkingsconcert met 
150 zangers en symfonisch orkest te realiseren. 
“A Mass for Peace”. “Oproep voor Vrede” meer dan ooit brandend actueel. 
 
Om in te haken 
 

 De leesgroep  
komt op woensdag 12 december samen voor de laatste maal samen om  het boek 
HOOG TIJD VOOR EEN ANDERE GOD, verder te lezen en er over uit te wisselen. 
Dit boek werd geschreven door Roger Burggraeve in gesprek met Guido Caerts en 
Paula Veestraeten. 
 
 Geefplein in Hasselt 

zaterdag 15 december 11:00 - 16:00 zo gratis als maar kan 
Op deze zaterdag vóór kerstmis veranderen we het pleintje bij het standbeeld van 
Hendrik Van Veldeke in een “Geefplein”. Onder de tent is alles gratis. Je kan er 
koffie drinken of soep uitlepelen. In de weggeefwinkel vind je speelgoed, huisraad, 
kleding en vele andere spullen. Nergens staat een prijs op. Solidariteit en delen 
zijn  de slagwoorden. Het doelpubliek bestaat voor een deel uit mensen die het 
minder breed hebben. Maar we hopen op de aanwezigheid van ieder-
een. Geefpleinen zijn een voorbeeld van kringloopeconomie; we moeten ons allen 
samen meer duurzaam gedrag aanleren. Iedereen mag iets meenemen, drinken of 
eten, maar iedereen mag ook iets geven. Heb je nog wat koeken over van het kerst-
diner? Is het fruitsap nog niet helemaal leeg? Ligt het oude speelgoed van je ouder 
wordende kinderen nog ergens in een vergeten kast? Breng maar mee. Je kan er 
zeker iemand een plezier mee doen. Samen geven en delen is enorm gezellig en 
doet goed aan het hart. 
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 Cultuurcentrum C-Mine (grote zaal),Oud Mijngebouw Winterslag Genk 

zondag 16 december 20:15  € 9 
Twee hogere engelen, Tina en Tamara, dalen 
voor hun christmas break neer ter aarde. Ze 
belanden er in een dolgedraaid circus van 
fake news, halfgare maatregelen en pre-
verkiezingskoorts. Wat moet er van de men-
sen worden? Tina gelooft alleen nog in de 
broeksriem, Tamara denkt bij alles dat het 

ook anders kan. Samen maken artiesten de staat van het land. Heel serieus kan dat 
dus niet worden. Wel een hilarisch kerstfeest met absurde sketches, budgettaire 
goocheltrucs, onmogelijke acts, schallende muziek en samenzang.… 
 
 De Kleine Herderstas 

Joel Midwinter: we vieren de kanteling van het jaar, de terugkeer van het licht. 
Thema: de windstreken.  
Za. 15 december om 19 uur Staatstuinwijk 17, Winterslag Genk  
Feest met wandeling, vuurritueel, erwtensoep en Glühwein, bijdrage € 6,- 
Imbolc: het feest van het licht, ter ere van Bridgid – za. 2 februari om 20 uur. TNT 
Melbergstraat, Genk Begeleiding: Diane; bijdrage: € 5,- 
Tentoonstelling Stonehenge: een unieke kijk op dit eeuwenoude monument.  
Zo. 17 februari om 10 uur. Gallo-Romeins museum Tongeren 
Carpooling om 8.45 uur op de parking naast de politie. Toegangsprijs: € 8,- 
Graag inschrijven: 089/ 35 52 94  
 
 De warmste week in Genk 

 

Dinsdag 18/12 -  Warmathon in Genk!   
Samen lopen we warm in Molenvijverpark! 
De Warmathon  strijkt neer in Genk! Loop jij op dins-
dag 18 december mee met de Warmathon te Genk in 
het Molenvijverpark? En er is meer! Elke deelnemer 
kiest voortaan zelf voor welk goed doel hij loopt en 
steunt hiermee rechtstreeks zijn zelfgekozen goed 
doel. Aan jou de vraag steun het  Limburgs Platform 
voor mensen op de vlucht als jouw nummer één.  
Van 14 tot 20 uur is iedereen welkom het parcours 
van 3,6 km te ontdekken. Vooraf online inschrijven is aangewezen om je te verzeke-
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ren van een plaats op het parcours Je kan zowel in groep als individueel inschrijven. 
Dit kan via dewarmsteweek.be tot de dag voor de Warmathon of zolang er tickets 
beschikbaar zijn. 
Deelnemen kost  € 15  waarvan € 10 rechtstreeks naar je gekozen goed doel gaat. 
 
 Kerstmusical: ‘Bureau Knetter’  

Kerstdag, 25 december 2018 om 10.15                      

in de Protestantse Kerk, Kuringersteenweg 81, te Hasselt.  
 
 
 Christen Forum 

 
maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur CC Hasselt - kleine schouwburg 
Mijn geloof als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord 
Bénédicte Lemmelijn Professor Oude Testament 
en vice-decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven 
 
maandag 18 februari 2019 om 20.00 uur CC Hasselt - kleine schouwburg 
Een wetenschapper op zoek naar exoplaneten, 
een wetenschapper op zoek naar geloof … 
Leen Decin, Astrofysicus, hoogleraar sterrenkunde KU Leuven 
“Hoe en wat gelooft u nog als bijbelwetenschapper?" 
 
 Boekensuggestie 

 
o Zijn naam is Youssef 

Een ongecensureerd verslag uit het vluchtelingenkamp van Duinkerken geschreven 
door Samira Atillah 
Als argument om vluchtelingen strenger aan te pakken, verwijzen sommige rege-
ringsleden naar ‘de toestanden in Calais’ Maar wie van hen maakte ooit zijn handen 
vuil in een vluchtelingenkamp? Wie trok effectief naar Duinkerke, Grand-Synthe of 
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Calais? Ik. Het zijn de schrijnendste  plekken die ik ooit zag. De leefomstandigheden 
waren mensonterend En ze zijn dat nog steeds. Duizenden mensen leven in tenten-
kampen in Noord-Frankrijk, zonder middelen, op elkaar gepakt, hongerig en volledig 
overgeleverd aan de goodwill van vrijwilligers. 
In Zijn naam was Youssef vertel ik het verhaal van mijn kleine vriend en alle ande-
ren die we probeerden te helpen onverbloemd. Zoals het was. 
Samira Atillah was actief in het Genkse jeugdwerk en later in de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers. Vandaag is ze vooral mensenrechtenactiviste en publiceert ze 
geregeld opiniestukken in De Morgen, De Standaard, Mo en Knack. 
Uitg. Houtekiet Antwerpen/Amsterdam. 
 

o De kikker die zich niet laat koken door Luc Vankrunkelsven 
Iedere tijd opnieuw zijn er kikkers die tijdig uit het water springen. Ze organiseren 
zich – internationaal- om klimaatverandering en vernietiging tegen te gaan. Wan-
hoop en hoop omhelzen elkaar Een andere wereld behoort tot de mogelijkheden. 
Uitg. Dabar-Luyten Heeswijk (NL) 
 
 Voor nog nieuws – raadpleeg regelmatig de  website van Het Veer: 

 
www.hetveergenk.be       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetveergenk.be/
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Als de liefde niet bestond…. 
 

Wanneer iemand sterft rolt het leven van de overledene even voor-
bij.  
Er wordt over deze persoon gesproken en gezegd hoe goed hij wel 
was, of hoe speciaal, of hoe anders.  
Bij het afscheid in de kerk of elders komen de speciale momenten, 
de hoekstenen van deze persoon naar voren. Wat waren zijn talen-
ten, wat was zijn kracht,  waarin was hij een goed mens. 
Goede mensen, waaraan kan men deze erkennen?  
Wie zegt over iemand dat hij goed was, “dat hij weldoende rond 
ging”,  hoeveel  goede dingen staan op zijn palmares.   
Toon Hermans zingt het zo mooi in het lied, “als de liefde niet be-
stond”.  
“Ik zou sterven van de kou en m’n adem zou bevriezen, als ik de 
liefde zou verliezen, er is geen liefde zonder jou”.    
Staande in het dagelijkse leven is er maar één duidelijke weg om te 
beleven, “de mensen graag zien”.  
Graag zien begint vooral met te zien en te luisteren naar je naaste, 
naar zijn of haar noden, verlangens, ongemakken en wensen. Mid-
den in het dagelijkse leven kunnen we dan ervaren dat liefde, gene-
genheid en hartelijkheid  ontwapenende ‘wapens’ zijn.  
Van  Jahwe onze God weten wij doorheen de geschiedenis dat HIJ  
ons de belofte heeft gedaan: “Ik zal er zijn, Ik stap met je mee”, en 
we zullen Hem erkennen bij het delen van ons leven, door mee te 
stappen met hij/ zij die het moeilijk hebben. “God is nergens anders 
dan  in de absoluutheid  van de blik van een ander “. (Jan van Kils-
donk). 
 
Bij  een  afscheidsviering wordt nogal dikwijls het woord God ge-
bruikt, wellicht wat te veel?   
Hij is toch de “Onzienlijke” niemand heeft hem ooit gezien, wat kun-
nen wij dan vertellen, maar laat ons vooral hopen.  
Toen ik  drie weken voor het overlijden van een goede vriend (pries-
ter missionaris) ging afscheid nemen, vroeg ik hem op de man af, 
wat  verwacht gij na de dood?  
Zijn antwoord was: “als er iets is dan ben ik er bij”. Dat was een 
prachtige  geloofsovertuiging na een leven van dienstbare liefde. 
Als de liefde niet bestond, ik zou sterven van de kou. 

Tejo. 
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Vieringen 
 in Bethanië, 

Bethaniëstraat 74 GENK 
elke vierde zondag  

van  
10:00 uur tot 11:30 uur.  

 
  
 zondag 23 december 2018  
   (kerstviering) 
 zondag 27 januari  2019  
 zondag 24 februari  2019 
 zondag 24 maart   2019 
 zaterdag 20 april   2019 
   (paasviering) 
 zaterdag 26 mei  2019 
 zaterdag 23 juni  2019 

 

hartelijk 
welkom 

 
 


