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Beste, al een (heel) tijdje geleden heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief van Bartimeüs. Dank
je wel voor jouw interesse. Wees gerust: je hebt niets gemist, want dit is mijn eerste nieuwsbrief. De
vertraging is onder meer te verklaren door mijn verhuis. Na 14 maanden te Oud-Heverlee woon en
werk ik sinds eind juli te Sint-Pieters-Woluwe (Brussel). Ik ben secretaris van de provinciaal en
provincie geworden, een job die bij het begin al mijn energie opgeslorpt heeft. Nu krijg ik weer
meer tijd voor Bartimeüs.
Ondertussen is er veel gebeurd:
• De digitale kapel is in werking
• Je kan - anoniem of niet -een gebedsintentie noteren, waarbij een digitaal kaarsje gedurende
24 uren brandt en wij met de gemeenschap van 16 salesianen van Don Bosco hier te SintPieters-Woluwe voor jouw intentie mee bidden
• Er waren twee schitterende Taizéweken tijdens de zomer met in totaal 89 deelnemers en
inhoudelijk een intens christelijk gebeuren vol hoop
• Het project te Herne loopt prima. Na drie avonden over de geloofsbelijdenis starten we nu
drie avonden rond de eucharistie, met onder meer als doel dat ouders zelf de catechese voor
hun eerste communiekantje kunnen geven
• Te Bonheiden starten we in januari een lectio divinagroep
• Te Leuven begint weldra een groepje avonden rond het christelijk geloof
• Bartimeüs en Jeugddienst Don Bosco zullen samen een groep jongvolwassenen naar TaizéRotterdam begeleiden
• Ik nam deel aan een heel geslaagde W-onderweg: 10 jongvolwassenen reden van abdij naar
klooster (in totaal zes), waar we prima onthaald werden; inhoudelijk was dit een zeer rijk
gebeuren
• De tweewekelijkse bezinningen rond het evangelie van de zondag zijn toe aan nummer 23
• De lectio divinagroep te Mariakerke is het tweede werkjaar begonnen. Het is werkelijk een
prachtig evangelisch gebeuren, waarbij de deelnemers ook mij evangeliseren.
Wat nog op stapel staat voor de komende maanden:
• Een nieuwe folder en een affiche, in combinatie met folder en affiche voor Taizé in de
zomer van 2011
• Samen met onze inspecteur-begeleider godsdienst nagaan wat Bartimeüs kan doen voor de
evangelisatie van jonge personeelsleden in Don Boscoscholen
• Contact met E.H. Geert Dedecker om te zien wat Bartimeüs kan doen voor gezinsgroepen in
West-Vlaanderen
• Dit jaar bereid ik mij voor om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen te Madrid en te
zien wat Bartimeüs voor deelnemers kan doen, eenmaal terug in Vlaanderen-Brussel.
Mocht je mogelijkheden zien dat Bartimeüs een dienst kan bewijzen, laat het gerust weten. Met een
hartelijke groet! Moge de Geest je intens aanvuren en begeleiden en Geest-driftig maken.
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