
VEER JE MEE ? 

Veer je mee ?  Een weekend om bij weg te dromen. Zaterdag ging de 

kleine stuurgroep van Ommekaar onder begeleiding aan de slag met 

hun visie, werkwijze, zoektocht, sociaal engagement …                              

Een krachtige stap. We horen er zeker nog meer van.  

Relatiepastoraal ging voor 

een tweede brainstormdag.                                       

Ze kozen twee ideeën die er 

dit jaar bovenuit sprongen,                               

Lavaqua en Rzijn. Projecten 

die wel wat meer uitleg nodig 

hebben.                                          

Lavaqua staat voor het 

zoeken naar een 

buitenvierplek. Een plek waar 

we ons verbonden weten met de natuur, het leven kunnen vieren maar 

ook verbonden afscheid mogen nemen. Lava staat voor vruchtbare 

grond, aqua voor water bron van het leven. Maar de letters staan ook 

voor vieren, vuur, lucht en aarde. En het project Rzijn daar hoor je 

zeker tegen het einde van dit jaar meer van. Jij mag RZIJN! 



Joki-Noka, de vormselgroep van 

Christof en Gust waren voor de 

eerste maal op weekend. Een 

coole, fijne groep. Ga maar eens 

kijken aan Ene Plekke ze hebben 

al een prachtige tekening 

gemaakt waarin je hun talenten 

en inspiratie kan ontdekken.   

 

En toen kwamen de jongeren van het ‘nieuwe’ groeizegenjaar de kerk 

binnen, een beetje afwachten maar dan vol goesting om erin te 

vliegen. Elkaar beter leren kennen, een prachtig verhaal over een 

adelaar en de vergelijking met God uit Deutrinomium. “God is als een 

arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, 

haar vleugels uitspreidt, en hen opneemt en draagt op haar wieken.” 

En dan even de natuur intrekken om ons verbonden te voelen. 

Zondag ging de week van de veerkracht van start. Hoe kan je die beter 

beginnen met samen in verbondenheid te vieren en elkaar een 

voorraadje veerkracht te sturen. Jolien en Anne lieten ons genieten 

van muziek en zang.  En samen met de ouders en jongeren vielen                     

we even stil bij wat een kruisje voor ons kan betekenen.  Kiezen voor 



veerkracht is ook kiezen voor een goed doel en we gingen voor het 

project van OVERKOP (https://www.overkop.be/wat-overkop)  

 

Na de viering was er tijd om te genieten 

van een barmoment,                   een 

ontmoetingsmoment met de catechisten 

en Wouter van IJD, samen potluck 

lunchen, dansen met Nadia en creatief 

aan de slag                met Hanne. 

 

Dankbaar voor zoveel verbondenheid, 

warmte, vriendschap en 

heerlijkheid…zoveel voorraad 

VEERKRACHT ! 

 

Hartelijk dank aan het team dat dit allemaal mogelijk 

maakte!

 

https://www.overkop.be/wat-overkop

