Elke minuut worden er mensen geboren en sterven er mensen.
Geboorte en dood met daartussen leven. Zo is het voor ons allemaal, zonder uitzondering.
Sommigen mogen huppelen in de tijd ertussen. Anderen kunnen dat niet. Maar voor iedereen heeft en wil
God niets anders dan liefde -van de eerste zucht tot de laatste kreun.
Dat is deel van wat we vieren in de (anders jaarlijkse) Allerliefdeviering, maar dat kon nu niet.

In het weekend van 14 februari ll. vroegen we daarom om de
zin ‘Liefde doet….’ aan te vullen.
Per mail, via facebook en op de papieren bloemen die
achteraan in de kerk lagen, werden 244 antwoorden
verzameld. Een aantal antwoorden kwam meermaals terug, dat
zal je niet verbazen.

Door te reageren schreef je eigenlijk mee aan een liefdesbrief, want: ook al vieren we met de gebruikelijke
Allerliefdeviering meer dan alleen de huwelijkse trouw, toch is er dit jaar extra aandacht voor de verloofden.
Er zijn namelijk aardig wat koppels die hun huwelijksinzegening moesten uitstellen in 2020 en/of nu met de
onzekerheid blijven of het wel zal lukken zoals gehoopt en voorzien.

Met de woorden die meer dan eens
voorkwamen als antwoord op
‘liefde doet’ werd een woordenwolk
gemaakt (hoe meer het woord
voorkwam, hoe groter het is).

Die woordenwolk werd vergezeld, van de brief hieronder, vorige week uitgestuurd naar al die koppels als
groet vanuit de gemeenschap.

Dag …………. en ………….
Misschien wel omdat je voelt dat jullie liefde en trouw deel uitmaakt van een groter verhaal, koos je er voor om in de kerk
elkaar ‘ja’ te zeggen. Proficiat !
Jullie huwelijksinzegening is voorzien om te gebeuren in 2021 of 2022, in één van de kerken van onze parochie Edith Stein
in De Pinte-Zevergem-Latem-Deurle. Ik ben …………. en schrijf je deze brief in naam van die parochie.
Met een groepje vrijwilligers proberen we deze week alle verloofden op persoonlijke manier te bereiken door hen een
echte brief te schrijven.
Bij sommige koppels, en mogelijks ook bij jullie, is jullie viering ondertussen een ‘uitgesteld huwelijk’ geworden. Vervelend
maar niet erg ; liefde is immers tijdloos als ze liefde is.
In alle geval zijn de onzekerheden op dit moment nog voor iedereen dezelfde: op welke manier zullen we de datum die
we nu voor ogen hebben kunnen vieren… ?
Gewoonlijk nodigen wij rond deze periode alle verloofden uit naar een viering met de bredere parochiegemeenschap. Die
viering heet de ‘Allerliefdeviering’. We vieren er dan trouw en alle andere vormen, alle nuances van graag zien en graag
gezien worden. Vanuit de parochie beschouwen we dat samenzijn dan als deel van de huwelijksvoorbereiding. De
maatregelen staan op dit moment dergelijke vieringen nog niet toe. Toch willen we jullie een teken geven.
Het is zo: naar aanleiding van 14 februari hebben we aan de gemeenschap (jong en ouder) gevraagd om de aanvulzin
‘Liefde doet…..’ te beantwoorden. Er kwamen 244 antwoorden. De woorden die meer dan 1 keer voorkwamen hebben
we verwerkt volgens het principe van ‘wordle’ = hoe frequenter een woord voorkomt, hoe groter het wordt.
Zoals je kunt zien: het werd een rijk palet met veel schakeringen.
Als gelovige zeggen we daarbij: elk van die menselijke nuances kan mij een glimp of een beeld geven van de God die wij
liefde noemen.
We hopen dat je je wat kunt herkennen in de wordle, en dat je er nog nieuwe ontdekkingen in doet.
In deze vreemde tijd van misschien wel wat langer wachten tot je je huwelijk kunt laten inzegenen hopen we tegelijk dat
deze liefdesbrief een bemoedigend effect kan hebben.
Ikzelf ben met mijn partner gaan grasduinen in de wordle.
Wij hebben ons alvast het meest herkend in ‘Liefde doet………….’
Wat wij jullie in persoonlijke naam willen toewensen is ………….
Namens de hele gemeenschap nog dit: vertrouwvolle en unieke weg naar jullie huwelijksdag toegewenst.
Wanneer je die ‘ja’ feestelijk aan elkaar uitspreekt en zegen over het bijhorende leven vraagt, dan zal die ja niet alleen
alle eerdere ja’s in zich dragen maar hopelijk ook alle komende ja’s -de gemakkelijke en de andere- bezielen.
Laat voor de rest ‘de liefde maar doen’.
…………………………………………... , en de parochie Edith Stein

Joost, Marianne, Riet, Lieve, Mieke en Laurence-Anne zijn bereid
gevonden om een handgeschreven versie van die brief te verzorgen.
Ze schreven elk aan een aantal verloofden die brief
(en vulden op de plaatsen waar het kon nog iets persoonlijk aan).
Hieronder nog eens al jullie antwoorden opgelijst.
‘Liefde doet’ één en ander, zo te zien. En ze doet schrijven…
Dank voor alle reacties.
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