
WERKEN 
     AAN...

In de afgelopen maanden hebben 
verschillende mensen met elkaar gesproken 

over de koers van Kapelgemeenschap Ter Linde 
voor de toekomst en ook over de mate waarin 

daarop sturing zou moeten plaatsvinden.

Daarop hebben we ons als bestuur gericht 
op het vinden van een helder speerpunt voor 
de komende ti jd. Een nieuwe missie, waaraan 

onze Kapelgemeenschap niet alleen intern, 
maar ook meer nadrukkelijk naar buiten toe 

haar bestaansrecht wil ontlenen, 
waar zij op aangesproken wil worden.

Om daar gericht invulling aan te geven,
 is die missie nu op papier gezet, 

waarbij het Manifest van Liefde, opgesteld bij 
de oprichti ng van de Kapelgemeenschap, 

als basis dient.
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HOE HET 
OOIT BEGON…

Eeuwen geleden.
Ergens in het Midden-Oosten.

Een jongeman nam het op tegen de gevesti gde orde.
Zijn verzet was opzienbarend.
Geweldloos, in taal en daden.

Zijn missie: 
“heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad”

Zijn naam: 
Jezus van Nazareth, 

kind van Jozef en Maria, 
liefdevol Gods zoon genoemd

Zijn missie is de bron van het Manifest van Liefde, 
in 2012 als Kapelgemeenschap Ter Linde

nogmaals bekrachti gd. 

Anno 2022 willen wij als kapelgemeenschap 
bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid.

Verbindend zijn waar nodig en
inspirerend waar het kan! 

Een missie 
die ons elke dag uitnodigt

opnieuw daaraan te beginnen…

DOE JE MEE? 

Als Kapelgemeenschap ter Linde
willen wij bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid. 
Verbindend zijn waar nodig en inspirerend waar het kan.

Die missie vraagt om concrete acti e! 
In beweging komen om anderen te ontmoeten. 
Werkelijk te ontmoeten, van mens tot mens. 

Verdraagzaamheid vraagt om inleving. 
Een bereidheid om je te willen verplaatsen in andere mensen 
en hun levensomstandigheden en opvatti  ngen.

Verdraagzaamheid is ongemakkelijk. 
Het doet een beroep op jezelf, 
om je eigen oordeel of mening niet als enige waarheid te zien. 
Door respect voor andermans denkbeelden, 
gewoonten en kenmerken erken je de ander in zijn of haar menszijn. 

Verdraagzaamheid vraagt om verzet. 
Een verzet tegen het uitsluiten van een ander. 
Een oproep om onrecht en ongelijkheid niet te verdragen. 
Werken aan een verdraagzame omgeving 
is werken aan een rechtvaardige wereld.
Je neemt duidelijk stelling 
om tegenstellingen te willen overbruggen. 

In een verdraagzame wereld hebben mensen oog voor elkaar, 
wil men recht doen aan elkaar en onrecht bestrijden. 
In een verdraagzame wereld kom je voor elkaar op.  

Daarom maken we er werk van, om ontmoeti ngen te bevorderen. 
We willen graag in gesprek, 
samen met anderen die ook willen werken aan verdraagzaamheid. 
Samen kijken wat we kunnen doen. 
Acti viteiten ontwikkelen om mensen in contact te brengen met elkaar. 
Bijeenkomsten organiseren die bijdragen aan meer verdraagzaamheid. 

DOE JE MEE?
16 november is de internati onale dag van verdraagzaamheid. 
Een uitdaging om in die week onze bijdrage aan verdraagzaamheid 
zichtbaar te maken!



       

MANIFEST VAN LIEFDE
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Wij willen een gemeenschap zijn die universeel christelijk is,
waar mensen zich welkom weten en elkaar gastvrij ontvangen,

elkaar willen ontmoeten van hart tot hart,
oog hebben voor de noden en tekenen van de tijd,
op weg gaan vanuit gelijkwaardigheid en respect

ruimte geven aan creativiteit en vernieuwing,
toegewijd en oprecht elkaar willen bijstaan
zich erkend en geliefd weten om wie ze zijn,

aandacht hebben voor het religieuze besef dat zij deel uitmaken
van het wonderlijk gebeuren dat leven heet.

Wij willen een gemeenschap zijn die aandacht heeft voor het religieuze,
zodat mensen zich verbonden mogen weten met zichzelf,

met de ander en met het leven,
door solidair te zijn met mensen die zich buitengesloten voelen 

om hun sociale of culturele afkomst, geaardheid, geslacht, 
beperkte intellectuele vermogens of wat voor reden dan ook;

door samen het leven te vieren in liturgische bijeenkomsten
waar aandacht is voor elkaars vreugde en verdriet,

waar aandacht is voor verstilling, bezinning en gebed;

door samen op zoek te gaan naar ieders inspiratiebron,
wat mensen ten diepste raakt, bezielt en in beweging zet en doet leven, ten volle;

door samen op een open manier in gesprek te gaan
over jouw verbondenheid met het leven, over de weg die jij kunt gaan,

samen met anderen en de Ander.

Allen die zich hierbij thuis voelen, horen erbij.

IK GEEF JULLIE EEN NIEUW GEBOD, ZEI JEZUS: “DAT JE ELKAAR LIEFHEBT. 
ZOALS IK JULLIE HEB LIEFGEHAD, HEB ZO OOK ELKAAR LIEF!”            Joh. 13,34

       
       GEWORTELD IN DE BIJBELSE TRADITIE
       GEDRAGEN DOOR VRIENDSCHAP
       VERBONDEN IN LIEFDE
       HET LEVEN VIEREND


