Hechtel & Sint-Pieters-Woluwe, 11 september 2014
Nieuwsbrief 15
-------------------Kris en Eric
Beste geïnteresseerde in het Bartimeusproject, de vorige Nieuwsbrief dateert van 25 november 2013.
Dus al een hele tijd geleden. Absoluut dringend tijd om je nog eens te informeren over de grote
evoluties van het Bartimeusproject.
Kris
Ik heb tijdens mijn eerste Bartimeusjaar heel wat gesprekken gehad, ik heb me bij vele mensen en
groepen voorgesteld. Ik heb enkele activiteiten gehad: doopsels, huwelijken, een paar
vormingsavonden voor ouders van eerste communiekanten … Er zijn gesprekken geweest met het
bisdom Hasselt en onze provinciaal en zijn raad. En ondertussen ben ik benoemd tot halftijdse
medepastoor van de federatie Peer, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor Wijchmaal en
Kleine Brogel. Ik ben volop bezig met mijn weg te zoeken in deze nieuwe opdracht. Het is zeker ook
nog een zoektocht hoe Bartimeus hierin aan bod kan komen.
Eric
Ook in 2013-2014 kende Bartimeus 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 vijf voorbije werkjaren geeft dat volgend
overzicht:
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Op de site (‘projecten’) vind je een nieuwe Bartimeusfoto 8 met de 21 actuele projecten en meer
details.
De meest voorkomende activiteit is de lectio divina. Zo mocht ik tot nog toe 165 keer een groep
animeren. Ik ervaar dat als een zeer hoogstaande en complete vorm van evangelisatie. Van de
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groepen ontvang ik zelf heel veel. Altijd ontstaat er een prachtige geloofscommunicatie. Op de ‘blog’
van de site kan je meer details lezen.
Acht enthousiaste jongvolwassenen hadden zich twee volle dagen voorbereid op de tweede
Israëlreis, die gepland was voor 12-19 juli 2014. Maar een week voor het vertrek brak het geweld uit
in Israël/Gaza. De adviezen van de zusters van Don Bosco in Nazaret en de salesianen van Don Bosco
in Jeruzalem waren allebei: ‘Best niet komen: te gevaarlijk.’ We hebben dus de reis moeten
annuleren. De groep heeft gevraagd de reis op een latere datum toch te laten doorgaan. Dat is
natuurlijk ook mijn wens.
In augustus ging ik voor de 57° keer naar Taizé met een groepje van zeven jongeren en
jongvolwassenen. Het is opnieuw een heel mooie week geworden.
We zitten dicht bij het verschijnen van mijn boek ‘Heer, maak dat ik kan
zien.’ Het biedt een tot drie gebedsbezinningen bij alle evangelieteksten van
het liturgisch jaar B, dat eind november begint. Het zal te vinden zijn in de
liturgische winkels of je kan het bestellen (€ 19; met port € 21) door een
mailtje te sturen naar centrale.propaganda@donbosco.be. Het verschijnt
rond 1 oktober.
Op 16 augustus 2015, dus volgend jaar, vieren we de 200° verjaardag van
Don Bosco, onze stichter. We vieren dat een heel jaar. De grootste activiteit,
de Open Happening, waarop je zeker bent uitgenodigd, gaat door in het
Don Boscocollege te Zwijnaarde (Gent) op zaterdag 20 september van 10.00
uur tot 17.30 uur. Voor meer informatie en (de niet verplichte) inschrijving:
zie www.donbosco.be.
In het kader van dit jubeljaar verzorg ik sinds half augustus elke week een
gebedsbezinning. Op die manier wil nagaan hoe Don Bosco met de Bijbel is
omgegaan, maar ook hoe wij in onze tijd en in Vlaanderen op een
salesiaanse wijze het evangelie kunnen actualiseren. Je vindt die
gebedsbezinningen op de site (‘gebedsbezinningen’).
Het Bartimeusproject werd geboren op 24 mei 2009 en is dus vijf jaar, een feestje waard. We
nodigen ook jou uit naar de Open Happening te Zwijnaarde voor de open Bartimeusworkshop (11.30
uur – 13.00 uur). Eerst zullen we de reportage bekijken van het interview van vijf jonge Vlamingen
(Verse Vis) met Paus Franciscus, een historische gebeurtenis. Daarna mag elke aanwezige vragen
stellen aan een drietal mensen van Verse Vis. Dus: de interviewers geïnterviewd. Voor de
Bartimeusmensen is er dan een drankje en een hapje. Als je van dit laatste mee wil genieten: graag
een mailtje naar bartimeus@donbosco.be.
Verder wil ik nog melden dat ik ook via enkele sociale media de doelstellingen van Bartimeus wil
realiseren. Zie zowel op Facebook als Twitter: Bartimeus2009. We bouwen ook aan een
Bartimeuscommunity, waarbij je van harte welkom bent. Voor dit onderdeel mag ik rekenen op een
bekwaam en enthousiast werkgroepje.
Je ziet dat Bartimeus volop leeft. Met onze hartelijke groeten,
Eric Haelvoet & Kris Van Strydonck, salesianen van Don Bosco
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