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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De meditatie leidt, ongeacht wat we er-
varen, tot transformatie. Zonder dat we

ons hiervan echt bewust zijn, laten we

onze ideeën over wie we zijn, met al onze

versplintering, langzamerhand los en ko-
men dichter bij ‘de oorspronkelijke heel-
heid die wij bezitten en dan lijkt het als-
of we onszelf voor de eerste keer kennen’.

John Main uit ‘Van Woord naar

Stilte’

Op maandag 23 mei gaat onze vol-
gende meditatieavond door. We ko-
men samen om 20 uur in de Stille
Zone van het Don Boscocentrum,
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.
Wie eens bij ons wil aansluiten kan
contact opnemen met Jos Vermeu-
len.
Je bent welkom.

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

“Toen ze oud en ziek was, dacht ik
dat zij mij nodig had; maar nu zij
gestorven is, voel ik die leegte en be-
sef dat ik haar nodig had.”
Je kijkt er verwonderd van op,
als je zo iets hoort. En toch is
dat pure werkelijkheid, zieken zijn
geen uitgerangeerde mensen waar-
over je je moet ontfermen, die je be-
tuttelend moet omringen als hulpe-
loze kinderen, en die alleen dank-
baar kunnen knikken. Het is een
waanidee dat de relatie tussen ge-
zonde en zieke mensen die is van
weldoeners en begunstigden. Dat
eenrichtingsverkeer is een verzin-
sel van onze samenleving, die al-
leen economisch productieve men-
sen van waarde acht.
Hoe vaak gebeurt het echter niet,
dat de bedlegerige de gevende par-
tij is, de trooster, de verzachter, de
begrijpende, de vergevende, de be-
minnende, de wijze. Het is bij hem
een uitgezuiverd schenken, een ge-
ven vanuit de diepste bestaanserva-
ring, los van versierselen en fran-
jes, puur en diep menselijk, vanuit
het besef dat geen mens zichzelf be-
druipen kan, recht uit het hart, het
enige dat niet ‘breken’ kan zolang
iemand leeft.
Van de Voorde

KALENDERBLAADJE

Je scheurt het eraf, een blaadje van
de kalender. Alweer een nieuwe dag
met een zee van tijd!

Een zee van tijd die voorbij vliegt...
als een vogel in de lucht zoeken wij
allemaal onze toevlucht.

Wanneer je naar de tijd kijkt
is een minuut ...een eeuw.
Wanneer je de tijd mijdt
is een uur net ...een seconde.

Een zee van

tijd die voorbij

vliegt..

Naar aanleiding van Sacramentsdag
in 2013 zei paus Franciscus: "Van-
avond zijn wij de menigte uit het
Evangelie, ook wij proberen Jezus
te volgen om naar Hem te luisteren,
ons met Hem in de Eucharistie te
verenigen, Hem te vergezellen en
opdat Hij ons zou vergezellen. Stel-
len wij ons de vraag: hoe volg ik Je-
zus? Jezus spreekt in de stilte van
het mysterie van de Eucharistie en
brengt ons telkens in herinnering
dat Hem volgen, uit onszelf treden
betekent en van ons leven niet ons

bezit maken, doch een gave, voor
Hem en de anderen."
Met andere woorden, een Sacra-
mentsprocessie is een manier waar-
op we als katholieken uitdrukken
hoe en met welke geest we het Mys-
terie navolgen.

Daarom nodigt “Kerk aan de Dijle”
iedereen uit deel te nemen aan de Sa-
cramentsprocessie van 26 mei.
18.00u.: Eucharistie met als hoofd-
celebrant deken Dirk De Gendt in de
Sint.-Kwintenskerk
19.00u.: vertrek van de Sacraments-
processie van de Sint-Kwintens-
kerk naar de Sint-Pieterskerk waar
een gebedswake wordt gehouden.
Daarna vertrek naar de Sint-Anto-
niuskapel waar Night Fever de eu-
charistische aanbidding verder be-
geleid tot 22.00u. Hier is ook gele-
genheid om het sacrament van boe-
te en verzoening te ontvangen.

Sacramentsprocessie

-Kom, Heer met uw Geest in de we-
reld van de arbeid:
opdat de sociale partners zich zou-
den inzetten voor goede arbeidsver-
houdingen, opdat de werkgevers en
werknemers respect zouden beto-
nen voor elkaars werk, opdat de
werkenden niet neerzien op men-
sen met een uitkering, om waarde-
ring voor vrijwilligerswerk.

-Kom, Heer met uw Geest in onze
wereld vol oorlog: opdat wij uw
droom van vrede in herinnering
houden, opdat wij tolerant blijven

voor andere culturen en volken,
opdat wij ons blijven inzetten om
de honger en de armoede te bestrij-
den.

-Kom, Heer met uw Geest in onze
geloofsgemeenschap: opdat liefde
en respect ons denken beheersen,
opdat wij elkaar aanvaarden zoals
wij zijn, klein en groot, man en
vrouw, invloedrijk of niet in tel.
Kom, Heer met uw Geest bij allen
aan wie wij nu in stilte denken…
Laten wij bidden…
uitde 1meivieringSt.-Franciscus

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 mei

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Maandag 16 mei

Pinkstermaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Lector: François Barrette
Viering opgeluisterd met rustige
instrumentale muziek

Zondag 22 mei

Drie-eenheidszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Karel De Rocker
Zang: Marian Blanckaert
Orgel: Tom Akkermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 mei

Pinksteren

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 22 mei

Heilige Drie-eenheid

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de familie Mannekens
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven,
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 15 mei

Hoogfeest van Pinksteren

10.30 u. Viering

Zondag 22 mei

Achtste 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.

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

Donderdag 12 mei

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-
stoffelzaal

Zondag 15 mei

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de
Kristoffelzaal

Dinsdag 17 mei

10.00 uur Gewestelijke uitstap met
Ziekenzorg cm naar Postel

Donderdag 19 mei

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-
stoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 11 mei

8.15 - 10 uur: De ARK
14 u.: Ziekenzorg activiteit
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 mei

NM: Seniorencafé

Vrijdag 13 mei

VM en NM: De ARK

Zondag 15 mei

Pinksteren

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 17 mei

NM: Seniorencafé
Woensdag 18 mei

8.15 - 10 uur: De ARK
14-17u.: Ziekenzorg Crea
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA
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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



WEES PARAAT VOOR DE WE-

RELDJONGERENDAGEN 2016

In de zomer van 2016 zijn alle jon-

geren tussen 16 en 30 jaar welkom

op de Wereldjongerendagen in

Krakau. Deze gaan door van 26

totenmet31juli.

Watjemagverwachten:

Een feest vol ontmoeting, gebed,

kunst, muziek, geloof, dans, ca-

techese, theater, spektakel, vriend-

schapenvéélambiance.

Niet zomaar een feest trouwens,

maar het grootste jongerenevene-

mentterwereld!

Kies voor het korte traject of doe ook

mee met één van de drie voorpro-

gramma’s.

Wie opteert voor het korte traject

(25 juli tot 31 juli) reist rechtstreeks

naar Krakaumet het vliegtuig om er

onmiddellijk deel te nemen aan de

WJD.

Wees één van de 4 000 000 deelne-

mende jongeren. Surf naar www.-

krakau2016.bevoormeerinfo.

Inschrijven via www.regi.ijd.-

be

prijs: IJD-leden: 770 Euro - niet

IJD-leden:780Euro

kort traject: 690 Euro - 700 Euro

(niet IJD-leden)

Wie de WJD wil steunen kan dat door een

gift op rek.nr. BE89 7350 1000 0785 van

IJDvzw
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FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag17mei2016

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

Fietsdagtochten

*Donderdag 19 mei 2015 - Scherpen-

heuvel–meestalvlak(85km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuvenmetmogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 19 mei 2016 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

FILMINSENIORAMA

“Ida” – Polen, Denemarken – 2013 -

80minuten

van:PawelPawlikowski

met: Agata Kulesza, Agata Trzebuchows-

ka

Datum: vrijdag 20 mei 2016 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den5,00euro

HULPBIJLAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word jemet 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-

verskomennietaanhuis.

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 ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

Plaats, dag en uur: donderdag 19

mei: 1 persoon om 14.00 u. en 1 per-

soonom15.00u.

Seniorama Vanden Tymplestraat

35,3000Leuven.

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be



De sociale prioriteiten van de Com-

missieJunker

Door EU-Commisaris Marianne Thyssen

Donderdag 20 juni 2016 om 19.30 u.

– auditorium Zeger Van Hee, Tien-

sestraat41,Leuven

Alumni Lovanienses - Werkgroep

KennisenMaatschappij

km@alum.kuleuven.be

Marianne Thyssen is een Belgi-

sche christendemocratische politi-

ca voor CD&V. Sinds 1 november

2014 is ze Europees commissaris

voor Werk, Sociale vaardigheden

en Arbeidsmobiliteit in de commis-

sie Juncker. Tussen 1991 en 2014 was

ze lid van het Europees Parlement.

Daarnaast was ze van 2008 tot 2010

ookpartijvoorzittervanCD&V.

Programma:

19.30 u.: Ontvangst en Registraties

19.45 u.: Inleiding door baron Frans

van Daele, voorzitter Alumni Leu-

ven

19.55 u.: Voordracht door Marianne

Thyssen

21.30 u.: Slotwoord en afsluitend

drankje in het Academisch Kwar-

tier, Tiensestraat 41, aangeboden

door Alumni Lovanienses en de KU

Leuven.

Inschrijven:

Maximum aantal deelnemers: 208

Je kan voor deze voordracht onli-

ne inschrijven en rechtstreeks be-

talen, ofwel betalen per overschrij-

vingvoordinsdag24mei2016

Rekeningnummer BE90 4310 0463

3132 – KREDBEBB van Alumni

Lovanienses vzw met vermelding:

Lezing Marianne Thyssen, jouw

naam en eventueel de naam van je

partner.

Betalingen zonder inschrijvings-

formulier of na de deadline kunnen

helaasnietteruggestortworden.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk

(tegen dezelfde tarieven), maar zon-

dergarantievaneenzitplaats.

Tarieven:

Betalend lid van KU Leuven Alum-

ni:8euro

Niet-betalend lid van KU Leuven

Alumni: 15euro

Geen lid van KU Leuven Alumni: 15

euro

Studenten van KU Leuven: gratis.

Meer info: http://alum.kuleuven.-

be/kennis

BANEN, GROEI EN

RECHTVAARDIGHEID

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

“Ethiek en psychiatrie: beladen ge-

schiedenis,hoopvolletoekomst”

Prof Joris Vandenberghe (Faculteit

Geneeskunde)

Dinsdag17mei2016

DaguitstapnaarAken

Dinsdag24mei2016

Inlichtingen: Secretariaat UDLL -

Naamsestraat 22 – bus 5601 - 3000

Leuven Dagelijks open tussen 9 en

12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016

324001

E-mailadres: udl@alum.kuleuven.-

be of Veerle.Valkenborgh@alum.-

kuleuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

Ken-Uw-Stad- en zomerwandelin-

gen2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen.

Zondag 15 mei 2016 - 15 uur: Dro-

mend van Utopia: Leuven zendt

haardochtersenzonenuit

Legio zijn de vrouwen en mannen

die na een opleiding in Leuven naar

den vreemde trokken om hun ide-

alen, hun ’utopia’, te verwezenlij-

ken: het katholieke geloof versprei-

den, onze beschaving uitdragen,

en/of meebouwen aan een betere

wereld.

Tijdens de contrareformatie werden

in Leuvense colleges priesters ge-

vormd om het katholiek geloof in

protestantse landen te verdedigen.

In de 17de eeuw trok de Jezuïet

Ferdinand Verbiest na zijn studies

in Leuven naar China. Het Ameri-

kaans college bereidde vanaf mid-

den 19de eeuw priesters voor op het

apostolaat inNoord-Amerika.

Vanaf het einde van die eeuw zon-

den tal van religieuze orden ook

vanuit Leuven missionarissen uit

naar Congo en andere landen. De

meest bekende onder hen is onge-

twijfeldPaterDamiaan.

Onze Alma Mater liet zich even-

min onbetuigd en opende in 1954 de

volwaardige universiteit Lovanium

dicht bij Kinshasa. Dat de opvattin-

gen met betrekking tot missione-

ring en ontwikkelingswerk onder-

tussen grondig geëvolueerd zijn,

bewijzen het werk van zuster Je-

anne Devos in India en de actu-

ele samenwerkingsverbanden van

de K.U.Leuven met instellingen in

ontwikkelingslanden.

Met een ruime blik op de wereld

verkennen we in deze wandeling

hoofdzakelijk de omgeving van de

Naamse-endeVlamingenstraat.

Vertrek:PaterDamiaanplein

Einde:Centrum

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten om 15 uur

bij een Ken-Uw-Stad-wandeling. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per

persoon. Tickets worden verkocht aan het

startpunt van een wandeling. Alle info

vind je op de website van de Leuven-

se Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of

van de stad Leuven http://www.visitleu-

ven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en daarna

op“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)
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Wij verwelkomen deze morgen heel speci-

aal, voor de negende maal de familie van

Rudy Sente, de echtgenoot van Josine en

de vader van Nathan en Jessica, die van-

daag het heengaan van hun geliefde wil-

lengedenken.

Inleiding

Aantafel! Iedereeniswelkom.

Dan zal er vreugde zijn, Egypte de-

finitiefachtergelaten.

In deze openheid naar mens en aar-

de gaat ook de Colombiaanse in-

heemsemensonsvoor.

Eerste lezinguithetboekJozua

Op hun uittocht uit Egypte kregen

de Israëlieten manna om zich te voe-

den.

Zij vierden het Paasfeest in de vlak-

tevanJericho.

De volgende dag hield het manna

op; voortaan konden ze eten van

wat het beloofde land Kanaän op-

bracht.

UithetevangelievanLucas

Jezus vertelde het verhaal van de va-

dermettweezonen.

De jongste eiste zijn erfdeel op en

verbraste het in een ver land. Toen

hij daar in zware nood kwam keer-

de hij berouwvol naar zijn vader te-

rug. Vader is verheugd om de terug-

keerenrichteenfeestmaalaan.

De oudste zoon voelt zich te kort

gedaan: hij heeft zoveel jaren zijn

vader gediend en voor hem was er

geen feest. Zijn vader zei hem: “Jon-

gen, jij bent altijd bijme en alles wat

ik heb is van jou. We moeten feest-

vieren en blij zijn, want die broer

van je was dood en is weer levend

geworden, hij was verloren en is te-

ruggevonden.''

Duiding

1.

Eenvaderhadtweezonen.

Zo beginnen vele bijbelverhalen,

ook de parabel van vandaag die wij

kennen onder de titel de parabel van

de verloren zoon. Dit is een zeer

verkeerde titel. Het geeft de indruk

dat alleen de jongste en niet ook de

oudstezoonverlorenwas.

Dat ook de oudste zoon verloren is

zijn we gaan beseffen toen we zagen

dat het hele hoofdstuk 15 gaat over

watverlorenis:

100 schapen, waarvan één verloren,

10 drachmen, waarvan één verlo-

ren,

twee zonen waarvan elk één voor

éénverlorenis.

Deze drie verhalen vormen een een-

heid en verwijzen door de aftelling,

eerst honderd, dan tien en dan één

voor één, naar de Ene, de bevrijden-

deGod.

2.

Vandaag wil ik een stapje verder

gaan en lees ik de hoofdstukken 14

en15samen.

Enwatmerkenwedan?

Dat al deze verhalen gaan over de

tafel, een tafel waaraan er plaats

is voor ieder en waaraan niemand

wordt uitgesloten en allen delen in

degrotevreugde.

Je zou kunnen zeggen dat al deze

verhalen een eenheid vormen en

via de tafel de Ene, God-Bevrijder,

aanwezig stellen. Of nog anders ge-

zegd: het Ene woord van de Ene,

het woord van leven, de Thora, het

woord dat richting geeft, is er niet

alleen voor het joodse volk, maar

voor alle volkeren, ook zij die var-

kensvleeseten.

Vreugde zal er zijn als iedereen aan

tafelkomt!

Na 2000 jaar is dit nog steeds een

opdracht nu we merken hoe moei-

lijk Europa het heeft om mensen

uit een andere cultuur, een andere

godsdienst, binnen zijn grenzen te

verwelkomen.

Wir schaffen das. We vinden wel

eenoplossing.Komaantafel.

3.

Voor ons is voedsel geworden tot

ietsomhetlichaamtevoeden.

Voor de generaties voor ons en ook

in de bijbel, was voedsel nog iets

goddelijks,eengave.

We merken dat nog in het bidden

voorennademaaltijd.

Eten en oogsten van eigen grond

is de droom van ieder mens, ieder

volk.

In de eerste lezing hoorden wij hoe

het joodse volk voor het eerst van de

vruchtenvanhet landat.

Het is tevens de eerste pascha, de

eerste uittocht uit Egypte, het eerste

paasfeestdatzijvieren.

Dit heeft een diepe betekenis: zij

eten de vruchten van het eigen

land, maar mogen hun slavernij

nietvergeten.

4.

Dat zullen ook de Colombianen

niet doen, vergeten wat de grond,

het levenbedreigt.

Wij maakten reeds kennis met Ce-

lia, Fanny en Deyanira, drie sterke

Colombiaansevrouwen.

De grond waarop ze wonen wordt

bedreigd

doorhetgewapendconflict,

doorsuikerrietplantages

zelfs door het landbouwbeleid van

deoverheid.

De drie vrouwen verdedigen hun

rechten en beschermen hun grond.

Ook voor hen is voedsel meer dan

voeding, iets goddelijks. Zij verbin-

den grond, zaaien, voedsel, vrede,

zelfstandigheid en leven met elkaar.

De theoloog Fabio Alverto Lozano

Velasquez zoekt naar een alterna-

tief voor het gewelddadig kapitalis-

me en vindt inspiratie in de Colom-

biaanse inheemse spiritualiteit om

tot een zorg voor ons gemeenschap-

pelijkhuis,deaarde, tekomen.

Deze visie sluit sterk aan bij het the-

ma van vandaag: iedereen aan tafel.

Hij schrijft: "Grenzen vastleggen.

zowel van naties als van individu-

eel grondbezit is typisch Europees,

maar voor onze inheemse en boe-

rengemeenschappen is grond meer

dangeografie.

Grond is cultureel, sociaal, affec-

tief en spiritueel gekleurd en bo-

vendieneencollectiefgoed.

Tijdens de kolonisaties zetten Eu-

ropeanen de grenzen uit van naties

in Amerika, Afrika en het Midden-

Oosten. Maar je ziet dat die volke-

ren zich daar niet in herkennen. De

inheemsen spreken over Pacamo-

mo. Welnu. een moeder is er even-

veel voor al haar kinderen. Die valt

niet op te delen in stukken, te ver-

handelen of te verkopen. Moeder

Aarde is voor de inheemsen één ge-

heel.

Het fanatisme dat vaak ontstaat als

volkeren zich te sterk hechten aan

hun godsdienst en grondgebied,

zie je niet bij de inheemsen. Zij ijve-

ren voor harmonie en getuigen van

een grote openheid voor anders-

heid. Respect voor diversiteit en het

streven naar evenwicht garanderen

voor hen de volheid van leven. De

beklemtoning van het eigen gelijk

of de ene waarheid is hen vreemd,

net als de uitsluiting van anderen.

Dat komt ook omdat de harmonie

binnen de gemeenschap voorrang

heeft op de individuele verschillen

en wensen. In het Westen staat de

autonomie voorop, maar voor in-

heemsen is het individu onderge-

schikt aan het algemeen belang"

legtdetheolooguit.

Voorbeden

(…)Vooronzegemeenschap.

Voor gekwetste mensen en mensen

dieelkaarzijnkwijtgeraakt.

Dat wij Gods liefde mogen herken-

nen in de liefde en vriendschap van

mensen.

Mogen wij thuiskomen bij elkaar,

nieuwe kansen krijgen en geven en

deverbondenheidbewaren.

Voorhetoude continentEuropa,

dat zij zich niet afsluit achter gren-

zen, maar ook de vluchteling wel-

kom heet aan een tafel waaraan alles

wordt gedeeld tot overvloedige ver-

zadigingvanallen.

Broodisaarde

Delenvanhetbrooddatis:

delenmetelkaar

hetgeheimdatlevenis–

delendwordthetwaar.

Gaat van hand tot hand het brood,

wordenmensenéén,

wetennogvoorbijdedood:

niemandblijftalleen.

Opdewegdievooronsligt,

diewijmogengaan,

reikjijwater,broodenlicht,

goedewoordenaan.

Jij inonsenwij injou,

weten,hopenwij:

Godisaandemensentrouw,

blijvend ons nabij. (Michaël Steehou-

der)

Jef Wauters - Uit de viering van de vierde

Vastenzondag in het Don Boscocentrum

KOM EINDELIJK THUIS
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