Preek 5 zondag 2016
Er was nog al wat commotie toen onze gouverneur vroeg om de vluchtelingen geen eten te
geven.
Want hij wou geen tentenkamp aan onze kust zeker niet genre Duinkerke Calais. Daarom
mogen we ze niet aantrekken .
Sommigen vergeleken zijn uitspraak met de vraag om aan de kust geen meeuwen meer te
voederen. Juist alsof mensen vluchten om een kom soep en een boterham. Ze willen naar
Engeland maar niet zo eenvoudig en intussen kan het koud zijn, regen enz.
Anderen waren stouter, onder meer de griep deskundige Prof Van Ranst, die we deze weken
wellicht nog vaak op het scherm zullen zien in verband met de griep . Hij zei de gouverneur
is een CD en V die misschien iedere zondag naar de mis gaat waar men wel een andere taal
hanteert de werken van barmhartigheid, o.a. andere hongerigen spijzen, de vreemden
opvangen.
Ik weet niet of de gouverneur geregeld naar de mis gaat, maar hij stelt christenen wel voor
een uitdagend probleem,
in de kerk vertelt men schone tal.. ook voor mensen in nood
maar erbuiten ?
Wat is Christen zijn.. of om in thema van evangelie te blijven : wat is volgeling van Jezus zijn
Vroeger vooral naar de mis gaan, - bij kerkelijk leiders het grote discussiepunt, vb welke
kerken moeten openblijven, in zeker zin de zondagsrust onderhouden – ook al ter discussie
al is het niet duidelijk mocht men de zondag geen gras afrijden omwille van katholieke leer
of om de duiven niet te storen die moesten vallen.
sacramenten ontvangen doopsel vormsel, eucharistie, huwelijk en kerkelijk begraven
worden
vasten, en dan vooral op persoonlijk vlak geen abortus plegen, seksuele moraal
onderhouden, en geen euthanasie
Maatschappelijk was men al veel minder duidelijk..
Nu, vooral tegenstrevers wijzen ons op inconsequenties. Voor armen opkomen, betekent
dat in concrete gevallen ook eten geven
Bovendien het vluchtelingen probleem is moeilijk en zal in de toekomst nog moelijker
worden
misschien mag ik even verwijzen naar een uitspraak van de burgemeester van Menen
ze zei vluchtelingen die geregulariseerd worden zullen geen huizen huren in Knokke Heist,
maar misschien wel in Menen waar de huurprijzenlager zijn.
Nu ook hierbij zou men kunnen opmerken de mensen die nu in Duinkerke Calais zitten en
eventueel naar de Belgisch kust zouden komen zullen geen huizen willen huren, maar willen
naar Engeland.
Ik denk dat iedereen allereerst moeten toegeven dat het vluchtelingen probleem een
immens probleem is en we zien het einde nog niet.
Wij moeten zeker hopen dat ook bij ons geen kampen komen zoals in de streek Duinkerke
Calais, waar mensen in deze weeromstandigheden bijna niet menselijk kunnen leven.
Wij vragen ze niet , maar ze zij er.
We hebben wel de conventie van Geneve maar daar gaat om oorlogsvluchtelingen maar zijn
het hier economische vluchtelingen.
Die vluchten om het beter te hebben

Lieve mensen misschien wel maar ook bij ons is het gebeurd
Veel landgenoten zijn vorige eeuw uitgeweken va USA en Canada om het beter te hebben
veel Vlaamse boeren uitgeweken naar Wallonië, ook bijna een buitenland.
Het is begrijpelijk dat mensen zoeken om het beter te hebben al zullen anderen terecht
opmerken het zijn soms sterke figuren zouden ze niet beter in hun land blijven om daar te
helpen aan de opbouw van hun land.
Lieve mensen dat doet mij een beetje denken aan vasten, die woensdag begint en die al vele
jaren verbonden is met Broederlijk delen
- belangrijk omdat men erkent dat in vele landen nog armoede is – we zouden het met
onze welstand wel eens vergeten
- zeggen we willen de mensen ter plaatse helpen
maar het is ook verbonden met vasten
in het verleden is vasten wellicht te eenzijdig verbonden geweest met eten, drinken,
minder eten, bij kinderen ook al geen snoep wij minder feesten al is dit afgezwakt
maar vasten zou misschien ook aan ander invulling kunnen krijgen
ons geweten wat vormen… ook al is het niet gemakkelijk
wij zijn als individu niet onmiddellijk de oorzaak van de armoede in de wereld
maar wij leven in een maatschappij waar economie moet groeien
en dat kan onder meer maar door export maar ook door import. Wij voeren de meeste
grondstoffen in. Ook voor onze moderne toestellen als ipad, ipod, tablet.. dat we niet
kunnen missen
Wellicht moeten we die niet willen missen, maar misschien zoals we deden bij kleren, letten
wij voldoende voor grondstoffen tegen welke lonen moeten mensen, ook kinderen werken
voor onze kleren maar ook voor onze grondstoffen.
Maar nog een serieuze vraag
In welke mate draagt economische groei bij tot ons gevoel van gelukkig te kunnen zijn;
een zeker welvaart in elk geval.. belangrijk : eten hebben en goed kunnen eten, op reis gaan
en goede woning met comfort, maar er is blijkbaar ook een andere kant
hoe rijker bepaalde mensen in onze maatschappij worden hoe ongelukkiger we ons voelen.
een van onze problemen is dat wij eigenlijk na-apen. Wij willen ook dat kunnen.
Kunnen wij het niet : dan voelen wij ons ongelukkig.
In elk geval woensdag beginnen we eraan : welkom in Aswoensdagviering
John Dekimpe, 6 februari 2016

