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1. Misschien was ook jij ge-

raakt, tot in je hart beroerd,

bij het verhaal van Frank die

om euthanasie vroeg. Deze ge-

ïnterneerde medemens vroeg geen

levensbeëindiging omwille van een

ondraaglijk fysiek lijden, maar van

een ondraaglijk psychisch lijden.

Frank verblijft reeds dertig jaar in

een psychiatrische afdeling binnen

de gevangenis maar kreeg geen en-

kelepsychiatrischezorg.

Omdat niet elke zorg was uitgeput

kreeg Frank uiteindelijk geen eu-

thanasie en verblijft hij momenteel

in de nieuwe Forensisch Psychia-

trischCentrumteGent.

De voorbije jaren werd België meer-

maals veroordeeld door het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de

Mens (EHRM) omdat de behan-

deling van geïnterneerden in de

gevangenis en de omstandigheden

waarin ze er verblijven ontoerei-

kend is. (bv Arresten 10 januari 2013

en9januari2014)

Hierover ondervraagd in het par-

lement antwoordt de minister van

justitieKoenGeens:

“De huidige veroordelingen zijn geba-

seerd op een situatie die al meer dan der-

tig jaarbestaat.

Wij moeten deze situatie ondergaan ge-

zien wij het verleden niet kunnen veran-

deren.

Wat wij wel kunnen doen, zijn de nodi-

ge inspanningen leveren om te vermijden

dat wij in de toekomst veroordeeld worden

voorhetbeleidvanvandaag.”

Op 1 januari 2016 zal de wet van 5

mei 2014 die een aantal aanpassin-

gen moet ondergaan, in werking

treden zodat de zorg voor geïnter-

neerden geen dode letter meer blijft.

2.Pastoraal van de nabijheid

Als aalmoezenier zijn we de geïn-

terneerden nabij. Wij zijn er voor

hen, zoals zij zijn en benaderen

hen als mens. Wij zouden kunnen

spreken van de pastoraal van de na-

bijheid.

Naast een verblijf in individuele

cellen verblijven 14 geïnterneerden

op de annex, een gemeenschaps-

regime waarbinnen deze mensen

trachten samen te leven. Vaak zet ik

me bij hen aan tafel of in hun ro-

kerslokaal, al rook ik zelf niet. Zo

ontstaan spontaan gesprekken over

koetjes en kalfjes, over actualiteit of

overserieuzeonderwerpen.

Op de meest onverwachte momen-

ten kan iemand een individueel ge-

sprek vragen en je bv. uitgebreid

overzijnfeitenvertellen.

Een geïnterneerde krijgt geen straf

omdat hij ontoerekeningsvatbaar is

verklaard en valt onder de bevoegd-

heid van de Commissie ter Bescher-

ming van de Maatschappij (CBM)

waarvoor hij om de zes maand kan

verschijnen.

Dit betekent niet dat velen onder

hen, die soms voor moord of ge-

welddelicten zitten, worstelen met

de schuldvraag en me vragen: “Jef,

kaniknogvergevingontvangen?”

Het kan het begin zijn van een pro-

ces van verwerking en zicht krijgen

optoekomst.

Soms kunnen zij via bemiddeling

in contact komen met hun slacht-

offer en in het beste geval samen

een weg afleggen. Vaak komt op

hun vraag geen antwoord, wil het

slachtoffer geen contact met de da-

der. Dat maakt het voor hen zeer

moeilijk. Zij blijven zitten met niet

beantwoorde vragen die als een last

hun toekomst kunnen verzwaren.

Als zij hun best hebben gedaan

naar het slachtoffer en vanaf een

bepaald moment wordt hun vraag

naar herstel niet meer beantwoord,

kan het hen wel helpen wanneer ik

zeg dat zij niet meer verantwoorde-

lijk zijn voor het niet beantwoord

gedeelte en zij dat niet als een last

moetenmeedragen.

Zo versta ik het Bijbels woord waar-

in wordt gezegd: de zonden die je hebt

vergeven, zijn vergeven, die niet zijn ver-

gevenzijnnietvergeven.

Wij zijn geen pilarenbijters en pro-

beren achter een mogelijke religi-

euze vraag de onderlinge levens-

contextzichtbaartemaken.

Ik herinner me iemand met ster-

ke gevoelswisselingen. Hij kon van

uitbundige vreugde in diepe de-

pressie komen. Zo trof ik hem we-

nend aan. Bij toeval vond ik psalm

126 met als titel “De huilende zaai-

er”. Ik heb hem deze psalm gegeven

en het haalde hem uit zijn negativi-

teit.

Nu, na tien jaar, zegt hij me soms

nog:

Jef, weet je het nog: de huilende zaaier!

De psalm van toen doet het bij hem

nogsteeds.

Een collega van mij heeft eenzelf-

de verhaal. Zijn toegang tot iemand

was via liederen van Schubert. Hij

zong ze, gaf hem de liedteksten en

zongenzesamen.

Na een conflict werkte het lied the-

rapeutisch.

Vaak zijn we een luisterend oor,

zelf machteloos om iets te doen, en

zijn wij alleen maar een vrijplaats

waarbinnen zij vrij en frank kun-

nen spreken, zonder dat dit geno-

teerd wordt of invloed heeft op hun

dossier.

En dan horen wij hoe moeilijk het

is om samen te leven met mensen

voor wie men niet heeft gekozen;

hoe moeilijk leven het is wanneer

derden over je leven beslissen en je

het gevoel hebt de zeggingskracht

over je eigen leven te verliezen; hoe

moeilijk het is te leven zonder da-

tum, niet wetend wanneer je ooit

vrij komt; hoe moeilijk het is in de

psychiatrie om over jezelf te spre-

ken en wanneer het daar niet lukt

wederopgeslotenteworden:

de eindeloze cirkel van gevangenis

naar psychiatrie, en van psychiatrie

naargevangenis.

3.Een metgezel

Zonderenigeverdediging,

zonderenige theorie,

vaakwoordeloos,

zijnwijhennabij,

zoals inhetboek Job.

Zowordenwij

alsaalmoezenier

voorheneenmetgezel

ophunwegvanhoopenvrees.

JefWauters

AalmoezenierLeuvenHulp

17april2015

AALMOEZENIER BIJ DE GEÏNTERNEERDE MEDEMENS.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

In augustus komen we nog samen

mediteren: op maandag 31 augus-

tus 2015. Zoals steeds om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

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

De boodschap van het evangelie is

veeleer

dat de mens in vrijheid verantwoor-

delijk, angstwekkend verantwoor-

delijk, is

aan een God wiens kracht in zwak-

heid en lijden tot voltooiing komt.

Robinson

KALENDERBLAADJE

In 2012 werd in Don Bosco, bij

het Pastoraal Beraad, het idee ge-

opperd te starten met een vervoer-

dienst voor parochianen die moei-

lijk te been zijn.

Met die vervoerdienst gaan we ver-

der.

Ben je bereid om regelmatig men-

sen uit de parochie die weinig mo-

biel zijn, met de auto op te halen

voor de zondagsviering? Of ben je

zelf slecht te been en zoek je men-

sen waarmee je naar de viering kan

komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit

welke combinaties mogelijk zijn.

We contacteren je dan persoonlijk

om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewer-

king!

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts

Leopold Béosierlaan 23,

3010 Kessel-Lo 0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

JIJ KAN MET ONS MEE!

WE DELEN VERDER!

Mensen die een deugddoend boek

bezitten en anderen de gelegenheid

gunnen ook van hun boek te ge-

nieten, vulden twee boekenmand-

jes in de Stille Zone waar de vierin-

gen plaats hebben.

Je kan daar een boek lenen en na le-

zing thuis, terugzetten. Of met een

boek waarin een plakkertje of brief-

je meedeelt dat je niet hoeft terug te

zetten, kan je je boekenkast met dit

exemplaar verrijken.

Wie ook boeken heeft die anderen

kunnen vreugde of dienst bewij-

zen, mag de mandjes nog wat aan-

vullen.

BOEKENMANDJE

Concert door gitarist Jan

Wouters. Thema On-gehoord!

Sint-Kwintenskerk - Naamse-

straat 160, Leuven. Zon 23 aug -

14:30 - gratis.

Na het concert: rondleiding door

Lambert Juveyns die stadsgids is en

veel tijd doorbrengt in het Leuven-

se archief (en andere archieven in

binnen- en buitenland) voor op-

zoekingswerk rond het verleden

van Leuven, maar vooral rond de

Sint-Kwintensparochie.

Nu behandelt hij het thema: "Bede-

vaarten en processies in St.-Kwin-

ten "

ER ZIT MUZIEK IN SINT-KWINTEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 augustus

21ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Leo Page

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 30 augustus

22ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Misintentie voor Arnold Bovens

Voorganger: Modest Goossens

Assistent: Cécile Van Hoecke

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 augustus

21ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 30 augustus

22ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Voorganger: Mathieu Voets

Assistent: Myriam Neves

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 23 augustus

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 23 augustus

Eenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen vieringen in Don Bosco

Zondag 30 augustus

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

DON BOSCO – AUGUSTUS 2015

Vieringen: vanaf 6 september terug

iedere week.

Na de vieringen is er gelegenheid

om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar

op het nummer 0485 06 30 38

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Woensdag 19 augustus

10.00 u. en namiddag: SNVL: Studie-

dag Tablet

Donderdag 20 augustus

14.00 u. Seniorencafé

Maandag 24 augustus

20.00 u. Buurtcomité MICHOTTE

Dinsdag 25 augustus

10.00 u. Vergadering Ziekenzorg

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 26 augustus

10.00 u. OKRA Kerngroep

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 20 augustus

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 23 augustus

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 25 augustus

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Parochieagenda

2 FEDERATIE FRANDO

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
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PUBLICITEIT
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ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
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Studiecentrum Kerk en Media vzw
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Colofon



Fotografie: Herman Van Overbeke

MIJN VLAANDEREN HEB IK

HARTELIJK LIEF!
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OKRA Sint-Franciscus Heverlee - 11 juli-viering 2015
Samenstelling: Herman Van Overbeke - Fotografie: René Van Cante

11 juliviering 2015 met enkele bekende gezichten ... ...en veel volk! Een boeiende toespraak van schepen Denise Vandevoort

De boekentil ... ... verenigt de politiek Een zangstonde zoals weleer ...

... en wie kent er nog de Vlaamse leeuw? Jos en Andre aan de BBQ, en maar zweten! Gezellig tafelen. het is lekker!

LEUVEN BELLS

De zware beiaard van de biblio-

theek klinkt prachtig in de zomer-

se stad en dompelt de omgeving

van het Ladeuzeplein onder in een

warm klankenbad. Beiaardiers uit

binnen- en buitenland halen tij-

dens het zomerse festival Leuven

Bells een uur lang het beste uit de

klokken van de bibliotheekbeiaard.

Geniet van de muziek op een bank,

op een terrasje of in de speciale luis-

tertuinachterdebibliotheek.

Het volledige programma ontdek je

op:

www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/

leuvenbells

(Uit in Leuven – Zomereditie)

BOEKEN ONDER VUUR

Expo in de Universiteitsbibliotheek

Tot zondag 13 september
In augustus 1914 staken Duitse troe-

pen de Universiteitsbibliotheek in

brand. De herdenking is aanleiding

voor een expo over vernietigd en

bedreigd erfgoed. Stukken uit en

over de Leuvense collectie, inclu-

sief verkoolde boeken én unieke

handschriften uit Mali, vertellen

over moedwillige vernieling, inter-

nationale verontwaardiging en so-

lidariteit. Toepasselijke kunstwer-

ken van Sofie Muller maken die-

zelfdethema’szichtbaar.

(Uit in Leuven – Zomereditie)

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten

Donderdag 27 augustus 2015 - Mijnsites –
vlak (75 km)
Vertrek met auto: 9.00 u. stipt Kes-

sel-Locarp.park .

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016256987

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMA LEUVEN

Dinsdag 1 september 2015 – 13.00 u.

Bezoek aan de stadskern van Zoutleeuw en
het Natuurgebied van Het Vinne
Bijdrage : 4,00 euro voor deelname

en5,00eurovoorcarpooling

Inschrijven tot 25 augustus via

OnthaalSeniorama016222014

GSM - INFORMATIE EN ADVIES

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10.00 u. een afspraak maken met

een gsm-leraar. Inschrijven via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

MerkentypevanGSMopgeven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

KOFFIE EN THEE A VOLONTE

Gedurende de zomermaanden

wordt er elkewoensdag, van 14.00 u.

tot 16.00 u. gratis koffie en thee ge-

schonken in de cafetaria van Senio-

rama.

Seniorama vzw Activiteiten Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

*Parcoursvanherinneringen:

Waterloo, Van Mons, WO II, de CCC,

de Academie van ’t Leives en nog

veel meer herdacht Zondag 23 au-

gustus2015–10.30u.

Woensdag 26 augustus 2015 – 9 u., 19.15 u.
19.30 u.

Ook in 2015 herdenken we enke-

le belangrijke historische gebeurte-

nissen: in juni 1815 verloor Napole-

on de slag bij Waterloo, in novem-

ber 1765 werd de grote botanicus Je-

an-Baptiste Van Mons geboren, in

mei 1940 vielen de eerste bommen

vanWO II op Leuven, in 1985 pleeg-

de de CCC een aanslag en in mei

1990 werd de academie van ’t Leives

bovendedoopvontgehouden.

We zouden dus haast elke maand

van dit jaar één of ander belangwek-

kend feit in herinnering kunnen

brengen, maar omdat dit een beetje

overdreven is hebben we ze gebun-

deld in deze wandeling die je mee-

neemt langs een parcours van her-

inneringen.

Vertrek: pui Stadhuis -Einde: Centrum

Je kan bij deze uitstappen individueel
aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.
Kostprijs: 5 euro per persoon.
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)



InSint-Antoniusparochie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

Vandaagishetgelukjedeel

enmorgenvallenklappen

oh,ergebeurtzoveel,zoveel

waarwijgeenbarstvansnappen

Soms voel ik me als een ouwe krant

het luktniet,voorgeenmeter

somsisdehemelopmijnhand

engaathetstukkenbeter.

ToonHermans

VANDAAG IS HET GELUK JE DEEL
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LEVENENDOOD

Goede morgen allemaal! “Dit is de

dag die de Heer heeft geschapen, la-

ten wij hem vieren met vreugde.”

Inleiding op de eerste lezing uit het

boekWijsheid

Vandaag komt het thema 'leven' en

'dood' aan bod; bedoeld wordt zich

levendig voelen en 'dood' zitten,

binnenin het aardse leven. Levend

is de mens die zijn plaats krijgt, die

zijn plaats kan verwerven binnen

de maatschappij. Dood is hij die op-

geslotenzit inzichzelf.

De eerste lezing hieromtrent komt

uit het Boek Wijsheid; het boek

werd geschreven in de eerste tij-

den na de dood van Jezus en is ge-

richt tot de Joden die in de Griek-

se diaspora verblijven. Het boek he-

kelt de toenmalige Griekse cultuur

met zijn materialisme, zijn genot-

zucht, zijn geestelijke verdwazing.

Daartegenover staat de Joodse wijs-

heid: gerechtigheid moet geschie-

den t t z in de samenleving moet

elkeen aan zijn trekken kunnen ko-

men,

Wijsheid. 1, 13–15en2,23–25

Want de dood is niet door God ge-

maakt. God vindt geen vreugde in

de ondergang van enig levend we-

zen; hij heeft alles geschapen om

te laten bestaan. Alles ter wereld is

geschapen om het leven in stand

te houden. In geen enkel schepsel

ligt de kiem van de dood, en het

dodenrijk kan op aarde geen rech-

ten doen gelden, want rechtvaar-

digheidmaaktonsterfelijk.

God heeft de mens geschapen voor

de eeuwigheid, als afspiegeling van

zijn eigen wezen. Maar de duivel

heeft uit jalousie de dood in de we-

reld gebracht; ieder die hem toebe-

hoortroeptdedoodoverzichaf.

Evangelie:Marcus5;22–43

Jaïrus, een van de leiders van de sy-

nagoge, viel aan Jezus’ voeten neer.

Hijsmeektehemdringend

om zijn dochtertje dat op sterven

lagteredden.

Onder de grote menigte die Jezus

volgde, was ook een vrouw die al ja-

ren aan bloedverlies leed. Zij raak-

te Jezus aan om zo gered te wor-

den. Jezus vroeg: Wie heeft mij aan-

geraakt? De vrouw vertelde hem de

waarheid. Toen zei Jezus tot haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vre-

de en wees genezen van uw kwaal.’

Daar kwamen enkele mensen tegen

de leider van de synagoge zeggen:

‘Uwdochter isgestorven.’

Jezus hoorde dat en zei tegen de lei-

der van de synagoge: “ Wees niet

bang,maarblijfgeloven.”

Bij hem thuis gekomen pakte hij de

hand van het kind en zei: ‘Meisje,

ikzegjestaop.’

Meteen stond het meisje op en be-

gon heen en weer te lopen. Ze was

twaalf jaar oud. Iedereen was met

stomheidgeslagen.

Duiding

Twee verhalen over doden tot leven

wekken: het dochtertje van Jaïrus

gaat dood aan haar ziekte; de vrouw

met chronisch bloedverlies is on-

rein, waardoor ze al 12 jaar in ver-

eenzaming leeft. Immers de onreine

mag de andere niet aanraken want

die zou op zijn beurt onrein wor-

den. Een vrouw die al 12 jaar versto-

ten is door haar omgeving, die heeft

geenleven–dieissociaaldood.

We weten al dat de wonderverha-

len in de bijbel geen weergave zijn

van feiten die echt gebeurd zijn. We

hebben dus niet te doen met mira-

culeuze genezingen of opstanding

van een lijk. Wel gaat het om het won-

der dat zich voltrekt als men zich toch

durft overgeven aan het leven; hoezeer ook

de ellende van zijn situatie doet snakken

naar de dood, naar het einde van alle mi-

serie.

Laten we nu nagaan hoe exegeten

komentotdieuitleg.

Wat was er zo bijzonder aan het

optreden van Jezus dat gesproken

wordtovereenwonder?

Eerst kijken we naar de situatie van

wanhoopbijdeziekevrouwen

De twee worden niet vernoemd bij

naam. Een naam dragen is de (h)er-

kenning die iemand krijgt in de sa-

menleving. De twee vrouwen zijn

anoniem, zonder betekenis in de

gemeenschap. Een eerste teken dat

ze niet behoren tot de wereld der le-

venden, dat zij het leven ondergaan

ipvhettemaken.

Daarbij komt nog dat voor hen

ziekte geassocieerd werd met zonde.

In onze opvatting is ziekte iets wat

u overkomt; een tegenslag waarvan

je het slachtoffer zijt dat medeleven

verdient. In de Joodse maatschap-

pij was ziekte een straf voor zon-

den – hetzij van jezelf, hetzij van je

voorouders. Bij de onreinheid door

ziekte, waarbij zij hun leven moe-

ten dragen zonder steun van de om-

geving, worden de afgewezenen op

de koop toe beladen met schuldbe-

sef om hun situatie. Wat moet je

meer hebben om u verlaten te voe-

len door God en alleman – de wan-

hoopnabij.

Om terug tot leven te komen nemen

Jaïrus en de anonieme vrouw risi-

co's.

De vrouw met bloedverlies mengt

zich in de menigte om de mantel

vanJezusaanteraken(Joods

gebaar van smeekbede). Schande,

een onreine die zoveel reinen aan-

raakt! Dat beseft zij best, want als Je-

zus vraagt wie hem heeft aangeraakt

'stondzetetrillen'.

En Jaïrus dan, de leider van de sy-

nagoge, de man die zijn volgelin-

gen voorhoudt dat bovenal de wet-

ten moeten onderhouden worden –

die man zoekt zijn heil bij die be-

ruchte Jezus die zich publiekelijk

boven de wetten stelt omdat volgens

hem 'leven' boven de wetten staat

(je weet wel, op sabbat zieken gene-

zen – een schaap uit de put helpen

– aren plukken tijdens een wande-

ling–ziekengenezen).

Wanhoop is een gevoel dat de mees-

te mensen gelukkig niet kennen.

Wanhoop wijst erop dat de mens

geen kans ziet om de situatie zelf te

veranderen. De illusie van de eigen-

machtigheid om zijn leven in han-

den te nemen wordt uit handen ge-

slagen.

Vanuit dat gevoelen stappen Jaïrus

en de anonieme vrouw op Jezus toe,

die al aan zoveel mensen het geluk

heeft teruggegeven.

KijkenwenunaarJezus.

Wat hij doet is ongewoon. Voor

de Joodse gemeenschap kan de toe-

stand van onreinheid pas opgehe-

ven worden door de priester na-

dat bepaalde voorwaarden zijn ver-

vuld. De zondaar kan terug deelne-

men aan het leven nadat de fouten

uithetverledenzijnvereffend.

Jezus doet het omgekeerde van de

priester. Hij richt zich juist tot zon-

daars enmensen in demarge: de tol-

lenaar, de vrouw aan de drinkwa-

terput die in zonde leeft, de melaat-

se...Jezus laat zich niet weerhouden

door hun zonde uit het verleden,

maar is voor alles met het heil van

de mensen begaan. Hij wil in de

eerste plaats toekomst geven aan de

mensen. Daarin weerspiegelt Jezus,

God die zich inlaat met de gekwet-

ste, met de kwetsbare mens. En deze

goedheid ervaart het volk als wonderlijk.

Het wonder ligt in de ontmoeting tussen

God en de mens – bewerkstelligd door de

liefdevandemens Jezus.

Besluitend kunnen we zeggen dat

het wonder in dit bijbelverhaal zich

afspeelt intweerichtingen.

Eén: de gelovige mens kan zich be-

vrijden van uit zijn situatie van dood

zitten, door vertrouwen te hebben

inGodofinhet leven.

Twee: Jezus zoekt de mens die dood

zit in het leven, om hem terug

tot leven te brengen zonder vooraf-

gaandelijk een schuldbekentenis of

boetedoeningteeisen.

Voorbeden

Bidden wij met vertrouwen tot God, onze

Vader

dat de wereld vrede en welvaart mag

ervaren, dat allen die een leiding-

gevende taak hebben in kerk of we-

reld daarbij goede wegwijzers zijn

eneenwegbanentot leven.

Biddenwij totGod

voor allen die gebrek lijden en om-

komen van honger: dat zij mensen

op hun weg ontmoeten die beseffen

dat zonder brood geen leven moge-

lijk is.

VerborgenAanwezige,wijbidden

voor alle mensen die zoekend zijn

door de woestijn van het leven dat

zij u mogen vinden als levenge-

vendvoedsel.

Slotbezinning

Moge een geest van vertrouwen ons ver-

binden,

tegen alles wat een mens onmondig

enonmachtigmaakt,

tegen alle krachten die ons stom-te-

vredenhouden,

tegen elk regime dat armen ver-

zwijgtenverdrukt.

Moge de moed om te spreken en te hande-

lenonsverbinden,

tegen alles wat ons gevangen houdt

inangst,

tegen alle krachten die ons ontmoe-

digen,

tegen alles in wat mensen in slaap

sustofgescheidenhoudt;

Mogedehooponsverbinden,

met allen die niets te verliezen heb-

ben,

met allen die proberen van op te

staan,

met allen die uit zijn op het aller-

bestevoordeallerminsten.

Herman Baeyens – Uit de viering van 28

juni inhetDonBoscocentrum

Inmijndromenbenikeenartiest,

als zangeres,pianistof fluitist,

Ach,ontneemnietmijndroom,

hethoudtmij immers intoom.

Beste, op 6 september zal ik het

eerste exemplaar van mijn tweede

dichtbundel "Als een klaproos"

in ontvangst nemen in Apeldoorn.

Op zondag 27 september stel ik dan

ook - niet zonder trots - graag mijn

nieuwste dichtbundel voor in Leu-

ven. In een afwisselend programma

met voordracht van eigen poëzie,

haal ik mijn beste muzikale talen-

ten boven en... ik hoef niet alles te

verklappenhé.

Alleen misschien nog dit : de op-

brengst van de verkoop van

deze DB gaat naar het vluchte-

lingenhuis in Wilsele (Leuven),

begeleider Pater Dirk De Vis zal die

dag hierover een kort woordje toe-

lichten.

Heb je zin omdie dag ook eenhand-

je te helpen met de praktische orga-

nisatie,allehulpiswelkom!

Mvg,Dora
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