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MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het doel van een wiel is een wagen voor-
uit te latengaan.

Gebed is het wiel dat ons leven in gees-
telijke zin vooruit laat gaan, naar God

toe. Om te kunnen draaien, moet het wiel

contact maken met de grond. Als het wiel

de grond niet raakt, kan het geen wa-
gen vooruit laten gaan; het wiel zal wel

draaien, maar verder niets doen. Daarom

moet er tijd en plaats gemaakt worden

vooronsgebed inhetdagelijks leven.

Laurence Freeman

Volgende meditatieavond op maan-
dag 15 februari 2016.
We beginnen om 20 uur in de Stil-
le Zone ‘Ademtocht’ van het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.
Je wil eens met ons meedoen? Je
bent welkom. Verwittig even Jos
Vermeulen van je komst.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-
meulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

Deernis is een fundamentele hou-
ding van eerbied en lotsverbon-
denheid met alles wat menselijk is
in de andere, zowel vreugde als
verdriet, zowel laagheid als groot-
menselijkheid, zowel aftakeling als
bloei. Deernis is de oorlogsverkla-
ring aan de macht van de sterk-
ste, het is de radicale ontkenning
van elke vorm van exclusief den-
ken. Deernis is de duidelijkste keu-
ze van de mens om mens te zijn
voor de andere en op geen enkele
wijze god.
J. Van Pelt

Woensdag 10 februari

14 uur: Activiteit Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 11 februari

NM: Seniorencafé

Zaterdag 13 februari

18 uur: Kalipso

Zondag 14 februari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.
Vanaf 16 uur en avond: KALIPSO

Maandag 15 februari

16 tot 18 uur DE ARK

Dinsdag 16 februari

VM: OKRA Tablet Android
NM: Seniorencafé

Woensdag 17 februari

8,15 - 10 uur De ARK
14 – 17 uur: Crea Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Franciscus

SOCIALE VOORZIENINGEN Met
al je vragen daarover kan je elke don-
derdagvoormiddag bij Seniorama te-
recht. GSM-GEBRUIK Wie pro-
blemen heeft, kan op vrijdag vanaf
10.00 u. een afspraak maken met een
GSM-lesgever. € 3 vooraf te betalen.

Maakt van Valentijn

een HOOPvol weekend!

Hart boven Hard Leuven geeft
hoopvolle en warme burgeriniti-
atieven een forum en stimuleert
interactie tussen zoveel mogelijk
mensen, met allerlei talenten en fas-
cinaties.
In de overtuiging dat er alternatie-
ven zijn voor de manier waarop we
nu werken en samenleven, voedsel
kweken en zorg verlenen, rijkdom
verdelen en omgaan met wie naar
hier gevlucht is, organiseren we:

Zaterdag13 februari2016om20.00u.

Theatervoorstelling HOOP

In 30CC - Stadsschouwburg Leu-
ven.
Waar angst heerst, moeten troost en
hoop volgen.
Deze nieuwe voorstelling van het
nieuwstedelijk roept de toeschou-
wers op om zelf de handen uit de
mouwen te steken en samen het
goede leven vorm te geven.
Tickets:Tel. 016300900

Zondag 14 februari 2016 van 14.00 tot

17.00u.

HOOPvolle gesprekken &alterna-
tieven in Leuven

We organiseren in OPEK gesprek-
ken rond verschillende thema’s.
Aan jou de keuze tussen:
Duurzame voeding
Duurzame mobiliteit
Zelf een burgerinitiatief opstarten
Een armoedespel ‘Uit de boot val-
len’
Vluchtelingen: Zoeken naar gepaste
vormen van opvang en begeleiding
Zorgverlening weer midden in de
samenleving zetten
Het coöperatieve organisatiemodel
Film De nieuwe Start (onder de Leu-
vense Sociale Economie)
Kommeedenkenendoen!

Inschrijven kan via leuven@hartboven-
hard.be

* Doorlopend is er een werkplek
waar we samen de Grote Parade op
20 maart creatief vorm geven
* Kinderanimatie voor kinderen
van 3 tot 12 jaar (aanmelden via leu-
ven@hartbovenhard.be)
* Napraten tot 16 u. in Entrepot-café
bij muziek van Capitallazz.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-
TIJD * Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45
u. ‘Infectieziekten: terug van

nooit weggeweest‘ Prof. Willy Pee-
termans (Faculteit Geneeskunde)
Dinsdag16 februari2016

‘Kunst en geld: waarom overheids-
subsidies voor de kunsten? Wel-

ke zijn de opties voor een faire

een duurzame economische groei

in alle landen, arme en rijke?’ Prof.

Rudi Laermans (Faculteit Sociale
Wetenschappen ) Dinsdag 23 febru-
ari 2016. Inlichtingen: Secretariaat

UDLL - Naamsestraat 22 – bus 5601

- 3000 Leuven Tel. 016 32 40 01 E-
mailadres: udl@alum.kuleuven.be

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 10 februari

Aswoensdag

20.00 u. Aswoensdagwake van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Guido en Karel
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 14 februari

1e zondag van de vasten

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Tom Akkermans

Zondag 21 februari

2e zondag van de vasten

Wereldfeest

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Fons Boey
Lector: Jacques Mommens
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 februari

1e zondag in de Veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters, de heer en mevrouw
François Morren en Augusta
Kestens, mevrouw Paul Van
Vaerenbergh, echtgenote van de heer
Hubert Vijfeyken
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 21 februari

2de zondag in de Veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Paul Verelst, de heer
Antoine De Maeseneer, de heer Leo
Theunissen, echtgenoot van Martina
Vanneck en mevrouw Vanessa
Verschueren
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Woensdag 10 februari

Aswoensdag – Begin van de

veertigdagentijd

20.00 u. Viering met asoplegging

Zondag 14 februari

Eerste zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 21 februari

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

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

VIERINGEN

Een schrijven van priester Dirk

De vis als antwoord op onze

Kerstomhaling t.v.v. Vluchte-
lingen

BesteMathieu,

Hartelijk dank voor de storting van 620

eurooponze rekening.

En ook zeker en vast voor het in de aan-
dacht brengen bij de mensen van de pa-
rochiegemeenschap, van de vluchtelingen

in het algemeen en van de vluchtelingen

die om de een of andere reden niet aan een

verblijfsvergunning geraken en ondertus-
sen in onze maatschappij niet meetellen

wegensgeenofficieel 'papier'.

In naam van onze vzw, de vele vrijwilli-
gers, de bewoners en mezelf, wil ik u nog-
maalsdanken.

Metvriendelijkegroeten

DirkDevis

Hartelijk dank

voor de

storting van

620 euro

WANDELEN MET SENIORA-
MA Dagwandeling: Bekkevoort -

Waanrode - Bekkevoort (17 km)

Donderdag 18 februari 2016. Vertrek:

9.32 u. bijeenkomst 9.15 u. wacht-
zaal de Lijn
Voorzie gemakkelijke kledij en
stapschoenen. Verzekering ver-
plicht.Voor meer info: 016 25 43 07
en 016 25 43 07
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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



Is light chips gezonder dan gewone
chips? Vervangt een smoothie het
eten van vers fruit? Zijn ontbijt-
koeken een goed alternatief voor de
eerste maaltijd van de dag? Dit en
nog zoveel meer komt ter discus-
sie op deze infoavond! Diëtiste Nat-
halie Wouters, verbonden aan or-
ganisatie LOGO Oost-Brabant, leert
ons kritisch kijken naar hoe recla-
me werkt op voedingsvoorkeuren
en eetgedrag van onze kinderen. Er
wordt stilgestaan bij hoe reclame
ons om de tuin leidt en welke ge-
zonde alternatieven er zijn!

Bewerkt voedsel is niet meer weg
te denken uit de supermarkten en
daarom zal de diëtiste tevens stil-
staan bij hoe we best voedingseti-
ketten lezen. Hoe weten we immers
welk koekje of welke yoghurt ge-
zonder is dan de andere?

De infosessie is voornamelijk ge-
richt op ouders van jonge kinde-
ren. Op het einde van de voordracht
krijg je een informatieve brochure
mee naar huis! Iedereen is welkom,
inkom is gratis. Men hoeft niet op
voorhand in te schrijven.

Voordracht door prof. Jean-Jacques

Cassiman

Op donderdag 18 februari 2016 om 19.30 u.

Promotiezaal K.U. Leuven, Naamsestraat

22, 3000 Leuven

Programma:

19.30 u. Ontvangst en registraties
19.45 u. Inleiding door dr. Chris
Geens, voorzitter van Alfagen
19.55 u. Voordracht door prof. Jean-
Jacques Cassiman
21.30 u. Slotwoord en afsluitend
drankje in de Jubileumzaal, u aan-
geboden door Alumni Lovanienses
en de K.U. Leuven

Inschrijven:

Je kan voor deze voordracht in-
schrijven door overschrijving voor

vrijdag12februari2016

15 euro per persoon voor KU Leu-
ven-alumni, die niet-betalend lid

zijn van hun alumnikring in 2016,
of derden
8 euro per persoon voor KU Leu-
ven-alumni, die betalend lid zijn
bij een van de facultaire alumnik-
ringen in 2016 (of koppels waarvan
een iemand betalend alumnus is)
op rekeningnummer BE90 4310 0463

3132 – KREDBEBB van Alumni Lo-
vanienses vzw met vermelding: Le-
zing Prof. Cassiman, jouw naam en (e-
ventueel) de naam van je partner.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk
(aan dezelfde tarieven), maar zon-
der garantie van een zitplaats.
Wij hopen van harte u opnieuw
talrijk en enthousiast te mogen
begroeten op deze uitzonderlijke
voordracht!

Frans van Daele, Voorzitter van
Alumni Lovanienses v.z.w. - KU
Leuven
Naamsestraat 22 - 3000 Leuven
Tel. +32 16 32 40 01
info@alum.kuleuven.be
http://alum.kuleuven.be
Meer info: http://alum.kuleuven.-
be/kennis

IMPACT VAN DE GENETISCHE REVOLUTIE OP DE

MAATSCHAPPIJParochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 11 februari

14.00u.Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Zondag 14 februari

12.00u.Ontmoetingsmoment
in de Kristoffelzaal
Soepverkoop t.v.v. Broederlijk De-
len

Dinsdag 16 februari

14.00u.Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45u.Vormselcatechese
in de Kristoffelzaal

Donderdag 17 februari

14.00u.Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45u.Vormselcatechese
in de Kristoffelzaal

Agenda

GRAAG ZIEN

LEER JE AL DOENDE

LEVENSKUNST:

GOEDKOOP GELUKKIG ZIJN

BZN
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Op weg als Koningen
Vervolg van pagina 1

Na een stevige lunch, gingen de kinderen op weg als koningen. De opbrengst van hun tocht 1016 euro schonken ze
weg. Het is als goud, wierook en mirre voor straatkinderen in Brazilië en kindsoldaten in Kongo.
Bedankt, lieve kinderen!

Naar mate we ouder worden, kan
het gehoor stapsgewijs achteruit
gaan. Dit merken we niet altijd met-
een zelf op. Een belangrijk signaal
is de vaststelling dat je de dingen
wel hoort, maar niet altijd meer ver-
staat. Dat gebeurt vaak het eerst als
mensen door elkaar praten of in een
omgeving met achtergrondlawaai.

Tijdens de infosessie gaan we in
op de werking van ons gehoor en
hoe we signalen van slechter horen
kunnen herkennen. Wij krijgen
ook tips om beter te kunnen com-

municeren met mensen die slecht
horen.

Deze infosessie gaat door op

woensdag 17 februari 2016 om

14.00 uur in de Kristoffelzaal

naast de kerk op de Schreurs-
vest te Heverlee.

IEDEREEN WELKOM!

Wie nadien graag deelneemt aan
de broodmaaltijd, kan hiervoor in-
schrijven
bij François Buekenhout, Plein-
straat 13 te 3001 Heverlee
tel. 016 23 44 74 gsm 0498 04 74 01
of bij Hilde Sinap, Koning Albert-
plein 2 bus 1 te 3010 Kessel-Lo
tel. 016 44 87 22 gsm 0472 47 50 35

ZIEKENZORG CM SINT-ANTONIUS EN PARK HEVERLEE

Hoorproblemen bij senioren.

Wat nu?

CM-kern Heverlee brengt op 2
maart een infonamiddag waarin
tips worden gegeven om een val-
partij te voorkomen. Je kunt im-

mers zelf heel wat doen om je val-
risico te verkleinen. Hoe jonger je
ermee begint, hoe beter! Meer info
volgende week.



Di23februari2016:

Eenduidelijkekijkopkanker

Alseencel inhet lichaamontspoort

DoorProf.Dr.FilipLardon

In deze geïllustreerde voordracht

worden de verschillende aspecten

van de ziekte kanker op een ver-

staanbare manier uitgelegd. Prof.

Lardon gaat op zoek naar nieuwe

inzichten in het ontstaan, de groei

en de behandeling van tumoren.

Hij vertelt wat bedoeld wordt met

de ziekte kanker, hoe en waarom ze

in het lichaam ontstaat, hoe een tu-

mor groeit en welke gevolgen dat

heeft. Hij brengt een verrassend

aanbod van wetenschappelijkheden

over het leven en over de gevolgen

van een cel die in het lichaam ont-

spoort.

Van14tot17uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12,3210Linden

Prijs: Een losse voordracht bijwo-

nen:

5 euro voor OKRA-leden – 7 euro

voorniet-leden

De ledenprijs geldt mits vertoon

vanjouwOKRA-lidkaart

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

OKRA VOORDRACHT

in Linden

LEZING IN SENIORAMA

“Komt het nog goed in het Midden-

Oosten?”door JefLambrecht

Datum: maandag 15 februari 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

FILM IN SENIORAMA

“No” – Chili, 2015 – 118 minuten van:

Pablo Larrain, met: Gael Garcia Bernal

e.a.

Datum: vrijdag 19 februari 2016 van

14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven Bijdrage: leden 4,00 euro,

niet-leden5,00euro
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Inleiding

Doe wat hij je zegt, zegt de moeder

vanJezustotdedienaren.

Zij is er, vanzelfsprekend, op de

bruiloft te Kana, het begin van Je-

zus’ openbaar optreden, zoals de

moeder er is, vanzelfsprekend, on-

derhetkruis,bijheteinde.

Misschien is het goed op een dag als van-

daag niet te blijven hangen bij de vraag:

water inwijn veranderen, hoe kan dat nu,

maar even stil te staan bij wat dit zou

kunnenbetekenen?

Daar komen we pas achter als we

met de jood Johannes opnieuw het

verband leggen met zijn joodse bij-

bel, wat wij het oude testament noe-

men. En dan ontdekken we dat dit

verhaal veel meer is dan een won-

derverhaal en alles te maken heeft

met de Thora, het woord als een

stem die ons oproept te leven als be-

vrijde mensen, het woord dat ons

in de richting stuurt van bevrijd le-

ven.

UithetevangelievanJohannes

De bruiloft in Kana, Galilea. De

wijn geraakt op. En Maria raadt

de bedienden aan te doen wat Je-

zus zegt. Jezus doet daar zijn eer-

ste wonderteken: hij verandert wa-

ter inwijn.

Dat woord, waarin ons richting werd ge-

geven, dat onze gang bepaald heeft bij het

leven,

dat inonszwijgt enwaaktenweet,

dewereld trouwinlief in leed,

datonsdedooddoet tegengaan:

datwasbij onsvanmeetafaan.

Duiding

1. Het openbaar leven van Jezus laat

de evangelist Johannes op een feest

in Kana beginnen, een feest waar Je-

zus 720 liter water in wijn veran-

dert.

2. Het is geen gewoon feest, het is

een bruiloft, het vieren van een ver-

bond tussen twee partners, zeven

dagen lang, even lang als de schep-

ping.

Hier wordt m.a.w. een nieuwe we-

reldgeschapen.

Wie de bruid of de bruidegom zijn

wetenweniet,doetnietterzake.

Het woord bruiloft herinnert de

mensen aan het oude beeld uit

woestijnenprofeten:

de Ene, God-Bevrijder is de brui-

degom en het volk van Israël is de

bruid.

Wat hier gevierd wordt is het ver-

bond, de Thora, het woord dat rich-

ting geeft aan het leven, de trouw

over en weer, tussen de Ene en zijn

mensen.

De nieuwe wereld van de Ene,

God-Bevrijder, de wereld waarin

brood en recht is voor ieder, is

als een overweldigend bruilofts-

feest waar de minste mens aan de

besteplaatsaanligt.

Als wij het scheppingslied nog-

maals horen dan merken we dat al-

les geschapen wordt richting de ze-

vende dag, de vrije dag, de dagwaar-

opdevrijemensgeniet.

Daartoe zijn wij geschapen, dat is

de zin van ons bestaan dat wij wer-

ken om te leven, om te genieten van

het leven. Dat staat vaak veraf van

onze huidige beleving van de zon-

dag die wij gebruiken om op krach-

ten te komen, om een nieuwe werk-

week aan te kunnen alsof wij leven

omtewerken.

Voor Johannes is Jezus de bruide-

gom die zijn volk huwt en het ver-

bond vernieuwt. Tijdens zijn leven

breekt het rijk van God door, brood

enrechtvoldoendevoorieder.

3. En dan gebeurt er iets merkwaar-

digs. De derde dag is er geen wijn

meer.

De derde dag is niet zomaar de dag

na gisteren en eergisteren. Neen,

in de bijbel is de derde dag de dag

van het beslissend moment, de dag

waaropietsnieuwsbegint.

De derde dag komt vaak voor in de

bijbel:

De derde dag sluit God een verbond

met zijn volk en ontvangt Mozes de

tienwoorden.

De derde dag trekt het volk door de

Jordaan het beloofde land binnen.

De derde dag spuwt de vis Jona uit

ophetdroge.

Dederdedagisdedagvandeopstan-

ding,vannieuwleven.

De derde dag verwijst ook het lied

van de schepping, de dag waarop de

Ene tot twee maal toe zegt dat de

schepping goed is: eenmaal bij de

scheiding van water en land en een-

maal na het open bloeien van plan-

tenenbomen.

De derde dag is in het lied van de

schepping het begin van het leven

opaarde.

De derde dag is in de schriften de

dag van het definitieve, de dag van

de voltooiing na een tijd van ver-

langenduitkijken.

4. Er is geen wijn meer, water is er

genoeg, water om te reinigen, han-

denenvoeten,zeskruikenvol.

Zes, één minder dan zeven, onaf,

nietvolkomen.

Het rijk van God is afwezig, de

thora, het woord van den beginne

geeft geen richting meer aan het le-

ven. Want wijn staat voor de Thora,

het doen, het volbrengen van het

woord.

En dit zal nu veranderen en wel

te Kana in Galilea, het land van

de heidenen, waar niet veel goeds

voortkomt. Het initiatief wordt ge-

nomen, niet door de bruidegom,

niet door de tafelmeester, maar door

zijnmoeder.

Geennaam,maareentitel.

De moeder die vrucht draagt, die

nieuw leven laat geboren worden.

En wat zegt deze moeder? Doe wat

hij jezegt.

Dit is een woord dat we in de schrif-

ten ook verschillende malen tegen

komen:

Het is hetzelfde woord dat Farao tot

zijn volk heeft gezegd toen hij Jozef

aanstelde om voor brood te zorgen.

Alles wat JHWH zegt zullen we

doen, zo beaamde het volk het ver-

bond met de Ene toen hij de tien

woordenaanMozesgaf.

Doe wat hij je zegt. Zijn woorden

moeten samenvallen met ons doen.

Thora is immers doen wat hij ge-

zegdheeft.

5. En als je me nu vraagt: Jef wat is

dat die Thora, wat is dat woord van

in den beginne dat richting geeft

aan ons leven, aan wat we doen en

laten?

Dan kan ik eenvoudig zeggen: heb

liefde voor je naaste, de mens die is

als jij.

Of in 2016 nog actueler: heb liefde

voor de vluchteling, want zelf was

jeooitvreemdeling..

Dat zijn woorden van Jezus, waar-

van zijn moeder ons vraagt deze in

onsleventedoen.

Eenvoudige woorden maar voor

ons niet altijd eenvoudig om ze te

doen.

Maar deze woorden doen is als het

drinken van de beste wijn, is genie-

ten van het leven omdat er brood en

recht is voor iedere mens op aarde.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in jou, Vader, bron

van leven, een stem die ons weg-

roeptuitangstendoodvandaan.

Wij geloven in Jou, Jezus, weg ten

leven, een voorbeeld die ons toont

hoedienenlevendoet.

Wij geloven in Jou, Geest, inspira-

tiebron, kracht, trooster en helper

inonzegemeenschap.

Wij geloven in Jou, gemeenschap

van mensen, waar ieder welkom is,

deminstemenshetmeest.

Voorbeden

Jouwhandhelptmijopte staan

Jouwvoethelptmijverdergaan

In in jou klopt het hart van mijn bestaan

Jij,Ene,God-Bevrijder,

wij bieden U onze eerste kruik aan

gevuld met levengevend water van warme

aandachtvoordemensnaastons.

Jij,Ene,God-Bevrijder,

wij bieden U onze tweede kruik aan

gevuldmet het water van gedeelde verant-

woordelijkheid.

Jij,Ene,God-Bevrijder,

wij bieden U onze derde kruik aan

gevuld met een samenleven dat gevoed

wordtdoorbrekenendelen.

Jij,Ene,God-Bevrijder,

wij bieden U onze vierde kruik aan

gevuld met veel begrip en geduld, met eer-

biedenvergeving.

Jij,Ene,God-Bevrijder,

wij bieden U onze vijfde kruik aan

gevuld met fijngevoeligheid en aandacht

voor elkeen die dreigt vergeten te worden.

Jij,Ene,God-Bevrijder,

Wij bieden U onze zesde kruik aan

gevuld met geloof in de toekomst, veran-

kerd inhet levenvanJezus.

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 17 janu-

ari inhetDonBoscocentrum

DOE WAT HIJ JE ZEGT


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	Hartelijk dank voor de storting van 620 euro
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Agenda Franciscus
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Op weg als Koningen
	ziekenzorg cm sint-antonius en park heverlee

	Hoorproblemen bij senioren. Wat nu?
	

	
	

	Agenda
	

	
	

	
	IMPACT VAN DE GENETISCHE REVOLUTIE OP DE MAATSCHAPPIJ

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	DOE WAT HIJ JE ZEGT
	

	
	

	OKRA VOORDRACHT in Linden
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

