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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer je mediteert kom je beter in con-
tact met al je overtuigingen en dit is echt

heel goed. Zo kan je beter kiezen met wel-
ke gedachten je je echt wil bezighouden.

Maar tijdens de meditatie doen we dat

juist niet. Waarom niet? Omdat we niet

bepaald willen worden door allerlei ge-
dachten. We willen dat ons echte zelf leeft

en dit kan alleen maar de liefde zijn.

Onze volgende meditatie gaat door
op maandag 28 maart 2016.
We verzamelen om 20 uur in de
Stille Zone ‘Ademtocht’ van het
Don Bosco centrum, 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 17 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45 u. Vormselcatechese: de vor-
melingen bezoeken Poverello

Zondag 20 maart

12.00 u. Ontmoetingsmoment
en soepverkoop
in de Kristoffelzaal

Dinsdag 22 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Woensdag 23 maart

14.00 u. Crea-namiddag
gevolgd door een broodmaaltijd
in de Kristoffelzaal

AGENDA

SINT-ANTONIUS

Woensdag 16 maart

8,15 - 10 uur: De ARK
13-17 u.: CREA Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 17 maart

NM: Seniorencafé met matcurling
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 18 maart

VM en NM: De ARK

Zaterdag 19 maart

NM: Gastvrij Michotte

Zondag 20 maart

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 21 maart

20,15 u.: Algemene vergadering

Dinsdag 22 maart

VM: OKRA Tablet Android
NM: Seniorencafé
AV: PRISMA

Woensdag 23 maart

9,30 u.: OKRA teamvergadering
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 maart

Palmzondag

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

Donderdag 24 maart

Witte donderdag

15.00 u. Viering voor de leden van
Ziekenzorg
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lectoren: Ziekenzorg
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers
20.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Cécile Van Houcke en Guido
Lauwerier
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Vrijdag 25 maart

Goede vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
20.00 u. Goede Vrijdagdienst van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectors: Cécile Van Houcke en
François Barrette
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 26 maart

Stille zaterdag

20.00 u. Paaswake
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Jaak Jaeken en Karel De
Rocker
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 27 maart

Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Yvonne
MORISSENS
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Cécile Van Hoecke en Karel
De Rocker
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana
Duma
Orgel: Raoul Vereecken
Dwarsfluit: Pieter Vanderveken

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 maart

Palm- en Passiezondag

11.00 u. Viering en Palmwijding met
koor- en samenzang
Inzegening van het nieuwe altaar, de

lezenaar en het tabernakel

Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en
Mirjam Van Lammeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 24 maart

Witte Donderdag

20.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Hilde Pex en Caroline
Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 25 maart

15.00 u. Kruisweg

Voorganger: Caroline Van
Audenhoven
Assistent: Mieke Vanhooymissen
20.00 u. Kruis- en boeteviering

Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Myriam Neves en Mieke
Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 26 maart

Paaszaterdag

20.00 u. Paaswake opgeluisterd door
het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistenten: Mathieu Voets en
Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 27 maart

Pasen Verrijzeniszondag

11.00 u. Plechtige viering
opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistenten: Myriam Neves en
Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Wij vieren de goede week
met de evangelist Lucas

Zondag 20 maart

Palmzondag 2016

Het grote misverstand

10.30 u. Viering

Donderdag 24 maart

Witte donderdag

Mensheid naar Gods beeld

20.00 u. Viering

Vrijdag 25 maart

Goede Vrijdag

Dienaar zonder macht

20.00 u. Viering

Zaterdag 26 maart

Pasen 2016

Leven volgens de schriften

van alle macht ontdaan

20.00 u. Avondviering van Pasen

Zondag 27 maart

Pasen 2016

Leven volgens de schriften

van alle macht ontdaan

10.30 u. Paasviering

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

VOETVERZORGING

Op woensdag 23 maart 2016 om 9.00
uur is Janne Pardon aanwezig.
Je kan een afspraak maken via het
onthaal 016 22 20 14 of
onthaal@seniorama.be
Prijs per verzorgingsbeurt € 23, ter
plaatse te betalen. Informeer bij uw
mutualiteit naar de korting.
Plaats: Seniorama Vanden
Tymplestraat 35, 3000 Leuven

VIERINGEN

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 antivirusprogram-
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.
Seniorama vraagt een bijdrage van
€ 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-
haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet
je laptop en de voedingskabel mee te
brengen, eventueel ook de muis.
Plaats, dag en uur: donderdag 24

maart: 1 persoon om 10.00 u. en 1

persoon om 11.00 u.

Seniorama Vanden Tymplestraat
35, 3000 Leuven.
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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

REDACTIECONTACTPERSOON
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 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

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



Verstild

Jehandenvolbewogenheid

jemondvolbelevenissen

jeogenvolhoopenverlangen

jehartovervolvangevoelens

Nuzijn

jehandenverstild

je stemverstomd

je tranengedroogd

jehart tot rustgekomen

Maar

jebewogenheidheeftgoedsgezaaid

jeverhalendoenderonde

jedromendoenonshopen

je liefdevultde leegte.

(YvonnevanEmmerik)

Op 28 februari 2016 is Marcel Mar-

teau in het WZC ‘Ter Vlierbeke’

zachtjes van ons heengegaan, ge-

sterkt door het ziekensacrament.

Hij werd geboren in Leuven op

31 januari 1927 en woonde in de

Guldensporenlaan 43 in Kessel-Lo.

Twaalf dagen geleden, op 16 febru-

ari 2016 is zijn echtgenote Rosine

Servaes thuisoverleden.

Op donderdag 3 maart 2016 had,

volgens de wens van de overledene,

de afscheidsviering plaats in de Don

Boscoparochiekerk. Zijn kleinkin-

deren kwamen in ernstige en vrolij-

ke voorvalletjes over opa getuigen,

een man met een visie, een man vol

bekommernis en genegenheid voor

hen.

In familiekring had de teraardebe-

stelling plaats op de parkbegraaf-

plaatsDiestseveldteKessel-Lo.

Ophetkerkhof

Deze mens hebben wij van God

ontvangen, deze mens geven wij

aan God terug, in het vertrouwen

op Jezus onze Heer, want hij is de

opstandingenhet leven.

PAROCHIE DON BOSCO

Overlijden

KALENDERBLAADJE

Franciscus is niet alleen profeet

door zijn mystieke overgave aan

God. Hij heeft ook de mens liefge-

had in oorspronkelijke, boeiende,

soms aangrijpende vormen. Men

behoeft zijn leven maar oppervlak-

kig door te lezen om te bemerken

dat in zijn liefde juist datgene naar

voren kwam waarnaar het mense-

lijk hart verlangt: eenvoud, warm-

te en stralende goedheid. En dit al-

les zo vanzelfsprekend dat niemand

het gevoel kreeg hem tot last te zijn.

Want Franciscus had hier een zeld-

zame visie: hij mocht helpen, hij

mocht zich overgeven aan de mens

waarvan hij altijd de mindere was.

VanDoornik

Op 24 maart nodigen wij alle zie-

ken en medewerkers uit op de vie-

ring van WITTE DONDERDAG om

15uurindeparochiekerk.

Iedereen is van harte WELKOM

indezeviering.

We wensen ook aan alle zieken

thuis een ZALIG en VREUGDE-

VOLPASEN!!!

Het bestuur van ziekenzorg Sint-

Franciscus

ZIEKENZORG

SINT-FRANCISCUS

FILM “Albert Nobbs” – Verenigd Ko-

ninkrijk, Ierland, Frankrijk, 2011 -113

minuten Van: Rodrigo Garcia - Met:

Glenn Close, Mia Wasikowska en Aaron

Johnson Datum: vr 18 maart 2016 van

14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Senio-

rama, VdTymplestraat 35, Leuven.

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

LEZING “Nimby of niet in mijn

achtertuin” door Prof.Eddy van Aver-

maet. Datum: ma 21 maart 2016 van

14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Senio-

rama, V.d.Tymplestraat 35, Leuven.

Bijdr: leden 4,50 E, niet-leden 5,50

E,koffie inbegrepen

3FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

‘Secularisatie: een complexe en

geslaagde realiteit” Prof. Guido

Vanheeswijck (Universiteit Ant-

werpen, Departement Wijsbegeer-

te)Dinsdag22maart2016

Paasvakantie: Geen voordrachten

op dinsdag 29 maart 2016 en dins-

dag6april2016

Inlichtingen: Tel. 016 32 40 01 E-

mailadres: udl@alum.kuleuven.be



DE GROTE PARADE

HartbovenHard–20maart2016

Is deze samenleving zoals ze is om-

dat het zo moet zijn? Dat weigeren

wij te geloven. Het kan wel degelijk

anders. En dat willen wij laten zien!

De Grote Parade van Hart boven

Hard en Tout Autre Chose wordt

een kleurrijke stroom van alterna-

tieven voor ons klimaat, ons werk,

ons vervoer, onze economie, onze

gezondheidszorg, hoe we samenle-

ven en omgaan met kwetsbare men-

sen.

De toekomst is een keuze: * De sa-

menleving uit, met besparingen en

het recht van de sterkste * De alter-

natieven aan, voor een menselijke

samenlevingmeteenplus

Ben jij ook voor de plus? Laat jezelf

en je alternatief zien op Parade! Ge-

daan met het minnetjes-beleid, leve

deplus!

Sluit je op hartbovenhard.be aan

bij onze vijf krachtlijnen: * Demo-

cratie is de som waarin iedereen

meetelt * De nieuwe economie ma-

ken we samen * We gaan voor een

klimaat in evenwicht * We halen

onze rijkdom uit straffe basisvoor-

zieningen * Onze toekomst stopt

nietaandegrens

Hard boven Hard is een heel breed plat-

form van mensen en verenigingen die ge-

loven dat er wel een alternatief is. Van

lokaal tot nationaal verbinden we alle

krachten die zich inzetten voor solidari-

teit, waarde boven winst en zuurstof voor

mensen.

Wiljemeewerken?

Sluit je aan bij je lokale Hart boven

Hard-kern

www.hartbovenhard.be
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In deze viering gaat het tweemaal

over profeten: over Jeremia en over

JezusvanNazareth.

Profeten luisteren naar de stem van

God; zij roepen het volk op gerech-

tigheid te plegen. Die boodschap

valt niet in goede aarde bij het volk

en het vraagt veel moed en vastbera-

denheid van de profeten om door te

zetten.

JeremiaI; 14–5en17-19

Jeremia krijgt van JWHW de op-

dracht het volk te berispen omwil-

le vanhetkwaaddathetheeft aange-

richt. De leiders van Juda, de pries-

ters en het volk zullen hem dan be-

strijden maar JWHW zal aan zijn

zijdestaanenhemredden.

Evangelie:Lucas;4, 14–30

In de synagoge van Nazaret las Je-

zus voor uit de boekrol van de pro-

feetJesaja.

Jesaja moet van de Heer een genade-

jaar uitroepen voor armen, gevan-

genen,blindenenverdrukten.

Jezus zei daarop: ”Vandaag hebben

jullie deze schrifttekst in vervul-

linghorengaan.”

Allen betuigden hem hun bijval en

verwonderden zich over de gena-

derijke woorden die uit zijn mond

vloeiden.

Jezus vervolgde: “Luister, ik zeg

jullie dat geen enkele profeet wel-

komisinzijnvaderstad.

JWHW richt zijn profeten ook naar

de heidenen. Elia werd gezonden

naar een weduwe in Sarepta. Elisa

sprak de reiniging uit over de Sy-

rierNaäman.”

Toen de aanwezigen in de synagoge

dit hoorden, ontstaken zij in gro-

te woede. Zij dreven Jezus de stad

uit om hem in de afgrond te storten.

Maar hij liep midden tussen hen

doorenvertrok.

Duiding

Vandaag is de boodschap dat pro-

feten, die uitroepen wat God ver-

langt van zijn volk, dat die pro-

feten tegen de schenen schoppen

van hun toehoorders, zodanig dat

het volk ofwel hun boodschap be-

lachelijk maakt, ofwel de boodschap

ontkent of erger nog de profeet be-

dreigt, wat gebeurde met Jezus in

Nazareth. Het gaat dus niet om een

gemakkelijke boodschap! Nochtans

brengen profeten een aanwijzing

hoe wij vrede en geluk vinden, ten-

minste als wij van Gods liefde ons

eerstegebodmaken.

Hoe kunnen we ons die liefde voor-

stellen die vrede en geluk voort-

brengt?

Eigenlijk staat het bij de lezingen,

die voorzien zijn voor vandaag, de

Korinthiërsbrief van Paulus waar-

in hij de liefde bezingt onder vorm

van allerlei zachtmoedige deugden.

Met de Europese vluchtelingen cri-

sis voor ogen wil ik de liefde eer-

der belichten onder de tegenstel-

ling, eigenbelang – verantwoorde-

lijkheid opnemen voor de andere;

of over liefdediemeer is dan een toe-

gift.

Als het om gewone, menselijke lief-

de gaat, wordt veelal het geven, het

zorgen-voor,belicht.

Dat zorgen-voor gebeurt in uitdei-

nende cirkels: zorg dragen voor

zichzelf, voor de zijnen, voor de

gelijken, voor de landgenoten... In

het Vlaams gezegd: 'eerst oompje

en dan oompjes kinderen'. Maar als

men altijd vertrekt van zijn eigen

standpunt en van het principe dat

men pas kan delen als men vooraf

zijn eigen belangen heeft veilig ge-

steld, dan krijgen we onvermijde-

lijk conflicten in de maatschappij,

want iedereen, zeker zij die niets

hebben, iedereen vindt dat hij recht

heeft om aan zijn trekken te komen.

Is het die doorsneevorm van liefde

die gepredikt wordt in de Thora? Is

dat de boodschap waarvoor profeten

het hard te verduren kregen bij het

volkenbijdemachthebbers?

Aandachtvooriedereen

Nee, de profeet, dus ook Jezus,

predikt dat wij aandacht moeten

hebben voor iedereen, dat we niet

alleen verantwoordelijk zijn voor

onszelf maar ook verantwoordelijk

voor de minstbedeelden onder ons.

Eenvreemdelingopaarde

Roger Burggraeve, Salesiaan van

Don Bosco en bijbelfilosoof, stelt

dat de aarde er was, voor de mens

geschapen is; dus is ze niet van

de mens maar van God. Wij zijn

slechts gebruikers van hetgeen ons toe-

valt indit leven.

Abram kreeg het bevel van God:

'Trek weg uit uw land, uw stam en

uw familie naar het land dat ik u zal

wijzen' en dan de belofte 'Ik zal een

groot volk van u maken (de 75 jari-

geAbramhadnoggeen

nageslacht). Ik zal u zegenen, uw

naam groot maken, zodat gij een ze-

gen zult zijn'; m.a.w. het volk waar-

van Abram de stamvader is, zal ge-

zegend worden omdat Abram be-

reid is het eigene te verlaten. Door

het eigene te verlaten, zal hij ge-

zegend worden. Abram wordt dus

'een vreemdeling op aarde'. En om-

dat Abram staat voor de mens, is

volgens de Bijbel elke mens vreem-

delingopaarde.

Wat wordt daarmee bedoeld?

Vreemdeling is de mens die naar

buiten wordt gekeerd, weg van

zichzelf – naar de ander toe voor

wie hij verantwoordelijk wordt ge-

steld.

Gezegendzijn

Is die boodschap geen vervreem-

ding van onszelf? Het antwoord

ligt in ‘Vertrek. Ga’. Waar naartoe?

Daar waar ge gezegend zult wor-

den!

Ge zult gezegend zijn als ge het ver-

trouwt, op bevel van God, uw veilig

nestteverlaten.

'Het veilig nest' staat voor de plaats

die je hebt verworven hier op deze

tastbarewereld.

'Gezegend zijn', staat voor de ge-

vonden vrijheid; na bevrijd te zijn

van de angst die elke mens kent om

zijn verworven plaats hier op aarde

teverliezen.

Gezegend zijn wilt ook zeggen

'geluk ontvangen van een hoge-

re macht'; m.a.w. geluk ontvangen

omdat men doorgedrongen is tot

zijn diepe zelf waar God aanwezig

is.

Uiteindelijk is de boodschap: durf

vreemdeling zijn komt neer op 'Ga

naar U zelf'': ontdek in u zelf uw

dieper wezen door uw aardse belan-

gendurvenloste laten.

We hebben het over profeten en

over de liefde van God gehad maar

ik wil nog stilstaan bij de passa-

ge: Jezus wordt geloofd, Jezus wordt

verstoten.

Jezus wordt bewonderd door de toe-

hoorders die uitroepen: ‘Is dat niet

de zoon van Jozef?’, de afstamme-

ling van de goede koning David, uit

welk geslacht de Messias mag ver-

wacht worden! Zal het Rijk Gods

dan nu komen, met alle wonderen

vandien?

En dan de repliek van Jezus ‘On-

getwijfeld zullen jullie mij het ge-

zegde voorhouden Geneesheer , ge-

nees u zelf. Doe alles wat we ge-

hoord hebben dat het in Kafarnaüm

gebeurd is, ook in uw vaderstad.’

Zijn antwoord: 'Geen profeet is wel-

kom in zijn vaderstad' . 't Is altijd

hetzelfde, eigen volk denkt dat de

zegen van God zal komen puur om-

dat ze eigen volk zijn. Ze luisteren

niet naar de aanmaning dat de ze-

gen van God pas op het volk zal rus-

ten voor zover het echt zorg draagt

voor blinden, armen, gevangenen;

wat niet gebeurde, nu niet en in de

tijdvanEliaenElisaniet!

En als de Nazareeërs de boodschap

niet aannemen dringt Jezus niet

aan in zijn stad – dan doet hij ge-

lijk Elia en Elisa weleer: hij zal de

boodschap verkondigen aan de hei-

denen, aan wie openstaat voor de

opdracht.

Wat onthouden we nu van deze pe-

riscoopvanhetevangelie?

Lucas brengt de blijde boodschap,

maar van bij de aanvang waar-

schuwt hij dat ze niet gemakkelijk

is. Jezus heeft het niet over enige

morele correcties hier en daar. Zijn

boodschap is radicaal: geluk en vre-

de zult ge maar vinden als uw lief-

de sterker is dan uw zoektocht naar

geborgenheid en veiligheid hier en

nu.

Voorbeden

Bidden wij tot God, die de liefde zelf

endebronvanallewaarheidis.

*Voor hen die zich inzetten voor waarheid

engerechtigheid:

dat zij niet bang zijn leugen en on-

recht aan de kaak te stellen, en dat

zij bereid zijn het lijden dat dit met

zich meebrengt, vrijwillig te aan-

vaarden naar het voorbeeld van Je-

zus.

*Voor hen die liefde missen in hun leven,

en voor hen die niet meer kunnen liefheb-

ben:

dat zij in hun leven mogen ervaren

wat echte liefde is, en dewegnaar de

wareliefdemogenvinden.

*Voor alle mensen die het aan het noodza-

kelijksteontbreekt,

voor hen die onrechtvaardig behandeld

worden

of gebukt gaan onder het onrecht van oor-

logengeweld:

dat zij mededogen ervaren, en

troost en bemoediging vinden in de

oneindige liefdevanGod.

*Vooronszelf:

dat wij durven uitkomen voor de

waarheid, ook als dat voor ons na-

deel met zich meebrengt; dat wij de

schadelijke gevolgen ervan weten te

verdragen dankzij de liefde van God

endemensen.

Herman Baeyens – Uit de viering van 31

januari inhetDonBoscocentrum

AANDACHT VOOR IEDEREEN

Lentewandelweekend

1 april 2016, 19 uur, tot 3 april 2016,

16uur

Vrijdagavond: Vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag: Ontbijt om 8 u. Tegen

9 u. staan we klaar voor een gan-

se dag wandelen. We nemen onze

picknick mee. De afstand schatten

weop 15à20km.Rustigwandeltem-

pometvoldoendestops.

Bij onze thuiskomst bereiden we

samen het avondeten. Rond de ka-

chel laten we onze ervaringen en

verhalendevrije loop.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur

en vertrekken om 9 uur voor een

wandeling van een 4-tal uurtjes in

de omgeving van het Molenhuis.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

Het Molenhuis. Tegen 16 uur kun-

nenweafscheidnemen.

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas en war-

me onderlaagjes, toiletgerief, ste-

vige, waterdichte wandelschoenen,

laarzen, huispantoffels, rugzakje

met drinkbus en beker, zaklampen.

Wandelstok of pools (voor wie niet

zonder kan). Eventueel een trek-

kerskomfoortje.

Inschrijven: liefst voor 27 maart. Via

onze website met het online formu-

lier.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Verantwoordelijke: Alfred Barette/

Sint-Renildisplein, 3001 Heverlee

0478 55 17 18 / alfred@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE 33 9731 0769

40646 Op naam van: Het Molen-

huis – Alfred Barette: / Vermelding:

Lentewandelweekend 2016 + naam +

aantal

WANDELEN

MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sint-Joris-Winge –

Kerkom – Sint-Joris-Winge (17 km)

Woensdag23maart2016

Vertrek: 9.30 u. bijeenkomst 9.15 u.

stationLeuven

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 35 59 77 en 016

633747

Molenhuis BERISMENIL - Lentewandelweekend


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


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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	
	

	
	agendaSint-antonius

	
	agenda sint-Franciscus

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	
	

	
	ZIEKENZORG SINT-FRANCISCUS

	
	

	
	parochie don bosco

	Overlijden
	

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	AANDACHT VOOR IEDEREEN
	

	Molenhuis BERISMENIL - Lentewandelweekend
	

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


	antwerpen linkeroever

