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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het is zo belangrijk om de innerlijke pel-

grimstocht naar de liefde die in je woont

echt te gaan. Deze weg doet je anders kij-

ken naar je zin in kortstondig plezier,

naar de sleur die in je zit, naar de drang

om je te doen gelden. Vooral je kijk op rela-

ties verandert fundamenteel: je vertrouwt

erop dat zowel jij als de anderen in staat

zijn tot liefde en echt beminnenswaardig

zijn.

Op maandag 25 april 2016 gaat onze

volgende meditatieavond door: we

komen samen om 20 uur in de Stille

Zone van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie eens bij ons wil aansluiten kan

Jos Vermeulen verwittigen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Wellicht is dit de grootste hulp die

wij van een mens kunnen verwach-

ten: dat hij ons weet te doen veran-

deren van standpunt, m.a.w. dat hij

ons een nieuwe kijk geeft op het-

zelfde landschap der bestaande rea-

liteit. Onze ervaringswereld wordt

zodoende omgetoverd tot een over-

schouwbaar panorama.

H. Arts

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Woensdag 13 april

8,15 - 10 uur De ARK

14u.: Ziekenzorg Activiteit

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 april

NM: Seniorencafé

AV: koor Parcoeur

Vrijdag 15 april

VM en NM: De ARK

Zaterdag 16 april

AV: Kalipso

Zondag 17 april

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 18 april

16 tot 18 uur: De Ark

Dinsdag 19 april

NM: Seniorencafé

19-23 u.: Gastvrij Michotte

Woensdag 20 april

8,15 - 10 uur De ARK

13-17 u.: Ziekenzorg Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Laten we bidden voor de kinderen

die bedreigd worden door oorlog,

honger, racisme en uitbuiting, die

geen thuis hebben en die snakken

naar een vader en moeder.

Laten we bidden voor alle kinderen

van de toekomst: dat zij niet gebo-

ren zullen worden op een wereld

die niet leefbaar is, maar terechtko-

men in een wereld als het door God

beloofde land.

PaaswakeSint-Franciscus

MOLENHUIS BERISMENIL

Molenhuisactiviteiten

* 15 april – 17 januari 2016

Knopkesweekend

* 22 april – 24 april 2016

Fietsweekend

* 29 april – 01 mei 2016

Werkweekend

* 04 mei – 08 mei 2016

Lentekriebels

* 23 mei – 27 mei 2016

Wandelmidweek

* 24 juni – 26 juni 2016

Werkweekend

* 12 augustus – 21 augustus 2016

10-daagse2016

Toekomstplannen in 2016

* 04 september – 09 september 2016

Vastenenzuiveren

* 09 september – 11 september 2016

Stekskesweekend

* 23 september – 25 september 2016

Herfstwandelweekend

* 30 september – 02 oktober 2016

Creatief (manuele expressie)weekend

* 10 oktober – 14 oktober 2016

Nazomerweekend

* 21 oktober – 23 oktober 2016

Werkweekend

* 29 oktober – 02 november 2016

Gezondheidsparels

*12 december – 16 december 016

Wintermidweek

Deelnemingskosten voor de eigen

activiteiten

Deze tarieven zijn geldig tot 31 december

2016

1. Een gewone activiteit (3 maaltijden per

dag inbegrepen)

Per persoon, per nacht

Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro

pp/n; Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n;

Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind

(4-5 jaar) 8 euro pp/n

2. Een activiteit met als doel het onder-

houd van het Molenhuis (werkweekends,

werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3maal-

tijdenperdag

Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro

pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n;

Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind

(4-5 jaar) 4 euro pp/n

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Kor-

beek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 april

4e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor De heer Maurits Van

Buggenhout

Intentie voor Modest Goossens

vanwege de buren

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Zondag 24 april

5e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Modest Goossens

vanwege de buren.

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Anna Rusakova

11.00 u. FRANDO-Vormselviering in

Sint-Antonius. Info bij Antonius.

We gebruiken het water voor zovele

dingen dat we niet meer stilstaan bij

het belang ervan.

Water staat symbool voor leven.

Water dat stroomt over het hoofd

van een dopeling is dan ook een

krachtig symbool.

Water waarmee wij de overledenen

besprenkelen, als herinnering aan

ons doopsel, als teken van geloof dat

het leven sterker is dan de dood.

PaaswakeSint-Franciscus

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 april

4de Paaszondag - Kruisoplegging

Vormelingen – Doop Olivia Stevens

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: de vormelingen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 21 april

11.00 u. Viering Ziekenzorg Sint-

Antonius en Park Heverlee

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Lector: Myriam Neves

beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 24 april

11.00 u. FRANDO-Vormselviering

Voorganger: vormheer Marcel De

Pauw

Assistenten: Lieven Dries en Caroline

Van Audenhoven

Lector: de vormelingen

Homilie: vormheer Marcel De Pauw

Beelden: Leo Swinnen

Muziek: Pieter, Johan en Stien en

vormelingen

Dirigent: Pieter Vanderveken

DON BOSCO

Zondag 17 april

Vierde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 24 april

Vijfde paaszondag

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

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 13 april

17.30-19.15 uur Repetitie voor de Eer-

ste Communiekanten

in de kerk

Donderdag 14 april

14.00-18.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zaterdag 16 april

13.30-15.00 uur Repetitie voor de

Eerste Communiekanten

in de kerk

Zondag 17 april

12.00-13.30 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

12.00-15.30 uur Lunch en afsluitna-

middag voor de vormelingen

in de Antoniusruimte

Dinsdag 19 april

14.00– 18.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 20 april

17.30-19.15 uur Repetitie voor de Eer-

ste Communiekanten

in de kerk

Donderdag 21 april

11.30 – 16.30 uur Eucharistieviering

en Lentefeest Ziekenzorg Sint-An-

tonius en Park Heverlee

18.45-20.15 uur Repetitie voor de vor-

melingen

in de kerk, bezoek van vormheer

Marcel De Pauw

Agenda
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Studie naar het vroegtijdig op-

sporen van kanker

Wat?

Met de niet-invasieve prenatale test

(NIPT), waarmee men genetische af-

wijkingen bij de foetus opspoort,

werden in ons centrum recent 4

klachtenvrije zwangere vrouwen

vroegtijdig gediagnosticeerd met

kanker. We willen het gebruik van

deze test verder onderzoeken in de

algemene bevolking. We noemen

deze test dan geen prenatale test

meermaarsprekendanvan

Genoom-Representatieve-Profielen

(GRP).

Waarom?

Kanker blijft wereldwijd een be-

langrijke doodsoorzaak. We willen

nagaan of we kanker snel en effici-

ënt kunnen opsporen door middel

van een bloedtest, zonder ingrij-

pende lichamelijke onderzoeken.

Hoe?

Voor deze studie zoeken we 1000 ge-

zonde mannen én vrouwen ouder

dan65jaarbijwieweeen

eenvoudige bloedname mogen

doen. Je kan niet deelnemen als

je al voor kanker behandeld wer-

d/wordt, je een pacemaker hebt of

als je lasthebtvanclaustrofobie.

Een (onderzoeks)arts overloopt sa-

men met jou het toestemmingsfor-

mulierengeeft jede

mogelijkheid om vragen te stellen.

Vervolg?

Als er zich afwijkende profielen in

het bloed bevinden die op kanker

wijzen,nemenwecontact

met je op en volgt een tweede bloed-

name om dit te bevestigen. Is deze

tweedetestopnieuw

afwijkend, dan volgt een radiolo-

gisch onderzoek. Al deze onderzoe-

kenzijnuiteraardkosteloos.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht

bij Liesbeth Leemans, Case Mana-

ger,

tel. 016 34 28 76, liesbe-

th.leemans@uzleuven.be of Ma-

rie-Astrid Van Hoorick, Stafmede-

werker,

tel. 016 34 42 73, mariexastrid.van-

hoorick@uzleuven.be

Di26april2016:HotelPrison

Door JanDeCock

Jan De Cock is een vrolijke vijfti-

ger die enkele jaren geleden de we-

reld rond trok van gevangenis naar

gevangenis, op zoek naar het le-

ven achter tralies, van Zuid-Afrika

naar Moskou, van Polen naar Pakis-

tan, van Japan naar het Amerikaan-

secontinent…

Hij liet zich vrijwillig opsluiten

om zich één te voelen met de gevan-

genen. Bij temperaturen schomme-

lend van +45 tot -25 graden, door

steppe en woestijn, per boot of per

fiets, zocht hij de gevangenen op.

Hij ontmoette kruimeldieven, zak-

kenrollers en vliegtuigkapers en

deelde de cel gedurende dagen of

weken met muzikanten en acteurs,

met huurmoordenaars en moeders

die eten stalen voor hun kinderen.

Hij vertoefde te midden van tbc- en

aidspatiënten, en leefde er in gezel-

schap van ratten en vlooien, hage-

dissenensprinkhanen…

Hij schreef hierover een boek ‘Ho-

tel Prison, een wereldreis van een

tralietrotter’.

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 VOORDRACHTEN
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Veertigdagentijd,

veertigdagenwoestijntijd

omons levenopnieuwteaarden,

omrelaties teherstellen

tenaanzienvanonszelf,

tenaanzienvandeander,

tenaanzienvandeEne,

wienswoordonsricht

naareen levenvan

dienen,brekenendelen,

vanallemachtontdaan.

Eerste lezing, een tekst van Ooster-

huisoverbidden

De Thora is het visioen van schep-

ping en bevrijding: deze aarde een

bewoonbare plaats, een structuur

van gerechtigheid, een klimaat van

liefde. Bidden is: dat visioen voor

ogen krijgen, en je doen en laten

en je drijfveren en hartsverlangens

toetsenaandatvisioen.

(…) Waken en bidden: je krach-

ten verzamelen, je hart en verstand

reorganiseren, je ogen steeds op-

nieuw instellen op het enig nood-

zakelijke dat alleréérst gezocht

moet worden, ‘het koninkrijk van

Godenzijngerechtigheid’.

Lezing uit het evangelie van Lukas

Jezus trekt op naar Jeruzalem en

zijn Tempel. Maar voordat Hij deze

reis aanvat klimt Hij met drie van

zijn leerlingen de berg Tabor op om

er te bidden. Terwijl Hij bidt veran-

dert zijn aanschijn en zijn kleding

wordt stralend wit. Mozes en Elia

zijnmethemingesprek.

Petrus wil op deze plaats drie tenten

bouwen.

Een wolk overschaduwt hen. En

een stem uit de wolk zegt: ‘Deze is

mijn Zoon, de uitgelezene, - hoort

naarHem’.

Duiding

1. De gedaanteverandering van Je-

zus is een verhaal dat ons vele beel-

denaanreikt:

het stralend wit worden van ge-

waad, ontmoeting met Mozes en

Elia, het slapen van de leerlingen,

het bouwen van drie tenten, de

stemuitdewolk.

Over al deze beelden hebben wij het

ooitgehad.

Vandaag wil ik ze bekijken vanuit

de oorspronkelijke bedoeling van

wat er op de berg Tabor gebeurt: het

biddenvanJezus.

Jezus neemt drie leerlingen Petrus,

Jakobus en Johannes mee op de berg

omtebidden.

2. Misschien zouden we elkaar eens

moeten zeggen wat bidden betekent

voorons,voorjou,voormij.

Uit deze perikoop blijkt dat bidden

voor Jezus is: het overwegen van

de Thora, het zich bezinnen op

het woord van God. Lucas gebruikt

hiervoor het beeld van de ontmoe-

ting tussen Jezus, Mozes en Elia.

Bidden is voor hem het afstellen

van zijn leven, zijn praktijk op de

Thora,opditwoordvanGod.

Lucas vertelt ons zelfs waarover Je-

zus zich bezint boven op de berg

Tabor: over de uittocht uit Egypte,

overzijneigenuittocht.

De samenleving waarin Jezus leef-

de onder Romeinse bezetting met

koning Herodes als vazal stond ver

weg van de samenleving die de Tho-

ra voor ogen stond: een verbond

tussen mensen op basis van gelijk-

heid,vredeengerechtigheid.

Jezus overweegt hoe Hij tot deze sa-

menleving, dit Rijk van God, kan

komen: welke uitweg is er uit de Ro-

meinsebezetting.

Na het bidden, na het overwegen

van de Thora, besluit Jezus naar Je-

ruzalem te gaan, tot in de Tempel,

hetcentrumvandemacht.

Op dat moment gelooft Jezus erin

dat Hij met zijn volk kan wegtrek-

ken uit elke vorm van verknechting

en vernedering. Hij zal de Thora

aan de tempel teruggeven en men-

sen zullen vanuit dat woord leven

ensamenleven.

Zo is Jezus zelf het levende woord

geworden, de Thora volbracht,

even stralend, lichtgevend als de

Thorazelf.

3.Enwatmoetenwijdoen?

Wij moeten net als Jezus doen, de

schriften overwegen en ernaar le-

ven, indepraktijkomzetten.

Hoor, Israël.Hoor,Volkeren.

Dat vraagt Lucas ook van zijn

gemeente, daarvoor heeft hij het

evangelie geschreven. Daarvoor ge-

bruikt de evangelist het beeld van

de stem uit de wolk, een stem die

we ook bij het doopsel van Jezus

hebben gehoord. ‘Dit is mijn Zoon,

mijn geliefde, luister naar Hem.’

Tijdens deze veertigdagentijd kun-

nen we solidair zijn met de mensen

uitColombia.

Gemeenschappen in Colombia ge-

loven in een betere toekomst, on-

danks grootse projecten die hen

dreigen te verdringen van hun

grond. Zij hopen dat zij door hun

samenhorigheid ook staande blij-

ventegenallebedreigingen.

En om het samenvattend nog even

met de woorden van Huub Ooster-

huistezeggen:

‘Hij zal er zijn voor jou, als jij er

bent voor een ander mens. Dan al-

leen.

God? In de Bijbel is niets of nie-

mand ‘god’ dan alleen deze ‘Ik zal’.

Enkel deze stem die roept Mens

waarbenje,waaris jebroer?

Alleen deze Bevrijder-God, in

wiens Naam mensen in opstand ko-

men tegen onrecht en uitzichtlo-

ze vernedering en honger. En el-

kaarhelpenomweg te trekken–uit-

tocht – uit alle situaties en verhou-

dingen waarin ik en jij vernederde,

geknechte, verlaten en verachtelij-

kewezenszijn.’

Voorbeden

GoedeGod,behoedervanallemensen.

WijbiddenU:

Om vertrouwen in U. Gij kiest de

kant van kleine en zwakke mensen.

En gaat met ons op weg, altijd op-

nieuw.

Dat ook wij ons verbinden met an-

derenenblijvenkiezenvoorU.

Om geloof in Uw belofte van een

nieuwetoekomst.

Dat wij in anderen mogen ervaren

wat Gij begonnen zijt, ook al zien

wehetniet.

Dat wij initiatieven voor meer

rechtvaardigheid en gelijkheid mo-

gen herkennen en er metterdaad

aanmeewerken.

Om inzicht.

Dat ook wij kunnen leren van wat

vroegerwas.

Dat wie ons voorging nu bron van

inspiratie is.

Om steun voor de boerengemeen-

schappeninColombia.

Dat zij in verbondenheid met el-

kaar, bestand blijven tegen de be-

dreiging van het grote geld en weer-

staan aan de druk om hun gronden

teverkopen.

Tafelgebed: Kracht tot opstand en

bevrijding

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Omdat Gij het zijt, waakzame lief-

de, ons vooraf, ons vooruit en dicht

aan onze bange huid, ons wankel

mensenhart;

omdat Gij het zijt, groter dan ons

hart,daarombiddenwij:

raak ons aan met uw herscheppend

woord,

spreekonsaaninonsgeweten,

en blijf ons betrekken in uw ontem-

baar verlangen dat het goed zal ko-

menmetonsendeaarde.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

(…) Wees kracht tot opstand en be-

vrijdinginiedervanons.

Gebruik onze hand en leen onze

stem om anderen overeind, tot le-

ventebrengen.

Engeef datwij zelf dehandnietwei-

geren, de stem niet afweren van wie

ons wegroept uit de eigen slaap van

apathieencynisme.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Wees kracht tot opstand en bevrij-

dinginons,hierbijeen

om te gedenken en te vieren de

mens die ooit en nog en midden on-

der ons uwkracht tot opstand en be-

vrijdingisgeworden;

diededodenwekteuitdeslaap,

deziekgemaaktenuitdegekte,

endeverdruktenuithetslop;

die samen met hen een kring van

opstand en bevrijding heeft ge-

maakt;

die samenmethende tafel vanmen-

selijke toekomst heeft aangericht

en ons is voorgegaan in breken en

delen, brood en wijn, lichaam en

bloed,

alles voor allen, mensen naar Gods

hart. (JanvanOpbergen)

Jef Wauters - Uit de viering van de tweede

Vastenzondag in het Don Boscocentrum

KRACHT TOT VERANDERING
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