nachtwake op witte donderdag in de Magdalenakerk
Beste
In de laatste maanden werden we preventief
gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep, zijn
we nog aan het bekomen van de ramp in Haïti,
de gasexplosie in Luik en het treinongeval in
Buizingen.
Minder in de picture komt het angstwekkend
aantal zelfdodingen in onze streken en
scholen. Toch gaat het hier ook om een
maatschappelijke en persoonlijke catastrofe.
YOT vzw organiseert, in overleg met pastoraal verantwoordelijken van Brugse scholen, op
witte donderdag 1 april 2010 een nachtwake in de Magdalenakerk. We richten ons tot
leerlingen derde graad middelbaar en studenten hoger onderwijs, maar uiteraard is iedereen
welkom.
Met deze nachtwake willen we de dood helpen tegenhouden, tegen het cynisme in dat 'het
gebeurt, en we er niets aan kunnen doen'. Dit initiatief sluit aan bij een lange traditie, die
voldoende spirituele zuurstof biedt en zo maatschappelijk relevant is. We waken de ganse
nacht en laten het verdriet en de rouwverwerking na een zelfdoding expliciet aan bod
komen. Toch biedt het programma voldoende ruimte voor elke mens die een nacht wil
waken.
PRAKTISCH
In de kerk bieden we elk uur een concrete impuls aan, gevolgd door stilte. Tien minuten
vóór elk uur kan je de kerk verlaten of binnenkomen.
In de pastorie naast de kerk is er permanentie voorzien. Daar kan je even uitrusten,
ontspannen, iets eten of drinken.
Als de slaap je overvalt kan je in de kerk op het rode vlak wat rusten. Breng eventueel je
slaapzak mee.
De Magdalenakerk ligt in de Schaarstraat, aan het Astridpark in de Brugse binnenstad.

PROGRAMMA
20.00u Startmoment (o.l.v. Greet Mergaert). Vanuit rituelen, beelden en tekst willen we
samen starten door de woestijn heen, hoopvol gericht op toekomst.
21.00u Witte Donderdagviering. Een onbekende man nam op zijn GSM beelden op van een
oproerkraaier in Jeruzalem. We bekijken zijn verslag en komen dan in opstandige,
geweldloze actie.

22.00u Keuze tussen schrijfgesprek in de kerk of groepsgesprek rond zelfdoding in de
Pastorie (o.l.v. Kathleen Boedt).
23.00u Sacrale dans (o.l.v. Johan Deprez). In het ‘nu’ bewegen, er zijn zoals we zijn, met al
wat is. Zonder oordeel. Aandacht en bewustwording in verbondenheid, via het lichaam.
24.00u Inleiding en start van de film ‘Stalker’ van A.Tarkovski (o.l.v. Karel Bosch). De film
wordt vertoont op het grote scherm in de kerk.
De film toont ons hoe een gids, Stalker, een wetenschapper en een schrijver loodst door een
verboden zone naar de kamer van hun verlangen. In die verboden zone herkennen we een
aspect van onze maatschappij. In de stalker herkennen we een gids die ons toont hoe te
overleven in de zone. De film is heel sterk beeldend en meditatief. Andrei Tarkovski behoort
tot de top van belangrijke, spirituele cineasten. Je kan op elk verder uur vrij aansluiten. We
pauzeren telkens 10 minuten vóór het uur.
01.00u Korte inleiding en vervolg van de film ‘Stalker’.
02.00u Korte inleiding en vervolg van de film ‘Stalker’.
03.00u Korte inleiding, vervolg van de film ‘Stalker’ en nabespreking.
04.00u Stilte met tekstaanbod.
05.00u Bekijken en bespreken van een schilderij van kunstenaar Jan De Wachter. Het
schilderij zelf is in de kerk aanwezig.
06.00u Beeldmeditatie ‘Stil als wit’.
07.00u Einde met ontbijt in de Pastorie.

Programma onder voorbehoud van kleine wijzigingen. Laatste aanpassingen en verder
nieuws – ook tijdens de nacht - verneem je via www.yot.be.

ORGANISATIE
YOT vzw, een experiment rond ruimte, mens en religie. Alle informatie over dit
kerkherwaarderingsproject, verbonden met de Magdalenakerk, vind je op www.yot.be

