
Week 49 – nummer van 7 december 2022 

van Don Bosco Buizingen voor Sint-Martinus Halle 

 

 

 

VERBIND JE MET GODS DROOM 

 

In alle verwarring, in de doolhof 

van het leven, krijgen we extra 

licht, een licht dat ons de weg 

wijst! Jezus en Johannes roepen 

op ons te verbinden met Gods 

droom en de moed niet op te 

geven.   

 

Ik blijf achter wanneer het snel 

moet gaan, wanneer het weer eens 

op een andere manier moet, 

wanneer je vlot moet kunnen 

lezen en schrijven. 

Ik blijf achter wanneer het online 

is, wanneer er bereik en 

bandbreedte nodig is, wanneer je 

moet upgraden en downloaden . 

 

Ik blijf achter wanneer het loket sluit, wanneer de telefoon onbeantwoord blijft, wanneer je geen 

mens maar een formulier ontmoet. 

Ik blijf achter, loop verloren, zie geen uitweg, uit dit doolhof van moeten en kunnen. En ik zie dat 

we met veel zijn. 

 

We bundelen onze krachten, zij aan zij, schouder aan schouder, geen voorlopers, geen 

achterblijvers, verbonden door dezelfde droom: ook al gaat het vooruit, niemand blijft achter. 

We willen een wereld op mensenmaat! 

Doe jij mee? Onze inzet kan zich financieel vertalen met steun aan Welzijnszorg waarmee ze bij u 

om de hoek in Vlaanderen en Brussel mensen in armoede een betere toekomst geven. 

Online https://welzijnszorg.be/doe-een-gift, of doe een manuele overschrijving op BE 21 0000 0000 

0303, of een bijdrage via de omhaling op zondag. 

 

Welkom, samen vieren we hoopvol op zondag 11 december om 10 uur in de Don Bosco parochie. 

 

 

 

VERSLAG PAROCHIERAAD DON BOSCO 

(deel 1) 

Met de raad van november sluiten we de bijeenkomsten van 2022 af. Naast de vertrouwde 

raadsleden verwelkomen we Marie-Rose Herremans van het koor Suma Khantaty en pastoor-deken 

Guy De Keersmaecker. 

Bij aanvang steken we een kaars aan voor alle moedige mensen die nu opstaan en dit betalen met 

hun leven of vrijheid, voor ieder mens die verdrukt wordt, voor ieder mens wiens waardigheid 

wordt ontnomen. We luisteren naar het lied ‘Baraya’, (prachtige tekst is te vinden op de 

parochiewebsite) een protestlied, een oproep voor gelijkwaardigheid en vrijheid voor elke mens. 

Aansluitend laten we ons raken door de woorden van Hilde. 

https://welzijnszorg.be/doe-een-gift


“Soms zijn we van God los 
gedragen we ons daar ook naar, zien we de bomen niet meer door het bos 

voelen we ons geen gelovige en ook geen twijfelaar 

we stellen ons verbaasd de vraag wat toch de zin is van dit ondermaanse leven 

en denken doorgaans dat op alle twijfels van vandaag 

de wetenschap het antwoord ooit wel eens zal geven. 

 

Soms zijn we aan God vast 

zien we in alles zijn bedoeling en zijn hand 

of spannen hem voor onze kar als het ons past 

alsof we nergens bij kunnen met ons verlicht verstand 

we gaan er vlot van uit dat Hij de drijfveer is van alle dingen 

dat Hij ons stuurt en zo dicht zit op onze huid 

dat alle wetenschappers best een toontje lager zingen. 

 

Soms zijn we van God los 

soms is Hij ons hou-vast 

we zijn als deeltjes van de kosmos voortdurend op de tast 

en  meestal houden we het midden tussen niet-weten, overtuigd zijn en geloven 

tussen ontkennen, afwijzen en hopen, bidden 

want zoveel gaat ons klein of hooggeleerd verstand te boven. 

Hoe meer we vinden en kunnen verklaren 

hoe meer we zien waarom iets wel of net niet kan 

hoe sterker we het leven als een groot wonder ervaren 

misschien ligt juist in al ons zoeken de diepste zin ervan”    

hvp 

 

Luisterronde 

Onder het motto ‘alles begint bij luisteren’ komt Guy De Keersmaecker kennismaken met onze 

Parochieraad. Feit is: door goed te luisteren begrijp je de ander beter. Hijzelf mag de spits afbijten 

van deze luisterronde. Na wat voorgeschiedenis is het ‘nu’ en ‘de toekomst’ aan de orde. Sinds zijn 

aanstelling in september jongstleden is hij bezig met de kennismaking met de gemeenschappen en 

werkgroepen binnen de pastorale zone Halle. 

Zijn eerste bevindingen: er zijn vele vrijwilligers actief, er is veel inzet maar eerder plaatselijk 

gericht. Op het gebied van ‘zonevorming’ is er nog werk aan de winkel. Een eerste initiatief hierin 

is de oprichting van een centraal secretariaat dat op administratief vlak de vrijwilligers zal ontlasten. 

Er wordt ook gedacht aan een nevenbestemming voor bepaalde kerkgebouwen en naar de toekomst 

toe ziet hij twee sterke zeer verscheiden gemeenschappen, waarbij de toekomst zal uitwijzen hoe de 

samenwerking zal verlopen. 

Daarna stellen de andere aanwezigen zich voor, met vermelding van hun engagement en een 

getuigenis over de motivatie van hun inzet voor deze parochie, over wie of wat hen boeit, hen 

inspireert... 

Enkele sprokkels: hier gebeurt Kerk-zijn met betrokkenheid bij organisaties die zich inzetten voor 

het welzijn van mensen, met oog voor het wel en wee dichtbij en wereldwijd. Er is hier ruimte voor 

groei; dit is een gemeenschap in beweging die haar inspiratie vindt in het evangelie en de 

boodschap ervan wil toepassen in het dagelijks leven. Er heerst hier een openheid van geest; ieder 

mag hier gehoord worden; mensen kunnen zich vinden in de taal die er gesproken wordt en voelen 

zich hier thuis. We durven dromen en zaken in vraag stellen. Mensen vinden hier een luisterend oor, 

vinden steun in moeilijke momenten, krijgen een schouderklop als opkikkertje en weten zich 

gewaardeerd. 

De minder formele en strikte aanpak, het flexibele, het levendige dat wij bieden, vormt een 

noodzakelijk alternatief voor andere parochies zodat we in de zone ook effectief Kerk kunnen zijn 

voor iedereen. We mogen regelmatig horen dat we een warme kerk zijn, met aandacht voor 



ontmoeting en uitwisseling. We krijgen en geven veel vertrouwen en verantwoordelijkheid, net 

zoals Don Bosco dat deed. 

(wordt vervolgd) 

 

 

 

 
 

 

VIERINGEN 

DON BOSCO BUIZINGEN 

Zondag 11 decmber 

10.00 u. Viering. 

 


