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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wij hebben als kinderen geleerd om onze

gebeden op te zeggen en God te vragen om

wat wijzelf of anderen nodig hadden. Dit

is een vorm van bidden die slechts de helft

vanhetmysterievanhetgebedomvat.

De andere helft van het mysterie is het

bidden vanuit het hart, waarbij wij niet

denken over God, niet met Hem praten en

Hem niets vragen. Wij zijn simpelweg bij

God, Die in ons leeft door de Heilige Gees-

t,die Jezusonsgegevenheeft.

Op maandag 27 april 2015: onze

tweede meditatie van deze maand.

Om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In de meimaand komen we samen

op maandag 11 en maandag 25 mei

2015.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

VORMINGPLUS

9999: een documentaire over inter-

nering

Donderdag 30 april 2015 van 19.00 tot

22.00uur

Doel: Je krijgt inzicht in de proble-

matiek van internering.

9999 is een documentaire van de

jonge cineaste Ellen Vermeulen.

9999 daalt af in de vergeetput van

onze maatschappij en kijkt enke-

le gedetineerden, in de gevangenis

van Merksplas, recht in de ogen.

9999 verdwijnt mee achter slot en

grendel, daar waar de tijd alle rede-

lijkheid verliest, en vertelt over een

onwezenlijk onrecht.

Wat hebben Joris, Ludo, Wilfrie-

d, Steven en Salem met elkaar ge-

meen? Hun interneringsstatuut,

een geestelijke gezondheidsproble-

matiek en hun datum van vrijla-

ting: 31/12/9999.

Na de film is er een panelgesprek

over internering.

Begeleiding: Bart Schooaerts

Prijs: 5 euro

Adres: LDC Wijnveld, Wingerd-

straat 14, 3000 Leuven

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

9999: EEN DOCUMENTAIRE OVER INTERNERING

Fietsen

vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28april 2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 44 36

Fietsdagtochten

Donderdag 30 april 2015 – Peulis - vlak

(74km)

Vertrek: Vertrek: 9.30 u. stipt aan

Parkpoort te Leuven met mogelijk-

heid tot aansluiting om 10.00 u.

stipt aan Wijgmaalbrug

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 44 36

FIETSEN MET SENIORAMA

Di 28 april 2015: 'Zuster Jeanne De-

vos: haar leven en werken in India

DoorZuster JeanneDevos

Zuster Jeanne Devos, op dit mo-

ment zonder twijfel de bekend-

ste Belgische missiezuster in Indi-

a, getuigt hoe zij zich reeds meer

dan veertig jaren geeft aan de al-

lerarmsten. Zij verzamelde miljoe-

nen vrouwen die tot een aanzienlij-

ke beweging uitgroeiden, de Natio-

nal Domestic Workers Movement,

die opkomt voor de rechten en de

bescherming van huisarbeidsters.

Respect en zelfwaarde geven aan

deze (zeer jonge) meisjes en vrou-

wen, opkomen voor hun rechten,

recht op onderwijs, op een mens-

waardiger leven, zijn de kernbe-

grippen van haar missie.

Van 14 tot 17 uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12, 3210 Linden

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

Deelnameprijs

Een losse voordracht bijwonen:

- 5 euro voor OKRA-leden

- 7 euro voor niet-leden

KALENDERBLAADJE

Wij hebben een hoop nodig

die de mens weer smaak kan geven

voor de toekomst,

moed tot de vrijheid en hartstocht

voor het mogelijke

en daardoor zijn droefgeestigheid

over de situatie waarin zijn leven

en zijn maatschappij verkeren

overwint.

OKRA

VOORDRACHTEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 april

Vierde Paaszondag

10.00 u. Familieviering:

Brodenviering eerste communie

Jaargetijde voor

Maurits Van Buggenhout

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Communiekanten

Misdienaars: Simon, Erik

Zang en muziek: Pieter Vanderveken

en Stien Eysermans

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 3 mei

Vijfde Paaszondag

Deze week werd 90 jaar geleden het

“klooster” ingewijd

10.00 u. Gebedsdienst met communie

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 april - kruisoplegging

Vormelingen

4de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overledenen van de familie

Van Gramberen-Boey

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 03 mei

5de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets

Gouden huwelijksjubileum van

Roger en Rosette Reviers-Kleynen

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Chris Klein

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 26 april

Vierde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 3 mei

Vijfde paaszondag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 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

Beste KWB’er of sympathisant,

Hierbij nodigen we je uit voor onze

KWB-BRUNCH

op zaterdag 2 mei 2015 om 10 uur in

“De Pelgrim” te Scherpenheuvel.

Hou je van stappen, mooie ver-

gezichten, stille veldwegels en het

ontwaken van de natuur, dan mag

je zeker niet ontbreken op onze

jaarlijkse voettocht naar dit pel-

grimsoord. We vertrekken om 4

uur ’s morgens op het kruispunt

van de Koetsweg met de Lodreef.

Je kan het traject ook per fiets af-

leggen. We verwachten je dan op de

parking van Delhaize aan de Diest-

sesteenweg. We starten de fietstocht

om 8.30 uur.

Ben je minder goed te been, dan

zorgen we voor vervoer per auto om

je veilig en wel naar Scherpenheu-

vel te brengen.

Wil je ons uiterlijk op vrijdag 24

april 2015 laten weten of je aan deze

activiteit wenst deel te nemen. De

stappers, fietsers en autogebruikers

melden zich best bij

André Gelin, 016 25 23 89

KWB KESSEL-LO OP

WEG NAAR…

…SCHERPENHEUVEL
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag22april

van 17.30 u. tot 19.15 u. Repetitie met

de Eerste Communiekanten in de

kerk

Donderdag23april

11.30 u. Viering van Woord en Com-

munie in de Kerk ter gelegenheid

van het Lentefeest van Ziekenzorg

cm Samen Sterk gevolgd door een

feestmaaltijd en animatie in de An-

toniusruimte

Vrijdag24april

van 18.45 u. tot 20.15 u. Repetitie met

de vormelingen in de kerk in voor-

bereidingopdeKruisoplegging

Zaterdag25april

van 17.30 u. tot 19.15 u. Repetitie met

de Eerste Communiekanten in de

kerk

Zondag26april

12.00 u. Ontmoetingsruimte in de

Kristoffelzaal

Dinsdag28april

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kris-

toffelzaal

Woensdag29april

van 17.30 u. tot 19.15 u. Repetitie met

de Eerste Communiekanten in de

kerk

Donderdag30april

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kris-

toffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag22april

20.00u.KoorBlijRondeel

Donderdag23april

14.00u.Seniorencafé

Vrijdag24april

20.00u.buurtkoorParcoeur

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

inhetparochiecentrum

Dinsdag28april

14.00u.Seniorencafé

20.00u.FotoclubPrisma

Woensdag29april

10.00u.OKRAKerngroep

20.00u.KoorBlijRondeel

PAROCHIEAGENDA

INTERNATIONAAL ORGELFES-

TIVAL

Voor iedereen die klassieke muziek

een warm hart toedraagt, breken

weer hoogdagen aan. Tijdens het In-

ternationaal Orgelfestival Sint-Geertrui

2015 kan je in april, mei en juni tel-

kens genieten van een niet te mis-

senorgelconcert.

Daarbij gaan drie organisten aan de

slag met het repertorium van pro-

minente componisten doorheen de

geschiedenis.

Madeleine Cordez (Fr.) geeft op 26

april de aftrap met een openings-

concert waarin J.S. Bach centraal

staat.

Later komen ook Buxtehude en

Böhm (31/5)en Georg Friedrich

Händel (28/6)aanbod.

Een muzikaal voor-, hoofd- en na-

gerecht voor de rasechte orgellief-

hebber.

Op zondag 26 april 2015, om 15.00

uur in Sint-Geertruikerk, Half-

maartstraat5,Leuven.

Meer info op www.leuven.be/vrije-

tijd/events

(Uit Info-bladLeuven)

GSM- INFORMATIEENADVIES

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10 u. een afspraak maken met een

gsm-leraar. Inschrijven via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@seni-

orama.be.

MerkentypevanGSMopgeven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

www.seniorama.be
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Hoeveel isgenoeg?

Hoeveel isgenoegvoormij?

Heb ik steeds meer nodig om geluk-

kigtekunnenleven?

Beniktevredenmetditgenoeg?

Hoeveel bezit is nodig voor mijn

gelukkigleven?

Zes links, één rechts, zeven goudklompjes

op het hongerdoek, verdeling van de rijk-

dom, het eerlijk delen van de vruchten en

goederen, die de aarde voortbrengt; het eer-

lijk delen tussen álle mensen wereldwijd.

Er isvoldoendevoor ieder.

Duiding

1.

In 2016 is het gezamenlijk vermo-

gen van de rijkste 1 procent van de

wereld, groter dan het gezamenlijk

vermogen van de overige 99 pro-

centvandewereldbevolking.

De één procent rijkste Belgen bezit-

ten evenveel als 60 procent van de

bevolking.

Een grote goudklomp overheerst het hon-

gerdoek. Als een meteoriet is het de atmos-

feer binnengedrongen en dreigt alle leven

tevernietigen.

Eerst hebben zij gespeculeerd door

financiële risico’s te nemen, daar-

na de banken laten redden door de

landen, waarna zij tegen deze lan-

den hebben gespeculeerd om deze

nu in een keurslijf van besparingen

te dwingen. Deze crisis heeft hen

geen windeieren gelegd. Het aantal

miljardairs is sindsdien verdubbeld

terwijl in dezelfde periode ruim 1

miljoen moeders tijdens de beval-

ling stierven door gebrek aan zorg.

De 85 rijkste mensen, die samen

evenveel bezitten als de armste helft

van de wereldbevolking, zagen in

het afgelopen jaar hun rijkdom

groeien met 244 miljard dollar; elke

minuuteenhalfmiljoendollar.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof

dat jijmeerwilthoren

dandebeloftesvandegeldhandelaren

enhetgefluistervandespeculanten,

oorzaak van zoveel honger op de wereld.

2.

De vraag “Hoeveel is genoeg” bete-

kent iets totaal anders voor deze eco-

nomisch superrijken dan voor ie-

mand die van een vervangingsin-

komen moet leven en die moet be-

sparen op eten, kleding, cultuur,

vakantie.

De vraag “Hoeveel is genoeg” be-

tekent iets totaal anders voor de

grootschalige mijnbouwbedrijven

dan voor de Peruviaanse boer Mar-

co die kampt metwatertekort als ge-

volg van de klimaatopwarming en

die alleen boer kan blijven wanneer

het water niet vergiftigd wordt en

het landschap niet verwoest wordt

door de komst van de mijnbouwbe-

drijven.

Zeven is voldoende. Zeven goudklompjes

omringendemonoliet.

Er is voldoende voor iedereen. Van-

uit dit bijbels perspectief is de vraag

“Hoeveel is genoeg” niet zozeer

een kwestie van besparen dan wel

van herverdelende gerechtigheid,

en het kunnen deelnemen aan het

sociale en culturele leven in onze

samenleving.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof

dat jeookwilthorenhoewezingen

onze liederenvanverzet

diedehoopopbeter inzichbergen.

3.

Slapen wij dan allemaal, al had ie-

der van ons ten stelligste beloofd te

waken bij het leven en het godde-

lijk visioen van een bevrijd leven

in vrede en gerechtigheid nooit uit

handentegeven?

Al kennen wij de grootte van hun

vermogen via lekken als Lux-leaks

en Swiss-leaks, toch horen we zo-

velen de economisch machtigen na-

praten: daar is geen alternatief, wij

moetenallemaalbesparen.

Toch is er één die ons wakker

houdt, die de beker van profeti-

sche ergernis en boosheid tot de

bodem ledigt, die afstand doet van

de macht en naar beneden kijkt,

naar de slachtoffers van het kapi-

taal, en bereid is te delen, er is ge-

noeg voor ieder wereldwijd, brood

voordevolkeren.

In het spoor van Jezus van Naza-

reth noemen wij vandaag Tsipras

en Syriza in Griekenland, Podemos

in Spanje, “Hart boven hard” en

“Touteautrechose”inBelgië.

Zij maken zich boos over de af-

braak van het sociaal weefsel en to-

nen zeer concreet aan dat er wel een

alternatief is met kwalitatief leven

voor ieder, mee gefinancierd door

desuperrijken.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof,

dat jij ookwilt zienhoewedansen

enhoewetrotsopwegzijn

naarverzoening,vredeenvrijheid.

4.

Niets is genoeg voor wie genoeg te

weinig is, zei ooit de Griekse filo-

soofEpicurus.

Alswe genoegen nemenmet dat ‘ge-

noeg’ en dat op een eerlijke ma-

nier duurzaam onder elkaar ver-

delen, kan de donkere, zwarte ho-

rizon van de mogelijk catastrofale

toekomst langzaam veranderen in

een steeds lichter worden grijs, in

een steeds beter wordende toekomst

voor alle mensen en voor onze aar-

de.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof

dat jij ook wilt bespeuren hoe gelukkig we

zijn

enhoewedevreugde inademen

diede liefdevoedt.

Mensengevraagd…

*Mensen gevraagd die hun huis open

stellen,

hun tafel delen, hun dromen koes-

teren,

hunangstenoverwinnen.

*Mensen gevraagd die weloverwogen

kiezen,

duurzaam handelen, eenvoudig le-

ven,

lichtziendoorheendebarsten.

*Mensen gevraagd die aanzetten tot

onrust,

tegenstand bieden, maat houden,

schuldenkwijtschelden.

*Mensen gevraagd die ongeduldig

zijn,

bondgenoot zijn, alternatieven

zoeken,

zekerheden opgeven, de hemel op

aardebrengen.

Jef Wauters – Uit de viering van Witte

Donderdag inhetDonBoscocentrum

BROOD VOOR DE VOLKEREN

Werkweekend

Van vrijdag, 8 mei, 19 uur, tot zon-

dag, 10mei2015, 16uur

Als jij één van die vele mensen

bent, die al eens in Het Molen-

huis verbleef, dan moet je zeker vol

bewondering hebben staan kijken

naar alle gedane werken en je waar-

schijnlijk hebben afgevraagd hoe

dit Molenhuis kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 35 jaar het Molenhuis moge-

lijk!Enliefstmetjouerbij!

Daarom willen we hierbij een op-

roep doen tot ieder die het Molen-

huis in zijn hart draagt en die iets

wil terugdoen voor al de mooie mo-

menten die hij/zij daar meegemaakt

heeft.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waarjij ‘thuis’kankomen.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kle-

ren en regenjas, toiletgerief, wan-

delschoenen, laarzen, huispantof-

fels, rugzakje met drinkbus en be-

ker, zaklampen. + jouw eigen werk-

gerief

Kostprijs: volwassenen 20 euro ,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

Op het Don Boscofeest van 12 april

kregen we de Concertband in volle

actietehorenentezien.

Eengewaardeerdegebeurtenis!

Je weet: de Concertband Leuven

repeteert nog steeds wekelijks op

dinsdag van 20 tot 22 uur in ons

Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en film-

muziek.

Muzikanten zijn steeds van harte

welkom.

WillemBoon

boon-cuyt@hotmail.com

MUZIKANTEN ZIJN STEEDS VAN HARTE

WELKOM



We spreken graag over de “ongelo-

vige Thomas”, hij is ons zo mense-

lijk nabij, zowel in zijn verlangen

naar fysieke nabijheid met de over-

leden vriend Jezus, als in zijn moei-

lijkheid om te geloven dat God die

Jezus werkelijk uit de doden heeft

opgewekt.

Zo’n verrijzenis, dat kunnen wij

ons niet inbeelden, het past gewoon

niet inonzedenkkaders;

daar zijn we het eens met die onge-

lovigeThomas.

Maar, hoe moeten we die twijfel van

Thomasverstaan?

Zien we die niet al te snel als

een soort wantrouwen over wat ge-

beurd zou zijn omdat we dat ge-

beurdevooronmogelijkachten?

Zou het niet kunnen zijn dat Tho-

mas eerder twijfelt omdat hij de

hoop op een toekomst die ontstaat

uit het gebeuren van Jezus’ verrij-

zenisnietechtvertrouwt?

Zijn twijfel gaat dan eerder over de

hoop op de toekomst dan over over

wat er in het verleden is gebeurd.

Indien we onze blik op de toekomst

richten die geopend wordt door de

verrijzenisvanJezus,

en ons niet laten verwarren door de

onzekerheid over de mogelijkheid

vandieverrijzenis,

dan wordt de vragen belangrijk

naar de betekenis van de verrijzenis

vooronsvandaag,

naar hoe het tastende geloof in een

Goddie dedoden tot leven roept ons

levenookvandaagverandert.

Misschien kunnen we daarover iets

sprokkelen in de lezingen die we ge-

hoordhebben.

Waar dringt de verrezen Heer ons

leven en het leven van onze wereld

vandaagbinnen?

Waar komt de verrezen Heer ons te-

gemoet, in de uitdaging om Jezus te

volgen en in zijn voetspoor te tre-

den?

De lezingen vandaag suggereren

me drie “invalshoeken” of perspec-

tieven.

1.

Jezus valt, om zo te zeggen, met de

deur in het huis van onze angsten en

onzekerheden.

Net zoals de leerlingen toen, leven

we in een bedreigende wereld, waar

angst troef is en waar we ons probe-

ren in te dekken tegen al wie en al

watonslijkttebedreigen.

Weherkennendatvandaagwel:

onze angsten voor vreemde men-

sen, uit andere culturen of religies,

onze angsten voor een samen-

De ongelovige Thomas (begin 12de e.)

Santo Domingo de Silos (Spanje),

kloosterpand

leving die geregeerd wordt door

de schijnbaar ijzeren wetten van

winstbejag en genadeloze competi-

tieonderelkaar,

onze angsten voor een op hol gesla-

gen planeet, die harde natuurram-

peninpettolijkttehouden,

onze angsten voor oorlog en socia-

le onrust in een wereld vol onrecht

enarmoede.

In die angsten spreekt Jezus ons toe:

“hebgeenangst,weesniet

bevreesd, ikwensuvrede”.

Horen we dat vrede ons toegezegd

wordt?

Durven we denken vanuit wat Je-

zusonszegt?

We beginnen anders te denken

wanneer onze wereld verder reikt

dandemurenvanonzeangsten.

Datisookeenpolitiekevraag:

Welke zijn de drijfveren die ons

maatschappelijke, sociale en politie-

kehandelenbepalen?

Ons stemgedrag, wat bepaalt dat?

Welke zijn de politici die invloed op

ons uitoefenen, en vooral: waarom

hebbenzediemacht?

Ik denk datwe ons dat somsmoeten

latenzeggendoorGod:

“wees niet angstig, wees niet bang,

laat je niet leiden door angst, maar

doordiepevrede”.

De vrijmoedigheid toelaten die ont-

staat wanneer we onze angst achter-

wegelaten:

dat isgelovenindeverrijzenis.

2.

In de eerste lezing die we gehoord

hebben,

klinkt een ander teken van geloof in

deverrijzenis.

Zijn wij als die apostelen en leerlin-

gen die proberen gemeenschap te vor-

men, door samen te komen om te

spreken over Jezus en te bidden, en

door met elkaar te delen en voor el-

kaarzorgtedragen?

Geloven in de verrezen Heer wordt

door de vroege christenen nauw

verbonden met de gemeenschaps-

opbouw, met het doen ontstaan van

een “buurt” (dat is een mogelijke

vertaling van “parochie”) waar we

rond en vanuit Jezus samen leren

leven.

Dat staat soms wel haaks op onze

hedendaagsesamenleving:

spreken wij onder elkaar nog over

JezusenoverGodsdroom?

Hoe behandelen wij onze armen en

de mensen die wij niet meer interes-

santvinden?

Welke zijn de motieven die onze be-

slissingen en onze handelingen be-

palen?

Werken wij aan een duurzame toe-

komstvooronzekinderen?

Hier samenkomen om te werken

aanduurzaamsamenleven:

dat isgelovenindeverrijzenis.

3.

In de evangelielezing wordt ook de

affectieve en lichamelijke intimiteit van

deverrijzenisverhelderd.

Thomas mag raken, het lichaam

van Jezus, de vriend, en de wonden

die in dat lichaam aanwezig zijn.

We verstaan, vrees ik zo soms, de

kunst om wonden weg te moffelen,

als ligwonden waarop een dunne

huid groeit, maar die onderhuids

blijvenwoekeren.

Gewonde mensen worden soms

“geparkeerd”, in bejaardentehui-

zen, of gespecialiseerde instituten,

of gevangenissen en detentiecentra.

Het vraagt soms moed om wonden

teraken.

In vele heiligenlevens – Franciscus

van Asissi en Ignatius van Loyo-

la zijn daar voorbeelden van – is

het aanraken van de gewondemede-

menseenkeerpunt.

Het leven van Alberto Hurtado, een

belangrijke Chileense heilige, ver-

andert wanneer hij op een nacht, in

het portaal van een kerk, onder de

regen, een zieke dakloze medemens

aanraaktenvoorhemzorgt.

Jezus raakt zieke mensen aan, tegen

de gewoontes van zijn maatschap-

pij in die hen uitsloot. De han-

delswijze van Jezus doet veel kwaad

bloedontstaan…

een geschiedenis die – we weten het

–eindigtophetkruis.

Wonden aanraken, zieke en ge-

kwetste mensen een ereplaats ge-

ven:

dat isgelovenindeverrijzenis.

De lezingen van vandaag, ons sa-

men vieren vandaag, het gaat dus

niet op de eerste plaats over de vraag

wat daar toen precies gebeurd zou

zijn, maar wel over het feit dat door-

heen een lange geschiedenis van

mensen het geloof in de verrijzenis

sporenheeftgetrokken:

mensen hebben geleefd vanuit het

geloof in de nabijheid van Jezus en

zoontstaatnieuwetoekomst.

Laten wij bidden dat ook wij van-

daag dit durven geloven, en ons

durventoevertrouwen

aan een God die toekomst opent

en op wie we pas gelijken wanneer

we niet de slaaf worden van onze

angsten, wanneer we duurzame ge-

meenschap opbouwen die openstaat

voor eenieder, wanneer we wagen

de wonden en de pijn van mensen

envanonzewereldaanteraken.

Dan geloven ook wij in de ver-

rijzenis.

Jacques Haers, homilie voor Beloken Pa-

sen in de Sint-Franciscus geloofsgemeen-

schap

De ongelovige Thomas, Hendrick ter

Brugghen, ca. 1622. Rijksmuseum

Amsterdam

WE SPREKEN GRAAG OVER DE “ONGELOVIGE THOMAS”

4 FEDERATIE FRANDO

Zondag3mei2015–15uur

Op het kerkhof van de voormali-

ge abdij van Vlierbeek zijn er mo-

numentale en bescheiden graven

van universiteitsprofessoren, van

belangrijke figuren uit de geschie-

denis van Kessel-Lo, maar ook en-

kele waardevolle art nouveau parel-

tjes op de laatste rustplaats van min-

der illustere figuren. Vlierbeek is

rijk aan funerair erfgoed. Kessel-Lo

heeft het ongemeen zwaar te verdu-

ren gehad tijdens WO I. We staan

ook stil bij gedenkstenen die ons

herinneren aan de gruwel van de

GroteOorlog.

Vertrek: voor de kerk van Vlierbeek

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon.

De themawandelingen duren ongeveer 2

uur.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

BEZOEK AAN HET KERKHOF VAN VLIERBEEK

Onlangs verscheen dit merkwaar-

digartikel inKerkenLevenvan

O.-L.-Vrouw van Troost – Heverlee.

In de editie van Pasen stond de foto

van een grafsteen, verwijzend naar zovele

mensen die hun leven gaven. Verschillen-

de lezers vroegen zich af wie de pastoor was

en waarom hij vermoord werd. OKRA-

leden die deelnamen aan de geleide wan-

deling ‘De Groote Oorlog in Vlierbeek’ op

12 oktober 2014 hebben daar het triste ver-

haal gehoord. De grafsteen van pastoor

Engelbertus Lombaerts kunt u vinden op

het kerkhof van de abdij.

Engelbertus Lombaerts werd gebo-

ren in Perk op 3 augustus 1861 en

werd in 1900 de eerste pastoor van

de pas opgerichte parochie Boven-

Lo in Kessel-Lo. Voorheen was hij

onder andere onderpastoor van de

parochie Sint-Kwinten te Leuven.

Op 26 augustus 1914 werd Lom-

baerts door de invallende Duitse

troepen weggevoerd en doodgemar-

teld. Toen bij de inval van de Duit-

sers de pastoor de moordpartijen op

weerloze burgers vernam, verweet

hij de Duitsers hun wandaden: “In-

dien ge slachtoffers zoekt om uw

woede te botvieren, neem mij dan,

ikwilsterveninhunplaats.”

De pastoor werd weggevoerd tot

aan de kerk van Blauwput. Daar

werd hij met een koord om de hals

aan een kanonaffuit gebonden, om

vervolgens voortgesleurd te wor-

den tot voorbij de spoorwegbrug in

Blauwput. Daar werd hij met een

kolfslag van een geweer op het ach-

terhoofd gedood. Pas na drie dagen

werd er toestemming gegeven voor

zijnbegrafenis.

Pastoor Lombaerts ligt begraven op

het kerkhof van de Abdij van Vlier-

beek.Hijwerd53jaar.

ZOVELE MENSEN DIE HUN LEVEN GAVEN...

ENGELBERTUS LOMBAERTS

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

De Italiaanse maffia: de ideaaltypi-

sche vorm van georganiseerde mis-

daad? Prof. Letizia Paoli (Faculteit

Rechtsgeleerdheid) Dinsdag 28 april

2015

Hoeveel mag een leven kosten: hoe

economische en ethische aspecten

van gezondheidszorg verzoenen?

Prof. Yvonne Denier (Faculteit Ge-

neeskunde)Dinsdag 5 mei 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be Of: Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website:http://alum.kuleuven.be/

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

DATEREN EN ANALISEREN

VANOUDEFOTO’S

Dinsdag28april2015

Van19.30tot21.30uur

In 30CC/Romaanse Poort, Brussel-

sestraat63,Leuven

Tel. 016 48 80 80 – familiekundeleu-

ven@gmail.com

www.familieheemkundevlaande-

ren-leuven.be

(Uit Info-blad Leuven)
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