Afsluiting Oostakker
Beste vrienden,
Onder een blauwe hemel heeft in Oostakker op 6 mei de afsluiting van het Montfortjaar
in België plaatsgevonden. We waren er met ruim 250 mensen voor de viering,
opgeluisterd door de aanwezigheid van Mgr. Van Looy, bisschop van Gent, en de
paters Santino Brembilla (generaal overste van de montfortanen) en Dwi (een van zijn
raadgevers).
In Bijlage vindt u hun toespraken.
De vele reacties wezen op twee belangrijke kenmerken van de viering. Vooreerst
waren wij er ‘samen in familie’: Montfortanen, Dochters der Wijsheid, Broeders van St.Gabriël, deelnemers aan montfortaanse vormingsdagen (MVOD en ‘Evangéliser avec
Marie’), ‘Vrienden van de Sagesse’, leken die lid zijn van mariale groepen, abonnees
van ‘Middelares en Koningin’ en dagjesmensen op die dag in ‘Vlaams Lourdes’
aanwezig. Een tweede kenmerk dat vaak aangehaald werd: ‘het was volks’, zoals ook
de stichters dat waren.
Na een welkom en de inleiding, hebben de deelnemers – u was er misschien ook bij –
de rozenkrans gebeden voor de Grot. Aansluitend vond een stille tijd plaats voor
persoonlijk gebed ergens op het domein om na te gaan wat de noveen voor ons
betekend heeft en of hij geleid heeft tot besluiten om meer bewust als christen te leven.
Een samenloop van omstandigheden daagde ons uit tot dit persoonlijk gebed: het
Montfortjaar, de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, het Jubileumjaar van de
Barmhartigheid en de afronding van onze gebedsnoveen voor roepingen.
Hiertoe werden twee blaadjes aangereikt. Op een eerste blaadje, dat helemaal
anoniem bleef en dat bij de offerande is aangeboden, konden we onze intenties en
onze besluiten opschrijven. Het tweede blaadje richtte zich tot hen die willen
meedenken over de spiritualiteit van Montfort om iets nieuws uit te vinden voor de
evangelisatie in deze tijd. Zij konden hun persoonsgegevens erop meedelen.
Wij zijn blij dat 26 mensen zich hiervoor hebben aangegeven (15 Nederlandstaligen,
11 Franstaligen). Zij worden binnenkort uitgenodigd om in aparte taalgroepen samen
te komen. Mocht iemand nog bij een van de groepen willen aansluiten dan kan dat
door het toegevoegd briefje in te vullen en op te sturen. Als u van af de start wilt
meedoen, stel uw antwoord niet uit.
De namiddag werd afgesloten met een processie door de Heilige Deur, naar aanleiding
van het Jaar van de Barmhartigheid ook in Oostakker aangebracht, voor een
geanimeerde eucharistieviering.
Wij drukken onze dank uit voor uw deelname aan de Noveen en voor uw eventuele
aanwezigheid bij de opening in Banneux of de afsluiting in Oostakker. Als u bijzondere
gevoelens hebt naar aanleiding van de Noveen, de dag in Oostakker of verwachtingen
naar de toekomst toe, aarzel niet om uw indrukken naar ons door te spelen.
Namens de animatoren van het project
Leuven, 30 mei 2016

