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Als jezuïet kan je bijvoorbeeld paus worden, maar 
je kan ook een zeer toegankelijk boek schrijven 
over keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. 
Nikolaas Sintobin koos voor de tweede optie, wat 
hem siert. Het heeft een prachtig boekje 
opgeleverd!
Het boek gaat over onderscheiding. Dat wil zeggen 
dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat 
naar de beste weg voor jou. Hoe maak je de beste 
keuze en gebruik je daarbij je gevoel, verstand en wil? 
Het boek is laagdrempelig, dat zeker, je hoeft geen vakjargon te beheer-
sen om het te kunnen lezen. En tegelijk –  het kan niet genoeg worden 
beklemtoond – neemt het de lezer helemaal au sérieux. Het maakt van 
haar of hem geen patiënt of hulpbehoevende die in omzwachtelde be-
woordingen heel voorzichtig bij de les moet worden gehouden. 
Integendeel.
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Het boek laat zien wat nodig is om te onderscheiden: innerlijk leven en 
fijngevoeligheid van hart, maar ook techniek, spirituele discipline, dos-
sierkennis, scherpe verstandelijke analyse, geduld en volharding. Of, 
zoals de auteur schrijft: “Onderscheiden vraagt dat je zelf alles doet wat 
je kunt. Tegelijk nodigt onderscheiden uit radicaal uit handen te geven 
om vervolgens te kunnen ontvangen. Onderscheiden is actief en passief 
tegelijk.”
Sintobin citeert verder een mooie tweet van paus Franciscus: “In het 
hart van de christen is er vreugde. Altijd!” Uiteraard zijn er in het leven 
van elke mens mindere momenten, maar we kunnen ons altijd optrek-
ken aan het hoopvolle geloof in de niet aflatende aanwezigheid van 
Gods liefde. 
De jezuïeten hebben een eeuwenoude expertise in aandachtig en luiste-
rend in het leven staan. Dit noemen zij ‘onderscheiden’. Dit boek ontsluit 
deze schat voor het brede publiek.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 17 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 24 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).


