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1. REDACTIONEEL
Terrorisme bestrijden, hoe doe je dat?
Op vele en verschillende manieren. De inlichtingendiensten en de politie moeten hun werk doen. De leiders van
de moslimgemeenschappen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Wat is de onze?
Terrorisme valt niet zomaar uit de lucht. Het heeft politieke wortels én wortels in het hart van de mens. Over die
wortels wordt al te gemakkelijk heen gewalst. Men doet vooral aan symptoombestrijding.
Wat zijn de politieke wortels? In de ideologie van I.S. zijn de aanslagen in het Westen de voortzetting van
de oorlogen in het Midden Oosten. Daar moeten ze terrein prijs geven ten gevolge van militaire interventies.
Wanneer ze hun actieterrein, via aanslagen, naar hier verplaatsen, is militaire machtsontplooiing geen adequaat
antwoord hierop. Militairen op straat kunnen het gevoel van veiligheid bij de bevolking vergroten (alhoewel niet
altijd), ze kunnen weinig of geen aanslagen tegenhouden. De politici moeten alle oorlogsretoriek achterwege
laten. Die lokt aanslagen uit in plaats van ze te voorkomen. Laat ons, naast voormelde investeringen in
inlichtingendiensten en politie, toch vooral inzetten op preventie: onderwijs, buurt- en straathoekwerking,
sociale zekerheid, gemeenschapsopbouw, armoedebeleid.
De wortels in het hart van de mens heten: vijanddenken, uitsluiting, de ervaring
dat men – persoonlijk of als groep – onrecht wordt aangedaan. Deze gevoelens
worden versterkt door wantrouwen te voeden, door te waarschuwen voor
‘islamisering’, door veralgemeningen. Zo schep je een voedingsbodem waar
extremisme kan gedijen. Hoe verzwak je deze gevoelens? Door vertrouwen te
schenken, door dialoog, door genuanceerd denken en spreken. Op die manier
zorg je voor een klimaat waarin extremisme minder kansen maakt.
Christenen hebben hier een rol te spelen. Omdat de Bergrede precies deze houdingen en praktijken aanbeveelt.
Christenen zijn de eersten die een hand uitsteken naar mensen die anders zijn. Geen Trumpiaanse hand die
dominantie uitstraalt. Maar net integendeel: een open hand die getuigt van ontvankelijkheid voor wat de ander
te bieden heeft.
(Rob)

HEB JE JOUW BIJDRAGE VOOR 2017 AL BETAALD?
Die kans is best groot. Onze penningmeester liet weten dat de bijdragen van onze abonnees vlot volgden na de oproep
in het eerste nummer van deze jaargang. Misschien is het toch aan je aandacht ontsnapt en dan is dit een ‘last call’. Wil
je nog ononderbroken kunnen genieten van de twee resterende nummers van deze cyclus, wil dan €15 (of meer, naar
draagkracht) overschrijven naar het rekeningnummer van Evangelie Levensnabij – zie daarvoor het briefhoofd. Wat je
eventueel méér bijdraagt, wenden we aan voor de organisatie van onze ontmoetingsavond op zaterdag 18 november
2017 in de kerk te Loker (zie verder).
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2. Ervaringsgerichte Freinetschool ‘tvier

In september 2012 zette onze oudste dochter haar eerste stapjes in de ervaringsgerichte freinetschool de
Levensboom te Marke. Sedert vorig schooljaar (2016-2017) zijn ze alle drie van de partij nu onze jongste
dochter in de peuterklas gestart is. De keuze voor deze school was voor ons niet zo evident. Van opleiding zijn
we immers twee godsdienstleerkrachten. Je zou dus veronderstellen dat we kiezen voor een goede katholieke
school. Niets van dat. Wij zochten een school die staat voor de keuzes die wij ook willen maken als (christelijk)
gezin. En dat vonden we in de Levensboom, die onderdeel is van de FOPEM-scholen (FOPEM= federatie
van onafhankelijke pluralistische emancipatorische methodescholen). Mijn kinderen krijgen dan wel geen
godsdienstlessen, ze komen wel in contact met de verschillende overtuigingen op school die samen in de klas
zitten.
Nu de twee oudsten alle twee hun eerste communie gedaan hebben zijn er bijvoorbeeld heel wat gesprekken
geweest over hun confrontatie met het feit dat heel wat kinderen geen communie doen. Daar leren onze kinderen
ontzettend veel uit. Je leert iets over de eigen identiteit in confrontatie met een andere.
De mens- en maatschappijvisie van de Levensboom is geen dode letter. Kinderen worden er actief betrokken in
de overtuiging dat leren en leven niet neutraal is: dat elk kind, elke mens een rol van betekenis kan spelen in de
samenleving. Dat staat heel dicht bij mijn christelijk mensbeeld.
Doorheen de jaren heb ik als leerkracht in de Levensboom gemerkt dat je school kan maken op een democratische,
enthousiasmerende en motiverende manier. Een ware openbaring voor mij! Kinderen kunnen dus ook leren op
een andere manier, los van het patriarchale systeem in het klassiek onderwijs. Het was mij al opgevallen dat het
gemiddelde kind in het eerste middelbaar zijn/haar motivatie tot leren en tot verwondering komen zeer laag is en
dat daar tegenover kinderen uit freinetscholen wel nog nieuwsgierig zijn om zaken te leren en in vraag te stellen.
Dat moet dus ook kunnen in het middelbaar. Vandaar dat ik mee het initiatief nam om concrete stappen te zetten
om zo’n nieuwe middelbare school in Kortrijk op te richten.
Ik wil jullie meenemen in de ontstaansgeschiedenis van ervaringsgerichte freinetschool ‘tvier, die start op 1
september 2017 in de Burgemeester Nolfstraat 35 te Kortrijk.
Geschiedenis
Tijdens de voorbije jaren zijn er, vanuit het vestigingsbestuur van Levensboom Marke, gesprekken geweest
met zowel FOPEM (de koepel waartoe de Levensboom behoort), het ministerie van onderwijs als met het
Gemeenschapsonderwijs. Uit die gesprekken bleek dat een secundaire school oprichten niet zo makkelijk is.
Er komen immers heel wat meer regels bij kijken dan bij een lagere school: andere tel-data van leerlingen (er
wordt enkel geteld op 1 februari), andere regels rond vestigingsplaatsen, heel veel mogelijke studierichtingen,
strakkere leerplannen en eindtermen,… Niet meteen een bemoedigende boodschap om mee verder te gaan.
Vandaar dat we het sinds september 2015 over een andere boeg gooiden. We wilden nadenken, uitzoeken
welke school we voor ogen hebben en een visie uitbouwen over hoe zo’n secundaire school er kan uitzien.
Willen we alle studiejaren en studierichtingen
aanbieden? Met welk pedagogisch project gaan we
dat doen? Hoe gaan we om met levensbeschouwelijke
vakken,
met
zorgvragen,
met
leerkrachten?
Met die vragen zijn we een initiatiefgroep gestart met
6 mensen: leerkrachten secundair onderwijs of personen
die op een andere manier inhoudelijk met onderwijs
bezig zijn. We hebben niet op alle vragen een antwoord
gevonden tot dusver, maar hebben wel al een idee hoe
‘onze’ school er zou kunnen uitzien.
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Middenschool
Eerst en vooral kiezen we ervoor om niet alle zes, maar enkel de eerste twee jaren aan te bieden. In de eerste
graad van het S.O. is er nog geen sprake van ASO, TSO, KSO of BSO. Er is enkel een A-stroom en een
B-stroom. Wij kiezen voor beiden. We zijn ervan overtuigd dat we tijdens die twee jaar de leerlingen kunnen
voorbereiden op een goede studiekeuze. Nadat ze uit onze middenschool komen, moeten ze voldoende zicht
hebben op hun talenten en op hun valkuilen. We willen op onze school extra aandacht geven aan het ontwikkelen
van een veerkrachtige persoonlijkheid waarmee onze jongeren zich overeind kunnen houden in hun verdere
studieparcours en in het leven.
Pedagogisch project
De Levensboom heeft een sterk pedagogisch project, gestoeld op het ervaringsgericht leren van Ferre Laevers
(Centrum Ervaringsgericht Onderwijs) en op het Freinetonderwijs. We geloven dat die tandem nog steeds een
stevig fundament is voor de eerste graad secundair onderwijs. Leren vertrekt immers altijd vanuit het welbevinden
en de betrokkenheid van de leerling (ervaringsgericht). Het leren kan verrijkt worden door jongeren kansen te
geven om te groeien en dat in een democratische omgeving (Freinet). Wij voegen daar nog een belangrijke
derde poot aan toe. Wij willen een onderzoekende school zijn: we willen de leerlingen uitdagen om de wereld
kritisch te onderzoeken. Ook als school willen wij blijven bijleren over hoe kinderen leren. We proberen daarom
onderwijsinnovaties altijd te koppelen aan recent onderzoek over de effecten ervan.
We hebben ons pedagogische project als volgt geformuleerd:
We geven de leerling vertrouwen en vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid. In dialoog tussen leerling,
begeleiders en ouders streven wij naar een evenwicht tussen geven en nemen, rechten en plichten. De
leerlingen krijgen eigenaarschap over hun ontwikkelingsproces. Alle partijen zijn gelijkwaardig en nemen hun
verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de jongere. Hierbij bieden de begeleiders voldoende structurering.
We werken vanuit een groeimodel naar een brede en diepe ontwikkeling van iedere leerling. We spannen ons in
om alle capaciteiten en talenten naar boven te halen in een persoonlijk groeiproces, waarin de leerling centraal
staat. Welbevinden en betrokkenheid zijn centrale begrippen.
Onze school is een onderzoekende school. Nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek integreren we
in de schoolwerking. In ons beleid gaan we uit van wat echt werkt in het onderwijs. Bij de leerlingen vinden we
een onderzoekende houding belangrijk. Kritisch denken is van cruciaal belang.
Ook ons levensbeschouwelijk project hebben we woorden gegeven. Als school sluiten we ons aan bij de
opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs Vlaanderen zoals uitgewerkt in de visietekst op de katholieke
dialoogschool. In de overtuiging dat elke dialoogschool anders is hebben wij ons eigen levensbeschouwelijk
project uitgewerkt in drie basisbegrippen: democratisch, dialoog en geëngageerd.
Onze visie op levensbeschouwing vertrekt vanuit een betrokkenheid op de wereld en de mensenrechten.
We leren jongeren een kritische, maar respectvolle houding aannemen tegenover verschillende waarden,
levensstijlen, religies, maatschappelijke (rollen)patronen,… Vanuit een basiskennis van de eigen cultuur leren
leerlingen zich kritisch en respectvol te verhouden ten opzichte van andere culturen en de samenleving waarin
ze leven. Hierbij oefenen we in democratie.
Onze school wil een oefenplaats zijn voor dialoog, interlevensbeschouwelijke competenties, cultuurbeschouwing,
kritisch denken en het zoeken naar identiteit van jonge mensen. We zijn ervan overtuigd dat vanuit
dialoog jongeren hun eigen identiteit kunnen uitdiepen en tegelijk respect leren opbrengen voor anderen.
We werken samen aan een warme en hartelijke sfeer in de klassen en op school. Meningsverschillen worden
uitgepraat. Iedereen neemt verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken.
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Vanuit het concept van naastenliefde hebben we een bijzondere aandacht voor het lot van kwetsbare mensen,
voor mechanismen van uitsluiting en voor het ecologische gedachtegoed. We engageren ons voor mensen die
het moeilijk hebben en voor een duurzaam omgaan met onze wereld.
Daarnaast willen we ons spiegelen aan mensen die het opnamen voor het kwetsbare en aan belangrijke figuren
uit de geschiedenis die onze kennis en inzichten beïnvloeden.
In het vak godsdienst willen we vooral werken rond ruimte:
• ruimte om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen (op levensbeschouwelijk vlak);
• ruimte om wie anders is dan jezelf te mogen bevragen en te leren begrijpen;
• ruimte voor gesprek en dialoog;
• ruimte om stil te vallen bij het leven en levensvragen (zingeving);
• ruimte voor actualiteit;
• ruimte voor het zoeken naar een invulling van spiritualiteit.
Hoe gaat het nu verder?
Op dit ogenblik zijn we volop leerlingen aan het inschrijven in het
eerste jaar. En de inschrijvingen gaan vlot! We hebben daarom ook
al vier voltijdse kernbegeleiders kunnen aanwerven. Met hen zijn
we volop de schoolorganisatie en de inhouden van instructie- en
projectvakken aan het vormgeven. Het enthousiasme om straks de
ex-lagere-schoolkinderen warm te ontvangen stijgt elke dag.
Ondertussen hebben we ook vzw ‘tvier opgericht. Deze vzw moet er
voor zorgen dat de ouders kunnen meebesturen op onze school. Er
is dus meer dan een verplichte ouderraad. Bij ons krijgen ouders een
volwaardige plaats op school.
Met het starten van deze school geloof ik alvast dat we het verschil
zullen maken in Kortrijk. Ik vind het mijn roeping om naast het lesgeven over het christendom ook iets te
doen vanuit het christendom. Noem het een moderne vorm van diaconie: daar waar een christelijk stroompje
samenvloeit met andere stromen die dezelfde richting uitvloeien.
(Maarten)
Je kan ons steeds volgen via onderstaande kanalen:
maarten.devos@tvier.be instagram:
@tvierkortrijk
facebook:
www.facebook.com/tvierkortrijk
www.tvier.be
SCHOON VOLK VOOR ONTMOETINGSAVOND
’30 JAAR EVANGELIE LEVENSNABIJ’
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 VANAF 19 UUR IN DE KERK VAN LOKER
De nakende dertigste verjaardag van deze Nieuwsbrief is geen reden tot triomfalisme maar willen we toch
ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigen we onze lezers én sympathisanten uit naar
een bemoedigende ontmoetingsavond in de kerk van Loker (Heuvelland). Op zaterdag 18 november 2017
doet dominicaan Ignace D’hert een opgooi rond het thema ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’. We gaan
op zoek naar sporen van hoop in de huidige maatschappelijke en kerkelijke context. We zullen, net als 5
jaar geleden te Roeselare, ook weer zingen ondersteund door Het Oosterhuiskoor o.l.v. Pieter Delanoy,
columnist in ons blad. Ook de andere columnisten, Jeremie Vaneeckhout en Yassin El Attar, komen aan het
woord, net als Caroline De Meester. Huub Oosterhuis houdt de slottoespraak en bij deze gelegenheid kan
ook zijn ‘nieuwe catechismus’ Alles voor allen tegen gunsttarief worden aangekocht. Aanmelden voor deze
avond is aangewezen en kan via huisvanvrede@skynet.be. De toegang is gratis, maar er is gelegenheid tot
een vrije bijdrage.
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3. Jeremiade - Stem en tegenstem

Fraternité
Istanbul, Izmir, Parijs, Londen, Sint-Petersburg, Stockholm, Parijs, Manchester, Londen… de
teller staat op 9 als ik dit neerpen. Ik kan maar bidden en hout vasthouden dat tegen de
dag dat dit in de bus valt, we nog niet aan 10 zitten. 9 aanslagen in Europa sinds nieuwjaar,
en dan vergeten we (pijnlijk en veel te makkelijk) de rest van de wereld.
Ik geef toe, hoe pijnlijk het ook is, gewenning dreigt, in de manier waarop we hier mee omgaan. Maar laten we
dit niet gebeuren. Ik ben opgegroeid tot mijn 16e in een ‘wereld’ die optimistisch leek. 9/11 deed onze veilige
toekomst vol vrede al wat op zijn grondvesten daveren. 16 jaar later staat er een andere realiteitsbesef. Eén dat
bol staat van de onzekerheid, broosheid en vraagtekens. De generatie na mij groeit op in een andere wereld.
En toch, sfeerbeelden uit het solidariteisconcert ‘One Love, Manchester’, geven hoop. Ze tonen met hoevelen we
meer delen dan we verschillen van elkaar. Ze tonen hoe ‘onze’ normen en waarden diep-menselijk zijn en hoe
absurd die ‘ons’ wel kan zijn. Maar er blijft er soms eentje hangen.
We huldigen zo vaak (terecht) die vrijheid, die maakt dat alles kan (?). We benoemen nog vaak die gelijkheid, die
recht zou moeten trekken, waarom sommigen toch niet evenveel kunnen (?). Maar waar staan de betogers voor
de broederlijkheid. Is het geen tijd dat we geen hand uitreiken om hiervan een kernwaarde te maken.
Ik heb 2 broers en 3 zussen. Het begrip broer is me dus niet vreemd. Ik word in vieringen graag in dezelfde
terminologie aangesproken: ‘broeders en zusters’. Wat broederlijkheid kenmerkt is oprechte liefde voor elkaar,
respect, openheid en verbondenheid. Mijn broer is niet mij en hoeft niet zoals mij te zijn. Maar toch zie ik hem
graag, wens ik hem niks dan zijn geluk.
In turbulente tijden moeten we onze fraternité hooghouden. Op sociale media, in sociaal gedrag, op het werk en
thuis. Het is niet populair en het gaat vaak in tegen onze eerste impulsen, maar God, wat voelt het heerlijk, om
elkaar als broeders en zusters te zien.
Ik wens u een broederlijke zomer!

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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4. Reiservaring Israël - Palestina
			
“Wij weigeren vijanden te zijn”
Hebron: een onthutsende ervaring

We hadden die dag - 5 april 2017 – al enkele beklijvende
ontmoetingen achter de rug. Hebron. Met het bezoek aan
de bovengraven van de aartsvaders en de aartsmoeders,
zowel aan moslim- als aan joodse zijde.

De synagoge van de bovengraven van de aartsvaders

en aartsmoeders

Maar dan: de wandeling doorheen de nauwe winkelstraat. Het was voor
mij een surrealistische ervaring, waarbij ik, tegen mijn aard in, tranen in de
ogen kreeg. Een menigte koopstandjes en winkels maar geen kopers.
Hebron wordt niet langer aangedaan door bedevaarders en toeristen. Boven
de straat een vangnet. Tegen de stenen en vuilnis die, zo wordt gezegd, de
joodse kolonisten naar beneden gooien. Een Palestijnse handelaar klaagt
over het gebrek aan respect.
Hebron is een Palestijnse stad op de door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever. Hij heeft 175.000 overwegend Palestijnse inwoners. Maar
ook een groeiende Joodse gemeenschap van 500-800 Israëlische kolonisten.
Die kwamen zich, tegen alle internationale regels in, vestigen in het centrum
van de stad. Onder bescherming van de alom tegenwoordige Israëlische
militairen. We worden rondgeleid door een gids van Youth Against
Settlements, een Palestijnse jongerenorganisatie die zich vreedzaam verzet
tegen de bezetting. Om van het ene deel naar het andere deel van de stad te
gaan moeten we telkens een checkpoint passeren. Nergens zoveel muren
gezien, tussen en boven en in het hart van mensen als in dat verscheurde
land.
Ons middagmaal: een traditionele Palestijnse schotel.
Daarvoor klimmen we naar boven over stenen en onder
bomen, een echt hindernissenparcours. Langs deze ‘weg’
omdat de hoofdweg enkel voor Israëli’s toegankelijk is.
Een bezette stad

Vervolgens een bezoek aan de Israëlische nederzetting Ephrata met uitleg in een synagoge door drie rabbijnen.
Hier horen we de andere klok. Wat bij sommigen van onze groep erg verwarrend overkomt. “Voor elke 3 gekke
Palestijnen zijn er 1000 die vrede willen... Alle ngo’s zouden moeten vertrekken… We kunnen geen oplossing
aanvaarden die het bestaan van de joodse staat in gevaar brengt...” De penibele situatie van het Palestijnse volk
komt niet ter sprake. Omwille van ‘de veiligheid’ is alles toegelaten.
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Tent of Nations
Maar dan eindelijk een regelrechte verademing: ‘Tent
of Nations’. Daoud Nassar ontvangt ons hartelijk en
bewogen. Zijn boerderij met boomgaard bevindt zich bij
het Palestijnse dorp Nahalin, een tiental kilometer ten
zuiden van Bethlehem. Ook al is het land reeds 100 jaar
in het bezit van de familie, toch weigert de Israëlische
overheid dit als dusdanig te registreren en beschouwt
het als ‘staatsland’. Indien het land niet bewerkt wordt,
kan het na 3 jaar door het Israëlische leger worden
geconfisqueerd. In mei 2014 verwoestte het leger
1500 fruitbomen. De familie tekende verzet aan via
het Israëlische Hooggerechtshof, maar de zaak is nog
hangende. Daoud Nassar richtte er het project op. Dit is
een solidariteitsinitiatief dat mensen van verschillende
culturen met elkaar in contact wil brengen en vrede en
verzoening promoot. Het motto is: ‘We refuse to be
enemies!’, ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. We laten hem
zelf aan het woord.

Een schokkende en hoopvolle kennismaking
met Tent of Nations

Daoud Nassar reed eens met zijn tractor op de boerderij. Plotseling werd zijn weg geblokkeerd door een jonge
joodse man met een M16-geweer over zijn schouder. “Wat doe je op ons land?”, vroeg de jonge man. “Het is
jouw land niet”, antwoordde Daoud. “Het is van ons en we hebben eigendomspapieren om het te bewijzen”. “Jij
mag dan wel al papieren hebben”, antwoordde de jonge man, “maar God heeft ons dit land gegeven, daarom
is het van ons en niet van jou”.
“Tijdens aanvallen vanuit nabijgelegen nederzettingen zijn er bomen ontworteld, watertanks beschadigd,
wegblokkades geplaatst en werden we zelfs met wapens bedreigd. Met dit soort intimidatie probeert men onze
familie zo ver te krijgen het land te verlaten. Overal op de Westelijke Jordaanoever hebben Palestijnen met
vergelijkbare intimidatie te maken”.
“Eén van de belangrijkste wettelijke maatregelen
waarmee Israël het land van de Palestijnen onteigent,
is het uitroepen van Palestijns land tot staatsland dat
bedoeld is voor ‘algemeen gebruik’. In de praktijk
betekent ‘algemeen gebruik’ dat dit land exclusief
bedoeld is voor Israëlische kolonisten. Als het land
eenmaal tot staatsland is uitgeroepen is het aan de
Palestijnse eigenaar om zijn eigendomsrecht te
bewijzen. Een bezwaarschrift tegen deze verklaring
moet binnen de 45 dagen bij de rechtbank worden
ingediend. Onze familie heeft dit gedaan. Veel
Palestijnse families zijn echter niet in het bezit van
de officiële eigendomspapieren, terwijl hun omgeving
wel bekend is met het feit dat zij de rechtmatige
eigenaren zijn”.

Daoud Nassar aan het woord
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“Vrede is niet alleen de afwezigheid van conflicten. Vrede is ook een mentaliteit. Het is
de kunst innerlijke vrede te ervaren te midden van conflict”
Het project Tent of Nations werkt vanuit een welbepaalde
spiritualiteit. “Onze motivatie bestaat uit drie woorden:
mensen, land en doorzettingsvermogen. Tent of Nations
werkt er aan dat Palestijnen, en mensen van over de hele
wereld, die gebukt gaan onder conflict, de hoop blijven
houden dat ze het verschil kunnen maken. We willen
laten zien dat het mogelijk is op een positieve manier
een bijdrage te leveren aan de maatschappij, zelfs in een
moeilijke politieke situatie. Wij willen anderen inspireren
om op een creatieve, positieve en geweldloze manier te
reageren op onrecht. Ons land is heel belangrijk voor ons.
We voelen ons er diep mee verbonden. Daardoor zijn we
in staat om vol te houden en om creatieve wegen te vinden
om de ontelbare tegenslagen die op ons pad komen te
overwinnen. Zowel mensen als het land zijn onderdeel
van onze droom. Zij motiveren ons om ons blijvend in te
zetten voor vrede en recht, zelfs als het gemakkelijker lijkt om maar op te geven. Wij zijn er van overtuigd dat
ieder mens in staat is om een mozaïeksteentje bij te dragen aan de toekomst van zichzelf en van zijn kinderen”.
Breaking the silence
De volgende dag hadden we een andere beklijvende ontmoeting. Met Dean, een 25-jarige Israëlische exmilitair. Hij getuigt op een indringende manier over zijn ervaringen bij het Israëlische leger. Als kleinzoon van
overlevenden van de Holocaust ging hij supergemotiveerd 6 jaar geleden in dienst. Hij schopt het tot officier
van 30 manschappen en dient zowel in Hebron voor de beveiliging van Joodse nederzettingen, als in de oorlog
in Gaza. Enkele voorvallen veroorzaken bij hem een ‘klik’: “Dit is niet OK, wat ik doe is moreel verwerpelijk”.
Zo bijvoorbeeld de achtervolging en insluiting – gebruikmakend van high-tech-camera’s en laserpointers –
van een zogenaamde ‘terrorist’. Die blijkt uiteindelijk een 12-jarige hysterisch huilende jongen te zijn. De
handboeien die ze voor hem klaar hebben blijken te groot.
Dean werkt mee met ‘Breaking the Silence’, de stilte doorbroken. Dit is een organisatie van ex-militairen die
getuigenissen verzamelen en verspreiden over de nefaste rol van het leger. Voor Dean is het duidelijk dat de
jarenlange bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël het morele niveau van de Israëlische samenleving
onderuit haalt. Hij vraagt ons uitdrukkelijk om te helpen deze informatie mee te verspreiden. Hij stelt duidelijk:
“Ik ben geen naïeve pacifist. Veiligheid is belangrijk, maar tot welke prijs”?
Breaking the Silence is een van de vele groepen
waar we contact mee hadden tijdens onze tiendaagse
Vredestocht. De groep werd opgericht door
Israëlische jongeren die pas afgezwaaid waren uit het
leger. Ze wil de kloof dichten tussen de realiteit van
hun dienstplicht in Hebron en de kennis hierover in
de Israëlische maatschappij. Ze doorbraken de stilte
via een ophefmakende fototentoonstelling in Tel
Aviv, waarbij de mensenrechtenschendingen aan bod
kwamen. Sindsdien publiceert de organisatie rapporten
aan de hand van veelal anonieme getuigenissen van
soldaten en officieren. Die rapporten leidden vaak tot
Het getuigenis van een ex-militair
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zeer felle discussies. Zo zorgden publicaties na de Gaza-oorlog in 2009 en 2014 voor commotie. Daaruit bleek
dat soldaten nauwelijks een onderscheid maakten tussen Palestijnse burgers en strijders. Ze hebben ook een
uitgesproken mening over de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël die nu al 50 jaar duurt, tegen
alle VN-resoluties in. Hun besluit: “Het is onmogelijk om een bezetting vol te houden op een manier die én
adequaat is én moreel aanvaardbaar.”
We hadden op onze tiendaagse vredestocht contact met gedreven mensen van een 15-tal groepen en organisaties.
Allen drukken ons op het hart: ‘Come and see’ maar ook ‘Go and tell’. Vertel thuis wat je hier allemaal gezien
hebt. Wij rekenen op internationale solidariteit.
(Rob Debels, mede op basis van een paar teksten van reisleider Marcel Cloet)
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Partenia
Kerk en wereld
Opnieuw een hoofdstukje uit het eerste boek van Mgr. Gaillot, “Ils m’ont donné tant de bonheur”, verschenen
in 1986 – en niet in het Nederlands vertaald. Gaillot stond toen zowat vier jaar als bisschop aan het roer in het
bisdom Evreux. Hij voerde een beleid dat helemaal afgestemd was op wat het Tweede Vaticaans Concilie over
‘kerk en wereld’ gezegd had. Zijn pleidooi voor ‘belangeloosheid’ op het einde van deze tekst blijft kerkmensen
uitnodigen tot een gewetensonderzoek!
Het hoofdstukje begint met deze vraag van Gwendolyn Jarczyk, de journaliste die hem interviewt (verdere
vragen nemen we niet op, alleen de antwoorden van Jacques Gaillot):
Het is relatief gemakkelijk om het in de Kerk te hebben over vraagstukken i.v.m. de derde wereld – honger en
ontwikkeling – of over vrede en ontwapening. Maar waarom is er zoveel terughoudendheid als het gaat over
kwesties die rechtstreeks met het kerkinstituut zelf te maken hebben, met het functioneren ervan?
Het is inderdaad makkelijker om over anderen te praten dan over zichzelf. Vragen om voor eigen deur te vegen
is een uitdagende oefening. Het is moeilijk voor een instelling zoals de Kerk om zichzelf te bevragen over haar
precieze manier van omgaan met geld, met recht, met macht, met seksualiteit, met vrijheid…
Men stelt me bv. regelmatig vragen over de Kerk en het geld. Als je over geld spreekt, dan heb je het over het
leven van de Kerk en het teken dat ze stelt. Dan ga je na op welke manier de Kerk georganiseerd is en leg je bloot
welke prioriteiten zij zichzelf oplegt. Geloof me vrij, dat is niet niks!
Klaarheid scheppen in de financies van de parochies en het bisdom, dat is een kwestie van eerlijkheid. De
ongelijkheid terugschroeven tussen parochies die weinig inkomsten hebben en andere die er genoeg hebben is
een kwestie van rechtvaardigheid. Als ik de financiële kwesties van het bisdom aansnijd, zet ik waarschijnlijk mijn
voet op de eerste trede van een roltrap!
****
De Kerk is slechts Kerk als ze aanwezig is bij de wereld van deze tijd, vlees en bloed wordt in de mensengeschiedenis.
De enige zin van het Concilie die christenen vaak uit mijn mond gehoord hebben drukt prachtig uit wat het is,
Kerk te zijn in het hart van de wereld: “De vreugdes en de hoop, het verdriet en de angsten van de mensen
van deze tijd, dat zijn ook de vreugdes en de hoop, het verdriet en de angsten van de leerlingen van Christus.”
(Gaudium et spes, nr. 1)
Twintig jaar na het Concilie heeft deze zin nog niets aan belang ingeboet. Elke christen zou dit conciliair muziekje
in zijn oor moeten bewaren. Ik kan u gerust zeggen dat het heel mijn ambtsuitoefening doordesemt; want de
wederkerigheid tussen Kerk en wereld is van vitaal belang.
****
Onlangs nog kwam ik met veel bewondering thuis na een ontmoeting met enkele christenen. Ik begin hen te
kennen, die christenen. Ze zijn er minder op uit om anderen iets bij te brengen dan om zelf iets te ontdekken.
Ze zoeken niet om zich af te schermen, ze staan open voor wat zich aandient. Hun geloof is niet bazig, het
is bevrijdend. Door zich open te stellen voor de rijkdommen van anderen gaan ze vooruit op de weg van de
waarheid.

11
Partenia

Als we het geloof zien als iets dat nuttig is, denkend dat het geloof in God de enige remedie is voor de kwalen
van de moderne mens, dan vraag ik me af of men daarmee God respecteert en respect heeft voor de mens van
deze tijd. Christenen kunnen zich alleen maar op een belangeloze manier tot de wereld verhouden. Dat is de
voorwaarde voor een echte dialoog.
****
Tijdens een maaltijd met journalisten werd aan een van de genodigden, een priester die regelmatig met
immigranten samenleeft, een vraag gesteld: “Heeft u, dank zij uw aanwezigheid, bekeringen kunnen
bewerkstelligen?” De priester antwoordde, geheel onverwachts: “Ik ben niet gezonden om mensen te bekeren.”
De kwestie lijkt me betekenisvol. Als christenen naar de anderen toe gaan met in hun achterhoofd de idee
dat ze van deze mensen misschien volgelingen zullen kunnen maken, dan zullen ze ontgoocheld zijn. Velen
hoopten dat de opening die de Kerk naar de wereld maakte na het Concilie ervoor zou zorgen dat de kerken
weer vol zouden lopen. Ze zijn ontgoocheld geweest toen ze zagen dat al die inspanningen niet loonden. Die
opening hadden ze ‘toegestaan’, maar eigenlijk niet belangeloos. Onder de dekmantel van verandering en
dialoog koesterden ze de heimelijke hoop al die mensen, die men op een pejoratieve manier ‘ongelovig’ of
‘onverschillig’ noemt, te zien terugkeren. Omdat de geleverde inspanningen tot niets leidden werd het tijd
om de welwillende houding die ze tot dan toe hadden aangenomen te laten varen, en om opnieuw – zoals
voorheen – te kiezen voor een wervende opstelling: tijd om terug te keren naar hoe het vroeger was!
Persoonlijk hecht ik veel belang aan de belangeloosheid van de Kerk bij haar zending. Zij is er niet omwille van
zichzelf. De conciliaire houding riep op tot onbaatzuchtigheid en vroeg dat men ook zou leren ontvangen van
hen die ons geloof niet delen.
Tot hoever reikt de belangeloosheid van de christenen bij de zending die ze gekregen hebben? Tegenover het
stevig gefundeerde ongeloof van deze tijd worden we uitgenodigd om samen met mannen en vrouwen van
alle mogelijke achtergronden een zelfde passie voor de mens te delen.
Ik voeg er nog dit aan toe: het is niet omdat sommige christenen vinden dat de wereld om zeep is en de
samenleving in crisis dat men de mensen moet zeggen dat ze God nodig hebben. Vanuit het Evangelie denk ik
het omgekeerde. Het is God die de mens nodig heeft, die hem komt opzoeken en hem uitnodigt tot een grotere
vrijheid.

Bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk
In de aanloop naar de tweede stemronde van de Franse
presidentsverkiezingen, kwamen op 1 mei twee stemadviezen vanuit
kerkelijke middens: van de bisschop van Partenia, mgr. Gaillot en
van zuster Véronique Margron, sinds november van verleden jaar
(2016) voorzitter van de Conferentie van vrouwelijke en mannelijke
religieuzen in Frankrijk. Van Mgr. Gaillot in Huffington Post (internet),
van Véronique Margron in La Croix (krant). Hier volgt de korte maar
krachtige boodschap van mgr. Gaillot en enkele paragrafen uit de
langere tekst van zr. Véronique Margron. Ondubbelzinnig tegen het
Front National van Marine Le Pen!
Jacques Gaillot: “Jullie krijgen mijn stem niet”
Het Front National blijft meer dan ooit een gevaar voor de samenleving. Een gevaar vandaag naar aanleiding
van de presidentsverkiezingen en een gevaar voor morgen. Maar wie is er bang voor? Wie bestrijdt het?
“Wie strijdt kan verliezen. Wie niet strijdt heeft reeds verloren.” (Bertolt Brecht)
Het Front National heeft niet opgehouden vooruitgang te boeken in de loop der jaren en heeft een vaste plaats
verworven in het politieke landschap. Het heeft zich gevoed aan de humus van het onrecht.
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We bevinden ons immers in een samenleving waarin meer en meer verliezers aan de kant gelaten worden
terwijl de winnaars zich alle rechten toe-eigenen. Een samenleving waarin de kloof van de ongelijkheden
duizelingwekkend diep wordt, terwijl de corruptie bloeit. Een samenleving die zo al wie uitgesloten is berooft
van zijn fundamentele rechten. Dat kan niet anders dan koren zijn op de molen van het anti-immigratie en antiEuropa gedachtegoed van het Front National.
Ik kan niet vergeten dat Frankrijk het land is van de Mensenrechten, een asielplaats met een traditie die mensen
welkom heet en een verleden van hulp aan wie verdrukt zijn. Europa wordt hoe dan ook wat rassen betreft
‘gemengd’.
De toekomst ligt niet in het sluiten van de grenzen maar in de solidariteit tussen de volkeren. Elke mens is een
broer.
Ik vind het schokkend dat er katholieken zijn die voor Marine Le Pen kunnen stemmen, terwijl de Evangelies
doordrenkt zijn van een boodschap van broederlijkheid: “Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen.”
Nee, het Front National krijgt mijn stem niet. Ik zal stemmen voor Emmanuel Macron.
Jacques Gaillot, bisschop van Partenia
****
Véronique Margron: “Het is tijd voor de rede en de passie om de ramp te vermijden”
Tussen de kandidatuur van het Front National en die van En Marche! Is geen vergelijking mogelijk. Vergelijken is al
een stap te ver. Dat is doen alsof zoiets normaal is, juist. Als christen kan ik niet beslissen om beide programma’s
naast elkaar te plaatsen en dan voor elk ervan aan te stippen welke antwoorden me overeen lijken te stemmen
met mijn geloof, met het Evangelie, met mijn katholieke traditie. Want extreemrechts staat en zal altijd staan
voor de haat, voor de uitsluiting, voor de angst. Dat is de voedingsbodem voor die partij.
Extreemrechts is er niet om een antwoord te bieden aan de ontreddering van miljoenen Fransen die hun uiterste
best doen om te overleven, van dag tot dag. Die partij is er om zich daaraan te voeden. Want wat haar groot
maakt in het land, dat is vooral de woede, het gevoel in de steek gelaten te worden, onrechtvaardig behandeld
te worden – wat extreemrechts ongelooflijk goed manipuleert, bijzonder handig, volgens een al heel oud recept,
bestaande uit leugens, valse berichten en dreigementen.
Dan denk ik opnieuw aan de campagne van Caritas Hulpbetoon, “Vrijheid en gelijkheid zonder vooroordelen”.
Het komt erop aan elk vooroordeel te bestrijden: “Migranten worden meer geholpen dan Fransen”; “Werklozen
zijn profiteurs”; “Armen zijn fraudeurs”… Dit is een essentiële taak waarvoor we ons moeten inzetten ten bate van
de meest kwetsbaren, ongeacht hun cultuur of hun afkomst. Mannen en vrouwen zijn zij, alleen dat – allen gelijk
in waardigheid, behorend tot dezelfde mensheid. Sommigen willen douches en het uitdelen van maaltijden aan
vluchtelingen verbieden, doen geloven dat men dwars door Afrika trekt omwille van een werkloosheidsuitkering,
en proberen zo arme mensen op te zetten tegen andere arme mensen. Daartegenover willen wij dat ons land
verandert in de richting van meer broederlijkheid, rechtvaardigheid en gastvrijheid.
Dààr bevindt zich het hart van het christendom, het hart van het Evangelie. Daar bevindt zich ook het algemeen
belang om te bouwen aan een bewoonbare, duurzame wereld. Het gaat er niet om aan Emmanuel Macron een
blanco volmacht te geven. Evenmin dat we geen vragen zouden stellen bij zijn programma, in het bijzonder bij
de ethische kwesties. De christenen zullen – en anderen met hen – hier op hun hoede zijn en een democratisch
debat voeren. Geen enkel programma moet trouwens het stempel ‘christelijk’ krijgen, gisteren niet meer dan
vandaag. De vraag is dus niet of wij achter zijn project staan. En nog minder of wij achter héél zijn project staan.
Maar vandaag gaat het erom een dijk te plaatsen; als die zou breken riskeren we meegesleurd te worden.
Allemaal.
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(…)
Laten we tenslotte nog eens onderstrepen dat het niet gaat over kiezen tussen iets goeds en iets slechts. Want
in dat geval moet men zich geen vragen stellen, dan staan we niet voor een dilemma, want je kiest voor het
goede. Er is pas een dilemma als het gaat om twee goede zaken, of twee mogelijke posities, waar we dan
uitzoeken welke de betere is, de meest rechtvaardige, de meest menselijke. Zo kan men niet zeggen dat kiezen
voor extreemrechts – met inbegrip van wie niet gaat stemmen of blanco stemt – betekent dat je kiest voor
het minste kwaad. Een partij die het moet hebben van terugplooien op de eigen ‘identiteit’ en van verwijten,
die eeuwenoude godsdienstige tradities rampzalig in verdenking stelt of de geschiedenis herschrijft en de
universele roeping van Frankrijk misprijst, komt gewoon niet in aanmerking.

Nog uit de actualiteit
Jacques Gaillot ontmoet Maryam Radjavi

Maryam Radjavi (°1953) is sinds 1993 de verkozen voorzitter
van het Iranees parlement in ballingschap, wonend in Parijs.
Al vele jaren onderhoudt mgr. Gaillot goede relaties met haar
en de Iranese gemeenschap in ballingschap. Recent hebben
ze elkaar weer ontmoet, op vrijdag 5 mei, precies een week
na het bezoek van paus Franciscus bij de sultan in Cairo.
Maryam Radjavi: “In naam van de Iranese bevolking en
van het Verzet prijs ik me gelukkig omwille van de recente
verklaringen in Cairo van Sjeik Ahmed Al-Tayeb, de moefti
van Alazhar, en van paus Franciscus over de broederlijke
verbondenheid tussen gelovige moslims en christenen, om het extremisme en het terrorisme te counteren die
in Iran – volgens mij – opnieuw inspiratie putten bij de mollahs die er nu aan de macht zijn.”
Waarop Mgr. Gaillot nogmaals onderstreepte dat de islam inderdaad een religie is van de broederlijkheid,
en dat Maryam Radjavi op een authentieke manier een tolerante en democratische islam laat zien, anders
dan wat extremisten propageren onder de dekmantel van de islam. “Ik denk dat een vrij Iran, bevrijd van wat
fundamentalistische religieuzen daarop geënt hebben, een beslissende rol zal kunnen spelen om een einde
te stellen aan het godsdienstig extremisme en om in die regio en in de wereld de vrede en de broederlijkheid
vooruit te helpen. De ander is een broer.”
Oproep tot erkenning van de koloniale misdaden die Frankrijk heeft begaan

Halfweg februari dit jaar lanceerde Olivier Le Cour Grandmaison een petitie waarin hij aan de kandidaten voor
het presidentschap vroeg zich uit te spreken ten gunste van het creëren van een herdenkingsplaats voor allen
die na de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn als gevolg van misdaden die Frankrijk in zijn kolonies gepleegd
heeft. De petitie vraagt ook om alle archieven die daarmee te maken hebben toegankelijk te maken, en om
deze oorlogsmisdaden en misdrijven van de Staat als dusdanig te erkennen. Mgr. Gaillot, die o.a. tijdens zijn
legerdienst in Algerije gezien heeft wat daar toen gebeurde, was een van de eerste ondertekenaars van deze
petitie.
Op 11 september wordt Mgr. Gaillot 82. Wil je hem gelukwensen bij zijn verjaardag? Nog altijd
op hetzelfde adres: 30 Rue Lhomond, 75005 Paris / jgaillot@partenia.org
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5 Stem vanuit de moslimgemeenschap 			Yassin El Attar
“Mag je dan echt helemaal niets eten en drinken? Ook niet een beetje water?”
Deze vragen zullen alle moslims in onze maatschappij erg bekend in de oren
klinken. Voor veel mensen betekent ramadan zoveel als niet drinken en niet eten,
van het ochtendgloren tot zonsondergang. Het fysieke vasten maakt evenwel maar
een klein deel uit van de ramadan en is allesbehalve het belangrijkste onderdeel.
Het fysieke vasten omvat vier belangrijke voorwaarden: niet eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap
hebben, vanaf het ochtendgloren tot zonsondergang. Aangezien we als Europeanen relatief noordelijk wonen
op de aardbol is er een groot verschil in de lengte van de dagen naargelang het seizoen waarin we ons bevinden.
In de winter loopt een vastendag gemiddeld genomen van 7 tot 17 uur. In de zomer, zoals dit jaar, loopt een
vastendag van 3.30 uur tot 22 uur. Dat is dus een wereld van verschil. De start- en einddatum van de ramadan
worden bepaald via de maankalender en niet via de (in onze contreien standaard gebruikte) zonnekalender. Een
maanjaar duurt ongeveer 11 dagen korter dan een zonnejaar en bijgevolg begint en eindigt de ramadan elk jaar
11 dagen vroeger dan het vorige jaar. Binnen ongeveer 35 jaar zal de ramadan opnieuw tijdens exact dezelfde
periode vallen als vandaag.
Er zijn echter heel wat vrijstellingen van deelname aan de ramadan. Kinderen die de volwassenheid nog niet
bereikt hebben, zijn vrijgesteld. Zieke mensen, of degene bij wie de ramadan hun herstel kan hypothekeren,
zijn ook vrijgesteld. Vrouwen die ongesteld zijn, zwanger zijn of borstvoeding geven, nemen ook niet deel
aan de ramadan. Tenslotte zijn reizigers ook vrijgesteld van de ramadan. Het komt er dus op neer dat God ons
absoluut verbiedt om onze gezondheid of fysieke integriteit in gevaar te brengen door te vasten. Niet enkel
zijn deze mensen vrijgesteld, het wordt hen expliciet verboden om deel te nemen aan de ramadan. In normale
omstandigheden is het de bedoeling dat men de niet-gevaste dagen inhaalt uiterlijk tegen de start van de nieuwe
ramadan. Er is echter een groep mensen die niet in staat is om dat te doen: diabeten, mensen met andere
chronische ziekten of mensen die tegen de volgende ramadan nog niet hersteld zijn zoals kankerpatiënten. Voor
hen geldt een uitzonderingsregel: zij kunnen hun vasten compenseren door iedere dag een arme van voedsel
te voorzien. In onze maatschappij is dat natuurlijk niet evident en dus kiest men er vaak voor om een bedrag
van 10 euro per dag door te storten naar een lokale organisatie die maaltijden aanbiedt aan de behoeftigen. De
ramadan duurt 29 of 30 dagen, dus kan je stellen dat een persoon die niet kan vasten jaarlijks ongeveer 300 euro
doorstort naar zo’n initiatief.
Europese islamitische geleerden hebben sinds enkele jaren ook een fatwa uitgevaardigd waarbij er aandacht
wordt geschonken aan studenten die examens moeten afleggen tijdens de ramadan. Voor hen is er geen algemene
vrijstelling van de ramadan. Wel is het toegestaan aan studenten die enorme hinder ondervinden van het vasten
bij het studeren of afleggen van proefwerken om een aantal dagen niet deel te nemen aan de ramadan en die dan
achteraf in te halen. Voor mij, en het overgrote merendeel van de vastende studenten, is het vasten niet van die
aard dat het mij belet bij het studeren en ik vastte dus gewoon door tijdens de examenperiode.
De belangrijkste component van de vasten is het spirituele vasten. In het islamitische jargon heet dat ‘vasten
met de tong, de ogen, de ledematen, de zintuigen en het hart’. Het vasten met de tong houdt in dat je niet vloekt,
scheldt, roddelt of liegt tijdens de ramadan. Het vasten met de ogen betekent zoveel als geen seksueel getinte
zaken aanstaren of bekijken. Met de ledematen vasten betekent dat je met je voeten niet wandelt naar plaatsen
waar een vrome moslim niet hoort te zijn en met je handen geen dingen vastneemt of doet die een vrome moslim
niet hoort vast te nemen of te doen. Vasten met de zintuigen houdt in dat je niet kijkt of luistert naar zaken die
onfatsoenlijk of provocerend zijn. Het belangrijkste element van de spirituele vasten is het vasten met het hart.
Dit betekent dat je de maand ramadan gebruikt om je medemens te helpen, aan liefdadigheid te doen en van de
wereld een betere plek probeert te maken.
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Het belangrijkste verschil tussen het fysieke vasten en het spirituele vasten is dat het fysieke vasten zich beperkt tot
de ramadan terwijl een goede moslim het spirituele vasten het hele jaar door dient uit te voeren. Al te vaak zien we
dat moslims zich tijdens de vasten voorbeeldig gedragen en na de vasten hun slechte gewoontes gewoon voortzetten.
Waarom vasten moslims eigenlijk?
Een vaak gehoorde uitleg is dat moslims vasten om te voelen hoe hard het leven is voor een minderbedeelde. Pas
tijdens de vasten besef je ten volle hoeveel geluk we hebben dat we als Westerse samenleving ongelimiteerde toegang
hebben tot voedsel en drinkwater. Zoals Lieven van Gils zei tijdens ‘Van Gils en Gasten’ na een dag mee-gevast te
hebben: “Een glas melk heeft nog nooit zoveel deugd gedaan”. Je staat er ook bij stil dat je God uit de grond van je
hart moet danken voor het ‘dagelijks brood’.
Dit klopt gedeeltelijk maar opnieuw zijn er veel belangrijkere dimensies aan het vasten dan het louter meevoelen met
de armen.
Het vasten is gezond. Steeds vaker ontdekken dokters en wetenschappers de heilzame effecten van het vasten. Het
is goed voor de spijsvertering, doodt kankercellen en regenereert onze vitale organen. Je kan de ramadan zien als de
jaarlijkse gezondheidskuur van moslims. Echter, tegenwoordig zien we dat bij een deel van de vastende moslims de
iftar (het moment van de vastenverbreking) een decadente bedoening wordt waarbij veel vetten en suikers genuttigd
worden. Uiteraard is het belangrijk dat de nodige vetten en suikers opgenomen worden maar het excessief nuttigen
van deze zaken druist zowel in tegen de sobere betekenis van de vasten als de heilzame medische effecten ervan.
De vasten is ook een periode van bezinning en meditatie. Men bezoekt vaker de moskee, leest de Koran en staat stil
bij ’t leven. We doen aan introspectie en overlopen wat we het voorbije jaar gedaan hebben. We nemen ons voor om
de goede zaken dubbel en dik verder te zetten en de slechte zaken zoveel mogelijk te mijden in het komende jaar. We
proberen dichter naar God toe te groeien en ons in harmonie te brengen met onszelf en onze omgeving. Iedere avond
vindt er na het dagelijkse gebed bij het vallen van de nacht een extra gebed plaats waarbij 1/30ste van de koran gelezen
wordt. Na dertig dagen heeft men zo de hele koran herhaald.
Daarnaast is er ook een belangrijke sociale dimensie verbonden met de ramadan. Iedere avond om 22 uur komen we
samen met familie, vrienden en buren en nuttigen we samen de iftarmaaltijd. Daarna komen veel jongeren samen
tijdens de korte nachtelijke uren om te reflecteren over de voorbije dag, vooruit te kijken naar de volgende dagen en
uiteraard ook om te grappen en te grollen. De ramadan is de enige periode tijdens het jaar waarbij vriendengroepen
zo frequent en voltallig samenkomen. De ramadan nodigt ook uit naar andere levensbeschouwingen en religies. Onze
maatschappelijke werking draait op volle toeren tijdens de ramadan en we organiseren publieke en gemengde iftars
en dialoog- en ontmoetingsmomenten.
Vervolgens is er ook een belangrijke educatieve dimensie. Tijdens de ramadan gaan veel moslims zich verdiepen in
hun geloof en wetenschappen. Het is een maand van zowel reflectie als van bijleren. Met de moskee organiseren we
iedere vrijdag Nederlandstalige lezingen over spirituele, historische en actuele onderwerpen. Zo organiseren we dit
jaar lezingen over uiteenlopende onderwerpen als de spirituele essentie van de vasten, het historische en hedendaagse
jihadisme, de band tussen religie en de tijdsgeest waarin we leven en de filosofie van de hedendaagse islamitische
denkers.
Tenslotte wordt de ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Deze dag begint met een gemeenschappelijk gebed
waarop (in Kortrijk) gemiddeld 2500 mensen aanwezig zijn. Na dit gebed begeven mensen zich naar familie,
vrienden, kennissen en buren om samen –voor het eerst in een maand- een maaltijd te nuttigen overdag. Typische
begroetingen die dag zijn: “moge God je vasten accepteren” en “moge God ons toestaan om het volgende Suikerfeest
opnieuw in goede gezondheid en gelukkig door te brengen”. Sinds enkele jaren is een organisatie bezig om het
Suikerfeest ook ingang te doen vinden binnen de Vlaamse cultuur onder de naam ‘potje
buur’. Zij willen van deze prachtige dag vol verbondenheid, éénheid en ontmoeting laten
erkennen als wettelijke feestdag. Ik hoop van harte dat ik dit jaar en de komende jaren met
jullie allen mag ‘potjeburen’, als God ons goede gezondheid en voortdurend gelukt schenkt
natuurlijk…
(Yassin el Attar)
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6. Bijbels leerhuis - Motief (najaar 2016)
“Het Grote Verhaal van empathie en verzet”
(zie aankondiging in het nummer van juni 2016)
Met een 10-tal mensen nam Jaak deel aan dit leerhuis en schreef zijn bevinding neer.

Geloofsbelijdenis van een ongelovige
Wat bij mij bleef plakken is allereerst het verhaal van de Barmhartige Samaritaan en ook nog de brief van
Paulus aan de gemeente van Korinthe.
Voor de duidelijkheid is het goed aan te geven door welke bril ik kijk. Ik ben behoorlijk katholiek opgegroeid,
maar al 50 jaar leef ik met twijfels door achtereenvolgens: het concilie, Erich Fromm, Dorothee Sölle, Remi
Verwimp en tenslotte Ton Veerkamp. Ik ging dus de weg van katholiek/christen, twijfelaar, agnost, ongelovige.
Terug naar het Leerhuis. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan maakt duidelijk dat het geloof in God
geen enkele invloed heeft op het gedrag in het dagelijkse leven. De Hogepriester en de Leviet geloofden zeer
zeker in God. Welke God? “Wat je aanbidt is je God, de rest is ideologie.” (Fromm)
Of het 2000 jaar later zoveel anders is? Spontaan moet ik denken aan het “Pact van de Catacomben”. Einde
van het concilie, november 1965, oproep van Helder Camara aan de aanwezige bisschoppen (meer dan 2000)
om niet enkel het Evangelie te verkondigen, maar er ook naar te leven: geen paleizen, gewone kledij, geen
ronkende titels, enz. Veertig bisschoppen hebben er zich achter geschaard. Welke God werd hier aanbeden?
Voorkeursoptie voor de armen? Gelukkig is er ook Medellin geweest en is men in Latijns-Amerika altijd
blijven streven naar “une église dépourvue des moyens de puissance”. Gelukkig hebben we nu, 50 jaar later,
Paus Franciscus die de voorkeursoptie voor de armen terug hoog op de agenda zet. Het Pact eindigt met “Wij
vragen alle mensen ons te helpen met hun begrip, hun samenwerking en hun gebed. Moge God ons helpen
trouw te blijven”. Franciscus zal alle steun nodig hebben.
En dan de brief aan de Korintiërs: zeer duidelijk dat we allemaal deel zijn van een groter geheel, dat we
allemaal belangrijk zijn en dat we allemaal nodig zijn. Dit is niet zomaar een statement, maar een opdracht.
Het is niet genoeg dat ieder voor eigen deur veegt. De straat zal dan wel schoon zijn, maar dit belet niet dat
de riolen nog altijd kunnen verstopt zijn. Zorgen voor “propere riolen” is een taak voor de gemeenschap.
De kerngedachte in de brief is de “Waardigheid”. Mgr Gaillot had het alsmaar over
“la dignité” ook als hij al verbannen was naar Partenia. De meest heldere, compromisloze (en joodse) uitspraak
hierover is voor mij die van Jonathan Sacks (opperrabbijn Britse Gemenebest): “Een gemeenschap moet al zijn
leden gelijke waardigheid garanderen”. Hier weerklinken de profeten, hier weerklinkt de God van de Thora.
In die God wil ik geloven. Die God wil ik in mijn hart sluiten.
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7. Op zoek naar een ‘Huis van Vrede’ - een echte duo-baan

Ayman Haider is geboren in Damascus op 23
december 1975, gehuwd met Ali Rowaeda en vader
van drie kinderen (Kamar – een meisje van 16, en twee
jongens: Haedar – 13 en Alleith – 6 jaar). Van beroep
is hij gediplomeerd verpleegkundige, zijn echtgenote is
kapster. Op de vlucht voor de oorlog in Syrië moet hij
zijn gezin achterlaten. Sedert oktober 2015 verblijft hij
in ons land, en komt terecht in het opvangcentrum van
Fedasil-OCMW Brugge, dat hij in november 2016 (als
ondertussen erkend vluchteling) moet verlaten.
Ayman wil hier voor zichzelf en zijn gezin een nieuw
leven opbouwen. Om zich te kunnen inschrijven bij de
VDAB, een inburgeringscursus te volgen en werk te zoeken is absoluut een domicilie vereist, en bijgevolg moet
hij een woning kunnen huren. Dan wil hij snel aan de slag als verpleegkundige - dat is hier een knelpuntberoep.
Na de nodige bijscholing en het verwerven van voldoende taalkennis zal hij in die branche dus zonder twijfel
snel werk kunnen vinden.
René Tytgat begeleidt reeds een tijdje als vrijwilliger-buddy van OCMW Brugge erkende oorlogsvluchtelingen.
Hij komt ‘per toeval’ bij Ayman terecht, en ze leren elkaar gaandeweg beter kennen. Wat zeg ik: ‘gaan-de-weg’?
Nee, vooral per fiets doorkruisen ze samen Brugge en omgeving, koortsachtig op zoek naar een betaalbare
woning.
Op 15 oktober 2016 vinden ze een appartement waar Ayman samen met een vriend kan intrekken. Dat ‘samen
huizen’ is slechts een voorlopige oplossing, noodzakelijk om de huurprijs betaalbaar te houden, in afwachting
van de gezinshereniging. De procedure daarvoor is ondertussen gestart in de Belgische ambassade in Beiroet/
Libanon, waar zijn vrouw en de kinderen achtergebleven zijn. De kinderen konden er niet naar school en hebben
er in hun vrije tijd alvast reeds wat Nederlands proberen te leren. Het appartement vinden ze dankzij de positieve
ingesteldheid van een eigenares, zelf actief in het vluchtelingenwerk, die consequent wil zijn en dus vindt dat zij
maar beter aan een erkende vluchteling kan verhuren. Het OCMW gaat akkoord met de formule van samenwonen.
Elkaar teruggevonden op kerstdag…
Op 21 december 2016 vernemen René en Ayman via de website van de Dienst Vreemdelingenzaken dat vrouw
en kinderen een visum krijgen en dat de gezinshereniging dus kan plaatsvinden. Voor de vliegtuigtickets wordt
inderhaast nog sponsoring gevonden.
Uitgerekend op Kerstdag 2016 komen zij in Zaventem aan - symbolischer kan haast niet! René haalt hen samen
met Ayman op. Het wordt een zeer emotioneel weerzien. De oudste dochter Kamar had gedurende de hele reis de
vier paspoorten van het gezelschap in een draagtasje bij zich. In Beiroet werden de passen afgestempeld en ook
nog in Athene, waar zij moesten overstappen op een vlucht naar Brussel. Tijdens die vlucht morste kleine broer
Alleith per ongeluk wat fruitsap op de kledij van zijn zus. Eenmaal geland in Zaventem haastte zij zich naar het
toilet om haar kledij te reinigen. Daar heeft zij vermoedelijk het fameuze tasje laten liggen. Of misschien is ze
het door onoplettendheid kwijtgespeeld tijdens het wachten aan de bagageband? In elk geval: niemand heeft er
echt op gelet – wat wil je: ze waren zo ongeduldig om hun vader eindelijk terug te zien. De passen bij de hand
hebben hoefde op dat moment ook niet echt: bij aankomst in de luchthaven is er geen controle meer voor vluchten
binnen de EU.
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Paspoorten kwijt is alles kwijt..?
Pas ’s anderendaags realiseren zij zich dat het tasje met de paspoorten ergens is achtergebleven. In paniek
verwittigen ze René. Die doet aangifte bij de politie van Brugge, neemt contact op met de luchthavenpolitie in
Zaventem, wordt doorverwezen naar de Dienst “Lost and found” - maar die is gesloten (tweede kerstdag). Op
dinsdag wordt het formulier ‘Verloren voorwerpen’ ingevuld en doorgestuurd, maar het antwoord komt snel:
nergens is een spoor van het tasje te bekennen. Ook met de bagageafhandeling wordt gebeld, ook daar niets.
Tenslotte wordt Aegean Airlines per mail gecontacteerd, maar ook daar is niets gevonden.
Het is donderdag ondertussen. Er is een afspraak geregeld op de Dienst ‘Bevolking’ in Brugge. De ambtenaar
kan geen attest nummer 15 afleveren omdat er geen paspoorten zijn met het daarin gekleefde visum. Wel had
moeder Rowaeda in Beiroet fotokopies genomen van de paspoorten. Die hebben ze bij, alsook de authentieke
huwelijksakte en de geboorteaktes van moeder en kinderen. Het blijkt niet te volstaan.
De gevolgen van het niet kunnen registreren van de vier gezinsleden zijn zeer ernstig:
• Het aangepaste leefloon (867 € > 1156 €) kan niet worden toegekend. De huishuur (600 €) en de
energiekosten (100€) zullen dus niet meer kunnen betaald worden.
• De aanvraag voor kinderbijslag kan niet gebeuren; het OCMW kan hier dus geen voorschot op betalen.
• Rowaeda kan zich niet inschrijven bij de SOM om de integratiecursus en Nederlandse les te volgen.
• De vier gezinsleden kunnen niet bij de mutualiteit ingeschreven worden.
Opnieuw aanschuiven in de lange wachtrij…
De ambtenaar van de Stad Brugge neemt op 30 december 2016 contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken in
Brussel. De toekenning van het visum blijft behouden. Het niet beschikken over de paspoorten blijft echter een
obstakel voor de registratie in de Brugse bevolkingsdienst. Er zullen eerst nieuwe paspoorten moeten aangevraagd
worden bij de Ambassade van Syrië in Brussel. Ayman durft daar echter niet naar toe, vermits de familie de oorlog
in Syrië en het regime Assad ontvlucht is. Trouwens, de gezinsleden kunnen aan de hand van de authentieke
geboorteaktes en de huwelijksakte toch voldoende bewijzen wie ze zijn? En in de Belgische ambassade van
Beiroet zijn ook vingerafdrukken genomen, die beschikbaar zijn bij DVZ Brussel. Dat alles zou toch moeten
volstaan?
Op 5 januari 2017 komt het dossier voor de OCMW-Raad van Brugge. De familie maakt gebruik van de
mogelijkheid om vooraf gehoord te worden door de raadsleden. René staat hen als vertrouwenspersoon bij. De
Raad gaat akkoord dat hen voorlopig het aangepaste leefloon en mogelijks het voorschot op kinderbijslag kan
toegekend worden, in afwachting van de administratieve oplossing van alle problemen. Komt die oplossing er
niet, dan moet voor Rowaeda en de kinderen in allerijl overgestapt worden van de procedure ‘gezinshereniging’
naar een ‘asielprocedure’ – dat betekent dus: terug naar af, en zowat van nul herbeginnen…
Die administratieve oplossing komt er helaas niet. Op 11 januari 2017 gaat René samen met de vier gezinsleden
naar DVZ Brussel, waar ze vanaf ’s morgens 7.30 uur moeten aanschuiven in een lange wachtrij van zowat
tweehonderd andere asielzoekers, in de gietende regen. Ze worden geregistreerd en komen weer naar huis. Van nu
af moeten ze regelmatig op de website van DVZ kijken, om te weten wanneer ze mogen terugkomen.
Op 18 januari 2017 moeten ze opnieuw naar Brussel, om weer bijna een hele dag aan te schuiven en te
wachten. Tenslotte krijgen ze het document ‘Bijlage 26’ in handen dat hun asielaanvraag registreert, en met dit
document kunnen zij zich aanbieden bij de gemeente met het oog op de afgifte van attest van immatriculatie model
A (oranje kaart). Op 25 januari bieden zij zich terug aan bij de bevolkingsdienst in Brugge. Daar duikt opnieuw
een administratieve hinderpaal op: eerst moet de wijkagent vaststellen dat zij wel degelijk op het adres van hun
echtgenoot en vader wonen, dan pas kan de procedure verder gezet worden. Dit kan meerdere weken duren Met
veel begrip voor de moeilijke situatie blijft het OCMW Brugge hen verder een voorlopig leefloon toekennen.
Eindelijk thuis in een ‘Huis van Vrede’…
Het gezin woont ondertussen samen op het appartement waar Ayman reeds eerder was ingetrokken (voor de
meewonende vriend is ondertussen een studio gezocht en gevonden). Voor moeder en kinderen is dit een echte
verademing – zij waren zowat anderhalf jaar lang in Beiroet op een ruimte van 16 (!) vierkante meter gehuisvest.
De kinderen konden al die tijd niet naar school – nu gelukkig wel. Ayman volgt Nederlandse les, en start eind
maart met een integratiecursus (eerder kan niet – er is ook daar een wachtlijst…) Zijn diploma als verpleegkundige
is vertaald, maar is hier niet geldig. Via de VDAB zal hij een aangepaste opleiding moeten volgen, vooraleer hij
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aan het werk kan. De kinderen mogen naar de OKAN-klas – ze zijn dolblij dat ze weer naar school kunnen, en
uiterst gemotiveerd om heel erg hun best te doen! Hun leerkrachten zeggen dat ze zeker ‘kennis’ genoeg hebben.
Nu komt het er vooral op aan dat alles te leren ‘vertalen’ en verwerken, zodat het hier bruikbaar en nuttig wordt…
Voorlopig wordt het gezin even met rust gelaten, en wonen ze dus écht even in een ‘Huis van Vrede’. Op 30
januari 2017 moeten ze terug op interview naar Brussel. Wait and see dus - wordt vervolgd…
Hoe sterk is de eenzame fietser…
En René, hoe gaat het ondertussen met hem? ‘Alles bij mekaar behoorlijk goed!’, zegt hij. In heel dat moeilijk
proces van de voorbije weken heeft hij Ayman, zijn vrouw en de kinderen als een engelbewaarder begeleid en
beschermd. En hij zal dat blijven doen, tot ze met zijn allen te-recht zijn. Omdat het moèt. En omdat hij vanuit
zijn binnenkant, vanuit zijn hart en zijn geweten, niet anders kan…
Wel heeft hij na die bewogen weken wat gas terug moeten nemen. ‘Een “vitesse” lager schakelen met de
vertrouwde fiets’, zegt hij. ‘een tandje minder…’ Hij heeft ondertussen af en toe ook even een ‘tandem’ moeten
inhuren bij zijn kompanen van Huizen van Vrede. (Nog) meer samen werken in ploegverband, dus. Omdat het
allemaal te veel werd en te zwaar. ‘Ik kon op de duur niet meer slapen; ‘s nachts stond ik op om op de computer
te kijken of er geen nieuwe berichten waren over “mijn mensen”. Dat houdt een mens niet uit..!’
Dus vanaf nu: geen ‘huizenjacht’ meer voor René van ‘Huizen van Vrede’. Wel nog volop mensen bijstaan
en begeleiden. Mee gaan zien naar woningen die aangeboden worden. Onderhandelen, contracten afsluiten,
bedisselen en bepleiten. Telefoneren heen en weer, mailen en huisbezoeken doen. Contacten leggen en netwerken
verder uitbouwen. En eenmaal verhuurd, de woningen helpen installeren. Huisraad en materiaal verzamelen,
stockeren in het magazijn, helpen verhuizen. Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel en een oneindig mededogen
met mensen mee blijven zoeken naar, mee blijven vechten voor, mee blijven hopen op eindelijk zoiets als een
nieuwe thuis. Helemaal volgens de aard van het beestje ‘René Tytgat’. Hoe sterk is de eenzame fietser…’ zingt
Boudewijn de Groot ergens. God zij dank dat er zulke eenzame (?) fietsers bestaan. In Brugge en elders…

Halfweg 2017 zoeken nog altijd tientallen erkende vluchtelingen in het Brugse een woning met domicilie. Met uw hulp
moet dit mogelijk zijn.
Drie manieren om Huizen van Vrede vzw te helpen:
* Voor huiseigenaars: sociaal verhuren via Huizen van Vrede vzw
* Voor particulieren: Huizen van Vrede vzw financieel steunen, zodat ze meer woningen (legaal uiteraard) kunnen
onderverhuren aan vluchtelingen. Financiële ondersteuning kan via rekeningnummer BE90 7360 2915 5032 van
Huizen van Vrede vzw -Abdijbekestraat 56 - 8200 Sint Andries
* Voor vrijwilligers: mee helpen bij het opvangen van mensen en ze begeleiden naar integratie
Wil je meehelpen aan het project? Contacteer: huizenvanvrede@telenet.be of 0498/856839 van René Tytgat of
050/670893 van Johan Van Hollemeersch. Meer info is ook te vinden via Facebook : HuizenvanVredeBrugge .
Geert Dedecker
Dienst Diaconie bisdom Brugge - Betlehemproject
en ORBIT West-Vlaanderen
lid van de stuurgroep ‘Huizen van Vrede’
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8. Boekje (k)open
Daniël LEROY, Voorbij de crisis in de kerk?
Van AMBT tot VOORGANGER
Uitgegeven in persoonlijk beheer
Arthur Verhaeghenstraat 15, 9000 Gent
dani.leroy@skynet.be
Doet de secularisatie de christelijke cultuur in West-Europa binnenkort
verdwijnen? Sommigen hopen daarop en lege kerkgebouwen zijn
inderdaad de meest zichtbare tekenen van de kaalslag in de katholieke kerk.
Is de boodschap van Jezus van Nazareth sterk genoeg om deze orkaan te
overleven en de Kerk vanuit haar wortels opnieuw te laten opschieten?
De aanleiding voor deze kritische reflectie zijn de kerksluitingen en de drastische samenvoeging van
parochies; de overblijvende celibataire priester is daarvan het centrale knooppunt. Deze oplossing biedt geen
toekomstperspectief. De oorzaak van de crisis ligt dieper. De kerk liet zich na de eerste eeuwen verleiden
tot een sacraal en hiërarchisch priesterschap. Dit ‘ambt’ monopoliseerde de sacramentaliteit en degradeerde
de leek tot tweederangschristen. Het noemt zichzelf essentieel verschillend van en gradueel boven andere
christenen. Maar die idee vindt geen steun in het Nieuwe Testament. Vandaag is dit in West-Europa voor
mondige mensen onaanvaardbaar.
De toekomst van het christendom ligt bij een netwerk van zichzelf dragende groepen christenen. Daarin
zullen vrouwen en mannen de nodige functies opnemen om de groep op koers te houden: de navolging van
Jezus Christus gericht op het ‘Rijk Gods’.

ONTMOETINGSAVOND
’30 JAAR EVANGELIE LEVENSNABIJ’

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017
VANAF 19 UUR IN DE KERK VAN LOKER
21

9. vOLGENS DE sCHRIFTEN
Genesis 15, 5-13 en 17-18a
Jahwe leidde Abram naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel en tel de sterren als
ge kunt. En Hij verzekerde hem: zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde Jahwe en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei
Hij tot hem: “Ik ben Jahwe, die u uit Ur in Chaldea hebt geleid om dit land in
bezit te nemen.” Abram vroeg: “Jahwe, mijn Heer, hoe kan ik weten dat ik,
het inderdaad zal krijgen?” Hij zei: “Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.” Hij haalde dit alles, sneed deze
middendoor en legde de stukken tegenover elkaar, alleen de vogels sneed hij niet
door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg.
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap: hevige angst en duisternis
overviel hem. En Jahwe zei tot Abram: “Gij moet goed weten dat uw nakomelingen
als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. ( ...) Toen de zon was
ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram: een rokende oven
en een vurige fakkel, die tussen de stukken doorgingen. Op die dag sloot Jahwe
een verbond met Abram. Hij zei: “Aan uw nakomelingen schenk Ik, dit land.” (...)
Dit soort taal klinkt mythisch, onwerkelijk en op zijn minst ongeschikt om de politiek gekleurde landhonger
van de huidige nationalistische Israëlieten te verantwoorden. Bovendien is de naam Abram nog niet omgezet in
Abraham, “vader van vele volkeren”. Hij is met name nog niet gepromoveerd tot de “vader van de gelovigen van
het boek” (Israëlieten, christenen, islamieten via Bijbel en Koran).
Dit is als het ware het titelblad van primair geloof of ongeloof: het zich al dan niet engageren met hart en ziel en
“ervoor gaan” met alles erop en eraan... ook al zit zowat alles tegen. Kijkend naar de wereld van vandaag staan
wij ook zoveel als aan het (her)beginnen. En Wie geeft ons grond om op te staan?
Het primitieve, barbaars klinkende offer – het ritueel bedoelt het stellen van “erop of
eronder”! - Langs weerszijden verbinden de partners zich met heel hun hebben en houden op leven en dood tot het
nakomen van wat ze elkaar beloven. “Met mij moge gebeuren wat met deze in stukken gesneden dieren gebeurde,
als ik mijn gelofte niet nakom.”
En nu lijkt de hele zaak te kantelen op een bijna groteske en schokkende wijze. Hoe kan de naam (iemands
wezen) veranderen van onvruchtbaar en zonder enig nageslacht tot stamvader van ontelbaar velen, talrijker dan
de lichtpunten aan de Oosterse sterrenheuvel? Alles zit immers tegen! Als het donker wordt, valt Abram in de
diepte van de wanhoop, na de “oorlogszuchtige” roofdieren te hebben weggejaagd. Er is geen uitzicht en de angst
overvalt hem volledig. Wie geeft ons de garantie dat “geloven met de gave van zichzelf” geen illusie is in tijden
dat alles, tot de godsnaam toe, verkleurt tot fanatisme en leugen, even uitzinnig als de aanvallende roofdieren?
Bovendien blijven wij vooralsnog vreemden, in ons land van geloof wonen. De angst mag dan al een slechte
raadgever zijn... hij is wel duidelijk overvloedig aanwezig in het doen en denken van religie (van oerconservatief
tot fanatiek), politiek (“wij en de anderen tegen wie we ons hebben te verdedigen”) en vanuit het milieu, waarbij
bijvoorbeeld de ijskappen smelten en woestijnen groeien.
En toch sluit die Jahwe (cryptoletters van de God die niet om uit te spreken is) een verbond met de mens, een
verbond dat diens wezen zal veranderen van angstig om garanties vragend naar onvoorstelbaar vruchtbaar. Van
Abram naar Abraham!
Een gelovig herlezen van de Bijbel kan inspireren in dit “Jaar des Heren 2017”!
In mijn verbeelding – bij wijze van spielerei! - hoor ik zijn vrouw Sara haar zonderling toeroepen: “Kom toch
terug naar de tent in plaats dan daarbuiten te staan dromen in uw vliegende vaan (en zonder een warme trui aan !)
Stop ermee naar sterren te staren die niet te tellen zijn! Uw vruchtbaarheid is hier naast mij te vinden in plaats van
in dat Egyptische donker met vuur te spelen en met rituelen die kant noch wal raken!
Karel Staes
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10. Rustpunt
Ik kan maar zeggen
wat ik altijd opnieuw hoor.
Ik kan niet zwijgen over zoveel verdriet, ontgoocheling en kwaadheid.
Dynamische geloofsgemeenschappen die niet mogen doorgaan.
Geëngageerde christenen die plaatselijk willen blijven verder doen
én kunnen verder doen maar…
Ongelukkige priesters die zich met hun vele parochies
overvraagd weten.
Structuurhertekeningen die geen voeling hebben
met de plaatselijke verbanden.
Gelovigen alom diep teleurgesteld over de hervormingen en kerksluitingen.
Men kan het niet begrijpen:
de zogezegde noodzaak van ‘deze wijze’ van pastorale hervormingen.
Het gebrek aan overleg, participatie en compromis daarover.
Alles zo rigide opgelegd van bovenaf.
Men staat versteld over de bolwassing en het commentaar die men krijgt bij het stellen van een
kritische vraag:
‘Kiest jij ook voor het oppositiekamp?’
Men kan het niet begrijpen:
de mooie woorden over de nieuwe parochie
die vaak meer werkelijkheid waren in de oude parochies.
Haast overal klinkt hetzelfde refrein:
‘De Kerk gooit haar eigen ruiten uit’.
Wat jammer toch! Doodjammer.
Dat alles is niet eens mijn commentaar.
Het is enkel wat ik hoor.
Het is wat ik overal hoor.
En ja, zelf zal ik het ook blijven zeggen:
dat de pastorale hervormingen in ons bisdom en in de hele Kerk
getuigen van ongeloof, van gebrek aan ruimte en vertrouwen
in de werking van de H. Geest
die het ambt en de Kerk hoe dan ook aan het vernieuwen is.
En zelf zal ik me blijven inzetten en overal oproepen om door te gaan in de Geest van Jezus en
Paulus.
Zelf zal ik trouw blijven
aan de openheid die de christelijke traditie van de Geest
ons biedt.
Paulus moet nu het grote voorbeeld worden van vrije christenen,
bewogen door de Geest en door de gelovigen.

Ja, men kan ook aangeduid worden door de Geest
om door te gaan met bestaande geloofsgemeenschappen
of om nieuwe geloofsgemeenschappen en groepen te beginnen.
Iedereen kan door de Geest geroepen en gezonden worden
om gelovig voor te gaan
in het evangeliewoord, gebed en viering,
in dienstbaarheid en zorg.
Als en omdat de Geest gelovigen daartoe
de gaven heeft gegeven!
Men kan en mag overal en altijd mensen gelovig bijeenroepen
en een geloofsgemeenschap vormen in de Geest van Jezus.
Kerk is overal waar gelovigen bijeenkomen
in de Naam van Jezus.
Juist nu moet en kan en mag het Pinksteren worden
zoals Paulus het deed en de eerste christenen het deden.
Juist nu moet en kan en mag het:
vrije christenen die overal verantwoordelijkheid opnemen
voor hun medegelovigen,
in groepen en gemeenschappen,
in organisaties en bewegingen,
allen vanuit hun eigen gaven van de Geest
allen tot opbouw van een geloofsgemeenschap..
Laten we ons verdriet en onze teleurstelling
over de officiële gang van zaken voorbijsteken.
En rustig en krachtig doorgaan in onze trouw
aan onze diepste roeping en zending van de Geest.
We kunnen toch niet anders. We mogen toch niet anders.
Ook al omdat zoveel gelovigen een beroep op ons doen.
(Jean-Paul Vermassen)
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