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Een kind dragen op de arm.

Een kind dragen in een buidel.
Een kind dragen op je rug.
Hoe goed voelt dat!
Hoe goed voelt het kind zich!
Maar soms moeten ook volwassenen gedragen worden.
Niet direct letterlijk, maar figuurlijk.
Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten.

In deze adventstijd draagt Maria haar kind letterlijk,
zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem,
en later haar kind zal dragen naar Jeruzalem.
Laten we elkaar dragen!

In vertrouwen
groeien is:

vol
verwachting
dragen en je
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laten
dragen

Groeien als katholieke dialoogschool betekent de weg van een pedagogie van de hoop
bewandelen. Een andere naam daarvoor is een pedagogie van vertrouwen. Opvoeden is
cultiveren van vertrouwen. Wegwijzers op die weg zijn: duurzaamheid, gastvrijheid,
generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid,
verbeelding en de eigen inspiratie van je school.
Het zijn tegelijk de toetsstenen van kwaliteitsvol onderwijs. Jezus en Maria mogen je
inspiratiebron zijn; zij leefden ze voor. Vreugde en verbondenheid stralen ze uit. In deze
jaargang volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen we vertrouwen uit.
Bij de cover: Kerst’LICHT’. Zet alles maar open.

Voor de adventsbezinning
had iemand
een filmpje moeten kiezen.
Dat had hij goed gedaan,
want nadien kon je
heel even
een speld horen vallen.
Allemaal waren ze
vertederd hoe die opa een heel jaar lang
had getraind, in alle stilte,
zonder zich van blikken of opmerkingen
aan te trekken
om dan
op kerstavond
zijn kleindochter te tillen
zodat ze de piek
op de kerstboom kon zetten.
Prachtig vonden ze het.
Ze wilden ook wel
zo’n grootvader.
Eigenlijk, nu ze er even over dachten,
hádden ze zo’n grootvader.
Er volgden verhalen en herinneringen
vaak vol warmte
over zorgende oma’s en opa’s
dichtbij of heel ver weg.
Nu, met de examens voor de deur,
brandde er al eens een extra kaarsje,
wat unaniem schattig werd bevonden.
De bel ging
en ik zag hen de klas uit zweven,
onzichtbaar opgetild,
de piek al in hun handen.
Ruth
Bekijk ook het filmpje op You Tube
dat tot dit cursiefje inspireerde.

Gedragen worden
in een warme buidel
van geborgenheid
door een vader of moeder,

en zo kunnen groeien in kracht.
Op zo’n God hopen mensen.

Vanuit een warme buidel
van geborgenheid

zelf dragers worden van mensen
als een vader of moeder,
en zo kracht doorgeven aan elkaar.
Op zulke mensen hoopt God.

In de advent kijken we uit
naar deze God
die met Kerstmis
mens geworden is.

Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in.

God gaat weer op zoek
naar mensen om zijn Zoon
met Kerstmis een thuis te geven.
Een thuis waar vertrouwen heerst,
waar je samen kan bouwen aan een toekomst,
waar je gedragen wordt
in goede en kwade dagen,
waar je elkaar leert verder dragen.
Een thuis waar je groot mag worden
en ziet dat de mensen om je heen
geloven in de kleine goedheid.
God gaat weer op zoek.

Adventsaffiche 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.

Ook al kreunt de wereld
onder teveel aan
oorlog en miserie
onrecht en pijn,
er blijft hoop
dat het Leven
zich steeds weer
vernieuwt
en verder groeit.
In dit vertrouwen
vieren we samen
de Liefde
en het geloof in elkaar.

Antoon Vandeputte

4 zondagen
vol verwachting
vertrouwen op het Licht
dat groeit.
40 weken dragen en gedragen worden.
Liefde draagt ver en verdraagt veel,
liefde geeft vertrouwen
om los te laten.
Armen om te dragen
schouders om vast te houden
een hand, een vinger
een steunpunt
een eindje meestappen
even samen praten
een blik ...
Het hoeft niet veel te zijn om
40 jaren, een leven lang
met vertrouwen
te groeien in de wereld.
Kathleen Boedt

Bezinningskaarten
advent en Kerstmis 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.) +
leveringskosten (€ 4,95).
Ruim aanbod op het web
Naast dit Leeftochtnummer, de affiche en
bezinningskaarten inspireert Katholiek
Onderwijs Vlaanderen tot een eigentijdse
beleving van de advent op school met een
ruim aanbod op het web. Surf daarvoor naar
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/
pastoraal/inspirerend-materiaal > Advent/
Kerstmis

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.

Zalig Kerstmis!
Dat we elkaar
verder mogen dragen
in het nieuwe jaar.
Kathleen Boedt

Vandaag zegt God : JA!
Ja, ik laat mijn Zoon
vandaag geboren worden
bij mensen op aarde.
Want Ik heb mensen gevonden
her en der die elkaar dragen
en elkaar verder dragen.
Ik heb mensen gevonden die
kleine mensen groot laten worden
en zelf heel eenvoudig blijven.
Ik heb mensen gevonden
die geloven dat vertrouwen
het fundament is om te bouwen
aan mijn droom van een wereld.

Ja, mijn Zoon mag bij hen wonen.
Antoon Vandeputte
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Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van Jezus. In
de advent wordt ons leven stilaan opnieuw gevuld met licht.
We zetten ramen en deuren open om dat licht, Gods liefde,
binnen te laten en terug te laten schijnen over de hele wereld.

Wat is er van de ezel?
De ezel draagt naar Bethlehem
Maria vol verlangen
dragend
het licht van de hele wereld.

Maria draagt Jezus liefdevol in haar schoot, in haar hart, haar
hele leven lang. Een ezel draagt Maria op haar tocht naar
Bethlehem (Lucas 1-3). Later draagt de ezel Jezus de stad
Jeruzalem binnen, waar Hij het ultieme licht met de wereld zal
delen door zijn lijden, dood en verrijzenis (Matteüs 21,1-11).

De ezel draagt naar Jeruzalem
de Koning van vrede
belast met
de duisternis van de hele wereld.

In onze scholen zetten we onze ramen en deuren open om
onze jongeren en iedereen die bij het school maken betrokken
is, een heel schooljaar lang in liefde geborgen verder te
dragen.

De ezel draagt gemoedelijk
licht en duisternis
van Kerst naar Pasen
geen begin en geen einde
een cirkel vol mogelijkheden.

Samen gaan we vol verwachting op weg, hier en daar lichten
we wat bij. De jongere wordt gedragen door zijn leerkracht,
de leerkracht voelt zich gedragen door de jongere. Gedragen
door de christelijke traditie, de liefde van God voor de mens,
werken we samen aan Gods droom. We sluiten ons niet op
maar delen deze liefde vol vertrouwen met ieder die we op
ons pad ontmoeten.

Wij dragen en worden gedragen
van geboorte tot over de dood
want elk verlies heeft zijn gewicht
en altijd ligt de leegte
wel ergens op de loer.

Wil jij mij dragen, mij laten groeien? Geef jij je ja-woord? Mag ik
rekenen op jouw engagement?
It takes a village to raise a child, we hebben elkaar nodig om te
kunnen groeien, leren en leven. Vol vertrouwen stellen we ons
kwetsbaar op tegenover elkaar, levend vanuit die mooie
belofte van Gods Rijk.

In de mate dat we kennen
de gelijkmoedigheid van de ezel
het verlangen van Maria
en de vrede van Jezus
kunnen we ons ook laten dragen
door de liefdevolle grond van ons bestaan.

Allemaal digitaal?! Samen tegen digitale uitsluiting,
samen tegen armoede, met die slogan wil
Welzijnszorg ons deze advent oproepen om de
impact van de digitalisering op het dagdagelijkse
leven in een armoedesituatie in het licht te
plaatsen.

Zo komt licht in de duisternis
blijft de leegte niet zuigen
en maken zin en bezieling
de cirkel vol mogelijkheden weer rond
tot in de eeuwigheid.
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In deze adventstijd dromen we van een samenleving die
iedereen meedraagt: of je nu digitaal actief bent of niet.
Zet je mee je schouders onder dit project? Draag je hen mee?
Open je mee de digitale toegangsdeuren?
Jij, collega – directeur, leerkracht, beleidsmaker, bestuurslid
… –, we roepen jou op om hieraan mee te werken.
Vertrouwen uitstralen, zodat deze droom verwezenlijkt
wordt: een meer inclusief onderwijs in een samenleving waar
iedereen telt.
Vertrouwen uitstralen, zodat niemand achterblijft door
digitale armoede.

Geen twee rugzakken zijn even zwaar
Levenslang leren vormgeven en gelijke kansen bieden.
Geen twee rugzakken zijn even zwaar.
Als onderwijsmensen kunnen we een unieke ingreep maken
op de lasten die onze leerlingen met zich meedragen. We
knijpen wel eens een oogje toe en bieden herkansingen tot
die ene taak toch in orde komt. Ons tuchtbeleid is soepel,
onze discipline mild en we verkiezen positieve
bekrachtigingen.
Maar hoe soepel kunnen we zijn en hoe gelijk is iedereen
voor de wet?

Hoe ver kunnen we buigen voordat we onze eigen
draagkracht overschrijden en zelf onder het gewicht
bezwijken?
Kansen geven, maar wat als een eerste kans al ontbrak?
Daarover zingt Waalse popgroep Saule:
Bienvenue au monde
Certains sont déjà seuls au monde
Quand ils viennent au monde
Oud en jong: elkaar verdragen of vér-dragen?
Oud-collega’s, ze mogen er zijn maar tellen ze écht mee?
Oudere collega’s, hebben ze het allemaal al eens gezien?
Jonge collega’s, zijn zij de hoofdrolspelers nu?
Wederzijdse waardering kan de competitie doorbreken.
Oudere collega’s zijn het geheugen van de school. Ze bieden
genereus hun wijsheid en goede raad, hun zorg en
luisterbereidheid. Ze kunnen vertellen over hoe het was,
waar de school vandaan komt, over de visie die aan de basis
lag. Ze zien jongere collega’s verderzetten wat reeds is
gezaaid – of niet is gezaaid door gebrek aan moed of
gelegenheid. Ze zien hen met trots schitteren. En jongere
collega’s zien in tegenlicht de contouren van oude dromen
die vragen om overgedragen te worden van gisteren naar
overmorgen.
Leestip op Kerknet: de paus over het perspectief van het
pensioen
Kijktip: Stories of a generation with pope Francis op Netflix
‘In hartverwarmende verhalen delen mannen en vrouwen
van boven de 70 aangrijpende levenslessen en cruciale
keuzes uit hun opmerkelijk leven.’

Leid, vriendelijk licht,
mij door het duister om mij heen,
leidt Gij mij voort.
De nacht is donker en ik ben ver van huis.
Leidt Gij mij voort.
Richt gij mijn schreden.
Neen, ik vraag u niet de horizon te zien,
één stap is mij genoeg.
Zo was ik niet altijd en vroeg ik niet naar u.
Graag koos ik zelf mijn weg, maar nu:
leidt Gij mij voort.
Ik hield van schittering.
Ondanks mijn vrees
dreef mij de trots.
Denk niet meer aan die tijd.
Gij zijt zo lang mijn heil geweest.
Wijs dan ook nu mij nog de weg
door bos, moeras, ravijn.
Leidt Gij mij voort
tot weer de morgen gloort
en mij het licht weer tegenlacht
waarvan ik zoveel hield
en toch een tijd verstoken was.
Naar een gebed van John Henry Newman na een zware ziekte
en geloofscrisis toen hij 32 jaar oud was.
‘Lead, Kindly Light’ (1833)

Na een lange ziekteperiode in Sicilië keert
Newman met een schip terug naar Oxford.
Tijdens een nachtelijke wandeling op het
dek wordt hij getroffen door het zachte
licht van een kleine scheepslantaarn. Het is
als een onverwacht lichtpunt in de zware
geloofscrisis die hij doormaakt.
Later geeft hij aan het gedicht ook een Bijbelse inspiratie
met de titel The Pillar of the Cloud. Dit beeld verwijst naar de
tocht van de Israëlieten door de woestijn in het boek
Exodus (13,21-22) waar God hen overdag voorgaat in een
rookkolom en ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Newman
vraagt tot vijfmaal toe om zo ook geleid te mogen worden
op zijn levensweg. Wellicht is de benaming Kindly light
tevens geïnspireerd door het Griekse avondlied Vreugdevol
licht, dat gezongen werd bij het aansteken van de lampen
als de nacht aanbrak.

