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Met een handjevol kleine, zwakke, machteloze mensen is het ooit begonnen.
Vanuit de onmacht, hun angst en ontgoocheling,
hebben zij de handen in elkaar geslagen en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet. Ze zouden wel zien.
Ze deelden wat ze hadden: brood en wijn, huis en goed.
In het samen bidden haalden ze de kracht om te blijven doorgaan
en hielden ze de droom wakker die Jezus in hen gewekt had.
Vanuit deze verbondenheid zetten ze de kleine dagelijkse stappen
die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven in een stervende wereld…
Waarom zou dat nu niet kunnen? Ja, waarom niet?
Carlos Desoete

Op zaterdag 28 november
vanaf 9u30
wordt de kapel gekuist.
Zoals altijd maken ook
hier vele handen
het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes
kan vrijmaken is
van harte welkom.
Wie steekt de handen
uit de mouwen ???

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Vrijdag 20 november om 20u00 ~ “DE MACHTELOZE, NABIJE GOD”
Met een almachtige God die alles kan en weet hebben we het moeilijk. Maar wie is Hij en/of Zij dan wel?
Als je de secularisatie ernstig neemt, hoe en waar kan je God dan plaatsen? Onze God is niet almachtig
maar hoe kan je hem dan wel verstaan? Hier kom je bij die God van liefde, die zich onvoorwaardelijke met elk
van ons, nu en met de gemeenschap verbindt. Deze intuïtie is ook de kernintuïtie van Alfonsus.
Gods liefde is “gratis”, om niet, zomaar en altijd nieuw en misschien is God ook nog zoveel meer…
Leuke meiden … die nog bidden voor het eten
van Geeri Bakker e.a.
We bespreken dit boek
op donderdag 21 januari
2010 om 20u00.
  
Reken af met de gevestigde
beeldvorming en lees
Leuke meiden!

Zaterdag 28 november
(1ste zondag van de advent)

verkoop van kaarsen,
kalenders, boeken, enz…
van “Bond zonder Naam”.

C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!

Kerstavond 2009 … Wie er de vorige jaren op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in één
of ander restaurantje. Dit jaar willen we er terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen moet
doorbrengen. Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd, het kerstdessert
en het samenzijn! Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.
Noteer alvast in jouw agenda: donderdag 24 december om 19 uur.
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Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

