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Voor u ligt het  

nummer van de veertigdagentijd. 

Zes weken bereiden we ons voor 

op het hoogfeest van Pasen. 

 

Onze aandacht gaat  

in deze periode naar: 

inkeer of verstilling, 

soberheid, 

verzoening of herstel van relaties, 

en solidariteit. 

Broederlijk Delen helpt ons daarbij. 

 

Die solidariteit is ingebed in 

wereldwijde verbondenheid. 

De aarde is  

ons gemeenschappelijk huis. 

Wij, mensen, zijn één grote familie. 

 

Mensen uit de verste landen 

komen zeer dichtbij  

dankzij de mondialisering en de migratie. 

 

Via onze computer communiceren we  

vlot met de andere kant van de wereld. 

En vaak wonen mensen uit andere culturen 

naast de deur, in onze stad of onze 

straat.  

 

Met respect voor ieders eigenheid 

bouwen we samen aan ons huis, 

een gezonde planeet  

die alle mensen recht doet. 

Een pedagogie van de hoop is fundament en bindmiddel voor een 

waarachtige katholieke dialoogschool. Ze is gericht op een brede en diepe 

vorming van de mens in al zijn facetten. Acht wegwijzers geven richting, naar 

Jezus’ voorbeeld: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en 

belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de 

inspiratie van je eigen school. Ze helpen je om onderweg vreugde te vinden 

en de kracht van verbinden indringend te ervaren. Van maand tot maand 

levert Leeftocht je proviand voor 

onderweg. 
Het leukste van een brief, 

vindt ze, met overtuiging, 

is hem op de post doen. 

Ze schuift enthousiast 

bijna haar hele arm in de gleuf 

wanneer ik haar optil  –  

ze kan er nog net niet bij. 

Ik knik, 

stel me voor hoe iemand kijkt 

als hij de brief uit de bus vist, 

hem leest, de wenkbrauwen fronst 

of grinnikt.  

Dat lijkt mij het leukst: 

al die tijd,  

van voor de pen op het papier kwam,  

was er al verbinding, 

in gedachten en zelfs onvermoed. 

Zoals toen brieven nog 

van hand tot hand gingen 

en er maanden over deden 

om aan te komen, 

maar onderweg wel  

door iedereen werden gelezen: 

schakeltjes in een lange ketting. 

Rome of Korinthe, 

Effeze of Tessalonica, 

Mechelen of Santiago, 

met de glimlach in PS. 

Ruth  

Wereldwijd   
 verbonden 

Bij de cover: Cliché? Maar het werkt wel! 



In deze veertigdagentijd  
willen we het hebben over  
echte verbinding tussen mensen,  
niet alleen fysiek,  
maar als familieleden  
die wereldwijd samenwonen  
in een huis,  
als schepselen van God. 
 
De puzzelstukken  
van onze affiche  
voor de veertigdagentijd  
drukken dat mooi uit.  
Elk stukje  
heeft zijn eigen vorm en kleur,  
en toch past het in het geheel.  
Meer nog, geen ander stukje  
past op die plaats:  
uniciteit in verbondenheid  
is een van de wegwijzers  
van het vormingsconcept  
van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 
 
De wereld moet je niet altijd  
mijlenver weg gaan zoeken,  
hij is er in onze omgeving,  
als we maar willen zien  
dat er kansen op verbinding  
te over zijn.   

Lees meer over wereldwijde verbondenheid in het artikel op de website. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/dfd38d0c-f975-421e-b8e8-c0a0d5b4d7d2/attachments/2021_12_13%20LT07%20Artikel%20Daniel%20De%20Coen%20Wereldwijd%20verbonden%20DEF.pdf
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v.u. Lieven Boeve 

Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen 

Maandelijkse inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

Wereldwijd verbonden: 
noord raakt zuid 
oost ontmoet west 
en vice versa. 
De andere kant van de wereld 
is nooit veraf 
ook niet in eigen stad en straat. 
 
In beelden van onrecht 
in woorden van protest 
in verhalen vol hoop 
herkennen we elkaar 
begrijpen we elkaar 
delen we dezelfde dromen. 
 
Uniformiteit is vaal en saai. 
Hoe meer tinten, hoe meer nuances 
hoe diverser, hoe meer kans op verband 
hoe kleurrijker, hoe harmonieuzer 
samen thuis in één wereld. 
 
Kathleen Boedt 

Kan VASTen LOSKOMEN zijn? 
Loskomen van eigen belang. 
Loskomen van meer en meer. 
Loskomen van vooroordelen. 
Loskomen van principes. 
 
Kan VASTen dan OPKOMEN worden? 
Opkomen voor rechtvaardigheid. 
Opkomen voor menswaardigheid. 
Opkomen voor verbondenheid. 
Opkomen voor eenheid. 
 
Kan deze vasten  
loskomen zijn van jezelf 
om wereldwijd op te komen  
voor de anderen? 

Antoon Vandeputte 

Ve er t i gdagent i j d  

Het is Pasen 
Christus verrijst 
omdat verbondenheid 
zoveel sterker blijkt 
dan het dodende elk voor zich. 
 
Pasen gebeurt 
wanneer mensen 
de kracht en de moed vinden 
om op te staan 
en anderen zich verbinden 
hen uit de nacht 
van leegte en eenzaamheid 
te trekken. 
 
Het wordt Pasen 
wanneer we 
lente, licht en leven 
aan elkaar geven. 
 
Zalig Paasfeest! 

Kathleen Boedt 

Pasen is als een bloemknop 
die na de duistere winter 
zachtjes opengaat. 
 
Zijn wortels zijn de aarde ingegaan 
op zoek naar voldoende water, 
levenskracht voor elke nieuwe dag. 
 
Warmte en licht zorgden ervoor 
dat de bloemknop zich opent 
en laten niet toe dat hij zich weer sluit. 
 
Zijn pracht in geur en kleur 
trekt vele mensen aan  
en brengt hen levensvreugde. 
 
Zo bracht ook Zijn verrijzenis 
levenskracht en levensvreugde 
wereldwijd bij mensen  
die in Hem geloven. 

Antoon Vandeputte 

Bezinningskaarten Veertigdagentijd en Pasen 2022  

Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na een seintje 

graag een gratis presentexemplaar aan scholen die er 

spontaan geen ontvingen.  

Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve 1, 8000 

Brugge – 050 31 26 01 – info@muurkranten.be – 

www.muurkranten.be.  

Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + 

verzendingskosten (€ 3,95).  

Affiche 2022 

Elke abonnee ontvangt 

samen met Leeftocht 

twee affiches gratis (1 op 

formaat A2 en 1 op 

formaat A3). Beide 

affiches kunnen worden 

bijbesteld: A2 tegen 

€ 1,50, A3 tegen € 1,00 + 

verzendingskosten. 

Bestellen bij Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

via: webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen  

Ruim aanbod op het web  

Naast dit Leeftochtnummer, de affiche en 

bezinningskaarten inspireert Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen tot een eigentijdse beleving van de 

veertigdagentijd op school met een ruim aanbod op 

het web. Surf daarvoor naar https://

pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/

inspirerend-materiaal > Vasten/Pasen 

Pasen  

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:info@muurkranten.be
http://www.muurkranten.be
https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
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In Matteus 28, 16-20 lezen we hoe Jezus zijn leerlingen 
een opdracht geeft. ‘Jullie moeten naar alle volkeren 
gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie 
moeten mensen dopen in de naam van de Vader en van 
de Zoon en van de heilige Geest.’ 

 

In de negentiende eeuw beschouwde men dat als een 
opdracht: we moeten ons geloof en onze (superieure) 
beschaving over de wereld uitdragen bij wie nog niet zo 
ver was. 

 

Ondertussen werd de hele wereld ons huis. Verbinding is 
wederzijds geworden. De wereld is gemeenschappelijk 
goed geworden, we vinden hem ook in onze straat en 
omgeving. 

 

De opdracht die Jezus zijn leerlingen gaf is niet langer 
eenrichtingsverkeer. Door verbinding te zoeken met 
anderen, en met een open geest naar hen toe te gaan, 
kunnen we hen dingen leren maar ook dingen van hen 
leren. 

In zijn encycliek Laudato Si beklemtoont paus Franciscus de 

verbondenheid van alle mensen. Hoe kunnen we hiervoor 

beter bidden dan met de woorden van Sint-Franciscus zelf: 

 

Heer, maak me tot instrument van uw vrede: 

laat me liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat me hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat me licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help me niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

als om anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als om anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden 

als om anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden 

als om te beminnen; 

want als ik geef, 

zal mij gegeven worden, 

als ik vergeef, 

zal mij vergeven worden 

als ik sterf, 

zal ik voor eeuwig leven. 

 

Als we proberen om zo te leven,  

ligt wereldwijde verbinding binnen handbereik. 

Broederlijk Delen: de 25 %-revolutie 

In een wereld waarin 

economische groei het enige 

is dat telt, moet je strijden 

om het tij te keren. Maar 

alleen lukt dat niet. Willen we 

naar een duurzame wereld 

zonder ongelijkheid, dan 

moeten we samenwerken.  

Wist je dat als 25 % van de mensen ervoor kiest om te 

delen en te herverdelen, dat genoeg is om het 100 % 

anders te doen? 

Breng mee de verandering op gang. Zelfs als je maar 

een beetje deelt, deel je meer dan je denkt.  

https://laudato-si.nl/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/franciscus-van-assisi/
https://broederlijkdelen.be/nl


De Franse filosoof en wetenschapper Teilhard de 

Chardin schrijft dat “elk element van de kosmos positief 

verweven is met alle andere.” 

 

Er wordt wel eens gezegd dat ons klimaat wordt 

beïnvloed doordat een vlinder fladdert in het 

regenwoud. 

 

Als de mensen in de geïndustrialiseerde wereld niet 

anders gaan leven, bedreigen we niet alleen de 

duurzaamheid van ons eigen bestaan, maar verwoesten 

we ook het leven van miljoenen andere mensen. De 

moeizame onderhandelingen over klimaatsverandering 

en hoe ze tegen te gaan bewijzen hoe moeilijk dat is. 

 

De manier waarop landen een politiek-economisch spel 

maken van de aanpak van klimaatverandering is een 

voorbeeld van de nood aan echte verbinding. 

 

In plaats van te proberen punten te scoren ten nadele 

van elkaar, is samenwerking van groot belang. Het 

wereldwijde vluchtelingenprobleem is daarvan een 

voorbeeld. 

 

Laten we zelf de verbinding tussen mensen aanpakken 

in plaats van ze te ondergaan. 

In toenemende mate is een klas een afspiegeling van de 

maatschappij, zoals het leven zelf een lappendeken van 

verschillen is. 

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een model 

om met diversiteit om te gaan. De basis ervan is dialoog, 

het is door met elkaar in gesprek te gaan dat verschillen 

niet zo onoverkomelijk zijn als ze leken. 

 

Een mooie anekdote illustreert hoe mensen in elkaar 

zitten. Een leerling voerde het hoge woord in de 

nabespreking van een toneelstuk over diversiteit. Zijn 

standpunt was duidelijk, hij was tegen: laat iedereen 

maar in hun land blijven. Tot iemand opmerkte dat zijn 

vriendin een Surinaamse was. Zijn reactie? “Dat is iets 

anders.” 

 

Als we echt tot verbinding willen komen, of het nu met 

de mensen rondom ons of met de wereld is, moeten we 

vooral geen etiketten gaan kleven. Een ADHD’er is iets 

anders dan iemand met ADHD. Mensen een gele ster 

opspelden zoals de Joden in de tweede wereldoorlog 

betekent op de duur dat ze geen recht op leven meer 

hebben. 

 

Wereldwijd verbonden zijn begint dikwijls in onze 

dagelijkse omgeving. Wat we nodig hebben zijn niet de 

grote woorden die zo algemeen zijn dat ze niets meer 

betekenen, maar de kleine dingen die het verschil 

herkennen en dus maken, in de positieve zin. Ook wij 

kunnen door zorgzaam en duurzaam om te gaan met 

onze aankopen nutteloze verspilling en uitbuiting 

verminderen. 


