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Beste geïnteresseerden in het project Bartimeüs,
de vorige Nieuwsbrief dateert van 25 maart. Hoog tijd dus voor een volgende Nieuwsbrief. Na twee
werkjaren is de tijd rijp voor een tussentijdse ‘foto van Bartimeüs’: wat is Bartimeüs op dit
moment? Omdat die foto qua volume een onevenwicht in deze Nieuwsbrief zou brengen, verwijs ik
hiervoor naar het document dat je op www.bartimeus.be op de pagina ‘projecten’ vindt: ‘foto
Bartimeüs juni 2011’. Dit werkjaar zijn er in alle Bartimeüsgroepen nieuwe leden bij gekomen. Het
is duidelijk dat Bartimeüs rustig aan het groeien is en dat er zich nieuwe perspectieven openen. Het
maakt me gelukkig en geeft me de moed om op dezelfde weg verder te doen.
Ik ben ook heel blij met de nieuwe flyer over de lectio divina.
Vandaag zei iemand me dat het begrip ‘lectio divina’ nogal
vreemd klinkt en dat de uitleg in de flyer meer dan welkom is.
Die flyer kan je bekijken op de homepage van www.bartimeus.be
of je kan de papieren versie bestellen (A6 = 15 cm x 10,5 cm,
vier bladzijden). Geef dan duidelijk het gewenste aantal
exemplaren op, alstublieft. De flyer kan helpen om mensen van
de doelgroep aan te spreken. Geïnteresseerden kunnen gerust
vragen eerst wat informatie te komen geven en/of een
proefbijeenkomst te houden, vooraleer te beslissen om op
regelmatige basis voor de lectio divina samen te komen.
Natuurlijk is de lectio divina maar één van de mogelijkheden. Op de website vindt men op de
bladzijde ‘projecten’ tal van mogelijkheden. Ik herhaal hier de filosofie van Bartimeüs: eerst lang
luisteren naar wat geïnteresseerden wensen (inhoud, methode, frequentie, plaats…) en dan pas
beginnen voorbereiden. De beslissingen moeten zoveel mogelijk bij de jongvolwassenen zelf
liggen.
Op 19 januari startte de blog op de website. Na elke activiteit schrijf ik daar een korte impressie
neer, waarop de deelnemers en ook anderen kunnen reageren. Je kan er dus altijd een kijkje gaan
nemen.
Ik dank je nogmaals voor de betoonde interesse en wens je van harte een deugddoende vakantie toe.
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