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Zullen we
angst uit onze jassen schudden
en lood uit onze schoenen.
zullen we moed in pakjes
aan de deuren zetten
en licht aansteken
waar het donker is? MDK

Kerstmis vraagt dat we op zoek gaan naar het licht.
Samen willen we zin zoekers zijn
Als beweging willen we in verwarde tijden signalen van Hoop geven.
We hopen dat deze Tussen Haakjes daartoe mag bijdragen.

‘Tussen Haakjes’ biedt de kans aan
om vergaderingen te inspireren bij het

In dit nummer gaan we op zoek naar
wat ons verbindt.
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begin van de samenkomst.

Kerstmis - zorg voor licht’

We zien het licht niet meer

Het zijn donkere tijden als ziekte en besmetting overheersen
Als mensen elkaar de hand niet meer schudden
Als de zon haar laatste stralen verstopt achter de wolken
Als mensen moe worden en eenzaam zijn

Het zijn droeve en angstige dagen
Als mensen geen knuffel meer kunnen geven
Als mensen werkloos worden of vroegtijdig sterven
Als mensen depressief worden omdat het uitzicht belemmerd wordt

							

Pol Arnauts

Corona citaten

Een moeilijke tijd
creëert geen
helden. Het is
tijdens moeilijke
tijden,
dat we de held in
ons ontdekken
BOB RILEY

Stop
met
hetgeen
je niet
verder helpt

Beweging maken
Koester de mensen met wie je beweging maakt.
Ze kunnen je motiveren en gelukkig maken.
We sturen een portie liefde naar de mensen die in moeilijke situaties
zichzelf bijeen willen rapen en er het beste van proberen te maken.
Beweging maken zorgt ervoor dat we mensen uit eenzaamheid en
psychisch lijden kunnen houden.
Beweging maken zorgt voor een positieve noot in onzekere tijden.
We kunnen laten zien dat we er zijn voor mensen!
Er gebeuren heel wat nieuwe zaken in de buurt, waarop je organisatie
kan inspelen of er de motor van zijn.

Keuzes maken
Wat je nu doet, kan zorgen voor een betere toekomst.
“Stel je eens die vraag: wat mis ik écht? Wat heb ik écht nodig? En ook: wat krijg ik door deze
situatie cadeau?” (Paul Verhaeghe)
Tijdens de zwaarste stormen worden we het meest op de proef gesteld. En als deze voorbij zijn,
weet je hoe sterk je was.
De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en brengt die valse en nodeloze zekerheden aan het licht
waarmee we onze agenda's, onze plannen, onze gewoonten en prioriteiten hebben opgebouwd.
(Paus Franciscus)
Kies voor wat je energie geeft.
Toon persoonlijk leiderschap.
Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.
Hebben we doorheen de mogelijke nieuwe kijk op een buurt ook een boodschap voor de verbitterde
mens, die al een tijdje geleden heeft afgehaakt en die ook in de buurt weinig of geen verbinding
heeft? Hoe zal deze uit de coronaperiode komen? Zal hij openstaan voor de mogelijke nieuwe
verbinding in eigen buurt?
(Eddy Van Tilt)
Het grootste gevaar in turbulente tijden is niet de turbulentie, het is het handelen met de kennis van
gisteren.
(Peter Drucker).
Gebruik deze inderdaad onverwachte vrije tijd om jezelf eens de vraag te stellen waar je je echt goed
bij voelt. Wat je nu mist en wat je zou willen doen.
(Paul Verhaeghe)
Laat de teleurstellingen van vandaag geen schaduw brengen over je dromen voor morgen.

Samenleving

Wat we nu meemaken, heel de wereld zit in een
experiment. Dat is echt ongezien.
( Paul Verhaeghe)

Het wordt licht als we in deze alleen–zame dagen
een engel zijn voor elkaar.

Kan onze zorg ook verder gaan dan enkel diegenen
die meer waard zijn voor de opbouw van een nieuwe
samenleving? Welk mensbeeld geef je mee aan
jongeren, als je oude mensen gaat dumpen? Is de
(zorg voor de) ketting van ons samenleven niet zo
sterk als (de zorg voor) haar zwakste schakel?
( Eddy Van Tilt)

Laten we bidden dat we doorheen deze crisis beter
zouden zien waar het in het leven echt op aankomt.
Gebed en solidariteit zijn nu onze sterkste wapens.
(Religieuze leiders van België)

De groep voor wie dit het moeilijkste is, dat
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe zijn pakweg de jongeren tussen veertien en
vijfentwintig. Door hun leeftijd willen die normaal
manier naar hun buren.
gezien naar buiten, hun leeftijdsgenoten opzoeken,
Er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid rondhangen, allerlei dingen samendoen. Die
zitten nu bij wijze van spreken opgesloten in hun
te zijn.
huis. Voor die groep zal het zeer zwaar zijn. (Paul
Egoïsme, een nog erger virus, solidariteit is het Verhaeghe)
enige medicijn tegen het virus van diep woekerend
Zorgt corona voor een breder draagvlak voor
egoïsme.
groene maatregelen?
( Paus Franciscus)

Hoop is dat iemand zien sterven niet het laatste is.
( Geert Dedecker)
Het wordt licht als mensen zoeken naar manieren
om elkaar ondanks afstand toch heel nabij te zijn in
momenten van verlies en verdriet.

Een gezonde maatschappij draagt zorg voor de
gezondheid van allen.
(Paus Franciscus)
Dank zij een goede sociale zekerheid kunnen we
heel wat mensen uit de armoede houden.

Gebed
Gebed
Het prachtige ‘Lied aan het Licht’ van Huub Oosterhuis:
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Het valt me op hoe dit
lied plots zo to the point is. Een zin als ‘dat ik niet uitval, dat wij
allen, zo zwaar en droevig als wij zijn, niet uit elkaars genade
vallen, en doelloos en onvindbaar zijn …’ klinkt actueler dan ooit.
We hebben elkaar vandaag zo nodig om de hoop levend te
houden. Of een zin als ‘Alles zal zwichten en verwaaien wat
op het licht niet is geijkt.’ Alles wat ons aan donkere krachten
overvalt – of dat nu een virus is, of de moeilijke gevolgen die dat
virus voor velen heeft, het zal niet beklijven! Het licht ‘van Hem
die leeft’ zal het laatste woord hebben! Laten we dus vooral een
licht zijn voor elkaar in deze donkere dagen.
En moge het Licht van Christus, diegene waar we naar uitzien,
ons hierbij verlichten. Want Hij is in staat om alle duisternis te
verlichten! Ik nodig je graag uit om met nieuwe oren te luisteren
naar dit ‘Lied aan het Licht’.
								
Naar Gino Mattheeuws

Hoe vier jij een verlichte kerst?
Hou jij ook jouw hart vast voor Kerstmis dit jaar? Dan ben je ongetwijfeld niet de enige. Her en der
hoor je dat het belangrijk is om Kerstmis te ‘redden’, en dat de coronamaatregelen misschien wel wat
versoepeld moeten worden opdat we toch met z’n allen Kerstmis zouden kunnen vieren. Want zeg
nu zelf, wat voor Kerstfeest kan dit nu zijn wanneer we niet bij elkaar mogen komen met familie en
vrienden? Kerstmis is toch bij uitstek de tijd om gezellig samen te zijn rond een rijk gevulde feestdis,
met een kerstboom bedolven onder pakjes? Zonder al deze zaken is het eigenlijk geen echte Kerst.
Maar het zijn natuurlijk vreemde tijden. Het is waar dat we niets liever zouden willen dan in die dagen
bij elkaar komen, maar niemand van ons wil toch aan zijn geliefden bij de Kerstboom een vergiftigd
geschenk geven dat Covid-19 heet? Moeten we niet veeleer levens redden in plaats van Kerstmis?
En misschien is het wel eens fijn om Kerstmis te vieren zonder alle stress waarmee dit feest gepaard
gaat: het uitgebreide koken en de zoektocht naar het juiste geschenk. Wanneer we Kerst dit jaar heel
klein en intiem houden, zoals ook Steven Van Gucht het voorstelt, dan zou het wel eens kunnen zijn
dat het dit jaar niet de verschrikkelijkste Kerst ooit wordt (er zijn trouwens veel ergere dingen dan dat),
maar juist een heel bijzondere en mooie Kerst. Want als de gebruikelijke ‘Kerststress’ wegvalt, dan
komt er misschien ruimte vrij om dit jaar eens echt stil te staan bij wat Kerstmis betekent, namelijk dat
God tastbaar nabij komt en ons uitnodigt om diezelfde goddelijke nabijheid op onze beurt gestalte
te geven. Het zou wel eens kunnen dat op die manier Kerstmis echt wel gered wordt, dat we Kerst
ontdoen van de vele bijkomstigheden en terug tot de kern van het feest doordringen.

								Naar Rik Torfs

Kerst - zorg voor licht
Je kan als groep ook iets betekenen voor wie eenzaam is.
In het verenigingsleven kan je vriendschap beleven onder elkaar en kan je iets betekenen voor de andere.
Daar zijn mensen die aan je denken, voor je zorgen en bekommerd om je zijn.
Daklozen hebben vaak een heel kleine kring van mensen. Met Kerstmis krijgt ieder van ons de vraag het
verschil te maken in het leven van wie je tegenkomt. De geboorte van Jezus vraagt dat we het IK en het
ZIJ laten varen en dat we zouden verder leven met een WIJ.
Onze vrienden van de straat hebben vriendschap, een nieuwe familie nodig. Als vereniging word je
uitgenodigd je familie te vergroten, breder te maken in alle richtingen, tijd en plaats te maken voor
iemand anders.
In groep leer je je onmacht te overwinnen, de groep leert je met liefdevolle ogen te zien, minzame
woorden te spreken en zonder veroordeling te kijken naar de andere. Samen werk je aan menswording,
niet naïef, maar juist heel alert om adequate, menselijke antwoorden te vinden op de problemen van
deze tijd.

Kerstsmis betekent dat Jezus terug kan geboren worden bij ons, onder ons. Kerstmis brengt een appèl om
de grote liefde van God voor de zwaksten dagelijks te beleven. Tijdens deze corona kerst zal het van elke
vereniging veel creativiteit vragen om ervoor te zorgen dat er plaats is voor iedereen in de herberg.
						
Naar Pascale Bemelmans - Sant’ Egidio

Inspiratie voor een ‘verlichte kerst’
We plaatsen extra lichtjes voor het raam. Zo wordt deze periode letterlijk en figuurlijk wat ‘lichter’.
De inspiratie voor deze actie komt uit de Scandinavische landen, waar mensen in de herfst -en
winterperiode veel lichtjes aansteken om de donkere dagen te verlichten.

We zoeken betekenisvolle muziek uit en sturen dit naar elkaar door via de sociale media of via een
CD. Zo bijvoorbeeld het lied van Judy Garland dat op het eerste zicht speciaal geschreven lijkt te
zijn voor Kerstmis 2020: ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’. Het is nochtans een lied uit 1944.
Het lied was erg populair bij Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrij vertaald
komt het hierop neer: ‘Schenk jezelf een zalig klein Kerstfeest. Laat je hart licht en vreugdevol
zijn. Volgend jaar zijn al onze zorgen mijlen ver weg. De tijd komt wel weer dat we opnieuw met
trouwe en dierbare vrienden samen zullen zijn. Vrij spoedig zullen we terug allemaal verenigd zijn.
Tot dan moeten we wat op onze tanden bijten. Dus schenk jezelf een zalig klein Kerstfeest.’ (Gino
Mattheeuws)
				

Een cadeau heeft een inhoud: het cadeau zelf betekent iets.
Ook de schenker drukt iets uit: zijn vriendschap, zijn liefde, zijn
waardering.
De schenker drukt ook uit hoe hij de persoon ziet die het geschenk
ontvangt, wat hij die persoon wenst.
De driekoningen deden het reeds: goud, wierook en mirre. De
duurste producten uit die tijd, een eerbetoon aan het pasgeboren
kind.
Een cadeau kan zoveel meer zijn dan enkel een commerciële 		
product, het drukt uit: ‘welke mens wil ik zijn voor jou?’

Je kan als groep je creatieve leden oproepen om een
kerststal te bouwen of een bloemstuk en dit dan aanbrengen
in de kerk of bij het gemeentehuis. En zo uitdrukken hoe jij
licht wil brengen in de buurt.

Je kan je (bestuurs)leden een aangename verrassing bezorgen
door hen een klein pakket te bezorgen met eerlijke producten
uit de wereldwinkel: een verrassing van formaat!
Een kerstroos of een pluchen dier voor de kinderen van de
leden doen ook wonderen.

Je kan een symbolische troostplaats creëren voor wie
het afgelopen jaar overleden is. Dat kan een digitale
plaats zijn of een reële plaats, ergens in een tuin.

Daklozen: We zoeken contact op met wie
het moeilijk heeft in de buurt of in de nabije
stad. en bezorgen hen een warme kerst
(een feestmaaltijd, warme sokken, een sjaal
en een trui).

Je kan ook de Welzijnszorgactie steunen. Zij hebben dit jaar
speciaal aandacht voor huisvesting.
https://welzijnszorg.be/doneer

Je kan een fakkeltocht doen met voldoende
‘social distance’ en zo het licht doorgeven en
de buurt zo terug doen bruisen.

Je kan via digitale weg of via een kerstkaartje één persoon uitkiezen, die je al lang niet meer hebt
gezien en zo dat contact terug opdiepen.
Je kan een gedicht opmaken over ‘het licht’ en dat doorsturen naar je FB vrienden. De aandacht
die je geeft is het mooiste cadeau dat je kan geven en het heeft de diepte van eenvoud.

Kerstmis
Een wonder
Een lichtje in de donkere tijd
Een tijd van warmte en geborgenheid
We wensen u een kerst vol vrede
En een bijzonder jaar met nieuwe dromen
En fonkelende kleuren.

Je kan met je kleine bubbel een tocht organiseren en deze n.a.v. het speciale jaar in een creatief
kleedje gieten met zelf bijeen gezochte gedichten en wat muziek.

Je kan vragen aan de leden om het jaar ‘neer te leggen’ en na te denken over de verwachtingen die ze
hebben voor 2021.

Mooiste gebeurtenis 2020
(persoonlijk)

Mooiste gebeurtenis 2020
(in mijn vereniging)

Mooiste gebeurtenis 2020
(samenleving)

Moeilijkste gebeurtenis 2020
(persoonlijk)

Minst mooie gebeurtenis 2020
(in mijn vereniging)

Meest negatieve gebeurtenis 2020
(samenleving)

Verwachtingen 2021
(persoonlijk)

Verwachtingen 2021
(in mijn vereniging)

Verwachtingen 2021
(samenleving)

We willen niet voorbijgaan
aan de donkere kant van het leven,
maar tegelijk willen we
lichtdragers aantrekken:
mensen die het licht laten schijnen
over de donkere momenten,
mensen die anderen moed geven.

Dat is Kerstmis:
het kerstkind laten geboren worden,
in ons en rond ons.
Dat het licht ook
doorheen ons mag schijnen,
dat we zelf ook anderen licht
mogen geven,
dat we op ons plekje hier
aan een betere wereld mogen
werken.

Goede leraar en arts
In Fratelli Tutti gaat Franciscus te werk als een goede leraar die hetzelfde nog eens anders
uitlegt en als een arts die eerst de ziektes van deze tijd constateert, de onderliggende symptomen
analyseert en tot slot remedies aanreikt om de kwalen te bestrijden.
Tot de wonden van deze tijd behoren de coronapandemie, de klimaatverandering, maar evenzeer
“de derde wereldoorlog die we a pezzetti, beetje bij beetje, meemaken”. Populisme, liberalisme en
individualisme moeten het ontgelden als oorzaken, want ze leiden tot uitbuiting en uitsluiting van
de ander. Daartegenover stelt Franciscus een cultuur van ontmoeting, dialoog en respect, vanuit
het besef dat we allemaal tot één mensenfamilie behoren.
Er is geen ik en zij, alleen wij, Fratelli Tutti.
Franciscus herinnert aan het verhaal van
Kaïn en Abel – net als bij zijn eerste reis naar
Lampedusa: “Waar is je broeder?”, “Ben
ik dan de hoeder van mijn broeder?” Het
antwoord geeft de barmhartige Samaritaan.
Hij loopt niet onverschillig in een boog om
de problemen heen, maar ontfermt zich
over de lijdende medemens. “There are
people dying.” De tijd dringt, we weten wat
we moeten doen: “Heal the world. Make it a
better place”.
Uit ‘De wereld staat in brand, red de wereld’
– kerknet- Emmanuel Van Lierde 4 okt 2020

Een huis voor ieder mens
Er is een huis voor ieder mens.
Een huis dat ‘hemel’ heet of ‘eeuwigheid’.
En wand voor wand, heeft God dat huis
bij voorbaat al gekleed
met paarlemoeren vreugden,
met heilige mensen.
Als wij eens dankbaar konden zijn.
Vandaag al, om het licht
dat wazig maar in hoop gehuld
het heerlijk vergezicht
van morgen laat vermoeden.
Dan zou ons ongeduldig hart
dat moe werd aan de tijd
genezen en tot moed gewekt
op voorhand al verblijd zijn
en tot vrede komen
met alle heiligen om ons heen.
God heeft ons een warm huis ingericht
met licht en bloemen voor het raam
en als wij straks gaan,
met lichte tred en vuur in d'ogen
zal alles in ons zingen.
Aan alle pelgrims die ik ken,
wens ik een blij gemoed
en gouden vriendschap onderweg,
een God die ons behoedt
zolang de weg nog duurt
dichtbij met al zijn heiligen.

"Rivieren drinken hun eigen water niet,
bomen eten hun eigen fruit/vruchten niet;
de zon schijnt niet op haar eigen zelf
en bloemen geuren niet voor zichzelf.
Leven voor anderen is een natuurwet.
Wij zijn geboren om elkaar te helpen.
Ongeacht hoe moeilijk het soms is....
Leven is goed als je gelukkig bent;
maar veel beter als anderen gelukkig zijn omwille van jou."
Paus Franciscus.

Hoop
Zelfs in de meest uitdagende dagen
wanneer niets meer lijkt te kloppen.
Zelfs wanneer alles moeilijk blijkt
en de ene frustratie zich stapelt op de andere.
Zelfs dan gaat de natuur haar weg.
De planten bloeien en verdorren
en bereiden zich voor op een nieuw begin.
De golven rollen op en af, hoogtij en laagtij.
Ongestoord.
Het ritme van het leven zet zich verder
en nodigt ons uit niet op te geven.
Het beste in onszelf naar boven te halen.
We kunnen een verschil maken
elke dag weer opnieuw.
De kracht van de schepping in ons gelegd
laat zich niet kisten.
Anne Vandenhoeck

