
 

 

 
 



STAP JE HOOPVOL MEE  

in verbinding, vertrouwen, verantwoordelijkheid? 
 

 

VERBINDEN – VERTROUWEN – VERANTWOORDELIJKHEID 

Jezus van Nazareth was een mens met een grote diepte. Een man met een 

verrassende nieuwe kijk die de toenmalige wereld op zijn kop zette. Een diepgelovig 

mens die het Leven met een hoofdletter, God, Vader noemde. Een man die de eerste 

christenen ervoeren als de Weg, d Waarheid en het Leven. Een katholieke school 

spiegelt zich aan Hem. Wij worden uitgedaagd in woord en daad door Hem. 

 

 

 

VERBINDEN zoals Jezus van Nazareth 

‘Waar twee of méér in Mijn naam samen zijn, 

ben Ik in hun midden’ 

 

“Verbindingsmensen zijn altijd weer aangestoken door geestdrift en door geloof in 

anderen. Daarbij ruimte scheppen voor dialoog , vertrouwen koesteren, geduld 

bewaren en vooral de kunst beoefenen om met respect voor traditie te zoeken naar 

levenskracht van het nieuwe… Daarin ligt het grote mysterie van de 

verbindingsmens.” 

 

Jammer dat we zo overstelpt worden met oordelen over anderen… Hoe meer je 

oordeelt, hoe groter de tegenstelling tussen die ander en jou en hoe kleiner het gevoel 

van verbondenheid. 

 

Onze verbondenheid kan pas groeien als we stoppen met zoeken naar verschillen en 

we ons concentreren op de overeenkomsten met andere mensen. Meer leven vanuit 

het besef dat al wie je ontmoet op je werk , op straat, op reis, waar dan ook… 

hetzelfde zoekt als jij. Probeer die overeenkomsten echt te onderkennen en de 

verbondenheid kan groeien.” 
Vanuit een nieuwsbrief van de inspectie r.-k. godsdienst Marijke Vanhoutte 

 

 

 

 

 

Waar zie jij kansen tot verbindingsmens zijn? 

Hoe kunnen deze verbindingen onze regionale werking verrijken en versterken? 



VERTROUWEN zoals Jezus van Nazareth 

‘Het stillen van de storm’ – de angst 

niet laten overheersen maar vertrouwen hebben en geven. 

 

 

Mensen zijn vaak onredelijk, onlogisch en denken alleen aan zichzelf.  

Vergeef hen toch ondanks alles. 

 

Als je goed doet, dan kunnen mensen je ervan beschuldigen dat je het uit 

egoïstische motieven doet.  

Wees toch vriendelijk ondanks alles. 

 

Als je succesvol bent en slaagt, dan kan je valse vrienden en echte vijanden krijgen.  

Probeer toch te slagen ondanks alles. 

 

Als je steeds eerlijk en open bent, dan kunnen mensen je bedriegen en oplichten. 

Wees toch steeds eerlijk en open ondanks alles. 

 

Wat je in jaren hebt opgebouwd, kan iemand in één nacht vernietigen. 

Bouw toch op ondanks alles. 

 

Als je sereniteit en geluk hebt gevonden, dan kan men jaloers op je zijn. 

Wees toch gelukkig ondanks alles. 

 

Het goede wat je vandaag doet, zullen mensen dikwijls morgen weer vergeten zijn. 

Doe toch goed ondanks alles. 

 

Als je de wereld het beste van jezelf geeft wat je hebt,  

dan zal het nog niet genoeg zijn.  

Geef toch de wereld het beste wat je hebt. Ondanks alles. 

 

Uiteindelijk gaat het niet tussen jou en hen, maar tussen jou en jouw God. 
 

Moeder Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen waar maken: wat betekent dit voor jou concreet in onze netwerkingen?  

Hoe kunnen we angst en moedeloosheid tegen gaan? 



VERANTWOORDELIJKHEID zoals Jezus van Nazareth 

 

‘Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan,  

heb je aan mij gedaan.’ 

De radicaliteit van de Bergrede.  

Profetische radicaliteit in ons ‘ten dienste staan’,  

in onze begeleiding,  

in onze scholen. 

 

Hij is te doen 

Ga op weg! 

Tegen degenen die Hij uitzond, zei Hij: 

‘Neem niet teveel mee, geen beurs, geen dubbele kleding, 

geen vooroordelen of vooropgezette denkschema’s. 

Alleen jezelf heb je nodig: de mens die je tot nu toe geworden bent. 

Ga op weg met open handen: 

open handen om te geven van jezelf 

en open handen om te ontvangen. 

Ga op weg met open ogen 

om te zien waar volheid van leven is 

en waar dit leven wordt kapotgemaakt. 

Ga op weg met open oren 

om de vragen van mensen, de nood van mensen, 

en vooral de hoop van mensen te horen 

en te bewaren in het diepste van je hart. 

Waar je ook komt, 

breng vrede daar waar mensen wonen, 

genezing waar mensen gebroken zijn, 

en weer het kwaad door goed te doen. 

Breng Gods Rijk dichterbij in je manier van leven 

die getekend is door ’Ik zal er zijn voor u’. 

En wees niet bang want Ik ga met je mee. 
    bij Lucas 10, 4-11 uit ‘In zijn Naam’ van Carlos Desoete 

 

 

 

 

 

 

 

Welke verantwoordelijkheid kunnen en willen we opnemen  

in deze regionale werking, in onze netwerken op school? 

 

Hoe zien we onze eigen bijdrage hierin?  

En hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen, bemoedigen, bevestigen?  


