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ln Golklag ig. 2013, nr. 4 sloot dominícoon Marcel Braekers ziln biidroge
of mel lreffende zinnen ols: 'Religieuzen zouden veel meer oog moeten heb-
ben voor kleine, lokole gemeenschoppen en de notuurliike verbondenheíd von
wooruit door spiriÍuolitert opbloeit. Ze zouden durf oon de dog moeten leggen
zools Jezus von Nozorelh in zijn tiid. Het veronderstelt dat men creotief op
zoek goot noar plootsen en sifuoties woor er lekort is of mensen in de kou
bliiven stoon.' ln deze context wil ik u groog Adem-Tocht onder de oandacht
brengen.

TUFENWT'|G'LUSSERSENSp'|RÍTUAL'|TE'|' 
hilï:::ii5"m:t,""ïtiïi:tï

Mensen die hun octieve beroepsloop- ten tegenover de mootschoppeliike
boon beëindigen, richten hun leven uitdogingen? Kortom, ze stellen zich
voortoon onders in. Ze hebben nu vrogen bi1 het leven en bii de gong
meer tiid en ruimte voor verdieping, von zoken in de somenleving, de we-
voor levens- en zinvrogen. Ze stellen reld en de Kerk.

zich doorbii vrogen ols: hoe kiik ik Velen onder hen hebben intussen

oon tegen de veelheid von relotievor- kinderen en kleinkinderen die hen

men en tegen prongende levensvro- vonzelf confronteren met diverse le-

gen zools het begin en het einde von vensvormen en -overtuigingen. Woor
het leven? Hoe beleef ik het ouder vinden ze lochtgenoten en ontwoor-
worden? Welke keuzes mook ik von- den? Met wie kunnen ze over dit ol-
uit miin christen ziln? Woorin geloof les in vertrouwen spreken en vrijmoe-
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hen op een of ondere mon
De respectvolle uitwisseling
verdiept de persoonliike be
von het themo. Verriikt doo
inzichten stoot men doom
en meer open in het leven.
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ln ons lond moken heelu,ul
ele religieuzen deel uit ron
spreksgroepen. Op een ctoÍ

sen vindt een kring ook ee
onthool en een worme ple

religieuze gemeenschop.
ziin door blii om.

De religieuze honger bii sr

groot. Religieuzen kunnen

ontegenzeggeliik een behr
spelen. Zelf behoren ze intu

ol tot die groep von ouder r
mensen.

Religieuzen kunnen gist in
ziin, de dioloog bercÍ*
mensen op weg goon. Z
veel betekenen voor het gd
von senioren. Ze kunnen h

kringen ondersteunen q
bloed geven. Ze kunnen q
kringen stichten en oonslt
pen zoeken met zesligers r

dig uitwisselen? Adem-Tocht wil zo'n
oose en vindploots von gesprek ziin.

Uiteroord is de grote groep senioren
niet homogeen. Tussen zestig en ne-

gentig bevinden zich nog meerdere
'generotieí mel een verschillende be-
nodering von leven en geloof. Jonge
senioren ziin in een ondere tild groot
geworden don hun voorgongers,
ze hebben ondere dingen gelezen
en gehoord. Bovendien bestoon er
ook persoonsgebonden verschillen:
de ene mens denkt meer open, een
ondere meer gesloten ... Hoe don
oo( zoekt iedere mens noor inspiro-
tiebronnen en bokens. Uitwisseling is

cruciool in een levenslong groeipro-
ces.

Reeds in de ioren zeslig von de vo-
rige eeuw wos men zich in Fronk-

riik bewust von de groeikonsen no
het pensioen en de nood oon een
christeliike vindploots von dioloog.
'Leken' stichtten er de christeliike spiri-
tuoliteitsbeweging Vie Montonte. Die
is intussen wereldwiid verspreid in
meer don 50 londen.

ln 1975 kwom de beweging noor
Vloonderen en werd de eerste kring
von Gulden Leeftiid opgericht in Zo-
veniem. Sindsdien werden over heel

Vloonderen kringen gesticht. Op dit
ogenblik tellen we 1954 leden en

I35 kringen: 79 in Brugge, 19 in

Antwerpen, 17 in Gent, 13 in Me-
chelen-Brussel en7 in Hosselt.
Een beweging leeft en moet zich
voortdurend herbronnen: in 2009
zocht men een nieuwe noom die ook

iongere senioren kon oonspreken:
ADEM-TOCHT werd geboren.

;!1!.,,
Senioren die zich oonsluiten bii
Adem-Tochf, willen de vinger oon de
pols houden en met een open blik
kiiken noor de wereld von vondoog.
Ze willen hun levenshouding en ge-
loof (verder) vormen en verdiepen.
Adem-Tocht scherpt hun engogement
en dienslboorheid oon. De vertrouw-
volle uitwisseling in groepen smeedt

vriendschopsbonden.

Gespreksonderwerpen worden ioor-
liiks door de kringen oongebrocht.
Themo's worden uitgewerkt in het
tweemoondelilkse tiidschrift Adem-
Tocht. Ze worden zo levensecht en
eigentiids mogeliik benoderd, in een
eenvoudige tool. Elk ortikel is een
opstop noor uitwisseling en dioloog.
lnspirerende vrogen onder het ortikel
helpen doorbil.

Adem-Tochters lezen het ortikel
voorof thuis en kruisen oon woorbii
ze nog uitleg nodig hebben en wot
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hen op een of ondere monier rookt.

De respectvolle uitwisseling in groep
verdiept de persoonliike benodering
von het themo. Verriikt door nieuwe
inzichten stoot men doorno sterker

en meer open in het leven.

*HXtt ALS vooRTREKKERS

ln ons lond moken heel wot individu-
ele religieuzen deel uit von zo'n ge-
spreksgroepen. Op een oontol ploot-
sen vindt een kring ook een gostvrii
onthool en een worme plek in een

religieuze gemeenschop. Mensen
ziin door blil om.

De religieuze honger bil senioren is
groot. Religieuzen kunnen doorbii
ontegenzeggeliik een belongriike rol

spelen. Zelf behoren ze intussen veel-
ol tot die groep von ouder wordende
mensen.

Religieuzen kunnen gist in het deeg
ziin, de dioloog bevorderen, met

mensen op weg goon. Ze kunnen

veel betekenen voor het geloofsleven
von senioren. Ze kunnen bestoonde
kringen ondersteunen en nieuw
bloed geven. Ze kunnen ook nieuwe
kringen stichten en oonsluiting hel-
pen zoeken met zestigers en zeven-

tigers die nog onvoldoende hun weg
vinden noor Adem-Tocht.

*
Wonneer u dit leest, begint het hope-
liik te kriebelen om (verder) mee te
doen.
Adem-Tocht heeft een uitgebreide
website: http://www.kerknet.be/
microsite/odemÍocht/. Door vindt u

niet olleen heel wot informotie, moor
ook de nomen, telefoonnummers en
e-moilodressen von de voorzitters die
u kon contocteren (kies links in het
menu voor contoct).
Omdot niet iedereen over internet be-
schikt, liist ik ze even voor u op: Ant-

werpen: Mio Verbonck, 0495 28 65
3B - Brugge: Morio Seurinck, 0423
211 681- Gent: Renée Smet, 09 352
75 56 - Hosselt: Hubert Schepers,
011 52 21 8ó - Mechelen-Brussel:
Komiel De Wiile, 02 731 19 9l en

lnterdiocesoon: Eric Bruneel, 059 32
20 22.

Mogen we de komende tiid reocties

verwochten vonuit de wereld von de
religieuzen?

Mio VERBANCK




