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MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Indien je denkt dat je niet in staat bent om

lief te hebben, zullen schaamte, schuld of

angst een groot deel van je levensgevoel

uitmaken. Je zal je niet gelukkig voelen.

Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen

in staat is om lief te hebben. In ons is er

een grote schat aan liefde die onaantast-
baar is. Christenen noemen dit de geest

van god, die net zoals bij Jezus, als een le-
vende bron in ons aanwezig is.

Op maandag 28 maart 2016 komen
we weer om 20 uur samen in de
Stille Zone van het Don Boscocen-
trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-
Lo. Dan gaat onze laatste meditatie-
avond van maart door.

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

Sint-Franciscus

Woensdag 23 maart

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

Donderdag 24 maart

9 u.: Ziekenzorg
NM: Ziekenzorg Witte-donderdag-
viering
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 25 maart

VM en NM: De ARK

Zondag 27 maart

Pasen

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 29 maart

NM: Seniorencafé

Woensdag 30 maart

20 u.: Koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Zondag 27 maart

12.00 u. Paaseitjes rapen in de pasto-
rietuin
Ontmoetingsmoment in de Kristof-
felzaal

Dinsdag 29 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Donderdag 31 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 24 maart

Witte donderdag

15.00 u. Viering voor de leden van
Ziekenzorg
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lectors: 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

Maandag 28 maart

Paasmaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap met
rustige achtergrondmuziek
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Lector: Ronny Van de Gaer

Zondag 3 april

Beloken Pasen - Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de heer Leonard
Frederix vanwege Bernardine
Janssens.
Jaargetijde voor de heer Roger De
Greve en Lucske Van den Bergh.
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Donderdag 24 maart

Witte Donderdag

20.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Hilde Pex en Caroline
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

Zondag 03 april

2de Paaszondag - Beloken Pasen

11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Kaat Gorissen

Beste jongens en meisjes, kort na
jullie geboorte hebben jullie ouders
beslist jullie te laten dopen. Daarmee
hebben ze ook beslist om jullie Jezus
te leren kennen en om jullie te leren
hoe een christen leeft. Tijdens het
doopsel hebben jullie mama en papa
aan de priester luidop jullie naam
gezegd. Door het doopsel en door het
opschrijven van jullie naam zijn
jullie opgenomen in de gelovige
gemeenschap.
Franciscusviering 13 maart 2016

DON BOSCO

Wij vieren de Goede Week met

de evangelist Lucas

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

Zondag 3 april

Tweede paaszondag – Beloken Pasen

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

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

In naam van alle mama's en papa's
van onze komende communicantjes
wil ik hen graag aan u allen
voorstellen. Hier zijn ze, stralend in
ons midden!
Bij hun doopsel, voor de meesten
zeven jaar geleden, hebben de ouders
beloofd deze kinderen te zullen
voorgaan, op de weg van Jezus.
Vier kinderen zullen vandaag nog
gedoopt worden.
In de geest van jezus zijn we nu
samen op weg.
Luister even naar hun namen: Aaron,
Alessio, Anna, Bas, Jasper, Jasper,
Liezl, Louise, Maarten, Matts, Mone,
Nora, Phara-Louise, Sibren, Vivan.
Franciscusviering 13 maart 2016

VIERINGEN

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 29 maart 2016.

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te
Leuven (40 km) met mogelijkheid
tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km).
Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 25 44 36
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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

KALENDERBLAADJE

Ook als wij het doorgaans goed met

elkaar bedoelen, doen we elkaar pijn

en stellen elkaar teleur. Toch is het

goed dat de zon niet ondergaat over

onze toorn en onze wrevel, dat wij

dit alles elke avond weer uit ons

hart laten wegsijpelen, dat wij be-

reid zijn elkaar met nieuwe ogen te

bekijken. Wie deze moed van zacht-

heid kan opbrengen, gaat als leer-

lingdewegvanJezus.

P.Schreurs

ZALEN IN HET DON

BOSCO CENTRUM

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-

VOL PASEN !!!

Het bestuur van ziekenzorg Sint-

Franciscus

ZIEKENZORG

SINT-

FRANCISCUS

Vandaag is er een speciale welkom

voor de ouders en de kinderen die

zich voorbereiden op de eerste com-

munie. De voorbereiding op de eer-

ste communie is een gebeuren dat

de hele parochiegemeenschap ter

hartegaat.

We willen immers géén gesloten

vriendenkring zijn, maar ruimte

makenvoornieuwemensen.

De kinderen die binnenkort hun

eerste communie doen, willen tij-

dens de viering van vandaag hun

naam kenbaar maken. Zo krijgen ze

vandaag een speciale plaats in onze

gemeenschap. Wij allemaal worden

opgeroepen om hen te steunen en

aantemoedigen.

Sint-Franciscus-Gezinsviering 13 maart

2016

Welkom!
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MARIAMEULEMANS

Dankbaar om wat zij voor ons be-

tekend heeft, melden wij U met

droefheid het overlijden van me-

vrouw Maria Meulemans wedu-

we van de heer Victor Vanhelmont.

Zij werd geboren te Aarschot op 31

oktober 1924 en is overleden te Leu-

ven op 28 februari 2016. De plech-

tige uitvaartliturgie vond plaats in

onze Sint-Franciscusparochiekerk

te Heverlee op dinsdag 8 maart 2016

om 10 uur, gevolgd door de teraar-

debestelling in de familieconcessie

op de begraafplaats “De Jacht” te

Heverlee.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016.

‘t is goed in ‘t eigenhert tekijken

Nogevenvoorhet slapengaan

Of ikvandageraadtotavond

Geenenkelherthebzeergedaan.

Of ikgeenogenhebdoenschreien

Geenweemoedopeenwezen lei

Of ikaanliefdelozemensen

eenwoordekevanliefdezei.

Envindik inhethuismijnsherten

Dat ikééndroefenisgenas

Dat ikmijnarmenhebgewonden

Rondom één hoofd, dat eenzaam was...

Danvoel ik, opmijn jonge lippen

Diegoedheid lijkeenavond-zoen...

‘t is goed in ‘t eigenhert tekijken

enzoz’nogentoe tedoen.

Alice Nahon

In memoriam - Sint-Franciscus

IN MEMORIAM

Als ikdoodga,

verstikmijniet in je tranen,

maarschepeenherinnering

aanmijn lach,

strooimijnasuit

voorallewinden,

zodat,watooitmijn lichaamwas,

dewegkanvinden,

naaralleswat ikooit liefhad.

Dankbaar om haar leven, om de lief-

de die zij ons gaf, melden wij u het

heengaan van mevrouw Germai-

ne Similon, weduwe van Nand

Goossens, geboren te Zichem op 10

mei 1925 en onverwacht overleden

te Leuven in het WZC Ed. Remy op

9maart2016.

De begrafenisdienst rond de urne

vond plaats in de Sint-Franciscus-

parochiekerk te Heverlee op dins-

dag 15 maart 2016. Nadien volgde de

as uitstrooiing op de begraafplaats

teVlierbeek.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016.

Knopkesweekend

15-16-17april2016

De Bonkelaar organiseert voor de

3de maal het Knopkesweekend: een

tweedaags festijn dat draait rond de

goesting van het moment. Ben je

een sociaal mens die graag nieuwe

mensen leert kennen? Heb je kinde-

ren die aan een gezonde dosis ravot-

ten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf

je in! Steunend op een basisrecept

voor de groep, doet iedereen zijn

deel en vooral zijn zin. Samen ma-

ken we er iets onvergetelijks van.

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toi-

letgerief, wandelschoenen, laar-

zen, huispantoffels, rugzakje met

drinkbus en beker, zaklampen. +

voeding/drank (we delen en koken

samen)

Kostprijs: volwassenen 10 euro,

kinderen (13-18 j.) 8 euro, kinderen

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

euro.

Verantwoordelijke: Nele Steeno /

0495 36 48 968 / bonkelaarscontac-

t@gmail.com

Voor meer info over de bonkelaar

kanjeterechtopdezelink:

www.facebook.com / groups / Bon-

kelaar

MOLENHUIS BERISMENIL

Benefiet op 23 april 2016 ten voorde-

levanhetKIDFonds

Pieter De Somer Aula, Charles De Bériot-

straat24, 3000Leuven

Het KIF Fonds en prof. Isabelle

Meyts nodigen u vriendelijk uit.

De opbrengst gaat volledig naar het

KID Fonds dat de zorg voor kinde-

ren met een primaire immuundefi-

ciëntiewilverbeteren.

Programma:

19uur:Deuren

20 uur: Concert gevolgd door sig-

neersessie+receptie

Tickets:

Voorverkoop: 25 euro (via www.ku-

leuven.be/mecenaat/kid-fonds of e-

mail jo.vencken@uzleuven.be

Kassa:30euro

TOM HELSEN IN CONCERT
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Welkom

‘Vasten’, jezelf binnenste buiten

keren, de vragen niet ontwijken,

eeneerlijkantwoordzoeken.

Met de steun van elkaar en van God

dieonsdraagt,kunnenwedit.

Veertigdagentijd

veertig dagen woestijntijd

om ons leven opnieuw te aarden,

om relaties te herstellen

ten aanzien van onszelf,

ten aanzien van de ander

ten aanzien van de Ene,

wiens woord ons richt

naar een leven van

dienen, breken en delen.

van alle macht ontdaan

LezingExodus:Rx3,1-8a, 13-15

Mozes krijgt van JHWH de op-

dracht zijn volk uit Egypte te lei-

den.

LezingLucas:Lc. 13,1-9

Gelijkenis van een vijgenboom

zondervruchten

Duiding

In de beide lezingen richten we

onze aandacht naar het aspect

grond.

We kennen allemaal het verhaal van

de onvruchtbare vijgenboom. Dank

zij de wijngaardenier krijgt hij toch

nog een kans. Hij wordt niet omge-

hakt, maar krijgt extra verzorging

en aandacht. De grond wordt omge-

spit en bemest, zodat hij het volgen-

de jaar weer vruchten kan dragen.

Wie dit verhaal hoort wordt aange-

spoord om geduldig te zijn met an-

deren en om aan ons eigen leven

te werken. Het is nog niet te laat

om het tij te doen keren en te le-

ven volgens de wetten van de Thora.

We kunnen ons ook de vraag stel-

len aan wie wij nieuwe kansen wil-

lengeveninonzesamenleving.

In de eerste lezing hoorden we het

Foto’s van de manifestatie tegen de petroleumbedrijven

verhaal van de roeping van Mozes.

Mozes staat op heilige grond en

hoort de Stem van God die de el-

lende van zijn volk gezien heeft en

die dit volk wil bevrijden. Het is de

Stem die roept om in de naam van

‘Ik ben die is’ of ‘ Ik ben er voor jou’

tewerkenaangerechtigheid.

En wij? Welke Stem roept ons wak-

ker? Staanwij open voor de Stemdie

ons roept? Doorheen de woorden

die we hier vandaag horen, door-

heen de mens die ons nodig heeft?

Doe je sandalen los, want de plaats

waar je staat is heilige grond en

daar spreektdeStem/God jeaan.Om

wat te doen? Om aandacht, zorg te

geven aan hen die dit nodig heb-

ben, om recht te doen aan gekwet-

ste en onderdrukte mensen, vluch-

telingen,…naar die mensen stuurt

Hij je. Bij hen kom je als ‘geroepen’.

In de campagne van Broederlijk De-

len leerden we drie sterke vrouwen

kennen voor wie de grond van le-

vensbelangis.

Getuigenis

We vroegen Majo om vandaag voor

ons een stukje te getuigen over het

werk van haar dochter en schoon-

zooninColombia.

* Hoe belangrijk is de grond voor de

gemeenschap waar Sara en Freddy

leven?

De mensen leven van de grond. De

ene heeft een kleine plantage waar-

op mora’s, ajuin, erwtjes, bonen of

andere vruchten worden geteeld, de

andereheeftenkelekoeien.

Maar omdat boeren ver van de

markten zijn wordt alles verkocht

door tussenhandelaars die dan een

veel lagere prijs geven aan de boe-

ren. De mensen zijn het best af

als ze hun oogst rechtstreeks op

de markt kunnen verkopen zoals

bijvoorbeeld Fusagasuga of Bogota.

Maar dan heb je transport nodig. De

meeste mensen hebben geen auto

en nemen de collectivo’s of privaat

transport.

* Verbouwen zij voedsel voor hun ei-

genonderhoud?

Sara en Freddy hebben zelf een klei-

ne moestuin. Ze zijn volop aan het

experimenteren met permacultuur.

De grond die niet gebruikt wordt

ligt bedekt onder een laag bladeren

of karton of ander groen materiaal

. Maar niet alle mensen hebben een

moestuin. Zij willen hun tuin ook

als voorbeeld gebruiken maar zijn

zelf volop ervaring aan het opdoen.

Maar ze hebben ongeveer een heel

jaargeenregengehad.

Toen ik er was een jaar geleden,

hebben we 1 x zwaar onweer gehad

zodat alles wegspoelt door de stra-

ten. Dan zwellen de bergriviertjes

tot echte waterkolkende rivieren en

stijgt het water plots met 50 à 60 cm

inenkeleurentijd.

Nele was er in september en die

heeft ook een zware storm meege-

maakt, zo erg dat een aantalmetalen

dakpanelen van het dak van de casa

culturalwerdenafgerukt.

Onlangs is het regenseizoen be-

gonnen en was het gezapig aan het

regenen.Dathebbenzenodig.

* Door wie of wat wordt hun grond

bedreigd?

De grootste bedreiging zijn de pe-

troleummaatschappijen die in het

hooggebergte ongeveer in het ge-

bied van de paramo’s willen ontgin-

nen.

Er zijn al verschillende acties ge-

weest maar onlangs hebben ze in de

gemeente Pasca waartoe ook Gúchi-

pas behoort, een manifestatie ge-

houden waarop heel wat mensen

uit de buurt zijn komen proteste-

renmetspandoekenenzo.

Dit alles werd mede georganiseerd

door de nieuwe burgemeester en ge-

meenteraad. Ook zij zijn mee opge-

stapt.

* Welke kansen kunnen zij aan de

lokale bevolking geven door hun

project?

Zij doen aan sensibilisatie, zijn ook

constant bezig met het uitbreiden

van hun netwerk en mensen aan-

spreken om mee te werken. Ze zor-

gen ook voor internettoegang niet

alleen voor de kinderen, maar ook

voorjongerenenvolwassenen.

Zo vergroot ook de kennis die je via

dezewegkanopdoen.

* In hoeverre heeft de lokale bevol-

kinginspraak?

Zij volgen hun agenda en worden

dan door andere organisaties aange-

sproken om mee te doen. Bijvoor-

beeld het project van het CAR (mi-

lieuorganisatie van de overheid)

waarbij zij hun werk en de logis-

tiek bieden voor het beschermen

van de bronnen. Zij wonen in een

rijk bronnengebied. Iedereen is er

ook afhankelijk van om te koken en

wassen.

Zij organiseren ook vaak vergade-

ringen om acties voor te bereiden.

* Hoe wordt de lokale gemeenschap

betrokkenbijhunproject?

Via de casa cultural komen mensen

bij hen. Dit kan om velerlei redenen

zijn. Soms willen ze weten welke

cursussen ze kunnen volgen maar

ook de boomplantacties worden sa-

men met de plaatselijke bevolking

gedaan.

* Met welke problemen kampen zij?

Soms zijn mensen tegendraads en

willen niet meewerken of worden

ze gewoon tegengewerkt. Maar dat

is overal, dus bij hen niet anders.

* Vandaag hangen we zaadjes aan

de baston. Hoe belangrijk is zaad?

Colombia is één van de eerste lan-

den die hun boeren met oppervlak-

te van meer dan een are verplich-

ten hun zaden en toebehoren aan

te kopen via de officiële zaadhande-

laars en dat zijn allemaal GM zaden

van onder andere Monsanto. Sara

en Freddy hebben een kleine tuin

en zijn dus niet verplicht. Maar er

zijn zo heel veel inlandse zaden

vernietigddoordeoverheid.

* Hoe gaan ze om met duurzaam-

heid?

Ik heb Freddy nooit anders gekend

als iemand die iets herstelt, of er

een andere bestemming aan geeft.

Zij doen aan duurzaamheid maar

dat isnietdealgemenecultuur.

(Sara en Freddy zijn ook te volgen op Fa-

cebook: “fundacion gusta guchipas”. On-

langs is een filmpje in het Spaans op hun

Facebook verschenen en ook stonden de fo-

to’s van de manifestatie in Pasca daar.

Op 5 juni kunnen we hen steunen door

naar de restaurantdag “Wereldse zondag”

in het “Wereldcafé COOP, Heleputplein

te Leuven, te komen. Alleen mogelijk door

inschrijving.)

Geloofbelijdenis

Wij zullen niet geloven in hebben

enhouden

inuitbuitingenvervuiling

inuitputtingvandeaarde.

Wij willen geloven in geven en ont-

vangen

ingoedbeherenvandeaarde

inrespectvooralwatleeft.

Wij willen geloven dat mensen be-

terzijn

naarmate ze meer zorg en liefde be-

steden

aan het stukje aarde dat ze mogen

bewonen.

Wij willen geloven in de geest van

Jezus

diemensensamenbrengt

totalles isvoltooid.Amen.

Voorbeden

God, stem die roept, wij bidden u:

Vernieuw ons inzicht.

De plek waar wij staan, de wereld

waarin wij leven en werken kan hei-

ligegrondzijn.

Vernieuw ons inzicht,

Dat wij beseffen dat hier de plek van

de aanspraak is waar wij, net als Mo-

zes, geroepen worden om te werken

aanvredeengerechtigheid.

De grond waarop wij leven is ons

gegeven en is meer dan een econo-

mischgoed.

Vernieuw ons inzicht,

Dat wij respect hebben voor men-

sen die de grond bewerken en er van

leven.

Dat wij hun recht op grond blijven

verdedigen.

Onze samenleving wordt bepaald

dooreconomischdenken:

alleenwatopbrengt, teltdan.

Vernieuw ons inzicht,

Dat wij kiezen voor genoeg, voor

minder consumeren en meer delen

opdat anderen menswaardig kun-

nenleven.

Zendingenzegen

Latenwijvanhiergaan

met ontzag voor al wat klein en

kwetsbaar is,

met geloof in de goddelijke kracht

vanal

wat ontkiemt op aarde en in men-

sen.

WijvragendezegenvanGod

die er is voor mensen en ons naar

mensenstuurt.

Vader,zoonenheiligeGeest.

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit

de viering van 28 februari in het Don Bo-

scocentrum

HEILIG DE GROND
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