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Beste mensen,
We zaten deze week op een terrasje, de laatste dag van het mooie weer.
Er kwam een vriend bij zitten en wat stellen we vast:
tijdens het gesprek wordt meer dan eens de GSM boven gehaald.
Ik hoef het je niet uit te leggen, wie van ons doet het niet
Multitasken heet het tegenwoordig:
een mailtje of berichtje lezen terwijl je in gesprek bent met iemand
of in een vergadering.
Vrouwen kunnen dat he, naar het schijnt.
Mannen, voor jullie is het wat moeilijker …twee dingen tegelijk doen.
Sorry, dat heb ik niet uitgevonden.
Voor Jezus - ook een man - kan het niet:
Hij is radicaal: je door Hem laten raken, in Hem geloven en Hem volgen
betekent dat dit ook te zien is in je leven,
ook wanneer het zwaarder wordt, of je de vraag bv voorgeschoteld krijgt:
waarom ga jij in godsnaam eigenlijk nog naar de kerk?
Wie is Jezus voor mij?
Het theologische antwoord van Petrus helpt me niet veel verder.
Wel kijk ik liever naar wat we zeggen en willen doen,
bv in onze parochie en in onze geloofsgemeenschappen.
Deze week op de vergadering van onze lokale pastorale ploeg van Tereken:
- hoe stralen we uit dat wij een blije kerk zijn?
is slecht één van de vele vragen die ons bezig houden.
Deze week ook op de vergadering van de ploeg van de parochie in zijn geheel:
- hoe dragen we zorg voor onze geloofsgemeenschappen,
hoe kunnen we blijven samenkomen op zondag en dit samen vieren verder
beleven in de week.
Deze week in de vieringen van de Heilig-hartschool
- bidden om respect en in het verhaal van Noah horen dat we telkens opnieuw
mogen beginnen, zo kunnen kinderen groeien en bloeien

Gisteren in de vormselvieringen:
- jongens en meisjes die de kracht van Jezus' Geest ontvangen en zich met Hem
willen verbinden.
Samen antwoorden zoeken om het goede te laten zien en te laten voortbestaan,
en dit naar het voorbeeld van Jezus.
Dat helpt me om Jezus in mijn doen en laten levendig te houden.
Daarom ook heb ik deugd aan de samenkomsten en de gesprekken met anderen.
Alleen lukt het me immers niet.
En dan is er vooral waardering voor die vele mensen die zich inzetten om van die kerk
een levendige gemeenschap te maken en te blijven houden.
En dan is het goed dat we blijven zoeken hoe we elk van jullie
er kunnen blijven bij betrekken.
En dan willen we niets liever dan mensen hun mening, hun raad, hun idee
laten verwoorden om te zien hoe elk van ons door die Jezus geraakt wordt
en hoe we dit gestalte kunnen geven.
Gelukkig kunnen we vandaag de dag toch wel multitasken:
in het zorgen voor onze geloofsgemeenschap voor elkaar én voor onszelf
een antwoord geven op de vraag: Wie is Jezus voor mij?
Het antwoord is voor iedereen verschillend,
zelfs voor elke mens kan dit een ander antwoord zijn,
naargelang de levensfase of belevenissen.
Als we ons maar verbinden en laten raken.

