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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Ik laat mijn geest langs de ladder van het

woord afdalen naar de inwendige ruim-

te van de stilte. Ik leg in het woord en in

het uitademen mijn hele verlangen naar

de ‘sabbatsrust van God’, naar de inner-

lijke plaats van de rust. Dan kan het zijn

dat woord en adem mij een moment daar

brengen waar het in mij helemaal stil is,

waar elk lawaai verstomt en de onrustige

maalstroom van gedachten tot rust komt.

Anselm Grün “Innerlijke rust”

In november gaan op maandag 9 en

maandag 23 november onze medi-

taties door om 20 uur, in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Wie eens bij ons wil aan-

sluiten is welkom en kan Jos Ver-

meulen verwittigen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 ver-

meulen.berte@telenet.be. Meditatie

in de christelijke traditie: http://w-

ww.christmed.be

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Het

lukt je niet je foto’s van je digitaal

fototoestel op je computer te zetten?

Wat is het beste antivirus program-

ma? De update, upgrade of back-up

wil niet lukken. Of … mijn pc doet

raar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

vers komen niet aan huis.

Na afspraak, maandag 9 november:

1 persoon om 13.30 u. en 1 persoon

om 14.30 of donderdag 19 november:

1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon

om 15.00 u.

Inschrijven via het onthaal 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.-

be. Omschrijf je probleem. Vergeet

niet je laptop en de voedingskabel

mee te brengen, eventueel ook de

muis. Bijdrage: € 3 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

KALENDERBLAADJE

Telkens weer stijgt uit de zee van

mogelijkheden een nieuw stukje

werkelijkheid op. De wereld is geen

kant en klaar huis, maar een open

ontwikkeling. Ook de mens heeft

zijn ware wezen nog niet bereikt.

Hij weet nog niet wie hij eigenlijk

is. Daarom zoeken de mensen sa-

men naar het huis van de ware men-

selijkheid. De plek waar over de toe-

komst van mens en wereld beslist

wordt is het heden. Enkel wanneer

we weten wat we hopen en willen,

kunnen we aan het front van de

tijd de toekomst winnen. Zo niet,

dan verzuimen en vernietigen we

de toekomst.

Moltmann

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 november

Allerheiligen Allerzielen

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor Eduard Van den Bergh

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 8 november

10.00 u. Woord- en communiedienst

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Geert Dehennin

Intentie voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten Hilde Pex en Caroline

Van Audenhoven

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 08 november

32ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 1 november

Allerheiligen

10.30 u. Viering met gedachtenis van

onze overledenen

Zondag 8 november

Tweeëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

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 28 oktober

14.00 u. Infomoment ‘Beter slapen

kan je leren’

in de Kristoffelzaal, gevolgd door

een broodmaaltijd

Donderdag 29 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Zondag 01 november

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 03 november

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 05 november

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 28 oktober

9 u. OKRA Kerngroep

20 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 29 oktober

9 u. OKRA Tablet iOS

14 u. Seniorencafé

20 u. buurtkoor Parcoeur

Zaterdag 31 oktober

14-20 u. Kalipso

.

Zondag 1 november

Na de viering van 10 u. Zondagsca-

fé in het parochiecentrum.

Maandag 2 november

14 u. OKRA Ledenvergadering

Franz Liszt (P. Devroey)

Dinsdag 3 november

9 u. OKRA Tablet Android

14 u. Seniorencafé

Woensdag 4 november

20 u. koor Blij Rondeel

AGENDA

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00 u. – Einde 15.45 u.

Fiscaliteit voor de vergrijzende sa-

menleving. Lessen voor/uit tax

shift. Prof. Axel Haeltermans (Fa-

culteit Rechtsgeleerdheid) Dinsdag 3

november2015

Energiezekerheid in onzekere tij-

den: waarom blijft het energiebe-

leid falen?

Prof. Johan Albrecht (UGent Facul-

teit Economie en bedrijfskunde)

Dinsdag10november2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 BIC: KREDBEBB

ZINGEVING – RELIGIE – SPIRI-

TUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt hierover

zesnamiddaglezingenaan.

Na elke lezing is er kans tot vragen/dis-

cussiemetdespreker.

Donderdag 29 oktober 2015 – Pro-

motiezaal HAL 01.64, Universiteits-

hallen, Naamsestraat 22, Leuven

Grootouders, (klein)kinderen en

spiritualiteit

Prof.AnnemieDillen

Donderdag 5 november 2015 – Pro-

motiezaal HAL 01.64, Universiteits-

hallen, Naamsestraat 22, Leuven

‘Laudato Si’: Over de pauselijke en-

cycliek over ecologie

Prof. JacquesHaers

Practisch:

*Info: Alle informatie kan je vinden

op www.namiddaglezingen.be

*Tijdstip: Van 14.00 uur tot 15.45

uur

*Prijs: 35 euro voor de reeks van 6

lezingen - 7,50 euro per lezing

*Inschrijven : Enkel via www.na-

middaglezingen.be

*Contact: We zijn telefonisch be-

reikbaar op het nummer +32 16 32

55 85 of per mail via up@upar.ku-

leuven.be

SENIORENINSPECTEUR

GRATIS GESPREK

Dinsdag 4 november 2015 van 10.00

u. tot 12.00 u. Voel je je onveilig

thuis of in je buurt? Kom dan eens

praten met senioreninspecteur Joke

Luyckx van de Leuvense politie. Ze

houdt spreekuur bij Seniorama. Je

kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

hand kan reiken. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven
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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
Olivier Lins

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



Op Allerheiligen, zondag 1 novem-

berindevieringom11uur

gedenkenwijonzelievedoden.

Wijdankenvoorhunleven.

Met eerbied gedenken wij wie zij

vooronswaren.

De overledenen van het voorbije

jaar willen wij met namen noemen

en voor hen een licht ontsteken aan

depaaskaars.

GustaMerckx

JeannineVanHooff

PaulVerelst

RenaatBroekmans

WillyRoggen

CamilleLens

Marie-JoséeNeys

BettySiaens

AldaVanHove

ClausGeorges

MargaritaSmets

AngèleSymons

AlbertScheepmans

JeannekeSellekaerts

FrançoisCayenberghs

Onvervangbaarblijvenzij.

Inonzeliefdelevenzijverder.

In onze hoop wonen zij bij U, God,

veiligenbeschut.

DANKBAAR GEDENKEN

Strĳdkoor Kontrarie uit Herent

brengt sinds 1985 een boodschap

metliederenuitdehelewereld.

We komen op tegen oorlog en voor

vrede, we kiezen voor een gast-

vrije en multiculturele samenle-

ving, waar iedereen het recht heeft

op een gelijkwaardig leven. Met

onze liederen, in vele talen, zingen

we over mensen die klein gehouden

worden, die in armoede leven, maar

die ondanks alles toch durven ge-

tuigen over hun kracht, hun geloof

ineenbeterewereld.

Deze thema’s blijven altijd even ac-

tueel !

We geloven in de kracht van mu-

ziek, het zet ons in beweging, het

raakt ons diep van binnen, we wor-

den al “30 jaar bewogen” door en

voormensen!

Info: info@kontrarie.be

Reservatie:www.kontrarie.be

GSM0474659164

Op zaterdag 7 november 2015 nodigen de

oud-leiding van Chiro Don Bosco en het

Caracashulpfonds u uit voor een smake-

lijkepensenkermis.

Het initiatief werd genomen door

enkele oud-leiders en het Caracas-

hulpfonds. De aanleiding was het

studieproject in Caracas van onze

vroegere proost en stichter van de

Chiro Don Bosco, Eugeen Van-

hoorenbeek, testeunen.

U kan zich inschrijven voor de

pensenkermis bij Eddy Deroost,

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo.

Tel.016253523.

Pensenkermis – Caracashulpfonds

Om18u., 19u.of20u.

2 zwarte pensen of 2 witte pensen of

1 witte + 1 zwarte pens: 12 euro per

persoon

1 zwarte pens of 1 witte pens:.6 euro

perpersoon

Bij alle pensen is er appelmoes en

broodvoorzien.

Wij kijken er alvast naar uit om u

op 7 november 2015 te mogen be-

groeten in de Chiro lokalen, Orto-

lanenstraat, Kessel-Lo, naast het pa-

rochiecentrum.

Caracas
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Er was eens een grote appelboom.

Een klein jongetje hield ervan om

er elke dag te komen spelen. Hij

klomnaar de boomtop, at vande ap-

pels en sliep in de schaduw van de

boom... Hij hield van de boom en

de boom hield van hem. Tijd ging

voorbij... Het jongetje werd ouder

en speelde niet meer met de boom.

Op een dag kwam de jongen toch

terug naar de boom. Hij keek droe-

vig. 'Kom je met me spelen?', vroeg

de boom. 'Ik ben geen kind meer,

ik speel niet meer met bomen.' ant-

woordde de jongen. 'Ik wil zo graag

wat speelgoed, maar ik heb geen

geld om het te kopen.’ ‘Sorry,’ zei

de boom, ‘Geld heb ik niet, maar je

mag mijn appels plukken en ze ver-

kopen. Dan heb je geld om speel-

goed te kopen.’ De jongen was heel

blij. Hij plukte alle appels aan de

boom en ging tevreden weg. De jon-

gen kwam niet meer terug en de

boomwasverdrietig.

Op een dag kwam de jongen, die nu

een man was, terug. De boom was

blij 'Kom je met me spelen?' vroeg

deboom. 'Ikhebgeen tijd omte spe-

len. Ik moet werken voor mijn fa-

milie. We hebben een huis nodig.

Kun je me helpen?’ 'Sorry', zei de

boom, ‘Een huis heb ik niet, maar

je mag mijn takken afzagen en ge-

bruiken om je huis te bouwen.’ De

manzaagdealle takkenvandeboom

en ging tevreden weg. De boom was

blij om hem gelukkig te zien, maar

de man kwam niet meer terug. De

boom was weer eenzaam en verdrie-

tig.

Op een hete zomerdag, kwam de

man terug en de boom was opgeto-

gen. 'Kom je met me spelen?' vroeg

deboom. 'Ikwordoud. Ikwilmezelf

rust gunnen. Zeilen op zee, dat lijkt

me wel wat!’, zei de man. 'Sorry,’

zei de boom, ‘Een boot heb ik niet,

maar gebruik mijn stam, je kan er

een boot van maken.' De man hak-

te de boomstam om en maakte zijn

boot. Hij ging zeilen en kwam niet

meerterugvooreenlangetijd.

Uiteindelijk kwam hij na vele jaren

terug. 'Sorry, mijn jongen, maar

ik kan je niets meer geven.’ zei de

boom. ‘Ik heb geen appels meer om

te verkopen, geen boomstam om in

te klimmen, geen takken meer om

op te zitten. Ik kan je echt nietsmeer

geven... Het enige wat over is, is

mijn stervende wortel.' 'Ik heb niet

veel meer nodig nu, alleen een plek

om te rusten. Ik ben moe na al die

jaren' antwoordde de man. 'Goed!’,

zei de boom, ‘Oude boomwortels

zijn de beste plek om tegen te leu-

nen en uit te rusten. Kom… Kom sa-

menmetmijzittenenrustuit.’

Het verhaal van de grote appelboom

PAROCHIEBLAD 2016

HERABONNERING

Blijf jijmetonsmeedoen?

Je hebt natuurlijk weet van negatie-

ve dingen maar je weet ook dat er

door zovele priesters en leken veel

moois en goeds wordt verricht in de

Vlaamsekerk.

Het parochieblad Kerk&leven blijft

ons motiveren en begeleiden om

hetpositievete latengroeien.

Geef jijhetooknietop?

Wij zouden het fijn vinden u bij

onzeabonneesterugtevinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2016 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando. Die

lijst moet hij tijdig aan de drukkerij

bezorgen. Als de overschrijvingen

tijdig binnenkomen, zeker voor 1

december 2015, kan hij rustig af-

werken én maak je geen kans om

een nummer te missen. Veel dank

dus als je daarmee rekening houdt!

Je kan je 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43-3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tieFrandois4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

“HET GEHEIM VAN HET LIED IS

DEVIBRATIEINDESTEM

VANDEZANGER

EN DE TRILLING IN HET HART

VANDELUISTERAAR.”

KahlilGibran



FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag3en17november2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht

Voormeerinfo:016254436

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 4, 18 en 25 november 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORA-

MA Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 5 november 2015 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

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

In het Don Boscocentrum

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

* Universitaire wandeling* Deze

wandeling maakt de verbonden-

heid tussen de eeuwenoude Leu-

vense universiteit en de stad dui-

delijk. We wandelen langs ver-

schillende colleges en eindigen bij

de Universiteitshallen. Dit gebouw

grenst aan de Oude Markt, een plein

dat ook wel ‘de langste toog ter we-

reld’ genoemd wordt en een bijzon-

dere rol in menig studentenleven

speelt. Alle info vind je op de website

van de Leuvense Gidsenbond (www.gid-

senleuven.be)

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

leuven.be/
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Inleiding

Vorig jaar in oktober riep Paus

Franciscus een buitengewone, the-

matische Bisschoppensynode over

gezinspastoraal samen. De synode

hadalsthema:

‘De pastorale uitdagingen voor het gezin

indecontextvandeevangelisatie’.

Van 4 tot 25 oktober 2015 heeft in

Rome een Algemene Bisschoppen-

synode plaats over de roeping en de

zending van het gezin in de Kerk en

de wereld van vandaag. Deze Syno-

de is een vervolg op de Bijzondere

Bisschoppensynode van vorig jaar.

“De gezinssynode heeft blijkbaar

nog heel wat nieuwswaarde. In de

pers wordt vooral gesproken in ter-

men van voor of tegen en dan voor-

al voor of tegen communie voor

echtgescheidenen en het homohu-

welijk.

Draagt deze polarisatie bij tot een

evenwichtige uitkomst van het de-

bat en kan ze vermeden worden?

Wellicht niet, de grote diversiteit

aan meningen en culturen, ook

binnen de groep van synodedeelne-

mers, zorgt ervoor dat het niet ge-

makkelijk zal zijn om de Kerk in

deze thematiek bij de tijd te bren-

gen.

Het is anderzijds goed dat ver-

schillende groepen uit verschillen-

de landen spreken en hun visie en

mening laten horen. Het is een te-

ken dat de zaken die op de gezins-

synode aan de orde komen hen ter

harte gaan. Maar laten we ervoor

waken om bisschoppen of groepen

niet tegen elkaar uit te spelen. Het

gaat er immers om de christelijke

visie op het gezin verder te ontwik-

kelen."

Dat zegt Josian Caproens, voorzit-

ster van het Interdiocesaan Pasto-

raal Beraad, het IPB, het overleg-

orgaan van de katholieke Kerk in

Vlaanderen.

Lezing uit het boek van de mens-

wording

Godmaakt eenmens naar zijn beeld

en gelijkenis, mannelijk en vrou-

welijk heeft Hij hen geschapen. Hij

zegent hen en vertrouwt hen heel

de aarde toe om haar tot vervulling

tebrengen.

Lezing uit het evangelie van Mar-

cus

De farizeeërs vragen Jezus of het

een man vrij staat zijn vrouw los te

laten.

Maar ten antwoord zegt Hij tot hen:

WatheeftMozesugeboden?

En zij zeggen: Mozes heeft toegela-

ten ‘een brief van afstand te schrij-

ven en haar los te laten’ (Deut. 24,1)!

Maar Jezus is het niet eens met die

toelatingvanMozes.

Als in de buurt twee mensen samen gaan

En elk het aandurft niet alleen te staan,

Dan wint de liefde weer van angst de

strijd:

Zo komen mensen tot barmhartigheid.

Duiding

1. Wij zijn het reeds gewoon dat Je-

zus een eigen interpretatie van zijn

joodse traditie geeft, één waarin Hij

de mens tegemoet komt. In de le-

zing van vandaag lijkt dit niet het

geval te zijn. Je zou verwachten dat

Hij de soepelere regelgeving van

Mozes zou aanvaarden. Maar Hij

doet dit niet. Hij verwijst naar het

beginsel zoals wij dat in Genesis le-

zen. En Jezus voegt er nog aan toe:

“Wat danGod tot een span heeft gemaakt

moet eenmensnietwillenscheiden.”

Aan deze uitspraak heeft de kerk de

onverbreekbaarheid van het insti-

tuuthuwelijkgekoppeld.

Om deze reden zijn ooit vele men-

sen bij elkaar gebleven en het heeft

de laatste decennia ook de houding

van de kerk t.o.v. echtgescheidenen

bepaald.

Maar keren we terug naar de schep-

pingsverhalen waarnaar Jezus ver-

wijst.

Tot zeven maal kunnen wij er le-

zen dat God zegt dat de schepping

goed is. Eenmaal zegt Hij dat het

niet goed is. Dat is op het mo-

ment dat Hij ziet dat de mens alleen

is. Hij maakt voor hem een hulp

als zijn tegenover! God vertrouwt

mensen toe aan elkaar opdat zij niet

meer half zouden zijn en de nacht

zouden doorkomen met elkaar, zo

dichtteooitHuubOosterhuis.

2. “Voor God is het huwelijk geen utopie

voor de jeugd, maar een droom, zonder de-

welke zijn scheppingen bestemd zijn voor

eenzaamheid.”, luidde het bij de ope-

ningvandesynode.

En toch denk ik dat de bijbelse tek-

sten in de scheppingsverhalen geen

keuze maken voor het instituut hu-

welijk. De teksten willen alleen zeg-

gen dat mensen mensen nodig heb-

ben, dat een mens een tegenover no-

dig heeft om mens te kunnen wor-

den. Het alleen zijn is niet goed, dat

moetvermedenworden.

3. Mgr. Bonny vertegenwoordigt op

de synode de Belgische bisschop-

pen. In een recente bijdrage aan de

theologische bundel Zerreissprobe

Ehe neemt hij de pauselijke en-

cycliek Humanae Vitae op de kor-

rel. Basis voor deze bijdrage is de

brief die hij vorig jaar geschreven

heeft ter voorbereiding van de sy-

node. In deze theologische bundel

bespreekt Mgr Bonny ook de kwes-

tie van homoseksualiteit en de tra-

ditionele kerkelijke afwijzing van

homoseksuele daden. Volgens hem

“stelt de wetenschappelijke vooruitgang

ons in staat dit standpunt bij te stellen.”

Ook meent hij dat “In onze personalis-

tische cultuur het verbod op homoseksu-

ele relaties als aanvaardbare discrimina-

tie wordt opgevat: er zouden anders man-

nen en vrouwen bestaan die niet hetzelf-

de recht hebben hun seksualiteit te bele-

ven alleen omdat ze niet op dezelfde ma-

nier leven als de grote meerderheid van de

mensen!”

4. De Duitse kardinaal Reinhard

Marx - een van de acht kardinalen

die de pauselijke adviesraad vormen

- verklaarde op de persconferentie

van de Duitse bisschoppen die deel-

nemen aan de bisschoppensynode

in Rome, dat hij zich kan voorstel-

len dat op een volgende synode le-

kenstemrechtzoudenhebben.

Volgens hem ligt dat in het ver-

lengde van het groeiende besef van

de verantwoordelijkheid van leken

bij de zending van de Kerk. Voor-

al in de sectoren van het gezin,

rechtvaardigheid en vrede of onder-

wijs kunnen leken betekenisvolle

bijdragenleveren.

5. Een voorstel dat op de bisschop-

pensynode expliciet werd geformu-

leerd en dat in internationale media

uitvoerig aandacht kreeg was om

eindelijk werk te maken van de toe-

gang van het diaconaat voor vrou-

wen.

Mgr. Durocher begon zijn toe-

spraak subtiel met een veroorde-

ling van geweld tegen vrouwen.

Daarna klaagde hij de onderwer-

ping en discriminatie van vrouwen

aan, ook binnen de katholieke Kerk.

Hij kreeg applaus toen hij voorstel-

de om vrouwen tot diaken te wij-

den, omdat daarmee aan de buiten-

wereld wordt duidelijk gemaakt dat

man en vrouw gelijkwaardig zijn.

6. Er zijn dus duidelijke tekenen

dat veranderingen op komst zijn.

En dat is maar goed ook. Vele bis-

schoppen spreken de hoop uit dat

de kerk een bredere visie zou ont-

wikkelen naar de verschillende sa-

menlevingsvormen die de laatste

decenniazijnontwikkeld.

Voor een wereldkerk is het niet

gemakkelijk om één standpunt in

te nemen dat over de hele wereld

wordt aanvaard. Het zou dus kun-

nen zijn dat de theoretische stand-

punten behouden blijven, maar dat

gepleit wordt voor een humane,

pastorale benadering van mensen

die het op dit vlak moeilijk hebben.

Alswijhier samendelenonzekracht

Enlerenhoedeminstewordtgeacht,

Dan bouwen wij weer verder aan het Rijk

En mogen daarmee zijn aan God gelijk.

Voorbeden

Om geloofsgemeenschappen die be-

grip tonen en ondersteuning bie-

den aan partners die in een huwe-

lijkscrisis de weg van vergeving en

verzoeninggaan.

Latenwijbidden.

Jouwhandhelptmijopte staan

Jouwvoethelptmijverdergaan

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Voor de deelnemers aan de bij-

zondere synode over het gezin:

moge Gods Geest het overleg tussen

paus Franciscus en de bisschoppen

vruchtbaar maken, en zijn gaven

van wijsheid en deemoed schenken

aan alle herders van het Godsvolk.

Latenwijbidden.

Zegenwens

Moge het geloof waarin we staan

hoorbaar worden in ons spreken.

Moge de hoop die leeft in ons hart

zichtbaar worden op onze gezich-

ten.

Moge de liefde die ons bezielt tast-

baarwordeninonshandelen.

Jef Wauters – Uit de viering van 11 okto-

ber inhetDonBoscocentrum

DE ROEPING EN DE ZENDING VAN HET GEZIN IN DE KERK EN DE WERELD VAN VANDAAG

Maandag 9 november 2015 van 20.00 tot

22.00uur

Ben jij terechtgekomen in een

burn-out? Heb je het gevoel dat je er

bijna in beland bent? Of maakt één

van je familieleden of vrienden een

burn-out door en wil je beter begrij-

pen wat dit met een mens doet? En

hoe kan je de juiste steun bieden?

Dan is deze lezing allicht interes-

santvoorjou.

Frank Witters kent het fenomeen

burn-out van binnenuit. Hij neemt

je mee doorheen de worsteling naar

datgene wat je dankzij een burn-out

kan leren over jezelf. Zo verandert

jouwkijkopburn-out.

Doorheen de lezing krijg je inzicht

in wat een burn-out met je doet en

hoehet jeverandert.

Begeleiding:FrankWitters

Waar? Vormingplus, Paul van Os-

taijenlaan22,3001Heverlee

Prijs: 15euro

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:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGSPLUS

Burn-out:

een vloek of een zegen?
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