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Beste Senioren
Beste Oma’s en Opa’s
Beste ouder wordende vrienden en vriendinnen
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus aangekondigd dat hij een ‘Werelddag voor Grootouders en
Senioren’ wil vieren. Deze dag zal jaarlijks gehouden worden de vierde zondag van juli en werd voor de
eerste keer in de kijker geplaatst op zondag 25 juli. Deze zondag leunt het dichtst aan bij de feestdag van
de heilige Joachim en Anna op 26 juli. Zij zijn de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus.
De paus roept ons op een grote waardering te hebben voor onze Senioren en voor alle Oma’s en Opa’s.
‘Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende generaties, maar worden al te vaak vergeten. Hun
stem is zo waardevol omdat het mensen aan hun roots herinnert. Het is belangrijk dat grootouders
kleinkinderen ontmoeten en omgekeerd.’, schrijft paus Franciscus.
We hebben allemaal die moeilijke tijd van de pandemie doorgemaakt. Op jullie, beste Senioren, heeft deze
tijd ongetwijfeld zwaar gewogen. Leven in isolement, geen contact met kinderen en kleinkinderen,
afscheid moeten nemen van je partner of geliefden. Een mensenleven wordt er door getekend. Laten we
hopen dat we uit deze pijnlijke periode iets leren. Leren om het leven ‘heruit te vinden’! Laten we weer
(her)ontdekken hoe broodnodig we elkaar hebben. Dat op deze manier onze menselijke familie een
wedergeboorte mag ervaren. Nieuw leven, door samen een stap voorwaarts te zetten in de richting van
een nieuwe levenstijl.
Die stap willen wij, samen met jullie, als geloofsgemeenschap zetten. Wij nodigen u dartoe graag uit naar
de gemeenschapsviering van 6 of 7 november in onze pastorale eenheden:
Zaterdag 6 november
om 17.30 uur
in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke.
Zondag 7 november
om 10.30 uur
in de Sint-Pieterskerk te Ledegem.
Geïnspireerd door het evangeliewoord van deze zondag zeggen en vieren wij: ‘Jij bent goud waard!’
Met een attentie voor iedere aanwezige worden we dan gezonden om ‘smaakmakers’ te zijn voor een
hernieuwd samenleven.
We hopen elkaar te mogen ontmoeten.
Je bent alvast van harte welkom.
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