LEERHUIS
Tweejaarlijks wordt vanuit het christelijk vormingswerk bisdom Brugge een Leerhuis voor Geloof en Pastoraal
aangeboden. Dit werkjaar wordt het Leerhuis opgebouwd rond de teksten van de psalmen. Helaas, mensen zijn
terecht aarzelend om deel te nemen aan het Leerhuis dat ‘ten huize van’ gebeurt. De gekende corona pandemie
is daarvan de oorzaak. Het is moeilijk om een voldoende aantal deelnemers te vinden, zo dat het Leerhuis op
een zinvolle manier kan verlopen. Daarom gaat het Leerhuis dit werkjaar niet door in onze pastorale eenheid.
Maar uitstel is geen afstel. In samenspraak met de verantwoordelijken van het diocesaan vormingswerk wordt
het Leerhuis uitgesteld naar volgend werkjaar. Nu willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgzaam
zijn om elkaar. De maatregelen zijn op 9 oktober terug wat strenger geworden wat betreft samenkomen van
mensen. Het is dus van belang samen te werken aan de oplossing voor deze pandemie. We hopen en zien uit
naar betere tijden!
En toch… Een alternatief aanbod
Het gegeven van een Leerhuis blijft belangrijk voor een parochie en pastorale eenheid. Kerk zijn is samen in de
leer gaan, leven in een oefenschool. Het is van belang om ons christelijk geloof te leren kennen, om ons geloof
te delen met hartverwanten. Wie vandaag nog denkt dat christen zijn synoniem is met ‘kerkganger zijn’, die
groeit niet meer verder in het christen-zijn. Meer dan ooit is het nodig te groeien vanuit de Blijde Boodschap
die we vieren in de eucharistie. De eucharistie wordt gevierd op zondag. Ze gebeurt op maandag, dinsdag, …
Het is dan ook goed dat we elkaar steunen en bemoedigen in onze geloofsgroei. Het samen groeien zal ons
ongetwijfeld helpen wat vreugdevoller als christen in het leven te staan. Daarom bieden wij voor onze
pastorale eenheden Damiaan en Vincent een alternatief aanbod aan. Een kans die je krijgt. Waarom zou je ze
niet grijpen?
Leerhuis in tijden van Corona
De huidige coronatijden hebben ons al geleerd hoe belangrijk het is terug te keren naar de Bron van ons
geloven. Wanneer we echt en waarachtig zijn in onze vieringen, kindvriendelijk zijn zonder kinderachtig te
worden, dan wordt dit gesmaakt door mensen. Ik mocht het ondervinden en horen na vormselvieringen en
vieringen van eerste communie in het ‘nieuwe normaal’. Het alternatieve Leerhuis wil ons helpen om vanuit
die Bron te leven, te groeien in echtheid en waarachtigheid. De aanpak zal heel eenvoudig zijn, en ook
haalbaar voor mensen met een (zogezegd) drukke agenda. De avond gaat Coronaproof door in een
kerkgebouw. Hoe wordt een Leerhuisavond opgebouwd?
- We vieren eucharistie om 18.30 uur.
- De viering wordt gevolgd met een moment van eucharistische aanbidding.
- 19.30 uur welkom aan wie later aansluit.
- We lezen een psalm, gevolgd door wat duiding en uitwisseling.
- Afronden doen we tegen 20.30 uur met een moment van gebed.
Rode draad
Als ‘rode draad’ en thema voor ons alternatief Leerhuis nemen we enerzijds de Psalmen. Het zijn de oeroude
gebeden van Gods volk, van de Kerk. Het zijn de woorden die Jezus zelf heeft gebeden. En de psalmen
vertolken zo wat alle gevoelens die leven in een mens: vreugde, vloek, verdriet, dankbaarheid, verwachting,
opstandigheid… Anderzijds komen we samen in de sterke liturgische tijden van het jaar: de advent, vasten,
kersttijd en paastijd. Voor elke tijd zal een psalm onze wegwijzer en groeiwijzer zijn. Wij komen op de
volgende momenten samen:
- Woensdag 2 december 2020 in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle
- Dinsdag 12 januari 2021in de Sint-Martinuskerk te Oekene
- Woensdag 24 maart 2021 in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle
- Dinsdag 18 mei 2021 in de Sint-Martinuskerk te Oekene
Wie interesse heeft en deze kans wil grijpen kan nu al de datums prikken. Verdere concrete info en kans tot
inschrijving volgen in de eerste helft van november. Hopelijk mogen we elkaar in het Leerhuis ontmoeten.
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