
Het  Veer - nieuws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Driemaandelijks 
april 2019  nr. 97 

v.u. Kerkhofs Jaak Grotestraat 54 3600  Genk  
afgiftekantoor 3600 Genk 1 – P 509678 



[2] 
 

‘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 97 
April 2019 

 
Voorwoord 
 
Beste Lezer, 
 
Met de zomertijd in het achterhoofd schrijven we het voorwoord van Het 
Veer-nieuws nr. 97; nu zou je bijna denken op naar 100 ! 
Het is een lijvig nummer geworden omdat de overwegingen van de laatste 
vieringen rond Bijbelse figuren die vandaag inspiratie bieden, stuk voor stuk 
pareltjes zijn, en wij moeilijk konden knippen. 
 
In onze samenleving zijn begrippen als diversiteit, communicatie, sociale 
media, brexit, verbinden, klimaat, migratie, godsdienst, eenzaamheid….  
schering en inslag.   
Dirk De Wachter ziet in onze maatschappij (in de westerse wereld) een onwil 
verdriet onder ogen te zien. Hij pleit er voor elkaar meer tot steun te zijn en 
ongelukkig zijn niet langer alleen onder te brengen bij de therapeut… een 
luisterend oor, een gesprekspartner vinden doen wonderen. Openen de Bij-
belse figuren uit onze vieringen een weg om luisterend oor te zijn en kritisch 
te denken ten tijde van verkiezingen en politiek engagement ?  
 
Op de eerste lentedag was de film “Resurrection” met Sylvain De Bleeckere 
als begeleider een schot in de roos (of zeggen we een schot in de narcis). 
Want heeft “Resurrection” niet alles vandoen met OPSTAAN. Hoopvol ver-
trouwen om opnieuw te beginnen, telkens weer, als Seth en Enos in de sep-
temberviering. PASEN! 
 
Paaszaterdag vieren we in de sfeervolle kapel van de Kerk van Kolderbos-
Langerlo om 19:00 uur. Moge dit een geheugensteuntje zijn. 
 
Van harte veel leesgenot, een fijne Paasvakantie vóór Pasen en met Pasen 
het echte Opstandingsfeest. 
 

Jaak, Lieve en Odette 
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Even  s t i l s t aan    
 

Viering  zondag 23 december 2018 
 
Vandaag hebben we het over Jozef, de Rechtvaardige. We houden halt bij 
Jozef, de man van Maria en de vader van Jezus. Dat kan voor deze basisge-
meenschap op een hachelijke onderneming lijken. Want is het niet zo dat ten 
gevolge van allerlei ontwikkelingen in kerk en samenleving de figuur van ‘Sint 
Jozef’ uit de belangstelling verdwenen is.  
 
We kennen de naam nog van instellingen, ziekenhuizen, scholen en kerken…. 
De indruk bestaat dat alleen in kringen van kleine zielen en andere godvruchti-
ge genootschappen de verering van Sint Jozef blijvend gecultiveerd wordt. 
Toch is het goed dat het oude en volkomen niet Bijbelse beeld van de heilige 
Jozef verdwenen is: een man te braaf om dood te doen, een seksloze ouderling 
bij wie de jonge maagdelijke Maria tenminste veilig was, met wie hij getrouwd 

was op het bevel van een onbegrijpelijke godheid. 
We luisteren naar en zingen met Eugéne ‘Need’rig 
stille timmerman’ ter illustratie… Juist door het weg-
deemsteren van dat oude beeld van Jozef, dat zijn 
oorsprong niet vindt in de Bijbel, maar wel in de 
folklore, is de weg vrijgekomen voor een andere 
meer Bijbelse benadering van de prachtige verhaal-
figuur van Jozef, zoals die in kort door de evangelist 
Mattheüs is uitgebeeld.  
Jozef kan voor ons tot beeld worden van een God, 
die uit is op het geluk van mensen en die we aan-
spreken als Vader, Moeder, als Zoon en Broeder en 
als bezielende en heiligende Geest voor ons uit..  
Hoe zat dat nu, die verwekking van Jezus Messias? 
Hoe is dat in zijn werk gegaan? Pas op, we hebben 
te doen met een theologisch verhaal, niet met biolo-
gie. Niet vergeten! Jozef wordt door Mattheüs een 
“tzaddik” genoemd, een “rechtschapen mens”, een 

“rechtvaardige”. Anders geformuleerd: een man uit één stuk, ’n integer iemand. 
Voor vrome joden is een “tzaddik” een mens die de Thora doet, m.a.w. iemand 
die zijn opdracht als mens vervult.  
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Jozef is geen hooggeplaatste die Jezus doet opgroeien in het centrum van de 
macht, omringd door dienaren en mensen die hem bewieroken en naar de 
mond praten. Jozef is een eenvoudige man, maar wel een man die “er is”. Hij 
zal het kind dat aan hem is toevertrouwd de ruimte geven om de mens te wor-
den die hij zal worden.  
Is dat niet de kern van “ouderschap” (vaderschap, moederschap): ruimte ge-
ven, zonder het beschermende, het liefdevol koesterende uit het oog te verlie-
zen?  
Op het einde van het verhaal horen we dat Jozef de naam van het kind uitroept: 
“Joshua”, “JHWH redt”, hiermee erkent hij dat dit kind geen reproductie is van 
hemzelf, dat dit kind zijn eigen weg zal gaan, de weg van zijn Vader (met een 
hoofdletter).  
Jozef is een “rechtvaardige” omdat hij de opdracht van de ENE (er zijn, behoe-
den, beschermen) ten volle aanvaardt en beleeft. “Er zijn” opdat het kind zal 
opgroeien tot een mens die – op zijn beurt – “er zal zijn”.  

 
Deze Jezus – die wij Messias noemen – zal niet onkwetsbaar en meedogen-
loos zijn, niet oppermachtig. Hij zal niet onderwerpen maar doen opstaan, hij 
zal niet veroveren maar geweld aan de kaak stellen, hij zal geen mens zijn die 
wil aanbeden worden als een god (zoals de Romeinse kiezer dat eist). Hij zal 
een mens zijn die zich zal verbinden met het uitschot, met marginalen, met aan 
de kant geschoven mensen.  
 
Hij zal een mens zijn die het raam van kwetsbaarheid opent… een raam dat 
telkens opnieuw wordt dicht gemetseld - in het conflict tussen Joden en Pales-
tijnen - in opgetrokken muren en grenzen - in ons aangeprate onveiligheidsge-
voelens - in uitbuiting en onderdrukking - in afbraak van sociale verworvenhe-
den…. - in het Marrakesh… VN Migratie-pact  
Deze wereld is onvolmaakt: er is onmacht, pijn, geweld…  
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Net daarom is het goed en noodzakelijk dat Jezus Messias steeds opnieuw 
wordt geboren; kwetsbaar en onweerstaanbaar en hardnekkig… om ons te 
herinneren aan onze opdracht:  
 
“Er zijn”, net zoals Jozef. “Behoeden” en “beschermen”, de schepping in ere 
houden, achting hebben en zorg dragen voor ieder schepsel, voor de wereld 
waarin we leven; “behoeden” en “beschermen”, in het bijzonder wat kwets-
baar is en broos.  
Als wij mensen die opdracht, die verantwoordelijkheid opzij schuiven en 
negeren, als wij niet zorgen voor de schepping, voor onze medemens, dan 
verdort ons hart en wint vernietiging terrein. Dan duiken her en der “Hero-
dussen” op, die duistere plannen smeden en de kijk van mensen op wat 
goed en slecht is vertroebelen en vervormen. “Herodussen” die uit eigen 
belang uit zijn op vernietiging en verknechting.  
Het tegenovergestelde van “hoeden”, “beschermen”…. Tegen deze “Hero-
dussen” ging Jezus Messias in met een totaal andere visie, een totaal ande-
re kijk op waar het om gaat: respect, waardering, aandacht voor wat klein en 
kwetsbaar is, bevrijding. 

Josette en Odette 
 
Ed schreef… 
Zonder theatraal gebeuren of traditioneel vast schema komen jullie in Betha-
nië regelmatig kleinschalig  samen in herinnering aan Jezus van Nazareth 
om als gelijken onder elkaar de Hoop in de verrezen Heer uit te drukken. 
Gaandeweg de viering ging het door mij heen ‘zo moet het in het begin van 
het christendom er ook aan toe zijn gegaan’.  In onze dagen wel in een com-
pleet andere culturele context, 
gelukkig niet onder de dictatuur 
van een Romeinse bezetter zoals 
toén het geval was . 
Als thema die kerstzondag 23 
december werd de figuur Jozef, 
Jezus’ vader onder de aandacht 
gebracht. Voor het gezin in Nazareth moet hij met zijn vrouw Maria voor de 
opgroeiende zoon van veel betekenis zijn geweest. Als de timmerman in het 
dorp waar iedereen elkaar kende was hij als vakman in die tijd zeker een 
schrander en handige vakman die over heel wat stielkennis beschikte. Mijn 
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blik op die enigszins  ‘ondergesneeuwde’ figuur uit de Bijbel werd verruimd; 
was ik blij mee. 
Niet in een kerkgebouw binnen een vast omlijnde ritus waren daar mensen 
in een gezellig aangeklede ruimte samen aanwezig.  Blij om te zien dat ook 
een vrouw in een liturgische viering de leiding op zich kon/wil nemen. Een 
noodzakelijke, zinvolle en belangrijke breuk met het verleden waartoe het 
kerk-instituut nog niet toe in staat is. Niet moeilijk om in te schatten welke 
inzet er nodig is naar de voorbereiding van een dergelijke viering toe - waar-
in de spontane inbreng van de aanwezigen aan bod kon komen. 
Typerend is de evangelische houding van jullie Veer-mensen met een open 
aandacht en concrete inzet voor maatschappelijke zwakkeren, dichtbij en 
verder af.  De mogelijkheid tot informeel contact na de viering leek me even-
eens zinvol.  Kerk van de toekomst. 
Als nieuw aanwezige zie ik me graag – kan niet altijd - in jullie viering aan-
wezig. 

(Edmond Vanderelst Aarschot) 
 
 
Oecumenische Viering zondag 23 januari 2019 
 
Dag lieve mensen hier aanwezig, dag broeders en zusters, ABRAHAM is 
één van de hoofdfiguren uit het boek Genesis, het eerste boek van de bijbel 
vol krachtige verhalen over de lotgevallen en de kenmerken (het DNA) van 
de eerste mensheid, onze voorgangers, zo herkenbaar, zo gelijk.  
 
Wat is de kern van dit boek? “In het begin schiep God hemel en aarde. Maar 

de aarde was nog ongeordend en leeg; over de wereldzee heerste duister-
nis. God sprak: “Daar zij licht en er was licht. En God zag dat het goed was!” 
Het gaat om de warmte en de helderheid van het licht, Dat is wat ons ver-
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bindt in de oecumenische beweging, de erkenning dat de zoektocht naar het 
licht geen moordend zwaard mag zijn dat ons scheidt, maar een golf van 
warmte dat ons bindt, gelovig of ongelovig, katholiek of protestant, islamiet of 
christen, humanist of Boeddhist... wij zoeken samen naar het licht en ieder 
van ons vertegenwoordigt een straaltje licht van deze reusachtige zon.  
Wat een mooi begin.  
God is goedgezind, schenkt ons de schepping, de evolutieleer samengevat 
in 7 heerlijke dagen: dag en nacht, water en aarde, de blauwe gentiaan, het 
groene gras, de eik, en het tropische regenwoud. stekelbaarsjes, walvissen, 
mieren en merels, muggen, paarden, olifanten en apen met als kroon op de 
schepping de mens, man en vrouw, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. 
Adembenemend. Een paradijs op aarde., een wonder. En God zag dat het 
goed was.  
 
Duizenden jaren later. Nu.  
Jahweh kijkt verdrietig naar beneden en begrijpt niet wat er allemaal gebeurt. 
Zoveel lijden door de mens veroorzaakt.  
Zo veel geweld, zoveel oorlogen, zoveel drones en atoombommen.  
Hij ziet kinderen sterven in krottenwijken en vluchtelingen verdrinken in de 
Middellandse Zee. Hij botst op de groeiende kloof tussen rijk en arm en de 
begerige zelfgenoegzaamheid der rijken.  
Hij knijpt zijn neus dicht voor de stank van de ontelbare vrachtwagens, au-
to's, schepen en vliegtuigen die hemel en aarde vergiftigen. Hij ziet vecht-
scheidingen en uit mekaar spattende gezinnen. Hij ziet hoe vrouwen en kin-
deren seksueel misbruikt worden. 
 'Fake news' verovert de wereld.  
 
De zoektocht naar de waarheid speelt geen rol meer. Bijlen en elektrische 
zagen triomferen in het regenwoud, ijsberen zonder ijs, lege kerken en volle 
winkelstraten. Overal begerige consumenten, de dollardemocratie triomfeert.  
Het vlees heeft de geest verslagen.  
Hij kijkt naar Trump, naar Bolsonaro; naar Orban, naar Geert Wilders, Filip 
De Winter en Dries Van Langendonk. Hij kijkt naar Europa en luistert ver-
stomd naar het Marrakechdebat en kan zijn oren niet geloven dat nog geen 
100 jaar na het einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de afda-
ling naar de hel, opnieuw de spot gedreven wordt met mensenrechten en 
internationale samenwerking.  
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Weg met Europa. Weg met de UNO. Weg met de vreemdelingen. Weg met 
de Islam. Terug naar het moordende 'wij-zij-verhaal', terug naar autoritair 
leiderschap. Terug naar de gevaarlijke waarheden van het eigen volk eerst.  
 
 
Hij had al veel meegemaakt in het verleden: de verboden vrucht in het Aards 
Paradijs, de verleiding, het gebrek aan zelfbeheersing van Adam en Eva, de 
zondeval, de straf, Kaïn en Abel, de broedermoord., de dochters van Lot, 
incest, de toren van Babel, chaos.  
Maar wat nu gebeurde was kwetste Hem in het diepst van zijn hart. Opnieuw 
sprak Jahweh: Mijn geest zal niet voor altijd bij de mensen blijven, omdat ze 
bedorven zijn en enkel vlees. Het spijt mij dat ik ze gemaakt heb.” Abraham 
werd bleek. Is er dan geen hoop meer? Is dit dan het snel naderende einde 

van de mensheid? Heeft God het Verbond met de mensen verbroken? Zal er 
geen tweede ark gebouwd worden? Neen.  
De bijbel is een hoopvol verhaal, vol vreugde en geloof in een betere toe-
komst tegen alle doemdenken in. De toekomst is onvoorspelbaar. Geen 
predestinatie. Uit de hoogbejaarde, onvruchtbare Sara zal Isaac geboren 
worden, zoon van Abraham. Gods wegen zijn wonderbaar. Abraham leeft 
tussen ons in duizenden herkenbare en onherkenbare gedaanten.  
 
1. Hij komt niet uit de lucht gevallen. Hij is geen eenzaat. Hij maakt deel uit 
van een talrijk geslacht met een grootse geschiedenis: Adam, Eva, Henoch, 
Noah, Sem, Terach...  
 
2. Hij staat niet boven de mens. Hij is geen superman, geen deus ex machi-
na. Hij is een kwetsbaar, ambivalent mens, net zoals wij. Hij liegt als het hem 
goed uitkomt. Hij is herkenbaar, soms sterk, soms zwak.  
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3. Hij is een migrant en maakt zich langzaam maar zeker los van het verle-
den dat blijft door zinderen in zijn bestaan, zowel ten goede als ten kwade.  
 
4. Hij is zorgzaam. Hij neemt Lot mee, de zoon van zijn overleden broer die 
kiest voor rijkdom en genot. Ondanks dat blijft Abraham voor hem zorgen als 
hij zich in nesten werkt.  
 
5. In de verovering van nieuwe ruimtes wordt ook een nieuwe mens gebo-
ren: voller, rijker, mooier. Abram wordt Abraham. Sarai wordt Sara. In ieder 
van ons zit een mooier mens verborgen. In welke omstandigheden komt die 
onbekende betere tot leven?  
 
6. In hem leeft de stem van de belofte en het verbond met de altijd aanwezi-
ge JHWH. Die geheimzinnige stem leeft ook in ons!  
 
7. De zwijgzame Abraham die zich huiverend maar vol vertrouwen overlevert 
aan de onbegrijpelijke eis van zijn Heer zich los te maken van zijn enige 
zoon, zijn toekomst. Samen keren ze terug van de berg Moria. Isaac zal zijn 
eigen weg gaan. Steeds opnieuw moet de weg van de gerechtigheid en de 
solidariteit in de meanderende loop van de geschiedenis uitgehouwen wor-
den. Zo oud. Zo nieuw.  
 
8. Hij verdedigt ons en onderhandelt met God. “Zult gij dan de rechtvaardi-
gen met de goddelozen verdelgen, de goeden met de slechten?” God luistert 
en reageert: 'Waar, Abraham, waar ziet gij dan die goeden en rechtvaardige 
mensen? Ben ik dan blind?'' Abraham antwoordt: 'Heer, je kent mij, vroeger, 
in het eerste begin, hebben wij nog onderhandeld. Jij was bereid de aarde te 
sparen als ik in staat was niet 50, maar slechts 40, 30, 20, tien rechtvaardi-
gen te vinden. Je schonk ons Noah en de Ark. Je schonk ons Moses, Boed-
dha, Jesus Christus, Mohammed, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin 
Luther King, Anne Frank, Malala Yousafzai, Nkosi Johnson, Emma Gonza-
lez, Yolanda Renee King, Anuna De Wever, Greta Thunberg, Tomas Baptist, 
Ayco Nachtergaele en zovele anderen. Niet alleen het kwade maar ook het 
goede heeft zich vermenigvuldigd. Het is geen klein groepje meer. Ze zijn 
niet met vijftig. Ze zijn met duizenden. Ze zijn jong. Ze komen op straat. Ze 
vechten voor hun toekomst. Ze vechten voor hun rechten. Ze brossen voor 
de bossen. Hun stemmen veroveren de wereld.  
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Luister.  
WIJ ZIJN GEEN SPIJBELAARS. WIJ REDDEN DE AARDE. SAVE OUR PLANET, 

SAVE OUR FUTURE. NO CHANGE NO 
SCHOOL THERE IS NO PLANET B SAVE THE 
HUMANS POLAR BEARS ARE ON THIN ICE, 
AND SO ARE WE! DE TIJD IS BIJNA OP.. 
MEGA MINDY KOMT DE WERELD NIET 
REDDEN. POLITICI HOU OP MET LULLEN, 
NEEM BESLISSINGEN. HANDEL. KLIMAAT-
SPIJBELAARS ZIJN BELANGIJKER DAN BE-
DRIJFSLEIDERS IN DAVOS.  
 
Kijk naar het nieuws. Lees de kranten. Koop 

een smartphone, google naar You Tube. In Amerika vechten ze tegen de 
wapenlobby. In Europa verdedigen ze uw schepping. 'Ik weet het Abraham”, 
glimlacht God, “ik weet het. Ik hou van hun jonge frisse stralende gezichten.  
Wees solidair. Doe mee. Ik zie jullie.  
Ik ken de bijeenkomsten van HET VEER in Genk. Ik luister naar de African 
Voices in Hasselt. Ik zie jullie daar wel zitten. Het was maar een test. Ik wilde 
te weten komen of jij nog voldoende op de hoogte bent van de nieuwe ont-
wikkelingen in mijn schepping. Mijn Verbond met jullie blijft overeind. Vrees 
niet, klein kuddeke, Ik zal altijd bij u zijn. Steun mekaar. Werk samen. Oe-
cumene!” 

Lianne, Jac, Lizette, Frans, Rachelle 
 
Viering 24 februari 2019 
 
In de vier evangelies en de handelingen van de apostelen komt de leerling 
van Jezus, PETRUS, opvallend veel aan bod, veel meer dan al de andere 
leerlingen. Petrus en zijn broer Andreas waren hun visnetten aan ’t repare-
ren en plots worden ze aangesproken door Jezus om hem te volgen en zon-
der boe of ba lieten ze hun werk liggen en volgden hem.  
Zekerheid achter laten en springen in het ongewisse maar vol vertrouwen. 
Jezus ging met Petrus, Jacobus en Johannes de berg Thabor op en ze 
maakten daar een gedaanteverandering mee in aanwezigheid van Elia en 
Mozes. Petrus vond het zo geweldig dat hij voorstelde om er een tijdje te 
verblijven en stelde voor om er drie tenten op te slaan.  
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We hebben zoveel prijs gegeven om U te volgen, wat zullen we terug krijgen 
en ze discussieerden wie wel de belangrijkste plaats zou krijgen. Er zullen 
mensen niet akkoord zijn en aanstoot aan mij nemen zegt Jezus en dan 
Petrus: “Ik nooit, in geen geval, al moet ik met u sterven. Jezus antwoordde: 

“nog deze nacht voor het kraaien van de haan zult gij mij driemaal verloo-
chenen.”  
Allez, zegt Petrus, al moest ik met u sterven in geen geval zal ik u verloo-
chenen. Jezus vroeg hun zijn laatste uren met hem te waken maar ze vielen 
in slaap en Jezus sprak tot Petrus : “ging het dan uw krachten te boven om 
een uur met mij te waken. Jezus kwam een tweede keer terug en hij vond 
hen weer in slaap. Hij liet hen met rust ging heen en kwam voor de derde 
keer terug: Slaap maar door en rust uit. Nu is het uur gekomen dat de Men-
senzoon wordt uitgeleverd.  
Petrus volgde van op afstand en glipte ook binnen op het binnenplein om 
zich wat te warmen.  
Een dienster dacht hem te herkennen en zei hem: Jij was ook bij Jezus de 
Galileeër. Maar hij ontkende waar allen bij waren. 
 
Voorheen  erkent Petrus volmondig dat Jezus de Messias is maar als Jezus 
dan zegt wat dit messiaans zijn zou kunnen inhouden en Hij hem wijst op het 
vele lijden, het overgeleverd worden, de dood, dan heeft de rots Petrus de 
moed om Jezus aan te pakken: lijden hoort toch niet bij een Messias?  
 
De mensenzoon gaat toch geen ondergang tegemoet. Hij komt met machts-
vertoon maar niet om overgeleverd te worden. Jezus zegt duidelijk aan Pe-
trus dat hij de context niet verstaat waarin het evangelie vorm krijgt. Als ge 
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zo spreekt zijt gij ene duivel, ene satan, een tegenstander en nochtans zou 
die Petrus de rots zijn waarop de kerk gebouwd zou worden.  
Volgens de traditie werd Petrus door Jezus benoemd als de rots waarop de 
kerk zou gebouwd worden; ‘de kerk’ zijn in feite de gemeenschappen, zoals 
Het Veer, die proberen om de boodschap te vertalen in eigen midden.  
De mensen die zich daaraan engageren zijn de steentjes die trouw en ver-
trouwen opbouwen.  
Hoe kan ik een steun, een steentje zijn in de rivier, op het Veer om de goede 
richting uit te gaan?  
In onze maatschappij vandaag waar  de onverschilligheid dikwijls aan de 
oppervlakte drijft.  
 
Hoe kan ik daar op mijn manier en hoe klein ook een andere richting aan 
geven. 

De duizenden jongeren die brossen voor de bossen, is een fantastisch sig-
naal tegen die onverschilligheid.  
Lach ik daar mee of vind ik het zoals de jeugd kei-tov, (tov met een v komt 
van het Hebreeuws en betekent schoon, mooi, uitstekend, nuttig, aange-
naam). In ‘van Dale’ staat voor kei: geweldig, een kei van een vent, een kei 
in koken.  
Petrus was ook een kei van ’n kerel, die ook twijfelde en fouten maakte en 
toch was hij een getuige van de blijde boodschap.  
 
Zalig zijt gij Simon….zegt Jezus – het woord zalig betekent in feite ‘en mar-
che’, begin er aan.  
 
Wat betekent voor mij vandaag: en marche…ik begin er aan, ik ga ervoor.  
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(VER)Werkmoment:   
We krijgen een steen en een stift en schrijven in een woord wat mij nu op dit 
moment in mijn gedacht komt – positief, negatief. Hoe wil ik een steentje 
zijn?  
Om het wat duidelijker te maken voor mezelf schrijf ik op mijn steen wat ik op 
dit ogenblik belangrijk vind als wens, als engagement, als voornemen in mij, 
van mij als steentje in de stroming van vandaag?  
 

Raf, Gerd en Jaak 
 
Viering van 24 maart 2019 
 
Het is onmogelijk om de situatie in Guatemala in 14 min samen te vatten, 
laat staan volledig te begrijpen. Maar deze film geeft alvast een goed beeld. 
 
Als je een volk wil begrijpen moet je ertussen gaan leven en werken en zijn 
geschiedenis bestuderen. Zo leren we dan méér van 80% van de Guatemal-
teekse bevolking op de een of andere manier de Maya spiritualiteit heeft 

meegekregen. En die Maya spiritualiteit staat in schril contrast met de “ma-
nier van leven” welke daar o.a. vanuit ons eigen Europa werd geïmporteerd. 
Maya’s erkennen dat wij mensen deel zijn van de kosmos en de natuur, dat 
planten, dieren, sterren, water, vuur en aarde allemaal levende elementen 
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zijn, bezield met de spirit: ‘De mens bezit de aarde niet, maar krijgt haar in 
bruikleen om in te zaaien, te oogsten, te verzorgen, te genieten…. 
Wat een schok moet dat dan voor hun zijn dat een handvol Europese nako-
melingen van kolonisten, bezit hebben genomen van een groot deel van hun 
zeer vruchtbare aarde. Meer nog de 3 basiselementen van een Mayaritueel 
worden genegeerd door de grootgrondbezitters, namelijk dankbaarheid, 
vergeving vragen en toestemming vragen aan Moeder Aarde. 
Onrechtvaardigheid is zo oud als de mensheid.  
Daarover laat Amos geen twijfel bestaan. In het Oude Testament lezen we 
dat de profeet Amos uitbuiting en de onrechtvaardige behandeling van de 
armen aanklaagt en vooral ook het groeiende onderscheid tussen rijk en 
arm. Hij heeft evenmin een goed woord voor de buitensporige luxe van de 
rijken.  
Ook de schijnheiligheid van de erediensten als alibi om niet rechtvaardig te 
zijn maken hem kwaad. 
Die woorden zijn zo een 2800 jaar oud en nog steeds herkenbaar en bran-
dend actueel. 

Als Amos vandaag een reis naar Guatemala 
zou ondernemen zou hij ongetwijfeld even 
heftig te keer gaan tegen de heersende on-
rechtvaardigheden. 
Rigoberta Menchu, de bekendste Guatemal-
teekse vrouw, die bovendien de Nobelprijs 
voor de Vrede ontving, gaf de juiste weg aan: 
“De wereld zal niet veranderen, wanneer wij 
niet bereid zijn onszelf te veranderen.” 
Of met de woorden van Phil Bosmans: “Verbe-
ter de wereld, begin met jezelf.” 
Iedereen vindt dat “een parel van wijsheid” 
maar als het erop aankomt dit in ons eigen 

leven toe te passen loopt het nogal eens mis. 
 
Zijn we bereid ons gedrag te veranderen? 
In de talrijke gesprekken en discussies o.a. om de klimaatcrisis en de jeug-
dige klimaatspijbelaars komt steevast de reactie naar boven: ‘Wat helpt het 
als ik alleen iets doe? Wat helpt het als dat kleine landje België maatregelen 
neemt enz. ? 
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Als antwoord hierop volgende bezinningstekst:   
Indien de noot zou zeggen, één noot kan geen muziek maken,  er zou geen 
symfonie zijn.  
Indien de steen zou zeggen, één steen kan geen muur optrekken, er zou 
geen huis zijn. 
Indien de druppel zou zeggen, één waterdruppel kan geen rivier vormen, er 
zou geen oceaan zijn. 
Indien de graankorrel zou zeggen, de graankorrel kan geen veld bezaaien, 
er zou geen oogst zijn. 
Indien de mens zou zeggen, solidariteit kan de wereld niet redden, nooit zou 
er gerechtigheid, noch vrede, noch getrouwheid, noch waardigheid in de 
wereld van de mensen komen. 
 
Zoals de symfonie elke noot nodig heeft, het huis elke steen, de oceaan elke 
watergreppel, de oogst elke graankorrel, zo heeft de hele mensheid nood 
aan jou, daar waar jij bent. 

Josée, Kristien, Monique en René 
Heet van de naald 
 De omhaling voor Broederlijk Delen om de boeren van Guatemala te hel-

pen bedroeg € 356,12 waarvoor heel veel dank. 
 De Koffiestop aan de Colruyt viel echt mee: een hemelsblauwe hemel  een 

warme lentezon, de gastvrijheid van het personeel, de enthousiaste inzet 
van een 15-tal vrijwilligers waren een uitnodiging voor een babbel een kof-
fie voor heel wat mensen. De meesten gaven ook een bijdrage (€ 489,77). 
Opvallend is wel dat “ik heb geen tijd” een veel gebruikte uitdrukking was. 

Allen van harte dank. 
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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, Elly en Gerarda 

Paasviering in de kerk 
van Kolderbos 

Kastertstraat- Hooiweg 138 
GENK 

Welkom om 19:00 uur gelieve in te schrij-
ven bij de Paashaas ten laatste op don-

derdag 18 april. 
089/35 24 92   jaak-k@skynet.be 
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Om in te haken – te noteren data: 
 
 Stiltedag  

 
Welkom op volgende data 17 april, 29 mei en 26 juni van 9:30 - 16.00 uur 
voor Stiltedag…wie de stilte kan verdragen is nooit alleen. 
Zo maar even weg uit de drukte van het dagelijkse leven om tot je zelf te komen, te 
wandelen, te lezen, te rusten, te mediteren 
De stilte helpt je te zien wat er leeft  in jou . Daaronder ontdek je diepe rust. Vaak 
heb je het gevoel dat je een innerlijke schoonmaak ondergaat. 
 
Hoe ziet een stiltedag er uit? 
Het is eenvoudig van opzet. Er wordt een tekst aangereikt, een korte stiltewandeling 
staat ook op het programma, we eten samen in stilte, een korte uitwisseling onder  
mekaar, de andere tijd vul je naar believen in en we doen dit in groep, samen, om-
dat we elkaar op die manier ondersteunen  
Sint-Annastraat 7, 3550 Heusden-Zolder. Vrije bijdrage (incl. koffie, thee)   
Meenemen: eten voor ‘s middags, leesmateriaal, wandelschoenen, als het 
kan...geef een seintje dat je komt (g.wim@hotmail.com  of 0477/29 60 39)     
 
 Openluchttentoonstelling 

 
Koen Lemmens 
Pastoraal Centrum Seminarie  
Tulpinstraat 75 Kiewit-Hasselt 
CAELUM  
 
Zeven wolkenlandschappen  
verbeelden zeven woorden  
van Jezus aan het kruis 
Caelum (hemel) zijn monumentale 
gewassen tekeningen op papier van 
het steeds veranderende spel van de 
wolken en een zoeken naar de diepere mystiek achter de zeven kruiswoor-
den. Sterven en leven, dood en verrijzenis. Eeuwigheid en ’t ogenblik in 
Pruisisch blauw geschilderd. 
Alle dagen te bezoeken van 29 maart  (halfvasten)  tot 30 mei 2019 (O. H. 
Hemelvaart) 

mailto:g.wim@hotmail.com
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 De Kleine Herderstas 
 

Zondag 14 april van 10:00 tot 13:00 uur wandeling Zonhoverheide, schut-
terslokaal Sint Antonius, Wetzandstraat 91, Genk. 
Paasmaandag 22 april. Afspraak: 10:00 uur in Wéris (€ 5). Carpooling naast 
de politie om 8:30 uur. Picknick en eventuele regenkleding. 
 
 
 Stiltekring 

 
Op 15 mei 2019 worden in verschillende Belgische steden en gemeenten 
stiltecirkels gehouden, georganiseerd door Pax Christi Vlaanderen, om de 
Palestijnse ‘Nakba’ te herdenken.  
Ca. 750.000 Palestijnen vluchtten in 1948 uit hun huizen en dorpen.  
Het overgrote deel van hen kon nooit meer terugkeren. 
Vorig jaar had deze stiltekring plaats in Hasselt  
en dit jaar worden we verwacht om deel te nemen aan de stiltekring als 
vreedzaam protest tegen zoveel onrecht  

op het stadsplein in Genk 
op woensdag 15 mei van 12:00 tot 13:00 uur. 

Welkom vredesvrienden. 
 
 Jaarlijkse studiedag van en voor Het Veer 

 
Vrijdag 21 juni 2019 jaarlijkse studiebijeenkomst om het programma van 
2019-2020 voor te bereiden . 
Geert Van Oyen zal ons deze dag begeleiden. 
Van harte welkom aan de voorgangers en iedereen die er iets voor voelt om 
samen met de begeleider dieper in te gaan op wat de boodschap van Jezus 
voor ons inhoudt vandaag. 
We beginnen om 10:00 uur en dan wordt de inleiding gegeven en uitgewis-
seld en in de namiddag proberen we de bevindingen concreet te maken voor 
onze vieringen. 
Einde rond 16:00 uur. 
Wel inschrijven om de zaal te rangeren en hoeveel broodjes er moeten be-
steld worden. Herinnering zal volgen. 
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 Uit de pen van Tejo 
 
 Staande  aan de oever van de Maas, kan een moment zijn van  

peinzen ,van verstilling, en  je  even laten meedrijven met het water. 
Stromend van de bron naar de weidsheid  van de zee, schurend en sleurend 
over keien  en  stenen, knagend aan de oevers. Steeds opnieuw moet de 
stroom  worden bedwongen mag hij zijn bedding niet verlaten. 
De kiezelstenen, groot en klein rollen mee met de stroming, schuren tegen 
mekaar en slijpen  door de jaren  de scherpe kanten af. 
Stroming, beweging, in  het leven staan, in de volle stroming van het leven, 
is deelnemen en deelgenoot worden van  het dagelijks gebeuren  rondom je. 
Maar  is  ook  een  bestendig contact met de medemensen. 
Anderen zullen je herkennen  en aanvoelen  met  je scherpe kanten, met  je 
directheid, maar  hopelijk ook met de zachte rondingen van je karakter.  
Staande in de stroming van het leven is  een dagelijkse oefening  in ver-
draagzaamheid, tolerantie, begrip, en wellicht ook wel vergeving. 
“Een steen verleggen in de rivier” (naar het lied van Bram Vermeulen)  wordt  
dan telkens  een uitnodiging en uitdaging om  opnieuw met mensen  te water 
te gaan, in het zelfde schuitje te gaan zitten, ondanks de vele en soms hevi-
ge tegenstromingen. 

Na onze maandelijkse samenkomst met een  
achttal vrienden, zei  iemand van de groep:   
“ als je ouder  wordt is het van enorm belang  
goede vriendschappen te onderhouden, en  
te koesteren”. 
Staande in de stroming van het leven, bots je 
soms  wel weer op een scherpe kant bij ie-
mand. Dit is dan  “het”  moment  om  nog 
aandachtiger naar die persoon te kijken, en 
niet te zeggen,  
“die schrijf ik af”,   of nog “ die vriendschap ga 
ik afbouwen”. 
De vissen in de rivier zwemmen steeds 

stroomopwaarts, opzoek naar de bron, tegen de stroming in. 
Dode vissen  drijven op hun rug met de stroming mee, zij  spelen  niet meer  
mee in het grote  avontuur van de rivier. 
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Staande of deelgenoot zijn  van  deze “ levens-stroom” ,  “in-gebed”   en  
“ingedijkt”  is een  dagelijkse “  boeiende”   ontdekking,  naar  de weidsheid  
van  onze levenstocht. .. 
 
 “EN TOCH BLIJFT HIJ MIJN JONGEN”. 

 
Kun je onmiddellijk komen, er is iets ergs gebeurd. 
Vrienden die niet meer wisten wat en hoe, ze zaten in zak en as. 
Ze hadden een mooi gezin ,geliefd in het dorp en actief in het verenigingsle-
ven, en nu dit. 
Hun zoon was al enkele maanden   op de dool, kwam minder thuis, verloor 
verschillende keren zijn werk en raakte aan de drugs. Nochtans hij  had heel 
veel  talenten en in de jeugdbeweging was  hij  een goede leider. 
Verslagen zaten wij samen rond de keukentafel, en  kregen het verhaal te 
horen, het ging over de  “afgang” van hun zoon.  Maand na maand werd het 
erger, zij hadden   geen vat meer op hem, en kwamen niet meer tot een 
gesprek. De drugs hadden zich van hem meester gemaakt. 
Toen zijn  lieve vriendin  met  al haar pogingen hem niet meer kon helpen, 
verbrak zij de  vriendschap. Hij werd woedend  en heeft haar toen gedood. 
Je eigen zoon doet zo iets, dan ben je sprakeloos en  val je in eindeloos 
verdriet. 
Dan ga je opzoek naar de schuldigen, wat  is hiervan de oorzaak, wie heeft 
die  jonge aan dat eerste verboden spul geholpen? 
Zij die er groot geld aan verdienen, en de kleine garnalen op pad sturen om  
te delen, zij beseffen geen seconde welk verdriet er bij zovele ouders is, 
beseffen niet  hoeveel  jongeren  hun jeugd hier verloren gaat, en dat dit ook 
bepalend is voor hun toekomst. 
Het is  droevig en in- triest dat zulke mensen op het gerecht kunnen pronken 
met  de  beste advocaten, die dan  bijna dagelijks  het  TV nieuws halen. 
In de bijbel staat: “hij die aan de kinderen raakt, moesten ze met een molen-
steen om de hals in het diepste van de zee werpen” dat zei de grote profeet  
Jezus  van Nazareth.(dat was de enige keer dat Hij iemand veroordeelde ) 
Zou het misschien goed zijn, als alle ouders van drugs verslaafden, eens in  
Hasselt voor het gerechtshof gingen betogen, en aan die  advocaten zouden 
vertellen van hun slapeloze nachten en  van hun leed en verdriet ? 
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Na een tijd in ons gesprek  ging de mama binnen in de living en kwam terug 
met een beeld van haar jonge in haar armen, en ze zei; “en toch blijft hij mijn 
jongen”. 
Hij kreeg 15 jaar opsluiting, die hij volledig heeft uit gezeten, maar  zowel  
papa en mama, zijn hem om de 14 dagen gaan bezoeken, zij bleven geloven 
in hun jongen. 
Toen wij werk voor hem vonden mocht hij  vrij komen, maar hij kon in het 
dorp niet meer blijven wonen, de buren  hadden hun deuren en vensters nog 
steeds gesloten,  juist zoals op  de  eerste dag. 
 
Je eigen kind; “ zal  voor altijd met je verbonden  blijven”. 

tejo 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor nog nieuws – raadpleeg regelmatig 
de web-site: www.hetveergenk.be 
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Als je voelt dat je vastroest in een patroon 
van ieder voor zich en verstrikt raakt 
in een woestijn van hebben en houden,  
durf  dan de woestijn door;  
stap voor stap, de weg van mensen opnieuw gaan… 
Vragen stellen bij je doen en laten, 
je heroriënteren met een ander kompas in de hand…  
stil houden bij een vergeten bron om je andere ik  
en die andere mens als tochtgenoot te treffen… 
Verder gaan met mensen en omwille van mensen, 
weer mens worden aan elkaar. 
En zakt de moed je in de schoenen,  
haak dan niet af, vrees niet, 
Want bij elke exodus is de Heer met jou.  
Wat niet in één dag kan, kan misschien in 40 dagen. 
Door vasten loskomen van wat ons dreigt te verslaven:  
zichzelf hoger achten dan de naaste. 
Door bidden opnieuw komen tot wat dreigt te verdwijnen:  
contact met de Vader. 
Door delen opkomen voor wat dreigt te verkommeren: 
liefdevol zorgen voor elkaar. 
Wat niet in één dag kan, kan in 40 dagen!  
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Vieringen 
 in Bethanië, 

Bethaniëstraat 74 GENK 
elke vierde zondag  

van  
10:00 uur tot 11:30 uur.  

 
  
  
 zaterdag 20 april   2019 
   (19:00 uur paasviering- graag inschrijven) 
  
 
 zondag 26 mei  2019 
  
 zondag 23 juni  2019 
 

 

hartelijk 
welkom 

 
 


