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zondag 7 juni
Drievuldigheidszondag
Zo samen dat ze één zijn.

zondag 14 juni
Sacramentszondag
Delen doet leven.

zondag 21 juni
12de zondag A
Geef je vertrouwen en het lukt.

woensdag 24 juni
Feest Johannes de Doper
Feest van een durver.

zondag 28 juni
13de zondag A 
Zomaar volgen kan niet.

maandag 29 juni
Feest Petrus en Paulus
De kracht van een team.

zondag 5 juli
14de zondag A
Bevrijden is kunnen loslaten.

zondag 12 juli
15de zondag A
Ruimte om te groeien.

zondag 19 juli
16de zondag A
Volmaakt moet niet.

zondag 26 juli
17de zondag A
Zoektocht naar een echte schat.

zondag 2 augustus
18de zondag A
Woord delen is brood delen.

zondag 9 augustus
19de zondag A
Heb geen watervrees.

zaterdag 15 augustus
Feest O.L.V. Hemelvaart
Moeders moet je vieren.

zondag 16 augustus
20ste zondag A
Geloven in het leven.

zondag 23 augustus
21ste zondag A
Een stevig fundament.

zondag 30 augustus
22ste zondag A
In Zijn schoenen gaan staan.

Christenen zijn
mensen voor

alle seizoenen. 

Als de lente
geloven ze

in het leven.

Als de zomer
gunnen ze

iedereen het licht.

Als de herfst
brengen ze

vruchten voort. 

Als de winter
maken ze
het stil.
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Geloven doe je niet enkel
op zondag en is niet gereserveerd 
voor bijzondere aangelegenheden.
Geloven moet ons hele doen en laten
bepalen en ons hele denken 
inspireren.
Geloof is goed voor elk moment
en voor elk aspect van het leven:
Hoe we naar de wereld kijken,
hoe we onze medemensen zien,
hoe we in de wereld staan
en hoe we aankijken tegen het leven.
Je zou dus kunnen zeggen dat
christenen mensen zijn
voor alle seizoenen.
Als de lente 
geloven ze in het leven.
Christenen genieten van het leven
en dragen de boodschap uit
dat het leven zin heeft. 
Als de zomer 
gunnen ze iedereen het licht.
Christenen zorgen niet alleen
voor zichzelf maar zien om
naar hun naasten, 
hun broeders en zusters.
Christenen zijn gelukkig
met het geluk van anderen.
Als de herfst
brengen ze vruchten voort.
Christenen zetten zich in voor
de samenleving en goede werken. 
Christenen hopen dat door 
hun engagement en voorbeeld 
de wereld beter wordt.
Als de winter
maken ze het stil.
Christenen steunen niet
op hun eigen verdiensten
en hun eigen kracht en inzet.
Ze vertrouwen op God
en daarom maken ze het stil
voor gebed en bezinning.

Mark Van de Voorde


