25 JAAR ‘HET VEER ‘

Feestviering op zondag 26 JUNI 2016

“DANKEN OM WAT WAS.. . OM WAT IS …

OM WAT WEZEN ZAL…”

VERWELKOMING
We vieren een VEER- krachtig feest vandaag! We vieren wat WAS, wat IS en wat WEZEN ZAL!
Reeds 25 jaar komen we maand na maand samen. Het is dan ook met veel fierheid en een heel
dankbaar hart dat ik jullie mag verwelkomen op dit bijzondere samenzijn.. We zijn met velen en
we komen van overal, vrienden van het eerste uur, mensen van de bijbelgroep eertijds in Alken,
mensen die al 20 jaar en meer trouw en hartelijk meevaren op dat VEER. Ik zie sympathisanten
en vrienden van binnen en buiten Limburg
Het doet deugd dat jullie erbij zijn We ontvingen vele verontschuldigingen van mensen die ons
genegen zijn en er graag bij waren. Maar het blijkt een drukke zondag te zijn. Jullie allemaal, voel
je thuis hier op ons VEER, we varen veilig.
Wie zit hier naast mij?:
Jaak, Guy, Lieve, Raf en Gerd, Marie Alice en Theo: de pioniers van het eerste uur , we zijn hen
bijzonder erkentelijk vandaag dat bij hen de vlam in de pan sloeg om ze nadien op ons te doen
overslaan. Ik ben iets later in de groep gekomen en genoot van hun visie, hun wijze van vieren
en hun vriendschappelijke inzet!
Dank aan Lieve Schols die met ons zingt en speelt.
Onze predikant vandaag is onze goeie vriend dominee Egbert Rooze. Hij kent de groep, gaf ons
20 j geleden al bijbelcursus in zaaltje van Bret- Gelieren DANK!
Blij en fier keken we elkaar al vele keren aan en vragen ons vandaag weer af “hoe kon het zo
groeien wat toen zò klein begon”. De mensen van het eerste uur hadden een visioen van liefde en
solidariteit en vandaag blijven we dat visioen zien en beleven.
Dat deze viering ons hart mag openen en vertrouwen geven om ons onder de hoede te plaatsen
van elkaar en van de Ene die wij schroomvol God durven noemen en aanspreken als Vader en
Moeder, als Broer en Zus, als tedere en uitdagende Geest van leven en energie in ons en het
bestaande… Moge het licht in ons schijnen.
Daarom steken we de Paaskaars aan
Lieve : LIED p 34 “God van mensen vader moeder die in ’t verborgene zijt
In de roep om recht en vrede weerklinkt onhoorbaar uw stem.
WAAROM danken vandaag? Wij DANKEN om wat WAS :
In de jaren 60 riep de wijze Paus Johannes 23 een concilie samen om de kerk te up-daten volgens
de boodschap van Jezus. Ook de priesterarbeiders, verboden in 1954 mochten weer terug hun
leven als priester delen met de arbeiders in de fabrieken. Naar het voorbeeld van Luikse
priesterarbeiders hebben Guy, Fred zaliger en ik ook die keuze gemaakt en het gewone leven van
de arbeiders gedeeld en er heel veel van geleerd.
Het evangelie hielp ons om onze keuze vooral buiten het kerkgebouw gestalte te geven.
Wekelijks kwamen we samen met onze groep en vierden ‘s zondag eucharistie met enkele
medestanders. Aan de hand van een bijbels verhaal gaf iedereen een aanvulling vanuit eigen
levenservaring van die week. Dan deelden we brood en wijn in alle eenvoud zoals Jezus deed op
het laatste avondmaal.
Kerst- en Paasfeest waren bijzondere gelegenheden om met verschillende gezinnen verder te
denken dan de romantische sferen daarrond, vooral door te vertrekken vanuit de toenmalige
situatie in de arbeiderswereld.
1

In 95-96 werd er een kerkreferendum georganiseerd waarbij we ons aansloten met onze kleine
groep. Daaruit is dan de Genker groep ‘Een ander gezicht van de Kerk’ ontstaan , “geen andere
kerk maar de kerk anders”.
Dan verlaat de groep de vertrouwde plek in de Grotestraat
Wij DANKEN om wat IS
Onze nieuwe plek wordt nu “BETHANIE” - het huis van de behoeftigen.
We kiezen een nieuwe naam: HET VEER! Onze huisdichter Guy maakt de gelegenheidstekst:
Een bescheiden vaartuig, op de woelige stroom van kerk en maatschappij.
Waar vaart het heen? Is het veilig? Zeker is dat het de oever van de vaste zekerheden verlaten
heeft. Het vaart en zoekt een weg naar een open oever waar het project van de ENE voor mens en
samenleving stilaan gestalte mag krijgen..
De opvarenden weten van het woord: waar twee of drie samen zijn in Mijn Naam daar zal het
project beginnen , hoe klein ook: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!
In die geest vieren we nu elke 4e zondag. Van 10 à 12 deelnemers groeit de groep naar 35 à 50
deelnemers. Pasen zijn we met een 70 tal en vieren we in de kerkkapel van Kolderbos.
Dit groot aantal en de sterke betrokkenheid in de deelname wijten we aan de diepgang,
begroeting en ontmoeting, het interpreteren en verstaanbaar maken van de joods-christelijke
geloofstraditie , aandacht en zorg om de lijdende mens, de vreemdeling, de armen en de kleinen
in Noord en Zuid krijgen onze prioriteit. Het zijn levensechte vieringen zoals het was van in den
beginne! De meeste meevaarders op dat VEER zijn ook op individuele basis werkzaam in diverse
sociale bewegingen en projecten.
De vieringen zijn in handen van een 18 tal voorgangers die met twee of meer vieringen maken die
ons raken en beklijven. Zij werken aan verdieping van hun bijbelse en liturgische inzichten o.m. in
de jaarlijkse studiedag - leerhuis waar de taken worden verdeeld en de teams samengesteld. Ook
in de bijbelcursus in Leuven met Paul De Witte
Lied en zang verbinden ons dankzij de puike begeleiding van onze pianist Guy
Een stuurgroep van 5 personen en de groep voorgangers en trekkers nemen initiatieven en
organiseren met een minimum aan structuur.
Vorig jaar stelde zich het probleem van het naderend afscheid van 4 pioniers. Zij besloten om
hun zetel aan het VEER-stuur af te staan en een passagier-plaats in te nemen. Tijdens Drijf-veerdagen werd de hele groep van opvarenden in HET VEER in dit proces betrokken. 29 deelnemers
wilden er voor gaan om HET VEER als hun huis van geloof en solidair leven, van ontmoeting en
boeiende zoektocht naar zingeving te blijven in stand houden. Ik ben er erg trots en gelukkig om,
dat ik samen met de stuurgroep en de zeer bereidwillige groep voorgangers en trekkers deze stille
maar diepgravende beweging 20 jaren mocht meesturen in een richting waar we samen leren
“mens te zijn, weerbaar en kwetsbaar, een allermenselijkste mens” (Hans Bouman) IK-ZAL-ER-ZIJN
draagt ons en daagt ons uit om Zijn project mee te verwezenlijken…
DANKBAAR om WAT WEZEN ZAL.Om een ongekende toekomst, maar wel een toekomst
aangezien wij geen “ VEER-exit “ hebben, gaan we door met Het Veer.
Hoe zal die toekomst eruit zien? We weten het niet. Eén ding echter is zeker: we hebben een
stevig fundament, van 25 jaar, mee gekregen om op verder te bouwen.
Daarom zou ik ons “bouwen aan die toekomst” willen vergelijken met een Romaans kerkje:
eenvoudig, gegrondvest op een goeie basis met aandacht voor het essentiële en opgaand in de
omgeving, midden de mensen. Hoge torens en barokversieringen zijn niet aan de orde.
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Een gemeenschap van vierende en dienende mensen meegedragen ook door de Ene die ons
telkens opnieuw uitdaagt (zoals Annie zei). Daarom zullen we in een steen van ons kerkje
symbolisch gebeiteld:
“Van U is de toekomst, Kome wat komt”.
SAMEN bidden
Ongeziene God,
in mensen krijgt Gij een gezicht,
wordt stem, handen, voeten, levende geschiedenis.
Gij roept ons aan in onze eigen taal.
Uw woord krijgt telkens nieuwe adem.
Het breekt ons open voor elkaar.
Het kneedt ons en verbindt ons.
Laat het jong zijn en van vuur doordrongen.
Als een licht dat klaarheid schept.
Als een onvergetelijk visioen van hoop.
Als gistende kracht in de gemeenschap.
Lieve: LIED p 73 Geen weg is te lang, geen steen is te zwaar
BIJBELLEZINGEN
1) Jaak koos voor “Jezus stilt de storm”/ Niet machtig, niet sterk komt Hij met de mensen leven
en wandelt over het water = het kwaad - heen..
Maar helaas, de wereld die Jezus zich droomde is niet geworden als Hij en de mensen hadden
gehoopt….
2) In “Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen…”, staan onze drie IS/WAS/WEZEN
ZAL meermaals. Maar wat kunnen wij vandaag met die Johannesdroom? Luister seffens maar
naar de zeven stedelingen.. heel herkenbaar vandaag
Eerste lezing:Mc 6, 45 - 52
Tweede lezing: De droom van Johannes Uit Karel Eykman en Bert Bouman
DUIDING door Egbert Rooze
Stiltemoment met zachte achtergrondmuziek door Lieve Schols
LIED p 69 Onder de warmte van jouw blik
VOORBEDEN met Keervers: p 19/4 Waar mensen elkaar in ’t leven dragen..
Bede 1
De zondagsvieringen ten huize van Jaak waren voor ons 35 jaar geleden een godsgeschenk.
We leerden er ons leven te leggen op het evangelie van de dag.
Dat gaf richting aan ons leven als jong gezin. Laat ons vandaag stilstaan en hopen dat
meer zoekende mensen de warmte, de verbondenheid en de uitdaging mogen ervaren in
basisgemeenschappen zoals deze. Keervers
Bede 2
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Laat ons stilstaan en dankbaar zijn voor de kracht en de energie die uitgaat van “HET
VEER”. Het is voor ons een plaats waar grote mensen kleiner worden en.kleine mensen
groter. Keervers
Bede 3
Moge HET VEER een open venster zijn op de wereld van mensen dichtbij en veraf. Moge
het een plaats zijn waar geoefend wordt om het cynisme en onverschilligheid in onze
samenleving te doorbreken en om te keren naar solidariteit. Keervers
Bede 4
HET VEER wil een plek zijn om te vieren en te leren. Door op zoek te gaan
in onze Joods-Christelijke traditie, kunnen de oude soms beladen woorden
opnieuw inspireren en leven-gevend worden. Keervers
Bede 5
We gedenken vandaag en steken een kaarsje aan, voor degenen die onze medestanders
waren en ons in het leven voorgingen: Fred Braeken – paters Rob Moens en Trudo Gielen –
Zuster Hendrika -Jef Rutten . en anderen die we willen vernoemen.. Keervers
TAFELDIENST :
Lieve Schols speelt zachte muziek –terwijl de tafel wordt klaargemaakt.
bijdragemandjes gaan rond.
We zingen rechtstaande HET TAFELGEBED p 38 “ Groter dan ons hart”
De VOORGANGERS zeggen samen
Dankbaar gedenken wij Jezus
en alle rechtvaardigen die ons daarin voorgingen en breken met hen dit brood als symbool van oudste verlangen naar toekomst en drinken met hen de beker van het nieuwe visioen een hemel op aarde voor allen!
BROOD DELEN
WIJN DRINKEN MET HEILDRONK en intenties van dank op mensen en wensen
ONZE VADER zingen p 66
VREDEWENS : samen zeggen en daarna elkaar vrede wensen –
Alleen de rijst die we samen delen, voedt.
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij zelf maken, wordt wereldwijd.
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ZEGENWENS samen zingen: p 62/2
Zegen mij namens de Geest die ons zegent,
jou mag ik zegenen in haar naam.
SLOTLIED: p 29: De steppe zal bloeien.
Voorgangers: Jaak - Lieve – Gerd - Raf – Theo - Marie-Alice – Guy - Egbert- Annie
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