Don Bosco

Sint-Pieters-Woluwe, 13 maart 2012
Nieuwsbrief 9
----------------Beste geïnteresseerde in het Bartimeüsproject,
De vorige Nieuwsbrief dateert van 22 juni 2011. Tijd voor een volgende nieuwsbrief. Er zijn wat
problemen geweest met het onderdeel van de website, waarmee ik de nieuwsbrieven verstuur. Maar
nu zijn ze opgelost. Vandaar dat het zo lang heeft geduurd en je eerst een testbericht hebt
ontvangen.
Ik mag hopen dat het goed met je gaat. Hier volgen enkele berichten, die je wellicht interesseren.
Misschien voor jezelf, misschien voor iemand die je kent.
Israëlreis ‘met het evangelie in de hand’ van 15-22 september 2012: dit is een nieuw initiatief.
0p dit moment zijn we met zeven mensen ingeschreven. Er zijn nog twee vrije plaatsen voor
jongvolwassenen van 19 tot 35 jaar. Kandidaten kunnen zich ook op een wachtlijst laten plaatsen,
mochten er ondertussen nog twee kandidaten opdagen. Interesse voor jou of een ander? Op de
homepage van de website vindt men meer informatie. Stuur een mailtje naar
bartimeus@donbosco.be.
Taizéreizen: Bartimeüs gaat naar Taizé van 8 tot 15 juli en van 5 tot 12 augustus 2012 met
jongeren en jongvolwassenen van 17 tot 29 jaar en drie volwassenen van 30-35 jaar. Over ongeveer
een week zal men zich kunnen inschrijven op de website. En er zijn al prille plannen om op het
einde van dit jaar deel te nemen aan Taizé-Rome (28 december – 2 januari). Vanaf dit jaar gaan we
niet meer met een bus naar Taizé, maar met camionetten.
Foto Bartimeüs: Bartimeüs is ondertussen verder gegroeid. Tot mijn verrassing telt Bartimeüs nu
een twintigtal groepen, al zijn die ‘groepen’ heel divers. Zo noem ik alle gebruikers van de site ook
een groep. Alle éénmalige activiteiten zitten eveneens in één groep. Zie op de homepage van de
website ‘Foto Bartimeüs maart 2012’.
Bartimeüsdag: in de evangelies komt de naam Bartimeüs enkel bij Marcus voor. Het verhaal over
de blinde Bartimeüs wordt gelezen op de 30° zondag door het jaar van het B-jaar. Dat is op 28
oktober 2012. Die dag nodig ik alle Bartimeüsgroepen en wie Bartimeüs genegen is uit te OudHeverlee (Don Bosco, nabij Leuven) voor een ontmoetingsdag. Zo kunnen de verschillende groepen
elkaar ontmoeten. Daarnaast zal er een lectio divina gehouden worden over het Bartimeüsverhaal,
zullen de groepen zich aan elkaar voorstellen en vieren we de eucharistie. Al wie interesse heeft in
het Bartimeüsproject is er welkom. Je kan die dag nu al vrij houden. Later volgt er een uitnodiging
met de mogelijkheid om in te schrijven.
Ik dank je voor jouw interesse en wens je het allerbeste toe, vooral Gods zegen.
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