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Het wordt echt beter

Liselotte ANCKAERT

Dankzij Stille Abdij blijven mensen thuis biddend verbonden met de parochie
Teksten zijn vooral bedoeld
voor wie niet zelf naar de kerk
kan
Inmiddels verspreid in
verscheidene parochies
Doorgaans brengen
communiedragers boekje aan
huis

Nu er al enkele maanden geen reguliere publieke vieringen
kunnen plaatsvinden in kerken, neemt de aandacht voor
persoonlijk gebed toe en herontdekken velen de kracht
daarvan. Sommige gelovigen blijven om te bidden in hun
eentje naar de kerk trekken, anderen richtten thuis daartoe
een ruimte in als gebedshoek. Nog anderen bidden vanuit
hun ziekenkamer of -bed. Stuk voor stuk zijn het manieren
om verbonden te blijven met de parochiegemeenschap, met
de wereld en met God.
Terwijl velen ernaar uitzien de eucharistie opnieuw te kunnen
bijwonen, is voor wie door ouderdom, ziekte of beperking niet
naar de kerk kan thuis bidden de enige optie. Om hen te
ondersteunen, lanceerde de gewezen Margaretaparochie in
Knokke, vandaag deel van de pastorale eenheid Tiberias
Knokke-Heist, in 2007 het tijdschrift Stille Abdij. Tot heden
verschijnt het boekje met bezinningsteksten en gebeden bij
de weekendliturgie vier keer jaarlijks.
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Priester Pradip Smagge zelf brengt een
exemplaar aan huis. © Pastorale eenheid
Groene weiden Damme

„Ik koester nog de digitale versie van het eerste nummer”,
zegt de Brugse deken Lieven Soetaert, die toen als priester in
Knokke mee aan de wieg van het tijdschrift stond. „Tijdens
huisbezoeken ervoeren we dat wie niet naar de kerk kon, extra leed onder de eenzaamheid. Om met
hen verbonden te blijven, besloten we vier keer jaarlijks de teksten van de zondagslezingen te
bundelen. Parochiemedewerkers brachten het boekje bij de mensen thuis. Ook in de kerk lagen er
altijd enkele exemplaren.”
„Dat is vandaag niet anders”, zegt Marianne Pauwaert, die sinds 2012, in opvolging van zuster
Maria Vanbaelenberghe, de redactie van het tijdschrift op zich neemt. „Stille Abdij sluit aan bij de
gebedstraditie van mensen die geloven dat we het leven zelf niet
in handen hebben en dat God de Bron is van ons leven en ons
„In het gebed komen we
draagt. In het gebed komen we zijn kracht, liefde en goedheid op
Gods kracht, liefde en
het spoor. De naam van het tijdschrift verwijst naar de stilte die
goedheid op het spoor”
iemand ervaart wanneer hij of zij alleen is of in zijn eentje bidt,
alsook naar een abdijgemeenschap waarvan bidden het hart
vormt en de manier is om verbonden te blijven met elkaar, de wereld en Gods schepping. Om in een
gepaste gebedssfeer te komen, raden we aan eerst een kaars te ontsteken en indien mogelijk enige
tijd naar rustige muziek te luisteren. Vervolgens nodigen we de mensen uit het Gebed van de dag
één keer of meermaals te lezen en daarop enkele intenties te formuleren. Afsluiten kan met een
Onzevader of een Weesgegroet.”
De vormgeving van Stille Abdij is in handen van priester Pradip Smagge, die na zijn vertrek uit
Knokke het tijdschrift lanceerde in de pastorale eenheid Groene weiden in Damme. „De oplage in
Damme bedraagt een tachtigtal exemplaren”, zegt hij. „Het boekje wordt vooral bezorgd aan
mensen die thuis de communie ontvangen, hoewel dat in deze coronatijd niet vanzelfsprekend is.
Op die manier behouden we een band met wie niet naar de kerk kan komen.”
Behalve in Knokke en Damme telt Stille Abdij ook in Blankenberge een vast lezerspubliek. „Hoewel
er soms iemand wegvalt door overlijden, noteer ik geregeld ook vragen van nieuwe
belangstellenden”, zegt Marianne Pauwaert. „Dat doet altijd deugd. Dan weet je weer voor wie en
waarom je het doet. Doorgaans bedraagt de oplage in Knokke honderdvijftig exemplaren, maar vaak
is dat te weinig. Reden te meer om voort te doen.”
Bekijk het meest recente nummer op www.tiberias.be/blog/stilleabdij. Medewerkers van parochies, woon-zorgcentra of
ziekenhuizen die zelf Stille Abdij willen verspreiden, kunnen de teksten in Word opvragen en vervolgens vrij aanpassen en
opmaken. Meer informatie via info@groeneweiden.be.
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