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Beste, sinds de Nieuwsbrief van 21 december is er alweer veel gebeurd. Taizé-Rotterdam springt
er als eerste uit: we waren met twaalf deelnemers die vanuit Jeugddienst Don Bosco en Bartimeüs
aansloten bij de deelnemers van de IJD’s. Vanuit Vlaanderen waren we allen samen met een 50-tal.
Wallonië met ongeveer 135. In totaal verzamelden 30 000 jongeren voor het uitermate goed
georganiseerd typisch Taizéprogramma. De gebedsmomenten verliepen in een diep-stille
gebedssfeer. 20 000 kaarsjes om Gods verrijzenislicht te vieren in Ahoi, dat moet je meemaken om
het aan te voelen.
Ik was bij Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur van Tertio. Hij sneed twee volle uren uit zijn
agenda om met veel aandacht naar de achterliggende visie van Bartimeüs en de lopende projecten te
luisteren. Hij besloot prompt om op 9 maart een dossier over Bartimeüs te laten verschijnen.
Ondertussen bestaat de website www.bartimeus.be een vol jaar. De site opende half december 2009.
Enkel in 2010 bezochten 1879 surfers de site (gemiddeld 5 per dag). Het aantal bezoeken is bijna
het dubbele. De digitale kapel werd 1800 maal bezocht (gemiddeld 6 maal per dag). De Taizépagina
ontving 1542 bezoeken (4 per dag). De bezinningen werden 776 maal bekeken. De site werd
gemiddeld 16 minuten per dag bezocht.
De lectio divinagroep van Mariakerke heeft er nu zeven lectio’s opzitten. Deze mensen geven me
een nog groter geloof in de kracht van de evangelies. Ongelooflijk hoe sterk de Geest werkt als
mensen in een groep het Woord tot zich laten komen.
Vanavond start een tweede lectio divinagroep te Bonheiden. En op 18 februari nog een lectio
divinagroep te Heule.
In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik over VOLL te Rijmenam. Op zondag 27 februari ga ik er voor
in een eucharistie, die wordt voorbereid voor de koppels die in 2010 huwden. Het is de bedoeling
om daarna bij een drankje en een knabbel na te gaan of er koppels zijn die samen verder op weg
willen gaan rond het christelijke geloof.
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