" Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die niemand winnen kan.
En het gaat maar tegen één man. Papa kijk dan? ( Bram Vermeulen in
de Tijd ) "
Christendemocraten, laten we samen in de vrijheid van wonderen geloven. Over de
vrijheid schrijft Thomas Merton in "Day of a stranger" een link naar de bossen. " Dit is
geen kluis, dit is een huis...Mijn voornaamste bezigheid bestaat erin te leven. Mijn
gebed is ademhalen... Hier in de bossen kun je het Nieuwe Testament zien : dit wil
zeggen, de wind waait door de bomen en je ademt hem in... "
Laten we samen in de vrijheid van de wonderbaarlijke bosredding geloven. Laat
die vrede van Christus neerdalen over de bossen van Brugge en Ommeland.
Laat bos bos blijven als rust- en stilteplek met bosmuzes. Die zijn trouwens erg
pluralistisch. Hierover meer
on line op www.ggf.be
In bijlage open bos brief aan Sint Maarten en alle politici van goede wil en een
boekbespreking over Bioboy en een gedicht ' non possumus ' alsook twee
verhaaltjes voor het kappen gaan in Klapperbos of Reuzenbos, de symboolplek waar
romanpersonages geboren werden...
vriendelijke bosgroet uit de Hanzestad www.ggf.be van Luc Vanneste
“ De droefenis hangt tussen de bomen. Alles valt naar beneden, niets valt naar
omhoog. Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je zag, maar dat er ver voorbij het zien
nog belangrijker dingen waren. En dat het dan kon dat iets plotseling naar boven ging.
Als je dat maar hard genoeg geloofde dan gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg.
Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet
veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta ik, tussen de dertig en de dood, terugkeren
kan niet meer. “ (Slotwoorden uit Enkel de daad van Marijke Libert, dank aan
uitgeverij Cossee)

