Een onvergetelijke ervaring van gemeenschap, verwondering en openheid voor
het mysterie

De jongeren van Effata uit Gent deden op 27 & 28 juli een dropping van de Tjammelberg naar Tiegemberg. Ze
stapten meer dan 20 kilometer langs berg & dal, mooie landschappen en kapelletjes om te eindigen aan de bron van
St.-Arnoldus aan de Boskapel. Na de grootste honger gestild te hebben aan een heerlijke koude pastasalade,
verkenden ze de speeltuin, speelden een gezelschapsspel en deden een fotozoektocht bij valavond in het park.
Tijdens het terugblikmoment van de avond zei iemand: “Ik vond het een fijne dag. De laatste kilometers waren lastig,
maar omdat we elkaar hadden lukte het om vol te houden. Ik had nooit gedacht dat we in een kapel mochten
slapen. Ik vind dit best wel spannend.”
Om de dag af te sluiten maakten ze het muisstil en luisterden
naar de bomen, de vogels en de wind om daarna diep in hun
slaapzakken te kruipen. De kleine kaarsjes werden omwille van
de brandveiligheid uitgeblazen, maar de noveenkaarsen bleven
branden. Zo brachten ze de nacht, zoals de kleine Samuël,
tussen de brandende noveenkaarsen van de boskapel door.
Toen ze de volgende dag werden gewekt door de vogeltjes en
het ochtendlicht staken ze de kleine kaarsjes opnieuw aan.

“De mensen hebben die kaarsjes aangestoken
omdat ze zorgen hebben. Ik vind dat ze verder
moeten branden.”

We willen het parochieteam van Anzegem-Vichte van harte
bedanken voor hun gastvrijheid en deze bijzondere ervaring. Deze jongeren hebben dankzij jullie een onvergetelijke
ervaring van gemeenschap, verwondering en openheid voor het mysterie dat ons draagt mogen meemaken.

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door het Space for Grace-project van het IPB. Effata is een
christelijke gemeenschap onderweg die zijn thuis vindt in de Clemenspoort in Gent en geïnspireerd is door
redemptoristen. Meer info hierover: www.effata.be/regenboog.

