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HET VEER  - nieuwsbrief 98 
september 2019 

 

Voorwoord 
 

Beste lezer, 
De vakantie heeft ons deugd gedaan, de festivals en hittegolven zijn achter 
de rug en wij stelden onze 98ste nieuwsbrief samen. 
De rijke inhoud, die hoofdzakelijk overgenomen wordt van de voorgangers 
in onze Veervieringen, kan smaken als een lekker ijsje op een terras. 
Deugddoend en uitnodigend om de boodschap van die van Nazareth  ook in 
ons leven vandaag, handen en voeten te geven.  
De artikels:’ Heet van de naald’ en ‘Om in te haken’ zijn hier een uiting van. 
 
De tijden veranderen  en veel wat we in deze nieuwsbrief schrijven is ook 
terug te vinden op de web-site van Het Veer: www.hetveergenk.be 
Eric en Leona verzorgen deze web-site en we kunnen zelf langs Eric een 
boodschap langs die weg verspreiden. 
Er is natuurlijk tijd nodig om ons aan te passen en voor velen van ons is het 
gemakkelijker deze brief stukje per stukje te lezen als je hem bij de hand 
hebt. 
Dus gaan we toch zeker tot nr 100…..wat denk je ervan? 
Veel leesgenot. 

Odette, Lieve en Jaak 
  
 

 Even  s t i ls taan    
 

Viering 21 april 2019 
 
Duiding bij de lege tuin op paasmorgen ‘Op de plaats waar Hij gekruisigd 
werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand 

http://www.hetveergenk.be/
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was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat 
het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.’ Zo eindigt het 19de 
hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes op Goede Vrijdagavond.  
Ook het scheppingsverhaal begon met een tuin. Adam en Eva woonden in 
de tuin van Eden. Daar verbraken ze de relatie met God.  
Harmonie werd disharmonie. Vrede werd geweld. Het Verbond werd een-
zaamheid. De eerste tuin: de tuin van de breuk en de verlatenheid.  
Veel later vinden we in de Bijbel een verhaal over een andere tuin: de tuin 
van verlangen. In het prachtige gedicht van het Hooglied, wordt verteld hoe 
een vrouw en een man elkaar zoeken in een tuin. Jachtig verlangen. Tot ze 
elkaar uiteindelijk vinden. Voor even. ‘Sterk als de dood is de liefde’ is een 
bekende zin uit dat Hooglied.  
Duizenden jaren lang werd dit verhaal gelezen als het verhaal van hoe God 
op zoek is naar mensen en naar mensen verlangt. En hoe mensen op zoek 
zijn naar God. De tweede tuin: de tuin van zoeken en verlangen.  
 
En op paasmorgen staan we in de derde tuin: de tuin met het lege graf. Het 
is nog donker. Een vrouw, Maria van Magdala, dwaalt wenend door de tuin, 
op zoek naar haar verloren Meester. Het is allemaal zo gruwelijk geëindigd. 
Drie kruisen erover, vrijdagmiddag, als een dik punt onder een verhaal van 
verlangen en van liefde. Verbijstering en tranen bij de vrienden van Jezus. 
Voor hen die hem verwachtingsvol hebben gevolgd, is plots elk perspectief 
weg.  

Zij vinden geen woorden, geen troost, zien geen toekomst.  
De Bijbel drukt dat gevoelen uit met het beeld van het lege graf. Het is de 
leegte die volgt op elk afsterven, op elk crisismoment dat ons doet beseffen 
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dat een fase in ons leven definitief voorbij is, dat het nooit meer zal zijn zo-
als voorheen.  
Maar het verhaal gaat verder. Maria van Magdala buigt zich huilend naar 
het graf en ziet daar twee engelen zitten, in witte kleren. Tot gisteren had ze 
alleen rode kleren gezien, rood van het bloed. Nu wit! ‘Waarom huil je?’ 
vragen de engelen. Maria reageert fel: ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen 
en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd.’ Dan keert ze zich om en botst 
op een tuinman. ‘Waarom huil je?’ vraagt de tuinman, ‘Wie zoek je?’ En dan 
kijkt de tuinman haar aan met de ogen van Jezus en hij noemt haar bij 
naam: “Maria”. En plots ‘ziet’ ze en herkent ze hem: “Rabboeni – mijn Mees-
ter!” 
 
We zijn beland in de tuin van de terugvinding. De breuk uit de eerste tuin 
hersteld, het verlangen van de tweede tuin vervuld. Dit is de derde tuin. 
Voor Maria moet die tuin voor haar ogen gedraaid hebben. Ze ontploft van 
vreugde en heeft dan de normale reflex om op de oude gewoontes terug te 
vallen. Ze wil Jezus bij zich houden, ze wil hem niet meer laten gaan. Maar 

met de woorden ‘Houd me niet vast’, maakt Jezus duidelijk dat we nu een 
nieuwe fase binnentreden, een die het zichtbare, het tastbare, het tijdsge-
bondene overstijgt. Een fase van loslaten. Het verhaal leert ons dat God zijn 
Jezus, die door mensen uit de weg werd geruimd, niet heeft laten vallen. Hij 
heeft hem weer ‘teruggebracht in het spel’. Maar hij is veranderd. De wereld 
herkent hem niet meer. Ook diegenen die jaren met hem zijn opgetrokken, 
herkennen hem niet. Maria van Magdala ziet eerst in hem de tuinman, en 
herkent hem pas als hij haar naam noemt: ‘Maria.’  
 
De Emmaüsgangers denken dat hij een vreemdeling is, en herkennen hem 
als hij het brood breekt. In het aanhoren van een naam, het breken van het 
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brood … ontmoeten ze zijn liefde. Die liefde is voortaan het bewijs van zijn 
identiteit.  
Alleen de liefde openbaart zich als een kracht die sterker is dan de dood. Er 
is een merkwaardige link tussen de verschijningsverhalen met de verrezen 
Heer en Mattheüs 25. Ook zij over wie de Heer in zijn beschrijving van de 
dag van ‘het laatste oordeel’ spreekt, hadden Hem niet gezien toen ze hun 
liefde betoonden aan de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de gevan-
genen, de vluchtelingen ...  
Ze hadden hem inderdaad niet gezien, maar wel herkend in de behoeftige 
mens.  
Daar ligt ook de boodschap van Pasen, de boodschap van de derde tuin, de 
tuin waarin wij aan het werk moeten, in het spoor van Jezus en in de geest 
die hij heeft voorgeleefd. 
 
Van zien naar herkennen, van vasthouden aan de oude zekerheden naar 
loslaten en vertrouwen in de kracht van de liefde, dat is de weg die wij moe-
ten gaan. De weg van onze opstanding, onze verrijzenis. In het geloof en de 
hoop dat er ooit een vierde tuin komt: de tuin van de eeuwige liefde. 

 
Paula en Guido 

 
Viering van 26 mei 2019   
 

Welk beeld wordt ons van Maria vanuit de Bijbel 
aangereikt? Er is weinig bekend over haar per-
soonlijke geschiedenis. Ze was een rechtstreek-
se afstammelinge van Koning David. Door haar 
huwelijk was ze familie van Elisabeth. Volgens 
de evangelist Marcus kreeg ze 5 zonen: Jezus, 
Jakobus, Jozef, Simon, en Judas en een onbe-
kend aantal dochters.  
Dit sobere beeld staat in schril contrast met de 
kitscherige, ketterse praktijken die de katholieke 
traditie ervan gemaakt heeft en dat mij van in 
mijn jeugd af zo erg heeft geïrriteerd. De katho-
lieken proberen God en het Heilige meer in hun 
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dienst te stellen dan andersom, denk aan aflaten, bidden voor genezing, 
bidden tot de heiligen om een gunst te verkrijgen bescherming onderweg, 
hulp bij het vinden van verloren voorwerpen, hulp om te winnen bij de voet-
bal, Maria en heiligen als bemiddelaars om een voordeel te bekomen, denk 
b.v. aan “Maria bid voor ons”.  
Niet de verwezenlijking van “Het Rijk Gods” staat bij hen op de eerste plaats 
maar wel zijzelf. Wat betekent Maria dan wel voor mij?  
Maria opent mijn ogen voor 3 dingen:  
 
1. Een nieuw begin Maria leefde in een tijd waarin Israël op een dood spoor 
was aanbeland, bezet door de Romeinse Wereldmacht. Maria staat in de lijn 
van de vele vrouwen van Israël die er telkens bij waren als de toestand, de 
toekomst hopeloos scheen.  
Als er in de Bijbel gesproken wordt over geboortes uit onvruchtbare vrou-
wen of een maagd dan heeft dat niets met biologie te maken. Wel met de 
Ene die omziet naar zijn volk, trouw blijft en hen zal bevrijden uit hun dood-
lopend straatje van leegte, dood, onderdrukking, macht, corruptie…..  
God is bedacht op het heil van mensen, 
ook al is de situatie schijnbaar hopeloos en 
is er geen uitzicht op toekomst.  
 
Daar, in dat kleine, door de Romeinen ver-
drukte Palestina, in dat boerengat Naza-
reth, draagt een eenvoudig, jong meisje 
een nieuw begin.  
Haar kind brengt een nieuwe toekomst. Hij 
zal het bevrijdend Woord van God tot richt-
snoer nemen en niet buigen voor ‘man en 
macht’.  
Een nieuwe wereld breekt aan waarin alle 
mensenkinderen tot hun recht komen, een 
gerechtigheids- en vredesvisioen dat wij 
herkennen als onze bestemming.  
Meer nog: die God wilde dat niet alleen 
toen, hij doet het ook nu via allen die, zoals 
Maria, geloven in de kracht van de Geest 
van God. God roept en schreeuwt in men-
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sen die het onrecht niet pikken, die doorgaan en doorgaan, alsmaar door-
gaan met protesteren, te hoop lopen, betogen, gevangenis en foltering trot-
seren, brieven schrijven, handtekeningen verzamelen.  
Mensen die niet zeggen: het is vechten tegen de bierkaai, onbegonnen 
werk. De geschiedenis leert dat het schijnbaar onbereikbare soms toch 
mogelijk wordt. De Sovjet-Unie viel uiteen. De Berlijnse muur is gevallen. De 
apartheid is afgeschaft. Dictators delven het onderspit: Stalin en Hitler, Mar-
cos, Pinochet, Mobutu, Idi Amin...  
En op vandaag moeten wij, die geloven in Gods kracht, het opnemen tegen 
de duistere, hogere machten, die een groot deel van de wereldbevolking 
arm en onmondig houden, die uitbuiten, bewapenen en vervuilen. We moe-
ten koppig en weerbarstig volhouden dat er niets onmogelijk is vanuit Gods 
Geestkracht, vanuit een geloof dat bergen verzet: de bergen van geld, 
macht, wapens en corruptie.  
 
2. In Maria zie ik wat een gelovige is, - Maria heeft een hele geloofsweg, 
geloofsgroei moeten afleggen. Net zoals ik begreep zij haar zoon niet 
steeds en moest zij van “moeder” de stap zetten naar “volgeling” van haar 
zoon. In haar zien we wat geloven is: - ja zeggen op de uitnodiging, die je 
bereikt in een evangeliewoord, in de vraag van een medemens, in de nood 
van de wereld; zoeken naar de bedoelingen van God over jou en jouw leven 
en er met gans je wezen naar leven, - het wagen met God; ondanks de 
vragen; je op weg begeven - eerbiedig omgaan met het mysterie in je leven; 

het Grotere op je weg niet ontwijken of wegpraten, maar het in je hart laten 
rijpen; - blij en dankbaar zingen om al het mooie en goede om ons heen.  
Hierbij denk ik bv. aan het feestelijke “Magnificat”. - kiezen voor Jezus, 
trouw tot onder het kruis dat je ongetwijfeld tegenkomt.  
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3. Maria als moeder Maria is ook moeder, moeder van Jezus maar ook van 
de kerk. Wat zou de wereld zijn zonder moeders? Houden zij het gezin en 
de grote wereld niet recht? Moeders leven mee met hun kinderen, ook al 
begrijpen zij hen niet altijd. Maar toch kunnen haar kinderen steeds bij haar 
terecht met hun vreugden en hun pijn.  
 
Zo moet een gelovige ook ergens terecht kunnen met zijn zorgen, verdriet 
en vreugden. Maria dan als “schutsengel”. Zie nu in de meimaand, maar 
ook gans het jaar door naar de duizenden kaarsen die bij haar beeld worden 
aangestoken.  
Dus samengevat: loven-danken en navolgen.  
Laten we Maria loven en danken want zij maakte het nieuwe begin mogelijk. 
Maar vooral door zelf ook te groeien in geloof en meer moederlijk in de we-
reld te gaan staan. 
 

Mieke, Marie-Alice en Eric 
 
Viering van 23 juni 2019   
 
In het Hooglied is een vrouw aan het woord die kiest voor gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid. Dat is niet vanzelfsprekend. Haar broers dwingen haar 
bv voor hèn te werken.  
 
Broer-worden in de Bijbel blijkt niet vanzelfsprekend. Kaïn en Abel, Ezau en 

Jakob, Jozef en 
zijn broers – ze 
worstelen ieder 
op hun manier 
met ‘eerste’-
zijn.  
 
 
 
 

Het is een lange weg naar broederschap. Zo is het eveneens een lange weg 
naar partnerschap tussen man en vrouw. In het scheppingsverhaal werden 
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ze nochtans als partners geschapen, als een ‘tegenover’ die zowel man als 
vrouw meer mens maakt. Maar ondertussen gaat Israël zijn eigen weg – 
met Abraham (land en nakomelingen), Mozes (Tora/onderwijzing), David 
(koningschap en tempel), enz. TOT de verschrikking van de ballingschap.  
Hoe is het zover kunnen komen? Heeft het volk zich niet gehouden aan de 
Wet? Is de ballingschap een straf voor hun afvalligheid?  
 
Na de terugkeer van een kleine rest, ijveren de priester-schriftgeleerde Ezra 
en de landvoogd Nehemia voor een godsdienstig herstel van het Joodse 
volk! Nehemia herbouwt de muren van Jeruzalem. Ezra voert de Wet van 
Mozes in als grondwet voor de herboren Joodse gemeenschap. Daarbij 
treedt hij furieus op tegen al wat vreemd is aan (zijn interpretatie van) de 
Wet van Mozes. ‘ezra’ betekent ingeborene/autochtoon. Als priester treed 
Ezra bv. hard op tegen gemengde huwelijken.  
 
Laat nu net de liefdesrelatie tussen een man en een (uitheemse) vrouw het 
thema van het Hooglied zijn. Maar vanuit een heel ander perspectief.  
Voor Mimi Deckers-Dijs is het Hooglied een liefdeslied als protest tegen het 
wettisch in stand houden van ‘Gods wil’ (zoals ze door Ezra/Nehemia ver-
staan wordt). 
 

In het Hooglied hebben man en vrouw een eigen ‘terrein’: zij werkt in de 
wijngaard; hij weidt de kudden als herder. Ze respecteren elkaars terrein, 
maar nodigen tegelijk uit om open te komen voor de ànder als verrijking. 
Liefde is nooit in je bezit. Het is een waagstuk.  
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Zo is het ook met Gods liefde. Die is niet te koop met ‘goed gedrag’. Ze is 
‘om niet’ of ze is niet. Daarom is het nodig te blijven weven aan de liefde en 
haar verhalen.  
 
Ons eigen hart krijgt ruimte van leven als we de ander ‘groot’ maken.  
Liefde toont zich bij momenten in zwijgen – niet alles hoeft gedeeld op face-
book.  
Intimiteit is in het Hooglied: vertrouwelijk omgaan van mens tot mens, ver-
langen samen te zijn, open komen voor elkaar en elkaar respecteren - èn 
wanhopig zoeken naar elkaar, moeilijkheden overwinnen… 
 

Marc, Gerarda, Elly 
 

 

SAMEN VIEREN 
 

OP WEG MET MARCUS 
 
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019/ Vrede in jezelf, vrede in de wereld. 
ZONDAG 27 OKTOBER 2019/ Wie zegt gij dat ik ben. 
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019/ God doet niets. 
ZONDAG 22 DECEMBER 2019/ kerstviering. 
 

 

Heet van de naald 
 

 Studiedag van Het Veer – Godsheide 21 juni 2019.  
 
Geert Van Oyen, exegeet en professor aan de universiteit Louvain-La Neu-
ve, gaf ons een heel boeiende uiteenzetting over het Evangelie van Marcus. 
Dit evangelie, zei hij, zou je best lezen als een roman – je hebt er maar  2,5 
uur voor nodig. 
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In het verhaal zijn niet meer de personages de hoofdrolspelers maar als 
lezer wordt je zelf een deel van het verhaal.  
 
Dit is een verrassende vaststelling want bij die ervaring kan je immers niet 
meer veilig van op een afstand doen alsof het verhaal over anderen gaat die 
iets hebben beleefd maar het gaat over ons die er iets mee zullen moeten 
doen. 

Geert boeide de 25 aanwezigen met zijn benadering van het Marcus-
evangelie. 
Met lekkere broodjes gesterkt hebben we in de namiddag samen met Geert 
de thema’s voor de vieringen van volgend werkjaar vast gelegd. 
 

 Wereldvluchtelingendag  
 
Een dag om extra aandacht te geven aan iedereen die zijn land noodge-
dwongen heeft moeten verlaten, op zoek naar een veilige toekomst. 
Naar aanleiding van deze Internationale Dag van de Vluchteling nodigde het 
Genks Netwerk Asielzoekers en Vluchtelingen de bewoners op 21 juni uit 
voor een bijzondere avond! 
 
Onder het motto ‘Talent doorbreekt grenzen’ nam Genkenaar Alberto Maz-
zoni ons mee op een internationale culturele trip gaande van Irak tot Soma-
lië en terug. 
Chubi (Iraakse dans), Perzische rap, Djaabo (Somalische dans), het Re-
genboogkoor wisten er een enthousiaste avond van te maken. 
 

 Noord-Zuid Raad 
 
De denkdag op 16 juni was bijzonder verrijkend om een visie te vormen 
over de beleidsplanning.  
Op de zondagsmarkt van zondag 28 juli waren de weergoden ons echt niet 
gunstig gezind – de vrijwilligers van Noord-Zuid stonden klaar om hun actie 
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voor Changemakers  aan de man te brengen maar de regen was de spel-
breker. 
 
Op woensdag 21 augustus kregen we de gele-
genheid om deel te nemen aan het Wereldwijk-
feest in Zwartberg; 
Aan de hand van 8 helden deden wij een korte 
babbel met de bezoekers of zij die mensen 
kenden en wat ze betekenen in de opbouw van 
tegenmacht in het Zuiden.  
 
Dit jaar gaan we ook met deze campagne naar het hart van 11.11.11: we 
zetten changemakers wereldwijd op een voetstuk. Door hoopvolle verhalen, 
straffe acties en scherpe inhoud. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder 
druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen. 
 

 Jaarlijkse picknick 24 augustus  
 

Een 7-tal vrijwilligers en een 10-tal families 
met kinderen (ongeveer 25 )zijn afgezakt 
naar de speeltuin van Bokrijk. 
Het weer was goed, de sfeer ongedwongen 
en een aantal vrouwen hadden heel lekkere 
hapjes klaargemaakt, de kinderen amuseer-
den zich op de speeltuigen. 
Om 14 uur heeft de organisatie "El Mundo 
Capoeira" een initiatie Capoeira gegeven. 
Een 15-tal kinderen hebben heel enthou-
siast meegedaan, zelfs de allerkleinsten. 
De lesgevers hebben zich volledig aange-
past aan hun publiek en alle kinderen von-
den het superleuk. 
Verder hebben alle mannen en vrouwen van 

verschillende nationaliteiten verbroederd en was het een heel gezellige 
namiddag. 

Om in te haken 
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• Stiltedag  

woensdag 25 september van 09:30 – 16.00 uur (vrije bijdrage) 
Onder begeleiding van Willy Gielen gaan we een tekst doornemen, samen 
mediteren, een korte stiltewandeling houden en de ervaringen met elkaar 
delen. Ook de maaltijd wordt in stilte genuttigd. Voorts blijft er heel wat tijd 
over om zelf in te vullen. Gelieve mee te brengen: wat eten voor een geza-
menlijke picknick, leesmateriaal en gemakkelijke schoenen om te wandelen. 
Een seintje op voorhand is gemakkelijk. 
Huis Ulburghs, Sint-Annastraat 7, B 3550 ZOLDER 
 
• Vredes week 2019   -   21 september tot 2 oktober 

 
• zondag 22 september om 10:00 uur Veerviering in Bethanië. 

‘Vrede in mezelf, vrede in de wereld’.  
 

• dinsdag 24 september van 10:00 – 13:00 uur.  
Aktie voor de vrede op het Marktplein in Hasselt 

 
• vrijdag 27 september 19:30 – 21:30 uur – gratis.  

Een getuigenis uit Zuid-Soedan  
John Malith Mabor komt in het kader van de 
Vlaamse Vredesweek naar Limburg. Hij 
groeide op in Zuid-Soedan, een land in 
oorlog. Vandaag zet hij zich in voor vrede in 
zijn land. Hij brengt de veiligheidsrisico’s en 
–noden van de lokale bevolking in kaart en 
zoekt naar oplossingen. Hij vertelt ons hoe 
investeren in vrede een verschil kan maken 

(dat is ook het onderwerp van de Vredesweek dit jaar). De avond bestaat uit 
een introductie over de Vredesweek en Zuid-Soedan, gevolgd door een 
gesprek met John. Hij spreekt in het Engels, en er is vertaling voorzien.  
Huis Ulburghs, Sint-Annastraat 7, B 3550 ZOLDER 
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• woensdag 2 
oktober van 
19:00 - 
22:00 uur. 
Diversi-
teitsdebat 
(gratis) 

  
 
Waar gaat de superdiverse samenleving naartoe? Hoe evolueert onze toe-
komst, en wat zijn de mogelijke obstakels en kansen? We geven hierover 
het woord aan drie Belgen met een migratieachtergrond: Rachida Lamrabet 
(auteur en juriste), Rashif El-Kaoui (acteur bij KVS, woordkunstenaar en 
schrijver) en Musti Önlen (Internationaal Comité vzw, actief in Integrale 
Jeugdhulp en daklozenwerking). Ze brengen eerst hun eigen verhaal, daar-
na gaan we samen in gesprek.   
Universiteit Hasselt, Campus Oude Gevangenis (aula Louis Roppe),  
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. 
 

• Gangway to a future (documentaire) 

zaterdag 5 oktober 2019 19:00 – 22:30 uur  gratis 
De Nederlandse documentaire “Gangway to a Future” (René Hazekamp) 
geeft een zeer indringend beeld over hoe het eraan toegaat op een schip 
dat op de Middellandse zee mensen oppikt uit de gammele bootjes van 
vluchtelingen. In de zomer van 2017 treft een aantal onervaren idealisten 
elkaar in de haven van Rotterdam. Samen starten ze de voorbereidingen 
om met een oude omgebouwde vissersboot naar de Middellandse Zee te 
varen en in de Zuid-Europese wateren bootvluchtelingen op te pikken, on-
der de vlag van een niet-gouvernementele organisatie. De restauratie van 
de boot gaat samen met praktische vragen: kunnen artsen en verpleegkun-
digen straks wel werken in het visruim? En is er een koelruimte nodig voor 
de overledenen? Na een onstuimige reis onder leiding van een eigenzinnige 
Rotterdamse kapitein, vaart het schip de haven van Malta binnen. Daarna 
kan het echte werk beginnen. Al snel worden nabij de Libische kust de eer-
ste overvolle bootjes gespot met mensen die hun hoop gevestigd hebben op 
een bestaan in Europa. Dit is het begin van grote vreugde en diepe wan-
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hoop. Want niet iedereen wordt gered. Na een korte filmbespreking wordt 
een receptie aangeboden. 

organisatie: ACLI i.s.m. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang en 
Vormingplus Limburg. Plaats: ACLI, Rondpuntlaan 25, 3600 Winterslag-
Genk 
inlichtingen: aclivlaanderen@telenet.be of 089/35 74 16 
inschrijven: verplicht 
 

• Werelddag van Verzet tegen de armoede.  
 
donderdag 17 oktober 12:00 – 16:00 uur 
De Werelddag van Verzet tegen de Armoede ontstond op 17 oktober 1987 
in Parijs onder impuls van Joseph Wresinski en ATD-4de Wereld. Er kwa-
men toen 100.000 mensen mee manifesteren. In 1992 werd deze dag als 
jaarlijks terugkerend evenement erkend door de Verenigde Naties.  
Dit jaar zijn we toe aan de 21ste editie in onze provincie. Dit jaar worden er 
ook heel wat lokale activiteiten georganiseerd in de verschillende gemeen-
ten.  
In Hasselt vinden er vier activiteiten plaats op vier verschillende locaties,… 
 

• maandag 11 november 15:00 uur 
 

Elk jaar op 11 november organiseert 
Pax Christi Limburg een vredeswake 
aan het standbeeld voor de Onbeken-
de Oorlogsvrouw in Hasselt Guffen-
slaan (vlakbij Maastrichterpoort).  
 
Het is een moment waarop deze vredesbeweging alle mensen in gedachten 
brengt die met oorlog en conflicten geconfronteerd werden of nog worden, 
en speciaal de vrouwen en kinderen.  
 
Lizette Stiers van Pax Christi: "Hiermee willen we hulde brengen aan de 
moed van vrouwen die in oorlogstijd de civiele samenleving recht houden, 
en die zich vaak solidair opstellen met de noodlijdenden. 
 

https://www.socialekalender.be/evenement/vredeswake-bij-het-beeld-voor-de-onbekende-oorlogsvrouw-2/
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• Christenforum 
 
maandag 21 oktober 2019  

‘Laudato Si' de ecologie van Paus Franciscus 
Prof. Dr. Johan De Tavernier Decaan faculteit Theologie en 
Religieweten schappen KU Leuven 

 
maandag 25 november 2019 

Het geweld van geld op zoek naar de ziel. 
Prof.Vandevelde Filosoof en econoom KU Leuven 

 
• De Kleine Herderstas 

 
Klankheling: klanken veroorzaken trillingen. Deze trillingen hebben een 
heilzame werking op de organen in ons lichaam. Het is een ideale gelegen-
heid om de stress van de week af te schudden. 
Praktisch: vrijdag 4 oktober om 20:00 uur 
Siloam Holsteenweg 17 Zonhoven. Bijdrage: € 6. 
Stille wandeling: Samhain is het Keltisch Nieuwjaar. Dan werden de voor-
ouders herdacht. De nevels tussen de werelden zijn dun. Het is een ideaal 
moment om onze overledenen te herdenken. In een stille wandeling maken 
we de verbinding. 
Praktisch: vrijdag 28 oktober om 20:00 uur 
Parking Holsteenhoeve: Holsteenweg. Zonhoven. Bijdrage: € 5. 
 

Levensloop Genk St.Lodewijk 

op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019 

doe je… 
loop je… 
spaar je… 

mee? 
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DE KAMPIOENEN. 
 
In de zondagviering gingen de  lezingen alsook de preek, over de liefde. De liefde 
van God voor de mensen, maar ook hoe kunnen wij  Gods liefde  zichtbaar en 
tastbaar  ervaren. 
 
Het koor en alle gelovigen  zorgden voor de nodige sfeer, en gingen mee in het 
thema. Het ging ook over, als je de liefde verliest, of  als je een geliefde verliest, 
een enig en onvervangbaar iemand  in je leven . Nog een erg jong persoon  pinkte 
regelmatig een traan weg, wellicht denkend aan een geliefde  die zij moest missen. 
Zo sloot  de zondagviering heel  dicht aan bij het dagelijkse leven. Het waren een 
handvol mogelijkheden, hoe  wij doorheen de liefde als familie en als gemeen-
schap voor elkaar een steun kunnen zijn . 
 
Het was deze week ook een “te gekke” week geweest met  het  voetbal.  De pries-
ter zei vorige  zondag, na de eucharistieviering , laat ons hopen dat  KRC  Genk 
kampioen  wordt ? Natuurlijk lukte dat en was heel  Limburg in een  gekke  voet-
balsfeer.  De kampioenenviering  deed de mensen uit te bol gaan, en er werd heel 
wat  gedronken en  gedanst.  Alles samen vond ik het een treurige bedoening hoe 
en op welke manier men probeert zijn vreugde uit te drukken. Staande op een 
podium , wat op en af springen  met regelmatig een glas  bier  binnen  kippen. Erg 
jammer  dat volwassen mensen en bestuursleden dit zomaar laten verlopen. Te-
vens is deze  beleving zeker  geen voorbeeld voor de jeugd. Voor mij is dit een 
gemiste kans om er een creatief  feest van te maken. 
 
Toch is KRC kampioen en zijn er  heel  veel  supporters enorm blij en uitten zij op 
deze wijze hun vreugde en verbondenheid met de club en met de andere suppor-
ters. Het is een  teken van verbondenheid waar zoveel mensen  nood aan hebben, 
zoekend naar een plaats waar een zelfde streven is. Hopelijk  ervaren zij daar 
soms  de nodige genegenheid,  en vriendschap  in hun sportclub. 
 
De priester besloot de viering  als volgt: waarom werd Genk KRC  kampioen ???  
Het staat  in hun naam geschreven: De K  - van Katholiek, de R - van  rooms en de 
C  - van  christelijk. ”  Ga nu allen heen in vrede”.  
 
Laat  sport en ontspanning  vooral  een feest zijn van  verbondenheid  en  respect 
voor elkaar. 
 

Tejo 
 



[19] 
 

Mooi gevonden… 
 
 

maandag  =  kalmaandag 
 
dinsdag  =  dansdag  
  
woensdag  =  wensdag  
 
donderdag  =  wonderdag 
 
vrijdag  =  wijdag  
 
zaterdag  =  schaterdag 
 
zondag  =  zindag  
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Vieringen 

 in Bethanië, 
Bethaniëstraat 74 GENK 

elke vierde zondag  
van  

10:00 uur tot 11:30 uur.  
 

  

 
 
 

hartelijk 
welkom 

 

 

 zondag 22 september 2019 
 zondag 27 oktober 2019 
 zondag 24 november 2019 
 zondag 22 december 2019  
  (kerstviering) 
 zondag 26 januari 2020 
 zondag 23 februari  2020 
 zondag 22 maart 2020 
 zaterdag 11 april 2020  
  (paasviering) 
 zondag 24 mei 2020 
 zondag 28 juni 2020 


