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Beste Zusters Arme-Claren Coletienen van Gent, 

Klooster Bethlehem,  

 

Het is diep ontroerd dat ik jullie toespreek in een moment van afscheid 

nemen, in de aanwezigheid van zoveel mensen die van jullie houden. 

Afscheid nemen raakt ons des te meer omdat jullie congregatie meer dan 

600 jaar Gent bewoond heeft. Ik zou bijna durven zeggen: Gent 

beschermd heeft door gebed en eenvoudige aanwezigheid. Jullie hebben 

de vlam lang levendig gehouden. We hoorden het zopas nog.  

 

Maar – en ik richt mij nu tot iedereen, beste vrienden, zusters en 

broeders in de Heer – we komen niet samen in een eucharistieviering om 

een religieus tintje te geven aan onze menselijke emoties, hoe diep die 

ook zijn. We zongen zopas: “Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus 

woont voelt de liefde zich thuis”. En een beetje verder in hetzelfde lied: 

“liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt”. We zullen steeds in liefde 

verbonden blijven, ook wanneer jullie naar Lokeren zullen verhuisd zijn. 

We aanvaarden – precies omdat we liefhebben, omdat we beminnen met de 

liefde die komt van God – ja, we aanvaarden de plaats die God ons geeft.  

 

We zijn hier in het geloof dat het eucharistisch dankgebed in alle 

omstandigheden zijn volle betekenis heeft. We zijn dus samen om in 

gebed – in dankgebed – onszelf toe te vertrouwen aan de Heer van alle 

leven en van onze menselijke geschiedenis. Wat er ook gebeure, we zijn 

op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niets, niemand is 

definitief of absoluut in dit bestaan.  De heilige Clara schreef in haar 

eerste brief aan Agnes van Praag: “Het rijk der hemelen wordt door de Heer 

alleen aan de armen beloofd en geschonken.” 

 

Deze armoede omarmend vertrouwen we ons toe aan “God (die) 

barmhartig (is) voor al wat Hij maakte” (tussenzang Ps 145, 9). We rekenen 

erop dat niets van wat goed is geweest verloren zal gaan. “Heer Jezus 

Christus, zoon van de levende God, wees ons genadig”. Kyrie eleison.  


