Hechtel & Sint-Pieters-Woluwe, 2 oktober 2013
Nieuwsbrief 13
-------------------Kris en Eric
Beste geïnteresseerde in het Bartimeüsproject, de vorige Nieuwsbrief dateert van 24 juni 2013.
Tijd om u nog eens te informeren over de grote evoluties in het Bartimeüsproject. Vanaf nu zullen
de nieuwsbrieven uit drie delen bestaan: een gemeenschappelijk deel, een deel voor Eric Haelvoet
en een deel voor Kris Van Strydonck.
In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van de start van het Bartimeüshuis. Tijdens het
vorige werkjaar zijn er 24 ‘eenheden’ doorgegaan. Omwille van de agenda van Eric was dat
noodzakelijkerwijze een bescheiden begin, maar wel altijd een positieve ervaring. Kris begint ook
te Hechtel een Bartimeüshuis. Daarom zullen we vanaf nu van twee Bartimeüshuizen spreken:
Bartimeüshuis Woluwe en Bartimeüshuis Hechtel.
De totale onkosten van het Bartimeüsproject bedragen op dit moment € 16 678. Daarvan betaalde
onze congregatie de helft. De rest werd vergoed door terugbetaling van de onkosten en door
giften. Mocht ook u het Bartimeüsproject willen steunen, dat wordt dat uiteraard in dank
aanvaard. De gegevens: 001-4418569-04 van Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-PietersWoluwe; IBAN-nummer: BE10 0014 4185 6904; BIC-(Swift)-nummer: GEBABEBB.
Kris
Sinds 1 september ben ik net als Eric halftijds gestart met het Bartimeüsproject. Daar ik in Hechtel
(hartje Limburg) woon, zal ik in principe werken in de regio ten oosten van de as AntwerpenBrussel (rechts van de E19). We zijn bezig met de opstart van een nieuwe gezinsgroep (GGG) in het
Leuvense. Het Bartimeüshuis Hechtel wordt ingeschreven als pelgrimshuis van het Vlaams
Compostelegenootschap, want we liggen op een GR-route. Verder leg ik momenteel zoveel
mogelijk contacten om het terrein te verkennen en mij bekend te maken. Mocht je personen
kennen van 17-45 jaar, voor wie ik iets kan betekenen, contacteer me dan gerust.
Eric
Ook in 2012-2013 kende 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 de vier voorbije werkjaren geeft dat volgend
overzicht:
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www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be krisvanstrydonck@hotmail.com
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Op de site (homepage en ‘projecten’) vind je een nieuwe Bartimeüsfoto met de 20 actuele
projecten.
De meest voorkomende activiteit is de lectio divina. Zo mocht ik tot nog toe 125 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 je meer details lezen.
Deze zomer ging ik opnieuw tweemaal naar Taizé. Buiten mezelf is er slechts één Vlaming
meegegaan. Daarnaast zes Franstalige landgenoten, twee Nederlanders en een Fins meisje. In
overleg met anderen (ook IJD-Vlaanderen) organiseren we tijdens de week van 10 tot 17 augustus
2014 een Vlaamse week in Taizé. Vlaamse jongeren kunnen op die manier elkaar daar ontmoeten.
Uiteraard staat het iedereen vrij om op een ander moment naar Taizé te gaan.
Ondertussen staan er 216 gebedsbezinningen bij evangelielezingen van zon- en feestdagen op de
website. Op de pagina ‘bezinningen’ vind je een nieuw document ‘evangelieteksten volgorde’.
Daarin staan alle evangelielezingen van zon- en feestdagen in de volgorde, waarin ze in het
Nieuwe Testament voorkomen. Je kan er zien dat er bij elk van die lezingen minstens één
bezinning is en momenteel nog geen bezinning bij 20 lezingen, vooral het A-jaar. Als je dus op zoek
bent naar een bezinning en gebed en actualiserende vragen bij één of andere evangelietekst, dan
kan je er snel zien of dit op de Bartimeüssite beschikbaar is.
Tot slot
Zo is ondertussen het vijfde werkjaar van Bartimeüs begonnen. Een reden om in 2014 een tweede
Bartimeüsdag te organiseren. Datum, locatie en programma worden later vastgelegd. Het is onze
diepe wens dat de heilige Geest ook in dit werkjaar zijn werk mag verrichten in alles wat met
Bartimeüs te maken heeft.
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