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Over een maand is het een jaar geleden dat monnik Lode Van Hecke tot bisschop gewijd werd.
Van contemplatief leven, naar bisschop worden, naar een lockdown -en dat op drie weken tijd ;
een rollercoaster die niemand had zien komen.
De pandemie heeft voor iedereen, en dus ook voor hem, een impact gehad op waar hij op hoopte.
Bisschop Lode doet ondanks de beperkingen van deze tijd uiteenlopende inspanningen
om toch bisschop voor de mensen te zijn. Om hem te laten voelen dat we dat waarderen
grijpen we de verjaring van zijn wijding aan om hem iets te bezorgen.
Iets van jou !

In elke kerk vind je een deel van een meterslange banner.
Het opschrift luidt: ‘genade en trouw ontmoeten elkaar,
recht en vrede omhelzen elkaar -ps 85.’
Dat is een stukje uit de psalm van het getijdengebed
waarmee onze bisschop-monnik zo vertrouwd is.
Op de foto zie je het geheel. Nadien is de banner verknipt
(een deel voor in ieder van onze 4 kerken).
Tot half februari vind je achteraan in elke kerk
een stuk van die banner.

De uitnodiging is dat jij een wens of een ander warm woord,
en je naam daarop komt schrijven. De banner is sober
omdat jij hem kleur zou kunnen geven. (Klein)kinderen mogen helpen.
Om het coronaveilig te houden: in elke kerk is ontsmettingsmiddel aanwezig.
Best je handen ontsmetten voor én nadat je iets geschreven hebt + eigen schrijfgerei meebrengen.
In februari worden de delen terug samengevoegd en gaat het geheel richting bisschop Lode.
Als knipoog naar zijn abts- en bisschopsleuze ‘In de vreugde van de Geest’
gebeurt dat vergezeld van een fles geestrijke drank, hoe kan het ook anders.

Wanneer je warme woorden schrijft voor een ander, stralen die ook altijd op u af.
Hopelijk mogen we allemaal die simpele zegeningen een beetje ervaren in dees dagen.

