
 
 
TERUGBLIK VREDESVIERING BLAASVELD 11 NOVEMBER 
 
Naar jaarlijkse traditie had in onze Sint-Amanduskerk op 11 november ll. de 
vredesviering plaats. Anita heette als voorganger iedereen van harte welkom om 
samen, los van elke gelovige of politieke overtuiging, - zo broodnodig in deze tijd – te 
bezinnen over de donkere bladzijden uit ons verleden. Ze drukte tevens de wens uit om 
ons samen te scharen achter een droom van vrede. We willen en kunnen niet blind zijn 
voor de gevolgen van oorlog: miljoenen vluchtelingen wereldwijd, maar ook hier bij ons. 
 
Wat is vrede? Vrede is elkaar vinden over alle grenzen heen en geboeid zijn over het 
anders zijn van de andere. Wanneer de macht van de liefde, de liefde voor macht 
overwint, zal de wereld vrede kennen, zong Jimi Hendrix. Als je vrede wil sluiten met je 
vijand, werk dan met hem samen, dan wordt hij je partner, zei Nelson Mandela. 
Het was een intense viering, met Anita als voorganger en Marieke als lector.  
 
Prachtige, diepgaande teksten en mooie toepasselijke liederen die de talrijke 
aanwezigen zichtbaar ontroerden, wisselden elkaar af. De teksten verwoordden dan 
ook heel duidelijk wat er fout gaat in de wereld en dus ook in ons land!  
‘Je komt in België binnen als vluchteling, je wordt asielzoeker en je eindigt als illegaal. 
Tenzij je asiel krijgt natuurlijk. Maar eerlijk: je hebt meer kans op de lotto te winnen.’ of 
‘Gezocht: nieuwe Mozes om de Middellandse Zee te splijten’. Zinnen die je dwingen om 
er dieper over na te denken en koude rillingen bezorgen.  
Zoals ieder jaar zorgde het trompetgeschal door enkele leden van de Blaasveldse 
fanfare eveneens voor een heel aparte sfeer in onze kerk. Tijdens de traditionele 
offergang, kreeg iedereen een herinneringsprentje waarop toepasselijke teksten staan. 
De opbrengst van deze offergang gaat zoals altijd naar Argos. 
 
Eén van de teksten op het prentje willen we jullie niet onthouden. 
   
Wat is terugkeren nog meer 
behalve het verlangen waarmee 
je droomt van de terugkeer 
dagen, nachten, nachten, dagen, 
in de regen 
snakkend naar zon onder  
gastvrije, onherbergzame luchten. 
Wat is uiteindelijk terugkeren 
voor iemand die geen toerist is? 
Voor iemand die alles is kwijtgespeeld? 
   
Wij durven geloven, altijd en ondank alles, in de nieuwe mens, in een nieuwe aarde 
waar gerechtigheid en vrede heersen. Dat is ook Gods eigen droom. 
 
Ons parochieteam wil uitdrukkelijk de plaatselijke fanfare, het gemeentebestuur, NSB 
Blaasveld en iedereen die meewerkte aan deze viering, bedanken voor hun inzet. 
 
 



 

 
 

 


