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Beste geïnteresseerde in het Bartimeüsproject, de vorige Nieuwsbrief dateert van 29 oktober
2012. Tijd om u nog eens te informeren over de grote evoluties in het Bartimeüsproject
Ook in 2012-2013 kent Bartimeüs een groei. In het kadertje vind je een eenvoudig overzicht. Ik
reken hier met ‘eenheden’. Een eenheid is een activiteit van hoogstens een voormiddag, een
namiddag of een avond. Als het over een hele dag gaat, worden er twee eenheden geteld. Acht
dagen Taizé tellen dus voor zestien eenheden. Voor 2012-1013 zijn de geplande activiteiten tot 31
augustus al meegeteld. Deze getallen zullen nog wat stijgen omdat er nog wel enkele kleinere
vragen zullen komen. De stijging voor mijn activiteiten is aan een limiet gekomen omwille van mijn
agenda.
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De meest voorkomende activiteit is de lectio divina. Zo mocht ik tot nog toe 119 keer een groep
animeren. Ik ervaar dat als een zeer hoogstaande en complete vorm van evangelisatie. Van de
groepen ontvang ik zelf heel veel. Altijd ontstaat er een prachtige geloofscommunicatie. Op de
‘blog’ van de site kan meer details lezen.
In de vorige Nieuwsbrief maakte ik melding van de start van het Bartimeüshuis. Tot hier toe zijn er
24 ‘eenheden’ doorgegaan, waarvan 18 hier te Woluwe. Dat is een bescheiden begin, maar wel
altijd een positieve ervaring. Kris Van Strydonck zal ook te Hechtel met een tweede Bartimeüshuis
beginnen.
Op de site vind je een nieuwe Bartimeüsfoto met de actuele 21 projecten. Zie daarvoor de pagina
‘projecten’ op de site.
Momenteel zijn er vijf nieuwe vragen. Er is dus bij jongvolwassenen duidelijk vraag naar
evangelisatie.
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Het grote nieuws is dat onze Provinciaal en zijn Raad een tweede medebroeder benoemd hebben,
die eveneens halftijds Bartimeüsprojecten mag animeren. Hij blijft in ons huis van Don Bosco
Hechtel wonen, omdat hij daar een halftijdse lesopdracht behoudt. Zijn naam is Kris Van
Strydonck. Hij is van harte welkom. Kris heeft natuurlijk de ruimte om op zijn manier inhoud te
geven aan projecten, uiteraard binnen de spiritualiteit en methode van Bartimeüs. Hij zal beginnen
vanaf 1 september. Voor mij is dit een hemeltje van verschil: ik ben vanaf nu niet meer alleen in de
animatie van Bartimeüsactiviteiten.
Enkele Bartimeüsmensen hebben me gestimuleerd om een poging te ondernemen om de
gebedsbezinningen bij de evangelielezingen van de zon- en feestdagen uit te geven. Uitgeverij
Averbode heeft zich geëngageerd om dit te doen voor het B-jaar. Die bezinningen komen uit na de
grote vakantie van 2014, dus enkele maanden voor de aanvang van het volgende liturgisch jaar B
(84 gebedsbezinningen, 283 bladzijden). Als de verkoop voldoende goed is, zullen ook het C-jaar
(2015) en A-jaar (2016) volgen. Op de site vind je ondertussen 190 gebedsbezinningen. Er zijn nog
slechts 30 evangelielezingen, waar nog geen bezinning bij gemaakt is. Op de pagina ‘bezinningen’
vind je onder ‘archief bezinningen’ twee documenten:
een overzicht van de 190 bezinningen.
een overzicht van de evangelielezingen, waarbij een bezinning werd gemaakt.
Dit jaar hebben nogal wat mensen een financiële gift gedaan uit waardering voor en ter
ondersteuning van het Bartimeüsproject. Mocht ook u dat willen doen, dan zou dat welkom zijn
en extra mogelijkheden bieden. De gegevens: 001-4418569-04 van Eric Haelvoet Guldendallaan 90
1150 Sint-Pieters-Woluwe; IBAN-nummer: BE10 0014 4185 6904; BIC-(Swift)-nummer: GEBABEBB.
De totale onkosten over de vier jaar gespreid bedragen op dit moment € 15 500, waarvan € 7 500
niet werden terugbetaald. Die som werd door onze congregatie gedragen.
Als laatste wens ik te vermelden dat er te weinig inschrijvingen waren voor een tweede Israëlreis
in september 2013. Er komt een nieuw aanbod voor september 2014.
Zo kijken we nu al uit naar het nieuwe werkjaar, het vijfde. Het is mijn diepe wens dat ook in dat
jaar de heilige Geest zijn werk mag verrichten in alles wat met Bartimeüs te maken heeft.
Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco
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