Hechtel & Sint-Pieters-Woluwe, 9 mei 2015
Nieuwsbrief 16
-------------------Kris en Eric
Beste geïnteresseerde in het Bartimeusproject, de
vorige Nieuwsbrief dateert van 11 september 2014.
Graag reiken we u de belangrijkste evoluties van ons
project aan.
Kris
Ik zoek verder mijn weg in mijn parochiewerk als 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
Het is nu al duidelijk dat Bartimeus ook in dit zesde werkjaar zal groeien. Het geeft me een heel diepe
vreugde. Ik mag werkelijk heel mooie dingen doen als salesiaan-priester.
Het eerste Bartimeusboek ‘Heer, maak dat ik kan zien’ voor het liturgisch jaar B verkoopt goed. Nog
geen maand na de eerste editie werd beslist om een tweede editie uit te geven en ook de
gebedsbezinningen voor het C- en A-jaar te laten verschijnen. Het C-jaar half september 2015, het Ajaar een jaar later. Het B-boek is nog steeds te koop in de religieuze boekenwinkels of op
onderstaand (mail)adres.
Ondertussen heb ik de vorming gevolgd om met Tobias (visie en methode) aan de slag te kunnen
gaan. Zie http://www.kuleuven.be/thomas/page/tobias. Ik heb dit ook al in vier groepen mogen
animeren. Het is een heel boeiende benadering van Bijbelverhalen en evangelieverhalen in het
bijzonder. God biedt ons toekomst aan. Hoe kunnen we die toekomst van God in de teksten op het
spoor komen? Het vraagt twee uur om dit goed te doen.
Op komende dinsdag 12 mei laat Bartimeus een eenvoudige en toch bijzondere actie plaats vinden:
100 voor 100. Broeder Roger Schutz, de stichter en eerste prior van Taizé, werd namelijk geboren op
12 mei 1915. Dinsdag vieren we dus zijn 100ste verjaardag. Daarom de omroep om op die dag een
digitaal kaarsje te laten branden in de digitale kapel van Bartimeus. Je formuleert in het kadertje
‘intentie’ een gebed of voorbede i.v.m. broeder Roger, de gemeenschap van Taizé en de vele
jongeren die zich gaan laven aan die heerlijke geloofsbron. Vergeet niet op ‘verzend’ te klikken. Jouw
kaarsje blijft 24 uur branden. Zie http://www.bartimeus.be/kapel/digitale-intenties. Op 16 augustus
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hernemen we de actie, maar dan 200 voor 200: Don Bosco werd namelijk geboren op 16 augustus
1815.
We zijn opnieuw in het liturgisch jaar B, het enige jaar waarin de naam Bartimeus in de liturgie komt,
namelijk op de 30ste zondag, dit jaar op 25 oktober. Bij die gelegenheid nodigt Bartimeus ook jou uit
voor de bijzondere dag met Kees Posthumus van Apeldoorn. In de voormiddag zal hij zijn
Paulusprogramma brengen en in de namiddag De Bijbel in een Uur. Kees is een heel boeiende
woordkunstenaar die de ernst van de Bijbel op een smaakvolle wijze weet te combineren met de
vreugde van de lach. Uiteraard is de dag vooral voor 17-45-jarigen bedoeld (doelgroep Bartimeus).
Maar ook ouderen zijn welkom. Zij worden wel uitgenodigd minstens één persoon van de
leeftijdsgroep van Bartimeus mee te brengen. Later volgt nog het programma. Volg daarvoor de
website.
Ondertussen staat er een 380-tal gebedsbezinningen op de website. Bijna 50 gaan over Don Bosco
omdat we nu in het jubeljaar DB200 (Don Bosco 200 jaar) zijn.
Braambos heeft ons een prachtig geschenk gegeven: een tv-document van 27 minuten over Don
Bosco als historische figuur met linken naar onze actualiteit. Men had mij als hoofdgast uitgenodigd
en er zijn ook vier nevengasten, waaronder twee tieners. Interesse? Ga dan naar:
https://www.youtube.com/watch?v=M6jzm3ogLkg.
Natuurlijk zijn er ook deze zomer Taizéreizen. Van 5 tot 12 juli gaat Bartimeus naar Taizé in
samenwerking met de dekenij Kortrijk, Sint-Michiels en Jona. Van 9 tot 17 augustus gaat Bartimeus
naar Taizé in samenwerking met IJD Brussel en Jeunes Cathos Bruxelles. Zie onze website voor
inschrijvingen.
Ik ben bijzonder verheugd dat ons Bartimediateam nu op volle kruissnelheid zit. Met vier personen
van 21 tot 61 jaar willen we op Facebook de evangelische boodschap brengen. Hieronder vind je de
verwijzing.
Wens je nog meer te weten? Bekijk dan de blog op de website. Je vindt er korte verslagjes over de
meeste Bartimeusactiviteiten.
Dit jaar is Bartimeus nog meer dan in Taizé en Israël in het buitenland actief geweest: Legionovo
(Polen), Turijn (Italië), Mornese (Italië) en Otivar (Zuid-Spanje).
Moge de nood van velen aan evangelisatie en geloofsgroei een degelijke invulling vinden. Het
evangelie is een oceaan aan kracht, vrede en hoop voor de mensen, die erin geloven en voor allen die
met hen samenleven.
Eric Haelvoet & Kris Van Strydonck, salesianen van Don Bosco

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

