
Beste,

Onze bisschop Lode nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van ons doopsel en over wat het betekent

te leven als christen. De bedoeling is dat wij niet alleen persoonlijk hierover nadenken, maar dat we ook met

anderen in de parochie in gesprek gaan. Dit project valt samen met het ‘synodaal’ project dat de paus wil

opstarten. Namelijk “met alle gelovigen in dialoog gaan”. Via ons doopsel zijn we ‘huisgenoten van God’, en

maken wij deel uit van één familie: de Kerk of de gemeenschap van alle gelovigen.

De parochie H. Familie biedt je dus graag enkele specifieke momenten aan om samen in gesprek te gaan, te

zingen, te vieren rond ons gedoopt-zijn. U vindt in dit foldertje de verschillende ontmoetingsmomenten, met

op de laatste pagina een inschrijvingsformulier. Indien gewenst, kunt u inschrijven door te mailen naar

parochieinkruibeketemse@gmail.com met mededeling “leven vanuit de doop”. Vergeet zeker niet uw volledige

naam, telefoonnummer en mailadres te vermelden. Graag uw inschrijving mailen tegen ten laatste 5 maart

2022. We kijken er naar uit om u op deze momenten te mogen verwelkomen.

De parochieploeg van de parochie Heilige Familie.

Ontmoeting 1: Een doopkuur

In het weekend van 19 en 20 maart

De veertigdagentijd is voor elke gelovige een intense tijd. In deze periode voorzien we dan ook een individueel

gebedstraject om thuis te doen gedurende 3 weken:

Wie hieraan wil meedoen, vragen we om tegen het WE van 19-20 maart p. 37- 40 te lezen in het boekje “Leven

vanuit de doop”, en de vragen in de blauwe kader p. 40 voor zichzelf te beantwoorden.

Na deze 1ste stap, bent u welkom voor een ontmoetingsmoment, waar we graag met alle geïnteresseerden

willen uitwisselen over de verwerkingsvragen in de blauwe kader (van het boekje).

U kan hier kiezen tussen 3 data:

- Zaterdag 19 maart: van 17u15 tot 17u45 in de kerk te Tielrode

- Zondag 20 maart: van 10u tot 10u30 in de OLV kerk te Temse

- Zondag 20 maart: van 10u tot 10u30 in de OLV kerk te Kruibeke

Op deze bijeenkomst willen we niet enkel met u van gedachten wisselen, maar ook samen op weg gaan voor de

twee weken “individueel gebed” die hierop volgen:

Tegen 26 maart nodigen we u namelijk uit om p. 42- 43 te lezen in het boekje en de vragen op p. 43 te

beantwoorden. En tegen 2 april om p. 45- 46 te lezen en na te denken over de vragen op p. 46 in de blauwe kader.

Ontmoeting 2: Pasen- de doop(belofte)

In het weekend van 16-17 april (Pasen)

We nodigen u uit op één van de Paasvieringen waar de kerkgemeenschap de doopbelofte wil hernieuwen.

Hieronder de plaatsen en uren waarop u kunt aansluiten:

Op 16 april: Paaswake om 20u in de OLV-kerk te Temse

Op 17 april: Paasviering om 9u in de St-Petruskerk te Tielrode

Op 17 april: Paasviering om 9u in de OLV-kerk te Kruibeke

Op 17 april: Paasviering om 11u in de OLV-kerk te Temse

Hier is geen uitwisselingsmoment voorzien, maar de viering verbindt ons op onze weg als gedoopten, met

Christus centraal. In de Paasweek nodigen we u wel uit om p. 50 –55 te lezen en thuis de vragen op p. 53- 54 te

beantwoorden.

Ontmoeting 3: De vreugde van de doop

In de week van 16 tot 22 mei

Op donderdag 19 mei om 20u zingen we samen “de vreugde van de doop” uit in de St-Baafskathedraal te

Gent. Wie dit wil, is welkom om hierbij aan te sluiten.

Ontmoeting 4:

Nieuwe mensen worden en leven vanuit de Geest

In het weekend van 28 en 29 mei

Op 5 juni is het Pinksteren. De week voor dit christelijk feest, bent u opnieuw welkom voor een

uitwisselingsmoment over de verwerkingsvragen in de blauwe kader op p. 59 en 63.

We willen dan stilstaan bij onze zending als gedoopten en als Kerk. We gaan in gesprek en vieren samen de

eucharistie.

U kan hier kiezen tussen 3 data:

- Zaterdag 28 mei: van 17u15 tot 17u45 in de kerk te Tielrode

- Zondag 29 mei: van 10u tot 10u30 in de OLV kerk te Temse

- Zondag 29 mei: van 10u tot 10u30 in de OLV kerk te Kruibeke

We willen op dat moment ook even stilstaan bij het gans traject dat we doorlopen hebben, en nadenken over

hetgeen we zeker meenemen naar de toekomst. We sluiten af met een hapje en een drankje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier

Ik schrijf me in voor het project “Leven vanuit de doop”:

0 Voor heel het traject (de 4 ontmoetingen)

Enkel voor:

0 Ontmoeting 1 (WE 19-20/3) : in de kerk te ………………………………….

0 Ontmoeting 2 (WE 16/17/4) : de Paasviering

0 Ontmoeting 3 (do. 19 mei) : Zang in St-Baafskathedraal te Gent

0 Ontmoeting 4 (WE 28-29 mei): in de kerk te ………………………………..

Voor en achternaam: _____________________________________

Mailadres: _____________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________

PAROCHIE H.FAMILIE

Leven vanuit de doop
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Vervolg van bladzijde 1

‘Heeft de auteur nog toe-

komstplannen?’

Eerlijk gezegd heb ik op dit mo-

ment nog geen concrete schrijf-

plannen. Maar wie weet, krijg ik

nog eens zo een ingeving om te

schrijven. En dan zal ik wellicht

weer ‘ja’ antwoorden. Ik wil nu

vooral de lezers bedanken voor het

delen van hun persoonlijke erva-

ringen. Ik vond die zeer authentiek

en boeiend om te lezen. Soms hart-

verwarmende poëzie!

Peter Knapen, De meester van

het leven. Uitgeverij Elikser.

2020, 651 blz., 26,95 euro, ISBN

978 94 6365 292 6.

Verkrijgbaar in de boekhandel,

de webwinkels of via de websi-

te van het boek https://www.-

demeestervanhetleven.be/.

PETER KNAPEN

De meester van het leven

Als je wil hebben

heb dan lief

Liefhebben is zoveel eenvoudiger dan je denkt.

Het begint bij het prilste begin:

Heb jezelf lief.

Koester jezelf en weet je geborgen.

Open nu je hart.

Heb de ander lief zonder iets te willen.

Zonder iets te verwachten.

Heb de ander lief zoals je

zou willen

dat iemand

jou

liefheeft.

BZN Spreuk van februari

Hemelvaart Ingezonden door Jan Paulussen

Een parachutist is net uit het vliegtuig

gesprongen. In vrije val suist hij naar de aarde

toe. Wanneer hij zijn parachute wil openen,

weigert die dienst. Zijn reservevalscherm ook.

Vertwijfeld ziet hij de aarde almaar groter

worden en zowaar een man hem voorbij

suizen richting hemel, de kleren aan flarden

en het gezicht helemaal onder het roet. Roept

de parachutist de man nog na:

– Hela, heb jij verstand van valschermen?

Antwoordt de man:

– Neen, net zomin als van gaskachels…

De vrome kudde
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