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Een mens behoort 
tot een groter geheel. 
Je zit in een netwerk van relaties. 
Enkele voorbeelden:  
een gezin, een familie, 
een team, een school,  
een hobbyclub, een vriendenkring, 
een levensbeschouwing,  
een dorp, een stad, een land, de aarde  …  
Je ontmoet doorheen je leven 
vele mensen met wie je verbonden leeft. 
 
Vele vormen van dialoog  
ga je dus aan. 
Dat kan niet zonder te luisteren  
en beluisterd te worden. 
 
En, komt er ergens een kink in de kabel, 
dan kan je je opnieuw  
proberen te verbinden. 
Als je de relatie belangrijk vindt, 
kan je ze proberen  
te helen en te herstellen.  
Daarvoor moet je soms  
je eigen gelijk loslaten 
en eerst een stapje achteruit zetten. 
 
De Iraans-Amerikaanse schrijfster Emily Esfahani 
Smith stelt in haar boek  
“De kracht van betekenis. Hoe zin te geven aan je 
leven” dat er vier pijlers zijn  voor een zinvol leven:  
tot een groep behoren,  
een concreet doel hebben,  
jouw verhaal vertellen, 
transcendentie ervaren. 
 
Stof om over na te denken 
in deze paastijd van 2022. 

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. 

Op een rijtje zaten ze 

te prutsen met wat touw 

en terwijl ze zo probeerden 

een netje ineen te knopen 

– dat was nog niet zo simpel – 

ontwikkelde zich een gesprek 

over een ruzie en hoe moeilijk het was 

om elkaar aan te spreken 

als je nog boos was en het nog pijn deed. 

Dat het toch nodig was,  

vonden ze allemaal,  

terwijl ze zuchtend de draadjes ontwarden 

en hun werk omhooghielden. 

Warempel, lachten ze, 

het is écht een net geworden! 

Ze feliciteerden elkaar 

met blozende wangen 

en wisten niet van vissers 

die hun netten boetten 

om ze niet voor altijd verloren te laten gaan. 

Ook al was dat precies 

wat ze net hadden gedaan. 

Ruth  

Opnieuw 
verbinden 

Bij de cover:  

Als door de bliksem getroffen,  

geheeld om opnieuw te groeien 

https://www.trouw.nl/nieuws/de-betekenis-in-je-leven-wacht-erop-ontdekt-te-worden~b067c953/
https://www.trouw.nl/nieuws/de-betekenis-in-je-leven-wacht-erop-ontdekt-te-worden~b067c953/


Het AZ-Delta-ziekenhuis Roeselare opende op 15 oktober 2021 een Stilteruimte. Daarvoor werd door glaskunstenaar Joost 
Caen een Tafel van Verbinding ontworpen. Een tafel verwijst naar verbondenheid. De tafel is de plek waar mensen samen 
komen om het leven te delen, om te vergaderen, om te plannen, samen maaltijd te houden. In vele levensbeschouwingen 
krijgt de tafel een unieke plaats: de tafel waarrond de zingevingsvragen aan bod komen, de tafel om het heilig boek op te 
leggen, de tafel waaraan God gedankt en geëerd wordt … 

Naast de Tafel van Verbinding is er in de Stilteruimte ook een Kast van Kostbaarheden. De acht vlammen in de glazen kastdeur 
verwijzen naar de zeven erkende levensbeschouwingen in ons land (vermoedelijk binnenkort ook de boeddhistische 
levensbeschouwing). Eén van de belangrijke symbolen (een Kostbaarheid) uit elke levensbeschouwing krijgt een plaats in deze 
Kast van Kostbaarheden. Vanuit de Rooms-Katholieke eredienst is dat het kruisbeeld en de hostie. 

Deze Stilteruimte vanuit de zorgsector is een prikkelend en inspirerend voorbeeld voor katholieke dialoogscholen om ook als 
school deze zoektocht te gaan: opnieuw verbinden van verleden en heden, en dit in woord en doorheen teken èn beleving. 

Meer info: mieke.corneillie@azdelta.be. Beluister ook de podcast van Wim Corbeel op Kerknet. 
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https://joostcaen.com/
https://joostcaen.com/
mailto:mieke.corneillie@azdelta.be
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/audio/stilte-tijdens-de-week-van-de-spirituele-zorg-11-15-oktober?microsite=250


Lied Opnieuw verbinden van Bert Evens op YouTube 

Incaperoom maakt leerlingen wegwijs in 
levensbeschouwingen: surf naar de podcast op Thomas. 
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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.  

Iedereen zoekt 
verbinding met 

elkaar en verhalen 
zijn daar het ideale 
bindmiddel voor. 

Silvie Moors 

Toen zei Jezus tegen Simon: ‘Jij hebt mij 

uitgenodigd in je huis, maar je hebt me geen 

water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar 

zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten 

gewassen met haar tranen, en ze daarna met 

haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet 

met een kus. Zij wel, ze heeft sinds ik binnen 

ben, steeds mijn voeten gekust. Jij hebt geen 

olie over mijn hoofd gegoten. Maar zij goot dure 

olie over mijn voeten! Daarom zeg ik je dit: Zij 

heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is 

haar allemaal vergeven. Dat weet ik omdat ze 

mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand 

die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat 

zien.’ Toen zei Jezus tegen de vrouw: ‘Alles wat 

je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven.’  De 

mensen in het huis van Simon zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie is die Jezus toch? Hij vergeeft zelfs 

de zonden van mensen.’ En Jezus zei tegen de 

vrouw: ‘Je bent gered dankzij je geloof. Je kunt 

gerust zijn.’ (Lc 7, 44-49) 

Teder in gebaren 
 
Zij brak het albasten vaasje 
met de nardusbalsem 
voor hun ogen stuk. 
De felle geur sprong naar buiten 
en zij keken ademloos toe 
hoe zij Zijn voeten zalfde, 
zonder woorden, 
maar teder in gebaren. 
De wereld is zo arm aan liefde-zonder-woorden. 
En Jezus zag haar doende 
en uitte geen tegenspraak. 
De balsem was Hem niet te duur 
En haar streling deed Hem deugd. 
Dit was Gods welbehagen. 
 
Nog altijd vindt God er Zijn welbehagen in 
als mensen elkander zalven, 
soms met woorden, 
soms alleen maar met gebaren. 
Soms denken wij dat zalven overbodig is, 
omdat er zoveel pijnstillers zijn 
en tranquillizers bij de vleet. 
Maar ... heb je ooit je valies ingepakt 
om naar het ziekenhuis te gaan? 
Het afscheid was een afscheid zonder woorden, 
misschien een kus, 
een arm om uw schouder 
of een kruisje en een traan ..., 
gebaren zoveel sterker dan een tranquillizer. 
Dat heeft Jezus ook gevoeld 
enkele dagen voor Zijn grote lijden. 
Sindsdien wil Hij dat elke christen 
teder is, in zijn gebaren. 

Manu Verhulst, Er is meer in het leven. Een boek voor mensen 
onderweg. Lannoo, Tielt, 1990, p. 97. 

Bekijk op de website het 

fragment waarin paus 

Franciscus de voeten van 

gevangenen wast op Witte 

Donderdag. 

Bekijk en beluister op 
YouTube de video 
Voetwassing met Stef Bos in 
De Ark. Wat zegt dit jou? 

In de veertigdagentijd, tijdens de Goede Week en met Pasen voelen we ons 
solidair verbonden met mensen die, ondanks de lente, hun kruisweg moeten 
gaan. Pasen is het nooit eindigende verhaal van de figuur van Gods verbinding bij 
uitstek: Jezus van Nazareth. Over zijn verrijzen willen en kunnen we niet zwijgen. 
De christelijke hoop die in het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert immers de 
katholieke school in haar doelen en werking. 

Meer 
inspiratie 

https://www.youtube.com/watch?v=bFVY33crpw4&t=29s
https://www.kuleuven.be/thomas/page/podcast-05-incaperoom/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomasnieuwsbrief20211201&utm_content=thomas+podcast+episode+05
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://www.nu.nl/269373/video/paus-wast-en-kust-in-rome-de-voeten-van-gevangenen.html
https://www.youtube.com/watch?v=HXNGRLbWmEs
https://www.youtube.com/watch?v=HXNGRLbWmEs
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/zalig-pasen-2021
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/zalig-pasen-2021
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Eeuwige God, 
 
leer ons  
de kracht van verbinden 
die ons rijker maakt. 
 
Geef ons inspiratie 
om mensen te verbinden: 
met hun diepere ik 
met het project van de school of de organisatie, 
met hun verleden, 
maar evenzeer met hun toekomst. 
 
Beziel ons 
en geef ons de energie 
om iedere schooldag opnieuw 
mensen te verbinden  
met elkaar 
– hoe divers die mensen  
en de situaties ook zijn – 
vanuit een grote bezorgdheid om elkaar. 
 
Daag ons uit 
om samen verbonden  
in beweging te komen 
en stappen te zetten in engagement: 
een duurzame toekomst realiseren 
voor alle mensen in de hele wereld. 
 
Geef dat we ons  
blijvend verbinden 
met de boodschap van de Bijbel, 
maar evenzeer  
met het vele waardevolle  
uit andere levensbeschouwingen. 
 
Amen. 

Alles is verbinding 

 

Als je dieper kijkt, kan je zien dat alles 

verbonden is … Alles in de natuur, wij mensen 

inclusief, bestaat uit ontelbare verbindingen, 

oorzaken en gevolgen uit het verleden en 

heden. Een stukje papier waarop we een tekst 

schrijven, is verbonden met de boom waarvan 

het gemaakt is, maar ook met de aarde, regen, 

zon en lucht die ervoor zorgden dat de boom 

kon groeien.  

Opnieuw verbinden is van alle tijden  

 

Het woord verbinding zelf komt niet in de Bijbel voor. Maar 

naar inhoud is het een belangrijk Bijbels thema. Mensen 

worden losgemaakt uit vanzelfsprekende verbanden en 

uitgenodigd om in vrijheid en verantwoordelijkheid 

verbindingen aan te gaan met God, medemens en aarde.  

Als christenen over verbondenheid spreken is Jezus daarbij 

een inspiratiebron. Hij deed niets anders dan bruggen bouwen 

en netwerken opzetten. Hij raakte mensen en was met hen 

begaan. Een ontmoeting met Hem liet sporen na.   In dat 

spoor willen wij ons ook met anderen telkens opnieuw 

verbinden, in dialoog gaan met alles wat en al wie op onze 

weg komt. Want verschillen dagen uit om te groeien in wie we 

zijn en kunnen worden.  

Alle verbinding is liefde 

 

God heeft een open WiFi netwerk, waarmee je 

altijd verbinding hebt, ook al voelt dat 

misschien vanuit jou gezien niet altijd zo. Hij laat 

ons aanvoelen als geen ander: “Alle leven is 

verbinding en alle verbinding is Liefde.”  

(Patrick Mundus). 



Een verbindend schoolklimaat … ook als het moeilijk gaat 

Met je hele schoolteam inzetten op een verbindend 
schoolklimaat werkt preventief. Je bekrachtigt leerlingen 
positief. Wanneer het minder of niet goed loopt met een 
leerling, ga je samen met je collega’s op zoek naar 
mogelijkheden om ook dan in verbinding te blijven 
met de leerling. 

Naast lesgeven, zet je bewust in op het werken aan de 
sfeer en de relaties in de klas. Leerlingen, ouders, 
personeel worden niet losgelaten in een verbindende 
school. Ook niet wanneer het fout loopt. Of het nu gaat 
over moeilijk te begrijpen gedrag of een zwaar conflict,  
de verbindende school benadert conflicten steeds 
herstelgericht.  

De kracht van verbinden wordt misschien wel het 
duidelijkst, wanneer we erin slagen opnieuw te verbinden 
wat verbroken is. De bereidheid tot herstellen in een 
authentieke dialoog geeft toekomst. 

Opnieuw verbinden 
A B C D E van de geweldloosheid. 

Enkele heel praktische tips voor wie het gesprek wil 
aangaan dat tot verzoening kan leiden: 

Met de A van ademen:  
diep ademhalen, tot je tot rust bent gekomen.  
Alleen van daaruit kan je goed in gesprek treden.  

Met de B van begin bij jezelf: 
spreek over jezelf, over je eigen aandeel in het conflict.  
Als je dat vindt, raak je gegarandeerd verder  
op de weg naar verzoening.  

Met de C van constructief:  
zoek naar oplossingen, 
naar uitwegen en niet naar gelijk halen.  

Met de D van dialoog:  
houd geen monoloog, wees nieuwsgierig,  
en vraag naar wat de ander je wil zeggen.  

Met de E ten slotte van empathie:  
probeer je in te leven in de ander,  
in zijn denken en voelen.  
Doet hij dat ook met jou,  
dan wordt de verzoening helemaal waar.  

© Jonas Slaats  

“Hoe gaan we echt met elkaar in gesprek? Houden we vast 
aan het eigen gelijk of kunnen we door openhartig 
luisteren en beluisterd worden een authentieke dialoog 
laten ontstaan? Openheid groeit als we vertrekken van wat 
ons ten diepste verbindt.” 

“Een dialoog is een gesprek tussen mensen die zichzelf en 
elkaar serieus nemen. In een dialoog is er ruimte voor alles 
wat van belang is. In een dialoog luisteren mensen naar 
zichzelf en naar elkaar.  
Stilte is de bron van de dialoog. 
Een dialoog is een onderzoek naar waarheid. Soms begint 
een dialoog omdat er een probleem is. In een dialoog 
worden geen oplossingen voor problemen bedacht. In een 
dialoog worden de sluiers weggenomen die de 
oplossingen aan het oog onttrekken.” 

Bron: https://waerbekeconferentie.be/ 

“Een katholieke dialoogschool is een school 
waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie 

op de eerste plaats komen, 
waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.” 

Lieven Boeve 

De katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, 
zonder uitzondering, 

een gastvrij onderwijsproject aan  
dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. 

In dialoog gaat ze op zoek 
naar het volle mens- en medemens-zijn 
en brengt ze de christelijke stem binnen  
op een eigentijds-tegendraadse wijze. 

naar de visietekst over de katholieke dialoogschool 

Opnieuw verbinden is synodaal op weg gaan 
Op zondag 17 oktober 2021 startte in de lokale kerken over-
al ter wereld de voorbereiding van de zestiende Algemene 
Bisschoppensynode. Die bijeenkomst zal plaatsvinden in 
oktober 2023 en heeft als thema:  
“Een synodale Kerk: communio, participatie en missie”. 

Ook alle scholen binnen onze katholieke dialoogorganisatie 
mogen zich van harte uitgenodigd weten om aan dit proces 
deel te nemen en zich zo opnieuw te verbinden met hun tra-
ditie, maar door de deelname aan deze synodale dynamiek 
evenzeer met hun toekomst. 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen/verbindend-schoolklimaat
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/e251a364-cc7d-45bc-9cb1-b2bc05203954/attachments/Fiche%20Verbindend%20schoolklimaat.pdf
https://waerbekeconferentie.be/
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/basisteksten/katholieke-dialoogschool
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-heeft-meerjarig-synodaal-proces-gelanceerd

