
goed boek

OH GOD
ONDERWEG

magazine-uitgave van Halewijn
16 euro

Na het succes van de eerste editie van het magazine 
OH GOD! in 2020, kon een tweede editie niet uitblijven. 
Dit keer is het centrale thema ‘onderweg’. De redactie 
pakt deze keer uit met een extra dik nummer, met daar-
in zelfs een interview met paus Franciscus. Het werd een openhar-
tig gesprek over onderweg zijn en de levenslessen op je pad.
Dit tweede nummer heeft uiteraard nog veel meer te bieden: ge-
sprekken met onder meer zanger Herman Van Veen, voetbalcoach 
Roberto Martinez van de Rode Duivels, kunstenaar Johan Tahon, 
enz. Voorts lees je in het magazine ontroerende getuigenissen over 
Compostela-bedevaarten en bijdragen van onder andere Rik Torfs 
en Lieven Boeve.
Als kers op de taart bevat het magazine een 20 blz. dikke fotospecial 
over de abdij van Westvleteren.

De eerste christenen werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Niet 
‘mensen van het doel’ of ‘mensen van het Rijk Gods’ of zelfs ‘men-
sen van Jezus’. We zijn mensen van de weg, eeuwige probeerders. 
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Vaak zoals in de processie van Echternach: drie stappen vooruit en twee 
achteruit. Soms verliezen we het doel haast helemaal uit het oog. Maar 
een kronkelweg is ook een weg, en met een omweg kom je er ook. Al-
leen duurt het wat langer.

Onderweg ontmoet je de hele wereld. Snelle en trage tochtgenoten. 
Mensen die in dezelfde richting lopen en mensen die een andere kant uit 
gaan. Ook die laatsten kom je later soms toch weer tegen. Er zijn men-
sen die de weg volpraten met hun gedachten en gevoelens, en mensen 
die stil worden van wat ze zien en dat liefst zo houden. Mensen die een 
groot verdriet meetorsen en anderen die lichtvoetig over de paden hup-
pelen. Allemaal over dezelfde wegen.

Misschien is dat van al dat wandelen en onderweg zijn de belangrijkste 
les: dat we allemaal hetzelfde willen, ook al gaan we er langs andere 
wegen naartoe. We zijn op zoek naar vrede en schoonheid, naar goed-
heid en vriendschap, naar zorg en solidariteit, naar respect en harmonie.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 3 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 10 juli 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 donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt 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 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


