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In de misviering “Rotsvast vertrou-

wen” van 1 maart 2015 in het Don

Boscocentrum

Wij verwelkomden die morgen heel

speciaal, voor de achtste maal, de fa-

milie Rudi Sente,

de echtgenoot van Josine en de va-

der van Nathan en Jessica die het

heengaan van hun geliefde wilden

gedenken.

Wie in de gedachten

zijner geliefden leeft,

die is niet dood,

die is slechts ver weg.

Dood is alleen hij

die vergeten wordt.

GEDACHTENIS

SINT-ANTONIUS

Donderdag 02 april

Witte Donderdag

20.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Hilde Pex en Mathieu

Voets

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 03 april

15.00 u. Kruisweg

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

20.00 u. Kruis- en boeteviering

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Myriam Neves en

Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 04 april

Paaszaterdag

20.00 u. Paaswake opgeluisterd door

het Sint-Antoniuskoor

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 05 april

Pasen Verrijzeniszondag

11.00 u. Plechtige viering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 12 april

2de Paaszondag - Beloken Pasen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Duiding: samen brood breken en de

beker doorgeven

15.00 u. Eucharistieviering met onze

zieken en bejaarden met aansluitend

een gezellig samenzijn. Alle leden

van Ziekenzorg en zieken van de

parochie worden hierop

uitgenodigd.

Voorganger: pater Jozef Valkeners

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Anna Rusakova

20.00 u. Witte donderdagviering van

de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Karel De Rocker en Jacques

Mommens

Misdienaars: Simon, Erik, Elmo

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Mark De Beir

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Thema: Om zijn strijd en

vertwijfeling, zijn aanvaarden en

bovenal zijn hoop op de Vader, dat

wij zijn lijdensweg gaan

15.00 u. Kruisweg

Voorganger: pater Jozef Valkeners

20.00 u. Goede Vrijdagviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gebedsleider: Thierry Van Craenem

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Sobere gitaarmuziek: Leo Page

Beeldmontage: Lieven Dries

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag - Paaswake

Thema: Wij vieren de verrijzenis van

Christus met het ontsteken van het

nieuwe Paaslicht

20.00 u. Paaswake –

Eucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Misdienaars: Simon, Erik, Elmo

Zang: Franciscuskoor en ensemble

o.l.v. Leo Page

Orgel: Raoul Vereecken

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 5 april

Paasdag

Thema: Wij vieren de verrijzenis van

Christus

10.00 u. Feestelijke

Paaseucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor de heer De Greef

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Houcke

Misdienaars: Simon, Erik, Elmo

Koor: Blij Rondeel o.l.v. Liliana

Duma

Aangepaste instrumentale muziek

op orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Maandag 6 april

Paasmaandag

10.00 u. Paaseucharistieviering met

aangepaste muziek

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Lector: Thierry Van Craenem

Muziek: Lieven Dries

Zondag 12 april

Beloken Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jacques Haers

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Misdienaars: Simon, Erik, Elmo

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Op maandag 13 en maandag 27 april

2015 mediteren we samen om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van het

Don Boscocentrum, Ortolanenstraat

6, Kessel-Lo.

Verwittig wel even Jos Vermeulen als

je er ook eens wil bij zijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 –

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

DON BOSCO

Vieringen van de Goede Week 2015

God of Geld – Hoeveel is genoeg

Tijdens het Marcusjaar laten we ons

tijdens deze Goede Week inspireren

door het lijden- en

opstandingsverhaal van de

evangelist Marcus

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

“Hij heeft geen macht begeerd”

20.00 u. Viering

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

“Brood voor de volkeren”

20.00 u. Viering

Zaterdag 4 april

Paaszaterdag

“De Goede Herder”

20.00 u. Avondviering van Pasen

Zondag 5 april

Pasen

“De Goede Herder”

10.30 u. Paasviering

Zondag 12 april

Don Bosco feesten

10.30 u. Gemeenschapsviering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 01 april

14.00 u. Crea-namiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 05 april

12.00 u. Paaseitjes rapen na de Paas-

viering

Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 07 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 09 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 1 april

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 2 april

15.00 u. Ziekenzorg: Witte don-

derdagviering

Eucharistieviering met onze

zieken en bejaarden met aan-

sluitend een gezellig samen-

zijn. Alle leden van Zieken-

zorg en zieken van de paro-

chie worden hierop uitgeno-

digd (inschrijving via Ziekenzorg ver-

plicht).

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Dinsdag 7 april

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 8 april

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA
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Het ijzeren kruis van verzoening
Verzoeningsmoment: Als we over verzoening en tot inkeer komen spreken, kan dit door mensen op een heel verscheiden manier ingevuld worden. Sommigen gaan hiervoor op pelgrimstocht om

het negatieve in hun leven een plaats te geven. Voor de pelgrims naar Santiago de Compostella in Spanje is er een belangrijke halte op een heel gekende berg langs hun Camino, de pelgrimsweg naar

Compostella. Het is niet de hoogste en zeker niet de mooiste berg, wel de indrukwekkendste. Op zijn top staat een hoog en sober ijzeren kruis. Daarrond ligt een grote hoop van stenen en steentjes,

achtergelaten door de pelgrims. Zij hebben deze stenen doorheen de eeuwen heen honderden kilometers van thuis uit meegedragen en gesleurd. Het zijn stenen die voor ieder een afzonderlijke

betekenis hebben: stenen zijn voor sommigen scherp van jaloezie, voor anderen zwaar van ziekte of onmacht. Stenen vol verloren verdriet en verborgen pijn. Stenen die spreken van vertwijfeling en

van hoop.

Onderweg op hun pelgrimstocht naar Santiago passeren de honderden pelgrims dus het ‘Cruz de Ferro’, het ‘kruis van bevrijding’. Misschien vol met blaren aan de voeten maar zeker met een bevrijd

hart laten ze hier hun steen achter.

Willen wij in deze Vastentijd stilstaan en beseffen welke ‘stenen’ wij meesleuren in ons eigen leven. Gaan wij, pelgrims in deze Vasten, verlost en bevrijd op weg naar Pasen? En gooien wij naar Zijn

voorbeeld ook onze ballast af aan de voet van Zijn kruis? Laten we het even stil maken en tot inkeer komen.

Uit de Boeteviering van 22 maart 2015 van de St.-Franciscusgemeenschap

Foto's parochie: Thierry Van Craenem. Cruz de Ferro: internet

Onderweg op hun pelgrimstocht naar Santiago passeren de honderden

pelgrims dus het ‘Cruz de Ferro’, het ‘kruis van bevrijding’. Misschien vol

met blaren aan de voeten maar zeker met een bevrijd hart laten ze hier

hun steen achter.

Samen het verzoeningsmoment beleven . Ik wil de steen laten vallen, de

steen van mijn pretentie, mijn almacht.

Ik wil de steen laten vallen die me afsluit van de noden van de wereld.

Ik wil de steen laten vallen , de steen van harde woorden. Ik heb van mijn hart een steen gemaakt waarop de warmte van Gods

liefde geen vat heeft.

Wees hier aanwezig , woord ons gegeven , dat ik U horen mag met hart en

ziel . Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

ROTSVAST VERTROUWEN

In deze vastentijd krijgen we veel sugges-

ties om onze levensstijl te veranderen.

Wij willen door deze vasten stappen van-

uit de overtuiging dat ons engagement

meer is dan een druppel op een hete plaat.

We stappen door deze vasten met een rots-

vast vertrouwen dat wij nu reeds een flits

mogen zien van de nieuwe wereld, die mo-

gelijk wordt als wij er aan beginnen!

Marcoisboerenwildatblijven

Marco Dueñas Guamani (25) is een

boer uit Ccoyani, Peru. In die ge-

meenschap, op 3.980 m hoogte, is

de klimaatsverandering al enkele ja-

ren voelbaar. De ijzige koude komt

heel wat vroeger, de regen komt la-

ter. Leven van landbouw was voor

Marco jarenlang niet makkelijk,

maar er kwam beterschap.

In 2011 werd er een irrigatiesysteem

aangelegd. Nu teelt Marco verschil-

lende gewassen en komt hij net

rond. Na al zijn harde werk wil hij

zijn plannen niet opgeven. Want er

is iets wat zijn hele bestaan bedreigt

...

Een boer heeft land nodig én wa-

ter. Die toegang tot water komt in

het gedrang. De berg waar Mar-

co woont, is rijk aan grondstoffen.

Een mijnbouwbedrijf is geïnteres-

seerd in het ontginnen ervan. Als

ze dat doen, graven ze de grond

af om mineralen te zoeken. Nadien

blijft een verwoest landschap over.

Het water wordt vervuild. Het is

een ramp voor Marco, als de mijn

er komt. Mens en dier kunnen dan

niet langer zonder gevaar van het

water drinken. Wat als zijn koeien

vervuilde melk geven? Dan kan hij

zijn plannen voor een melkverwer-

kingsbedrijfje wel definitief opber-

gen. Net die droom sterkt hem om

strijdvaardig op te treden tegen het

mijnbouwbedrijf.

LezinguithetboekGenesis22

Abraham wordt door God op de

proef gesteld. Zal hij zijn zoon Is-

aak voor Hem offeren?

Abraham bouwt een offertafel, maar

dan roept de engel van de Ene:

“Steek je hand niet uit naar de jon-

gen, en doe hem niet wát-dan-ook

aan; want nu wéét ik dat je ontzag

hebt voor God, jij, en je zoon, je

enige, niet van mij hebt weggehou-

den! “. Abraham wordt gezegend,

zijn nageslacht zal talrijk zijn en

een zegening voor alle volkeren.

Duiding

1. Een van mijn beste vrienden,

Koen Blieck, is plots en onverwacht

gestorven.

Koen was ooit mijn stagebegeleider

maar werd een gids in mijn leven.

Hij heeft me richting gegeven en

mede bepaald welke soort priester ik

ben geworden.

In haar welkomstwoord zei een

nichtje van hem:

Ik heb nooit in God geloofd als een

almachtige op zijn troon maar in

die God van jou, die kleine mensen

god wil ik wel geloven.

Daarmee is alles gezegd.

2. Abraham komt tot het inzicht dat

geen enkel mensenleven mag opge-

offerd worden om welke reden dan

ook, om welke macht dan ook.

De Ene, onze God, is een God van

levenden en dat merk je, dat zie je

in de keuze die we maken: een keu-

ze tegen de dood en voor het leven.

3. En toch, zie om je heen, ver weg

en dichtbij hoeveel leven bedreigd

of gedood, opgeofferd wordt.

Wij hebben het verhaal gehoord

van Marco en zijn gemeenschap

hoe een mogelijke mijnontginning

hun leven bedreigd en onmogelijk

maakt.

Wij willen wel kiezen voor het le-

ven van Marco en de zijnen, maar

kunnen wij zonder computer, gsm

en zoveel andere elektrische toestel-

len waarin de mineralen uit Peru,

het land van Marco, zijn verwerkt?

Ik verwoordde vorige week reeds dit

dilemma waarin we staan, niet we-

tend hoe te kiezen.

4. Dan zijn we blij met organisa-

ties zoals Broederlijk Delen die zich

met hun partnerorganisaties inzet-

ten op lokaal en nationaal niveau

om dit beleid te veranderen.

Zo pleiten ze voor meer voorafgaan-

de inspraak van de lokale bevol-

king bij beslissingen over mijn-

bouwprojecten, een recht dat er-

kend is in internationale verdra-

gen.

Daarnaast bieden verschillende or-

ganisaties juridische ondersteu-

ning aan leiders van sociale orga-

nisaties. Zij worden vaak vervolgd

omdat ze mensenrechtenschendin-

gen door de overheid en bedrijven

aanklagen.

Lokale gemeenschappen ontwikke-

len ook voorstellen voor een eigen

ruimtelijk ordeningsbeleid dat re-

kening houdt met het duurzame

beheer van natuurlijke rijkdom-

men zoals grond en water. Zo wil-

len ze een toekomst op het platte-

land mogelijk maken en ruimte cre-

ëren voor economische alternatie-

ven, waaronder ecologische land-

bouw.

5. Niet alleen de regering van Peru

draagt een belangrijke politieke ver-

antwoordelijkheid voor de grote

sociale en ecologische impact van

mijnbouwactiviteiten. Ook de Eu-

ropese Unie, als een van de voor-

naamste politieke en economische

partners van Peru, speelt een rol in

dit verhaal.

Lees verder op pagina 4



Het ontbreken van vragen is niet per

se een bewijs van geloof.

De hedendaagse geloofssituatie

wordt in belangrijke mate

gekenmerkt door de worsteling om

het geloof.

De weg naar God loopt via de erva-

ring van Zijn afwezigheid.

Zandbelt

KALENDERBLAADJE

Het ‘Boekenmandje’, onze leuke

vorm van delen, staat nog steeds in

de Stille Zone van het Don Bosco-

centrum waar de vieringen plaats

hebben.

Je kan dus nog altijd anderen de ge-

legenheid gunnen van een deugd-

doend, ontspannend, of leerrijk

boek dat je bezit te genieten. Na le-

zing zetten ze het dan weer netjes

terug in het mandje.

Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil

weggeven deelt dat liefst mee op een

briefje of plakkertje in het boek.

In het mandje ligt ook een lijst

waarop eigenaar en titel van zijn of

haar boek vermeld staan. Daarnaast

is er ruimte om jouw naam als lezer

op te schrijven.

Wij hopen dat je gebruik blijft ma-

ken, als uitlener of lezer, van ons

‘Boekenmandje’!

BOEKENMANDJE

Vervolgvanpagina3

Voorbeden

Tot Jou, Ene, die ons voorgaat, tot jou

biddenwij:

Omhelderheid

in structuren van organisaties. Dat

zij streven naar eerlijke gezagsver-

houdingen en open communicatie

in het samenwerken.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maarkleinzijndevoetendiegaan

waargeenwegengaan,

overalheen

Omluisterbereidheid

naar mensen die vechten voor een

veilige woonomgeving, voor het

behoud van bergen en bossen, voor

gezond voedsel en zuiver water.

Dat er een mooie toekomst komt

voor hen en hun kinderen.

Ominzicht

in ons doen en laten:

Dat wij geen systemen steunen

die mensen opofferen in naam van

macht en religie. Dat wij onze ken-

nis en macht aanwenden.

Omondersteuning

voor de partners van Broederlijk

Delen die werken aan een samen-

leven waar iedere persoon waardig

kan en mag leven.

Omdurf

om onszelf en onze levensstijl in

vraag te stellen.

Dat wij onze betrokkenheid bij het

onrecht in de wereld zien. Dat wij

bereid zijn onze welvaart te herver-

delen en te kiezen voor een sober,

waarachtig en eenvoudig leven.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maarkleinzijndevoetendiegaan

waargeenwegengaan,

overalheen.

Tafelgebed:

Onze Vader, Notre Père,

Our Father, Padre nuestro,

in zovele verschillende talen sme-

ken mensen en volken over de hele

wereld om jouw aanwezigheid mid-

den onder hen: wees trouw aan je

woord: Ik zal er zijn voor jou.

Jij vraagt ons niet te knielen voor

geen mens, voor geen geld, maar

dienaar van leven te worden, in eer-

bied voor mens en dier, en de aarde

waaruit zij zijn genomen.

Jij vraagt ons elk ander mens steeds

opnieuw de kans te geven voor het

goede te kiezen, - zoals wij van

anderen steeds opnieuw deze kans

krijgen.

Jij belooft ons in ons midden te

zijn, te wonen als wij met twee of

drie het brood met elkander bre-

ken. Jij belooft ons in ons midden

te zijn, te wonen als wij met twee of

drie de wijn met elkander delen.

Laat ons zo, trouw aan je woord,

brekend en delend, deze, onze aar-

de bewoonbaar maken, licht wor-

den van uw licht, dat wij de nacht

doorkomen met elkaar. (Jef Wauters)

Jef Wauters - Uit de viering van 1 maart

2015 inhetDonBoscocentrum
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KUNSTINDEABDIJ

Een ontmoeting tussen kunste-

naarsenpubliekinVlierbeek

Opzondag19april 2015

Het Davidsfonds Vlierbeek nodigt

u van harte uit op de eerste kun-

stendag in de voormalige benedic-

tijnenabdij van Vlierbeek in Kes-

sel-Lo.

U kan getuige zijn van het ineen-

vloeien van beeld, woord en mu-

ziek en vooral kan u zelf de kunste-

naars ontmoeten en met hen over

hun werk spreken. Want het op-

zet is om u iets meer te bieden dan

een tentoonstelling en een concert.

Het speciale van die kunstendag ligt

hem in de directe ontmoeting tus-

sen kunstenaars en publiek. U kan

met de artiesten van gedachten wis-

selen over de inspiratiebronnen,

het creatieproces, de gebruikte tech-

nieken enz. Maar op de eerste plaats

hopen we dat u geniet van het ori-

ginele en creatieve samengaan van

verschillende kunstvormen.

Programma:

In het Nieuwe Abtskwartier, vanaf

11.30 u. tot 18 u.:

doorlopend een tentoonstelling

en een powerpointpresentatie van

schilderijen, aquarellen, foto’s,

beelden en bijpassende gedichten

In devoormaligeabdijkerk:

Om 14.30 u. officiële verwelkoming

door schepen Dirk Vansina

Van 14.45 u. tot 15.45 u.: optre-

dens met koorzang, gitaar-, orgel-

en fluitspel, voordrachten van ge-

dichten, gevolgd door een rondlei-

ding langs enkele kunstwerken in

de kerk

Optreden van een kinderkoor na af-

loop van de eerste reeks optredens

Tweede sessie 16.15 u. tot 17.15 u.:

herhaling van het programma van

14.45 u.

U bent van harte welkom om op de

kunstendag van 19 april mee te ge-

nieten van verrassende “Kunst in

de abdij” en er samen een uniek cul-

tuurevenement van te maken.

De tentoonstellingsruimtes zijn

toegankelijk voor rolstoelgebrui-

kers, de inkom isgratis.
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