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ADVENT

Het Vredeslicht in Brugge
ligt de halve wereld overhoop met
elkaar, niet in het minst in Israël.
Het gaat dus niet om mooie waarden, die zijn er. Het gaat om persoonlijke inzet. Wat doe jij om het
waar te maken? Wat doe ik? Wat als
we elkaar niet begrijpen, verschillende meningen of belangen hebben? Dan besef je hoe simpel vrede
is: je moet het gewoon zelf doen. En
besef je ook hoe moeilijk het tegelijk
is.

Praktisch
De ontvangstceremonie is op
woensdag 18 december om
18.30 u. in de H. Magdalenakerk.
Aan alle aanwezigen bieden we,
naast het licht, ook warme soep aan.
Breng eventueel jouw lantaarn of
windlicht mee om het licht verder
te verspreiden in jouw buurt, instelling of organisatie. Je kan ook
ter plaatse een bijzonder windlichtje aankopen om het licht mee naar
huis te nemen.

Challenge accepted

Het Vredeslicht in de Magdalenakerk
Levenswijsheden in een notendop

aantal steden die zich inzetten voor
de verdere lokale verspreiding.

Woorden wekken, voorbeelden
strekken- juist? Oude spreekwoorden zetten soms hele verhalen neer
in een paar goed gekozen woorden.
Gebalde levenswijsheid van generaties ver, die we toch telkens opnieuw, al vallen en opstaan moeten ontdekken. Het vredeslicht in
Brugge is zo’n ontdekkingsreis geweest –en nog eigenlijk. Tijdens dit
proces vonden we er niet alleen de
waarheid achter dit spreekwoord,
maar ook elkaar.

Brugge

Het vredeslicht
Even kaderen: het vredeslicht begon zijn geschiedenis op de Oostenrijkse nationale televisie in 1986.
Aangestoken in Bethlehem werd
het zonder te doven overgebracht
naar Wenen als teken van vrede en
verbinding. Het raakte een gevoelige snaar, de symboliek was simpel
en krachtig tegelijk. Jaar naar jaar
sloten andere landen zich aan om
ook een vonk van het vredeslicht te
ontvangen. Intussen staat de teller
al voorbij de 30 landen, en zijn er
binnen die landen ook een groeiend

In Brugge zetten de pastorale eenheid Sint-Donatianus en YOT er
met geestdrift de schouders onder
om het vredeslicht hier ingang te
laten vinden. Mettertijd groeide het
idee dat het verbinden al begint bij
het organiseren en plannen vooraf.
Hoe krijg je mensen van alle leeftijden, achtergronden en levensvisies
verenigd, als je daarin niet zelf het
voortouw neemt? De lezer voelt het
al komen: woorden wekken maar
voorbeelden…
Vrede is een doe-het-zelf-concept
Niet toevallig is de vertrekplaats van
het vredeslicht het multiculturele
Bethlehem, een plek waar om elke
hoek een kans op conflict loert. Vrede kan daar enkel bestaan als iedereen elkaar persoonlijk en bewust de
hand reikt. Dat is een broos proces,
vol uitdagingen. Spreekt voor zich
dat we allemaal voorstander zijn
van vrede. Is er een levensbeschouwing die dit niét uitdraagt? En toch

De voortrekkers namen de handschoen op in Brugge. Verschillende partners werden mee rond de tafel gevraagd: stadsdiensten, vrijwilligers, andere levensbeschouwingen… Samen zitten we rond de tafel en denken we na. Kan de ontvangstceremonie nog in de kerk als
we het uitdrukkelijk willen openstellen voor alle gemeenschappen?
Jawel. Vrede gaat niet over neutraliteit. Dan is er helemaal geen kunst
aan. Het gaat om verschillen respecteren en gemeenschappelijke grond
vinden. Elkaars drempel over kunnen, ook létterlijk. Maar er wordt
ook gesproken over gevoeligheden.
In welke taal, in welk beeld kunnen
wij ons allemaal vinden? We luisteren, discussiëren, schrappen en
schrijven. Gaandeweg leren we elkaar steeds beter kennen. Gaandeweg wordt onze droom waar zonder
dat we het zelf merken. We wilden
mensen verbinden en we dachten
daarbij aan onze achterban. Maar
intussen zijn we zelf verbonden.
Het vredeslicht dat warmte en samenhorigheid wou brengen heeft
dat al lang gedaan, nog voor het
Brugge fysiek binnen kwam.

Samen onderweg
Dat is waarom er een protestants
koor zal zingen. Waarom we straks
naar de moslimgemeenschap bellen
of zij nog suggesties hebben. Waarom je nu in Kerk & Leven de woorden van een vrijzinnig humanist
leest. We zijn er nog niet, maar we
zijn wel samen op weg. Zo gaat dat
nu eenmaal met vrede. We hopen
niet alleen met onze tastbare vredesvlam de boodschap uit te dragen maar ook met ons proces. Want
inderdaad: woorden wekken maar
voorbeelden, die strekken.

Zelf een vredeslichtje aansteken en
komen afhalen kan daarna dagelijks
van donderdag 19 tot dinsdag 26 december van 13 tot 18 uur in de H.
Magdalenakerk (nabij het Astridpark).
Meer info
Zondag 1 december komt Jan Bethune naar Brugge. Tijdens 'De 1ste
dag' in het bisschopshuis zal hij
vertellen hoe het allemaal begon en
via welke weg het Vredeslicht tot bij
ons aankomt.
www.vredeslicht.be
Facebook: Vredeslicht Brugge

Anne-Flor Van Meenen
huisvandeMens Brugge
Een klein licht aansteken is niet zo veel,
maar wanneer we het met zijn allen aansteken, wordt het plots helder in Brugge!

Het Vredeslicht in Brugge is
een organisatie van onze Pastorale Eenheid Sint-Donatianus, YOT,
huisvandeMens, de Protestantse
gemeenschap, de moslimgemeenschap, Vierkant tegen eenzaamheid, stad Brugge.

