20 jaar Familieweken : een impressie
Reeds meer dan 20 jaar nemen we als gezin deel aan de Familieweken. Voor ons is het al die tijd een
‘ontspanningsvakantie met diepgang’ geweest. Gewoon even er tussenuit in eigen land met de
kinderen. Deelnemen aan de Familieweek is thuiskomen bij elkaar. Veel gezinnen komen jaarlijks
terug omdat het er zo fijn is. Elk jaar is het een blij weerzien.
“Hoe is het ? Wat gaat een jaar toch vlug ! Fijn dat je er weer bij bent!”, zijn dikwijls de eerste
woorden op zo’n Familieweek. Blind daten was iets voor Ingeborg. Speed daten is voor de
Familieweek. Aan de hand van korte vraagjes en een doorschuifsysteem maken we voor de eerste
keer of opnieuw kennis met elkaar. Vertellen we over het afgelopen jaar. Kortom : luisteren en
beluisterd worden : typische ingrediënten van zo’n Familieweek. We waren dan ook heel blij om de
afgelopen jaren enkele nieuwe koppels te mogen verwelkomen die al enkele jaren terug keren. We
zijn een fijne groep maar verwelkomen nieuwe gezinnen met open armen. Er is zoveel dat we
gemeen hebben, alleen beseffen we het niet altijd.
Familieweek is diepgang, zoals gezegd. We werken steeds rond een thema. Dit jaar is dit rond
“Bronnen van vreugde !”. Wat maakt ons als christen mensen blij ? Wat is onze bron van vreugde en
geluk ?. Meestal komt een spreker het onderwerp duiden, waarna er tijd is voor uitdieping en
gesprek. In kleine groepjes, per koppel of in de grote groep.
Familieweek is ook vertoeven in de natuur. Op Emmaüstocht gaan. Zoals de Emmaüsgangers, in
kleine groepjes aan de hand van enkele vraagjes. Genieten van de natuur en van elkaar. Zo zie je
maar. Familieweek is quality time, voor jezelf, voor de kinderen, voor je vrienden.
Maar ook als koppel. Koppeltijd wordt voorzien, terwijl kinderen in sport en spel zich kunnen uitleven
met leeftijdsgenoten onder deskundige begeleiding.
Familieweek is tijd voor elkaar en voor het gezin, elk op zijn manier. Hoogtepunt is altijd het
familiespel, waar we als families onderling, met elkaar het beste van onszelf geven in een ultieme
uitdaging. Niet gevaarlijk hoor maar wel deugddoend.
Familieweek is genieten, ’s avonds in de bar tussen pot en pint. Luisteren, lachen, terwijl de
kinderbegeleiding zorgt voor een goede nachtrust voor onze lieftallige spruiten.
Voor kinderen staat de Familieweek, zoals gezegd, gelijk aan sport en spel. Alles wordt ingekaderd in
een kampverhaal dat verband houdt met het thema. Het dagelijks toneel van de kinderbegeleiding
loopt als rode draad door de Familieweek en staat gelijk met genieten, lachen, samenzijn. De
toneeltjes laten dikwijls situaties zien, zo uit het leven gegrepen. Uniek in zijn soort.
Maar Familieweek is ook tot rust komen bij jezelf. Even stilte inbouwen, meestal op een stille plaats
in een klooster of gelijkwaardig. Aan de hand van een boek of een tekst. Of gewoon even vertoeven
in de natuur. Gewoon deugddoend.
Familieweek is – last but not least – vieren, het leven vieren, vriendschap vieren, samen vieren en de
Heer danken. Vieren dat we weer samen zijn en kunnen genieten. Er is tijd voor stil gebed in de stille
ruimte en voor eucharistie. Vieren als gemeenschap, rond het geloof dat ons verbindt.
En dat alles dichtbij, zoals gezegd. De laatste jaren op een boogschoot van de Pukkelpopweide in
Hasselt. Genieten van vakantie in eigen land, in de vakantieprovincie in Vlaanderen bij uitstek :
Limburg. Fietsen of wandelen over water, zoals Limburg zich zo graag verkoopt. Dat hebben we al
meermaals gedaan.

En voor de prijs – all-in muv de heel schappelijk geprijsde consumpties in de bar – moet je het niet
laten. De prijs is bewust heel schappelijk gehouden. Prijs mag nooit een beletsel zijn. Delen, vieren,
samenzijn zijn zo belangrijk.
Nog niet overtuigd ? Neem contact op met de verantwoordelijken en ze zullen u heel graag een
antwoord geven op al uw vragen.
Zien we elkaar deze zomer in Limburg ? Als het van mij afhangt, zeker wel.
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