Allemaal digitaal dichtbij
Onze wereld digitaliseert razendsnel. We doen er allemaal aan mee.
Het is oh zo handig. Wat is dan het probleem eigenlijk? Wel of niet
digitaal actief zijn, is geen zwart-wit verhaal. Misschien kan je wel
met een smartphone werken, maar heb je geen laptop. Of heb je net
die bank-applicatie onder de knie en verandert die weer. We hebben
allemaal een heel verschillend digitaal profiel.
Maar de verschillen hebben niet enkel te maken met interesse of zin
om iets nieuws te leren. Ze weerspiegelen ook de bestaande
ongelijkheid in onze samenleving. Zo lopen mensen met een laag
inkomen een hoog risico op digitale uitsluiting. Het probleem is dat
niet iedereen verbonden is.
Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de impact van
digitalisering op het leven van mensen in een armoedesituatie onder
de aandacht. We willen een samenleving die iedereen betrekt:
digitaal actief of niet, we laten niemand achter.

Welkom +

Verbind je met het licht
God van licht en liefde
Jij wil bij ons zijn
als een klein warm lichtje,
als een fakkel van hoop.

Openingslied

Dichtbij mij

Bart Peeters met Tutu Puoane

Ik wil je diep in mijn armen
Ik wil je dicht bij mij....
Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij....
Ooo dicht bij mij
Ik wil je dicht bij mij
Ik wil je dicht bij mij....

Na lingi yo pembeni
Naninga naninga
Nako chauffer yo nana yo
Maboko naninga....
Ooo dicht bij mij (ooo dicht bij mij)
Ik wil je dicht bij mij (Ik wil je dicht bij mij)
Na lingi yo (na lingi yo) Maboko-o-o (maboko-o-o)
Naninga-a-a (naninga-a-a)
Dicht bij mij, dicht bij mij (dicht bij mij, dicht bij mij)
Schop je schoenen in de hoek
Dicht bij mij, dicht bij mij (dicht bij mij, dicht bij mij)
En verscheur je klachtenboek
Maboko, maboko (maboko, maboko)
Na ko chauffer yo na yo
Maboko, maboko (maboko, maboko)
Na lingi yo na lingi yo (na lingi yo na lingi yo)....
Ik wil je diep in mijn armen
Ik wil je dicht bij mij
Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij
Na lingi yo pembeni
Naninga, naninga
Nako chauffer yo nana yo
Maboko naninga
Ooo dicht bij mij (ooo dicht bij mij)
Ik wil je dicht bij mij (Ik wil je dicht bij mij)
Ik wil je dicht bij mij (Ik wil je dicht bij mij)

Na lingi yo (na lingi yo)
Maboko-o-o
Naninga-a-a (naninga-a-a)
O dicht bij mij (oy-oy-oy-oy)
Ik wil je dicht bij mij
Ik wil je dicht bij mij
O dicht bij mij (bij mij)
Ik wil je dicht bij mij (Ooh)
Ik wil je dicht bij mij (Ooh)
Na lingi yo
Dichtbij digitaal?
Tijd om je smartphone boven te halen voor het volgende stukje van
de viering. Heb je die niet? Dikke pech, dan kan je niet meedoen.
Wacht dan maar gewoon even af, we hopen dat je blijft.
Dichtbij jezelf
Even een moment om tot rust te komen, na al de digitale drukte.

Dichtbij elkaar
Met wie en op welke manier heb jij digitale contacten?
Hoe beleef je deze contacten?
En wat is het verschil met de echte contacten?
Praat even met je buren over deze vraagjes

Bij volgend liedje is de clip minstens even belangrijk als de tekst.
Tom Helsen deed in volle coronatijd een oproep bij mensen om
digitale kussen te geven. We voelen hoe belangrijk het is om
verbonden te blijven met de mensen die we graag zien. Of het nu
online is of in het echt, elke mens heeft nood aan contacten. Het is
dus van groot belang dat we er waakzaam voor zijn dat niemand
achterblijft, niet online en niet in het echt
Kus me elke ochtend, kus me in de zon
Kus me op het dorpsplein waar het allemaal begon
Kus me van op afstand, desnoods vanop de maan
Maar kus me... zoals je dat nog nooit hebt gedaan
Kus me vol verwachting, kus me in mijn slaap
Kus me als ik twijfel en het minder met me gaat
Kus me in de regen, zie ons hier staan
Kus me... zoals je dat nog nooit hebt gedaan
Morgenavond, hetzelfde uur, dan zien we elkaar
Morgenavond, vergeet het niet, dan zie ik je daar
Oh-oh, kus me
Kus me in mijn slaap

Nog voor de wekker gaat
Kus me zoals je dat nog nooit hebt gedaan...
Oooh, kus me....
Dan zie ik je daar...
Dan zien we elkaar...
Dichtbij brood en wijn
L. God van alle mensen
breng ons samen rond uw tafel
om voor elkaar brood te breken en wijn te delen
als teken van onze verbondenheid met Jou.
Samen: Leer ons meer oog krijgen voor wat ons verenigt
zodat wij, schouder aan schouder,
handen en voeten geven aan het geluk
dat ons werd toegezegd in Jezus, jouw Zoon.
Dichtbij danken
V. Lieve God, Vader, Moeder
In deze adventstijd roept Welzijnszorg ons op om ons te verbinden.
‘Allemaal digitaal’ is hun slogan dit jaar.
We zijn dankbaar voor alle mensen die lichtpunten zijn.
Zij verbinden mensen met het licht zodat ze weer zin krijgen in het
leven, zich weer beter voelen in onze drukke, digitale wereld.
Samen: We verbinden ons met elkaar, met mensen veraf en dichtbij.
We dromen van een solidaire wereld waar iedereen kansen
krijgt om menswaardig te leven.
Dankbaar zijn we omdat we die weg met elkaar mogen gaan.

L. Wij zijn dankbaar voor allen die in stilte aanwezig zijn,
voor hen die attent zijn in de kleinste dingen van alledag,
voor hen die kunnen troosten met een hart vol liefde.
Zij zijn verbonden met Gods droom.
Samen: Wij danken Jou, God voor jouw Zoon Jezus.
Hij leerde ons dat je de moed nooit mag opgeven.
Dat je steeds moet blijven geloven, ook al is het moeilijk.

V. Telkens we hier samenkomen rond deze tafel zijn we verbonden
met Jezus. Want we blijven gedenken wat hij deed op die Laatste
avond samen met zijn vrienden…
Woorden van Leven
Samen: Beziel ons met Jezus’ Geest.
Zodat ook wij voor anderen lichtgevers en smaakmakers kunnen zijn:
een helpende hand, een luisterend oor,
ogen die elkaar zomaar begrijpen,
woorden die troosten en hoopvol klinken,
sterke schouders om pijn en verdriet te helpen dragen

Dichtbij onze vader
Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Dichtbij vrede

Samen breken en delen
Prent het in mijn hart, Heer, jij bent het levend brood
Dichtbij huis
Zending en zegen +

