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Niet zonder hoop van Tomáš Halík is een theo-
logisch boek over de zoektocht naar hoop voor 
vandaag. Hoop wordt juist in tijden van crisis 
sterk ervaren, zowel in het persoonlijke leven 
als in een samenleving. Hoop is dan een 
opening waardoor de toekomst een lichtstraal 
in het heden werpt. Halík beschrijft verschil-
lende vormen van menselijke hoop en laat zien 
wat zij kan bieden, bijvoorbeeld wanneer we in 
het leven stuiten op levensvragen of ingrijpende ervaringen. 
Die hoop is enorm zwak en vraagt een gevoeligheid voor woorden als 
‘misschien’ en ‘nog niet’. Dat lijkt weinig om op te bouwen, maar Halík 
geeft ons de gedachte in dat ze onmisbaar zijn in en buiten de kerk. 

God is onze hoop, niet ons ‘bezit’ (p. 111).

Dit boek vraagt een trage en bijna meditatieve manier van lezen. 
Neem deze vakantie de tijd, enkele dagen, een week de tijd 
om in de hoop te gaan staan.

zaterdag 4 juli

vakantie is …
… een goed boek lezen

verdiepen - verbreden - inspireren

goed boek
Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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