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Stiltemoment 
 

    als bidden helpt … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auguste Rodin – La Cathédrale 

 

 
 
Onze stilte-momenten gaan maandelijks door (behalve in juli en augustus) 
om 19u30 in de kapel van de SINT-JOZEFKERK, Rerum Novarumlei, 
Brasschaat Driehoek, telkens op een woensdag. 
 
St.-Jozefparochie Brasschaat Driehoek Rerum Novarumlei 24 

telefoon: 03 651 80 49 e-mail: st.jozef.brasschaat@skynet.be 
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  Stiltemoment       
  als bidden helpt … 

 
 

“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het 
verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.” (Mt.6,6) 
 
De maandelijkse stiltemomenten hebben als doel: dat we als gelovige gemeenschap tijd 

(vrij) maken voor het meest kwetsbare in onze samenleving. Daar waar de mens op zijn 

zwakst en zijn breekbaarst is, daar kan gebed en stilte heil brengen. Wat verwaarloosd en 

wie vergeten wordt in onze samenleving, krijgt van ons meer dan één minuut stilte. 

Misschien zijn de momenten ook stil door de grote afwezigheid van mensen: God, voor 

vele mensen de grote afwezige, krijgt hier de volle ruimte. Waar wij met lege handen 

staan, machteloos en liefdevol, mag Hij ten volle tot zijn recht komen. Hij lost niets op, 

tenzij door het helemaal met de mens, zijn evenbeeld, te breken en te delen. 
 
 
SEPTEMBER  08/09/2021 In goede en slechte tijden – verzoen je met het leven   

OKTOBER     13/10/2021 Iedere mens is kind van God. 

NOVEMBER  10/11/2021 Uit naam van al de mijnen: liefde bouwt op ruïnes. 

DECEMBER  08/12/2021 Er zijn altijd engelen; we zoeken ze alleen enkel met kerst. 

JANUARI   12/01/2022 Eenheid in verscheidenheid. 

FEBRUARI   09/02/2022 Elke dag opnieuw wordt het licht: elke morgen begint een 

nieuwe dag... 

MAART   09/03/2022 Eerbied voor andere culturen. 

APRIL   13/04/2022 De weg van Pasen naar Pinksteren: 4 stopplaatsen om even 

bij te mijmeren: Pasen, Emmaus, Hemelvaart en Pinksteren. 

MEI    11/05/2022 Maria, een moeder uit de duizend. Zoals Maria God in je leven 

binnen laten. 

JUNI    08/06/2022 “Onrustig is mijn hart tot het rust vindt bij jou.” 


