
Sint -Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 17 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 18 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 19 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden buurvrouw 
Maandag 20 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 21 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 22 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor de kleine kinderen 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 19 juni 
Stilstaan op zondag 
Donderdag 23  juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
De stellingen zijn verleden week geplaatst rond de toren van de kerk. Er moet nu bovenaan in 
de toren nog gewerkt worden zodat het kruis en de haan terug op hun plaats kunnen komen. 
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DE ONWETENDEN ONDERWIJZEN 
 
Laten we nu eens een geestelijk werk van dichterbij bekijken: de ‘onwetenden onderwijzen’, in het 
Latijn bij Thomas “docere ignorantem”. 
Al heel vlug zal men terecht zeggen: ” dat is een taak voor het onderwijs”.  Niet toevallig heeft het 
christendom al eeuwen veel tijd en moeite geïnvesteerd in de opvoeding van jonge mensen. In onze 
streken hebben kinderen wel niet altijd de indruk dat men hen een gunst bewijst, in 
ontwikkelingslanden is men er zich veel meer van bewust. De maatschappij en de kerk hebben op dit 
gebied een heel belangrijke taak. 
Als je je verder afvraagt waaruit de ‘ignorantia’, de onwetendheid zo allemaal kan bestaan ligt er een 
heel veld open. Er is veel dat we weten, er is nog veel meer dat wij (nog) niet weten. Een mens kan 
van dag tot dag nieuwe dingen leren over zichzelf en de wereld. Permanente opvoeding noemt men 
dat, levenslang leren. Het is een taak die we op onszelf kunnen nemen.  
Als het gaat over ons geloof schrijft Paulus ‘thans kan ik slechts ten dele’ (1 Kor. 13, 12b). Meer dan 
eens beschrijft hij daarom zijn verlangen om Christus beter te leren kennen (Fil. 3, 10-12). Het is een 
ietwat ongewone toepassing van het geestelijk werk, maar wel heel zinvol voor ieder gelovige. 
Kerk en maatschappij zijn geroepen om de onwetenden te onderwijzen, je kan ook jezelf steeds verder 
laten groeien in geloof, in hoop en in liefde. 
Anselm Grün, een heel gekende schrijver van religieuze boeken, heeft ook over de geestelijke werken 
een artikel geschreven. Hij zet als titel: “Dit is iets dat over u gaat”: wat je een ander wil leren is iets 
wat hem persoonlijk kan raken. Dat kan maar met iets wat je zelf geraakt en gevormd heeft.  In het 
evangelie van Mattheus lezen we tijdens deze weken in de eucharistieviering de bergrede. Vlak na de 
zaligsprekingen zegt Jezus “gij zijt het zout der aarde … gij zijt de stad op de berg … gij zijt het licht 
op de kandelaar …” (Mt. 5, 13-16). “Woorden wekken, voorbeelden trekken”. De onwetenden 
onderwijzen, zonder veel theorie of gepraat, bewust of onbewust, ligt in het bereik van iedereen: “Geef 
het goede voorbeeld”. 
 
GOEDE RAAD GEVEN 
 
In het Latijn bij Thomas staat er: ‘consulere dubitanti’,  de twijfelende raad geven. Alternatieven zijn 
“goede raad geven”, “in moeilijkheden goede raad geven”,  
In zekere zin sluit dit heel dicht aan bij het vorige werk. Veel commentaren hebben het over de hulp 
aan mensen die geloofstwijfels kennen. Het kan ook breder gezien worden. Mensen vragen om tot 
klaarheid te komen over de wereld, de kerk, over zichzelf. Op dit gebied wordt zeker hulp verwacht 
van mensen die er professioneel mee bezig zijn zoals geestelijke leiders, leerkrachten, psychologen, 
theologen, maatschappelijke werkers enz.  
Goede raad geven of krijgen is geen evidentie. Het spreekwoord “Goede raad is duur” wijst er op dat 
sommige situaties zo ingewikkeld zijn dat er veel betaald moet worden aan specialisten om verder te 
geraken. Gratis die goede raad geven is inderdaad iemand helpen in zijn nood. 
Zijn het dan alleen de specialisten die dit werk kunnen verrichten? Anselm Grün heeft hier als titel: 
“Twijfel maakt mensen menselijk”. Iemand toe staan te twijfelen en niet onmiddellijk klaar staan met 
oplossingen kan ongelooflijk veel deugd doen. Zo gemakkelijk wordt twijfel niet aanvaard. Men ziet 
het soms als een teken van zwakheid die niet toegestaan wordt of als een bedreiging voor de eigen 
(schijn-)zekerheden. Daartegenover kan juist geloof in mensen hen vooruit helpen.  
Goede raad geven is op de eerste plaats is luisteren, vol respect voor wat in een ander leeft. Dat geldt 
voor ons allen. In geloofstermen is raad geven altijd luisteren naar Gods Geest: “Allen die zich laten 
leiden door de Geest van God zijn kinderen van God” (Rom. 8, 14). Hij is uiteindelijk de grote 
Raadgever. Samen luisteren naar Gods Geest tot er vrede komt in het hart, daar gaat het om. 
 


