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zaterdag 8 augustus

vakantie is …
… een goed boek lezen

verdiepen - verbreden - inspireren

goed boek

OH GOD
Schoonheid, goedheid en waarheid

magazine-uitgave van Kerknet
81 blz.
14 euro

Oh God! is een luxueus uitgegeven magazine van 
Kerknet, de digitale poot van de katholieke kerk 
in Vlaanderen. Er worden drie grote thema’s in 
behandeld: schoonheid, goedheid en waarheid. 
Zo krijg je onder andere exclusieve interviews met 
tv-antiquair in priesteropleiding Patrick van der 
Vorst, met bisschop Lode Van Hecke over zijn 
passie voor muziek, met Jeanne Devos over het 
goede in elk van ons en met sterrenkundige Leen 
Decin over leven en waarheid. Een prachtig magazine met een unieke 
inhoud.
Eén van de blikvangers in Oh God! is een interview met de Gentse bisschop 
Lode Van Hecke over zijn passie voor muziek.
Hij zegt: “Bij mijn intreden in de abdij durfde ik niet eens te zeggen dat ik 
muzikant was. Ik had schrik om me opnieuw te verliezen in die passie.”
“Er is de bekende uitspraak van de grote Zwitserse theoloog Karl Barth, die 
elke werkdag begon met een pianostuk van Mozart. Hij zei: Als God de Va-
der aan de engelen vraagt om muziek te spelen, dan spelen ze Bach. 

Maar als de engelen onder elkaar zijn, zonder God de Vader, dan spelen ze 
Mozart. God de Vader luistert aan de deur en Hij glimlacht.”
“Men zegt soms: muziek dient nergens voor. Ik zeg: ze dient om te leven.”

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 8 augustus. En het 
is er ook te koop. Vanaf dinsdag18 augustus kan u het inkijkexemplaar 
ook voor een week lenen.

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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