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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Al de overtuigingen, gedachten, negatieve

en positieve ideeën over jezelf en een ander

kleuren sterk je manier van kijken naar

jezelf en de anderen. Maar het zijn maar

gedachten en eigenlijk is het jammer als

die voorbijgaande gedachten je verhinde-

ren om gelukkig te zijn met jezelf en met

anderen.

Op maandag 23 mei komen we sa-

men om 20 uur in de Stille Zone

van het Don Boscocentrum, Orto-

lanenstraat 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 19 mei

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 22 mei

12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 24 mei

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

20.00 uur Vergadering van de pre-

pastorale zoneploeg Kessel-Lo

in de Kristoffelzaal

Woensdag 25 mei

14.00 uur Ontmoetingsnamiddag

van Ziekenzorg cm Sint-Antonius

en Park Heverlee

met zitdans en broodmaaltijd

in de Kristoffelzaal

20.00 uur Vergadering van de fran-

do-ploeg

In de Kristoffelzaal

Donderdag 26 mei

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

*******************************

Sint-Franciscus

Woensdag 18 mei

8.15 - 10 uur: De ARK

14-17u.: Ziekenzorg Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 19 mei

NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 20 mei

VM en NM: De ARK

AV: Koor Parcoeur

Zaterdag 21 mei

Ganse dag: Koor Parcoeur

Zondag 22 mei

11-13 u.: Zondagscafé

NM en AV: Koor Parcoeur

Dinsdag 24 mei

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 25 mei

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Ik ben maar iets heel nietigs, en

mijn persoon zal al heel gauw ver-

geten zijn, maar de idee, het leven,

de inspiratie die mij vervulden zul-

len voortleven. Je zult ze overal te-

genkomen – in de bomen als het

lente is, in de mensen die je weg

kruisen, in een liefdevol glimlach-

je. Je zult stoten op datgene wat in

mij misschien waarde had, je zult

het liefhebben en je zult me niet

vergeten. Ik zal daardoor kunnen

groeien, groot en rijp worden. Ik

zal wonen bij jullie wiens hart ik

eens vervulde. En jullie zullen ver-

der leven in het besef dat ik voor-

uit ben gegaan en niet, zoals je eer-

der misschien dacht, bij jullie ach-

terblijf.

(Kim Malthe-Bruun, Denemarken.

Op 4 april 1945 in Kopenhagen te-

rechtgesteld. Brief na het vonnis ge-

schreven aan zijn moeder.)

LIEFDE IS NIET BLIND, ZE ZIET

WAT ANDEREN NIET ZIEN - bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 29 mei

9de zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

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 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

Zondag 29 mei

9de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 22 mei

Achtste zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 29 mei

Negende zondag door het Kerkelijk

Jaar

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

IEDEREEN HEEFT

RECHT OP ZIJN DIPJE - bzn

VIERINGEN

Achter tranen van verdriet schuilt

de glimlach van vele mooie

herinneringen

Dankbaar voor wat hij voor ons

heeft betekend, namen wij in de

Sint-Franciscusparochiekerk te He-

verlee op woensdag 4 mei 2016 af-

scheid van

de heer René Serneels,

echtgenoot van Denise Sellekaerts,

Lid van Ziekenzorg en OKRA Sint-

Franciscus, lid van de TT vrien-

den, geboren te Heist-op-den-Berg

op 18 april 1930 en rustig thuis

overleden te Leuven op 28 april

2016. De Sint-Franciscusgemeen-

schap zal hem gedenken in de vie-

ring van Allerheiligen op 1 novem-

ber 2016

Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons

betekend plotseling uit ons leven verdwe-

nen, blijf je in onze harten leven.

Heengaan komt soms heel onverwachts

maar altijd ongelegen.

‘Ik voel me goed’ had je nog gezegd, en toch

heb je plots je laatste zucht gegeven.

Het was goed bij jou te zijn, jij gaf ons

rust en vertrouwen.

Je was fier op elk van ons,

’t was zo gemakkelijk om van je te hou-

den. Maar de tijd was daar want week na

week kon je niet veel meer.

‘Gelukkig heb ik Oma nog’, dat zei je zo

dankbaar, menig keer.

Rust zacht, en waak over ons en wie je be-

minde.

Je wordt ons sterretje aan de hemel,

waar we nu dankbaar troost kunnen vin-

den.

Je wordt ons sterretje aan de hemel

Op dinsdag 3 mei namen we in de

parochiekerk van Sint-Antonius af-

scheid van twee unieke mensen. Zij

woonden beiden te Heverlee op de

Léon Schreursvest 15.

Mevrouw Rosette Missoul, wedu-

we van de heer Etienne Lamproye

(+1999). Rosette werd geboren in

Korbeek-Lo op 7 juli 1936 en over-

leed op 26 april.

Rust nu maar uit en maak het goed hier-

boven, dat proberen wij ook.

Achter onze tranen van verdriet

schuilt er een glimlach van mooie herin-

neringen.

Mevrouw Maria Vandistel, wedu-

we van de heer Henri Vloeberghs

(+2012).

Maria werd geboren in Tienen op

5 september 1928 en overleed op 17

april.

Wees dankbaar en moedig

Wees beleefd en trots

Wees lief en begripvol

Wees gul en geef met je hart

Wees goed in alles wat je doet

Geniet van samen zijn en samen tafelen

En geniet alsof elke dag de laatste is

Overlijden
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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
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SOLIDARITEIT

ishetbesteantwoord

opterreur

Op de ochtend van dinsdag 22 maart hiel-

den de personeelsleden van UZ Leuven

Campus Gasthuisberg even hun adem in,

om daarna urenlang op volle kracht te

draaien. Na de aanslagen in Brussel wer-

den 24 slachtoffers naar het ziekenhuis

gebracht, waar ze opgevangen en verzorgd

werden.”We hopen nooit meer zo’n dag

mee te maken, maar we zijn trots op wat

Professor Stefaan Nijs en hoofdverpleegkundige Sandra Meeus (Foto © KU Leuven – Rob

Stevens)

we verwezenlijkt hebben.”

Professor Stefaan Nijs, chirurg en

diensthoofd van de afdeling Trau-

matologie, was één van de artsen die

werdenopgeroepen.

“Toen de noodtoestand werd af-

gekondigd ben ik meteen naar de

spoedgevallen gerend en heb daar

poolshoogte genomen. Zodra de pa-

tiënten aankwamen heb ik de dia-

gnoses gesteld, bekeken aan welke

slachtoffers we prioriteit moesten

geven en bepaald wie welke opera-

tie nodig had. Vervolgens heb ik het

operatieteambegeleid.

Van de 24 slachtoffers opgevan-

gen in Operatiekwartier (OKA) van

Gasthuisberg waren er 15 zwaar-

gewonden. Dergelijke verwondin-

gen had ik nog nooit gezien. Ze

zijn niet te vergelijken met wat je

doorgaans in een ziekenhuis tegen-

komt, zelfs niet met schot- of steek-

wonden.”

“Er was ook een enorme solidari-

teit onder de personeelsleden. Heel

wat mensen boden zich spontaan

aan om te komen werken of kwa-

men naar het OKA, lang voordat

hun shift zou starten.” zegt Sandra

Meeus,hoofdverpleegkundige.

“Die solidariteit zag je ook bij de

slachtoffers”, zegt Nijs, “Meer dan

eens hoorde ik ‘Verzorg mijn buur-

man maar eerst. Hij is er erger aan

toe dan ik’. Datmaak je in eengewo-

ne situatie niet vaak mee. Het klinkt

misschien filosofisch, maar ik be-

schouw het ook als een mooi ant-

woord op de terreur. Dat we niet

in egocentrisme of angst verval-

len, maar samenwerken en vechten

voor waarden van onze maatschap-

pij.

Op dit moment liggen er nog 6 pa-

tiënten op de Afdeling Intensieve

Zorgen.

“Ik verwacht dat zij er nog twee we-

ken zullen moeten blijven”, zegt

Stefaan Nijs. “Sommige patiënten

moeten ook nog steeds operaties on-

dergaan.

De meeste patiënten zijn niet ter-

neergeslagen, maar willen opnieuw

aan de slag zodra hun verwon-

dingen genezen zijn. Ze willen de

draad van hun leven weer oppik-

ken.

Maar we weten dat velen nog een

emotionele terugslag zullen mee-

maken. Er is dus zeker nood aan

goede psychologische begeleiding.

“

“Ook het ziekenhuispersoneel kan

psychologische begeleiding krij-

gen”, zegt Sandra Meeus. Maar ik

merk dat het in de eerste plaats nut-

tig is om erover te spreken met de

mensen die erbij waren op het mo-

ment zelf. Dat kan al een enorme

steun betekenen. En dat we erin ge-

slaagd zijn de slachtoffers zo goed

en snel te verplegen, betekent na-

tuurlijkookheelveel.”

“Natuurlijk hoop ik zo’n dag nooit

meer mee te maken.” zegt profes-

sor Nijs, “Achteraf gezien kijken

we voldaan terug op wat we hier

hebben verwezenlijkt. We zijn erin

geslaagd de slachtoffers een zo goed

mogelijke verzorging te bieden en

hebben dat heel snel en efficiënt ge-

daan. Daar mogen we als univer-

siteit en ziekenhuis best trots op

zijn.”

Pieter-Jan Borgelioen Campus-

krantKULeuven–27april2016

Koning Filip op bezoek in Gasthuisberg

(Fotograaf: Stijn Knapen – UZ Leuven)



MEIMAAND - WANDEL-

MAAND *Op verkenning in Vlier-

beekZondag22mei2016

Gidsen van Heemkundige Kring

Vlierbeek verklappen op zondag 22

mei hoe het landschap rond Vlier-

beek vorm kreeg in de loop der tijd.

Wie mee wil, doet best stevige stap-

pers aan enmeldt zich om 14.00 uur

aan de ingang van het Provincie-

domein van Kessel-Lo, Holsbeekse-

steenweg 55. Zie ook: www.abdij-

vanvlierbeek.be

*Naar de stadsmuur - zondag 22

mei 2016. Het Leuvens Historisch

Genootschap exploreert samen met

jou de eerste Leuvense ringmuur.

Het wordt een wandeling in twee

delen waarbij je in de voormid-

dag het eerste stuk ontdekt vanaf

het stadspark en in de namiddag

verder wandelt vanaf het Handbo-

genhof. De wandeling vindt plaats

op zondag 22 mei vanaf 11.00 uur.

Alle info: www.leuvenhistorisch-

genootschap.be (Uit Info-blad Leu-

ven)

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten

* Dinsdag 24 mei 2015 – Zoutleeuw -

hellingen(85km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016223263

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag26mei2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

GSM-GEBRUIK

Wie problemen heeft, kan via het

onthaal 016 22 20 14 een af-

spraak maken met een GSM-lesge-

ver. Merk en type van gsm opgeven.

€5vooraftebetalen.

DIGITAAL FOTOTOESTELGE-

BRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Na afspraak, via het onthaal 016

22 20 14, iedere woensdag (behalve

schoolvakantie)vanaf10.00u.

Merk en type van fototoestel opge-

ven.€5vooraftebetalen.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be

LOW IMPACT WERELDFEEST

Opzaterdag28mei2016

Dan vormt park De Bruul ander-

maal het decor voor het Leuvense

Wereldfeest.

Er worden om en bij de 15.000 be-

zoekersverwacht.

Zoals steeds kan je die dag genieten

van een wereldse mix aan muziek-

jes, lekker eten, animatie en infor-

matie. Meer dan ooit trekt het festi-

valdekaart ‘klimaatneutraal’.

En ook jij kan je steentje bijdra-

gen… Aan jou vragen ze om simpel-

weg je auto thuis te laten als je af-

zaktnaarDeBruul.

Zaterdag 28 mei 2016 vanaf 13.00 uur,

ParkDeBruul,Leuven

www.wereldfeest.be

(Uit Info-bladLeuven)

BOEKENVERKOOP IN HET

STADSARCHIEF

Zaterdag28mei2016

Het wordt een topdag in het stads-

archief. Vriendenkring SALSA! or-

ganiseert er die dag een verkoop

van tweedehands boeken, prent-

kaarten, tekeningen, etsen …over

de geschiedenis van Leuven en de

deelgemeenten. Om 11.00 uur krijg

je een exclusieve rondleiding langs

acht eeuwen Leuvense geschiede-

nis, in het fascinerende archiefde-

pot.

In de namiddag worden enkele bij-

zondere reproducties van het ar-

chief geveild en wie wil, kan dan

ook het nieuwe Kriekenbier proe-

ven.

Zaterdag 28 mei 2016, 10.00 – 17.00

uur, stadsarchief Rijschoolstraat 4, 3000

Leuven. Inschrijven rondleiding: archief-

@leuven.be of 016 300 869 www.salsa-

vzw.be (Uit InfobladLeuven)
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Godgeeft ieder diewil de ruimte om

opnieuwtebeginnen.

Hij geeft steeds weer nieuwe kan-

sen. Of het nu aan het volk van Is-

raël isofaanons.

Het gaat Hem niet om het verleden,

maar om hoe iemand nu is en zijn

ofhaar levenverdervormgeeft.

Eerste lezing: Over zand en Steen

(Uit:Vanharte)

Een verhaal vertelt over twee vrien-

dendiedoordewoestijn liepen.

Op een moeilijk moment kregen ze

ruzie en de ene vriend sloeg de an-

der in het gezicht. Degene die ge-

slagen werd, schreef zonder iets te

zeggeninhetzand:

‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in

hetgezicht.’

Bij een oase raakte degene die gesla-

gen was vast in demodder en dreig-

de te verdrinken. Maar de vriend

redde hem. Nadat hij was bijgeko-

men, schreef de eerstgenoemde op

eensteen:

‘Vandaag redde mijn beste vriend mijn le-

ven.’

De vriend vroeg hem: ‘Nadat ik je

geslagen had, schreef je in het zand.

En nu, nu schrijf je op een steen.

Waarom?’ Zijn vriend antwoordde

hem:

‘Als iemand ons pijn doet, moeten we het

in het zand schrijven, waar de wind van

vergeving het kan uitwissen. Maar als ie-

mand iets goeds voor ons doet, moeten we

het in steen graveren, waar geen wind het

ooitkanuitwissen.’

Leer om je pijn in het zand te schrij-

ven en om je goede ervaringen in

steentegraveren.

UithetevangelievanJohannes

De schriftgeleerden en de farizeeën

kwamen bij Jezus aanzettenmet een

vrouwdie betrapt was op echtbreuk.

Ze wilden Hem op de proef stellen:

‘Mozes heeft ons in de wet voorge-

schreven zulke vrouwen te steni-

gen. Hoe staat U daar tegenover?’

Maar Jezus bukte zich om met zijn

vingeropdegrondteschrijven.

Ze bleven aandringen. Jezus zei:

`Wie van u zonder zonde is, moet

danmaar als eerste een steenophaar

werpen.’ Na die woorden trokken ze

weg.

Jezus zei tot de vrouw: `Ik veroor-

deel u ook niet. Ga numaar, en zon-

digvoortaannietmeer.’

Duiding

1. Zeker in de liturgie waar het evan-

gelie in kleine perikopen wordt op-

gedeeld leest men aparte verhalen.

Zo ook vandaag het verhaal gekend

als het verhaal van de overspelige

vrouw.

De kerk geeft aan het verhaal een

morele verklaring. Zo ook vandaag:

het niet veroordelen van de vrouw

dieeenverkeerdeschaatsreed.

2. Probleem met deze uitleg is dat

de betekenis van deze perikoop voor

hetheleverhaalverlorengaat.

Zoookvandaag.

De relatie van het volk Israël met

hun God die zij de Ene, God Bevrij-

der noemen, wordt vaak uitgedrukt

alseenhuwelijksrelatie.

De Ene geeft zijn volk een woord

van leven dat richting geeft aan hun

samenleven. Wanneer nu het volk

andere goden dan de Ene volgt, be-

lang hecht aan andere waarden zo-

als bv. macht en rijkdom enz… dan

spreekt men van ontrouw, over-

spel. De vrouw staat hier dan voor

het hele volk Israël, zowel mannen

alsvrouwen.

Dit verhaal betekent dus dat het

volk Israël opheterdaadbetrapt is op

het niet leven naar het woord van de

Ene.DeThoraisdood.

3. Dit verhaal staat in een brede-

re context waarin Jezus Messias op

wegisnaarJeruzalem.

Net zoals Jezus in de evangeliën

van Mattheus en Lukas afgewezen

wordt door het Joodse volk, wordt

ook Jezus in het evangelie van Jo-

hannes afgewezen, krijgt niet het

vertrouwen.

Mattheus maakt dit duidelijk met

het verhaal van de talenten, waarin

de man met één talent er niets mee

doet. Johannes maakt dit duidelijk

met het verhaal van de overspelige

vrouw.

Door Jezus niet te vertrouwen en te

verwerpen, door zijn interpretatie

van de Thora af te wijzen, gaat het

volk andere wegen dan het bemin-

nen van de naaste als zichzelf, als

het zorg dragen voor armen, wedu-

wen,wezen,vreemdelingen.

Gelukkig maakt het verhaal duide-

lijk, dat God niet naar het verleden

kijkt, maar zijn overspelige part-

ner nieuwe kansen geeft, als deze

op haar stappen terugkeert en op-

nieuw naar zijn woord van leven

gaat leven.

Dat is de betekenis van in het zand

schrijven. Bij de profeet Jeremia le-

zen we immers dat allen die de weg

van de Ene verlaten in het zand zul-

lengeschrevenworden.

Dat doet Jezus hier ook. Hij geeft

de vrouw een nieuwe kans. Het

volk Israël is nog niet verloren, het

krijgteennieuwekans.

Het verhaal uit de eerste lezing zegt

het mooi: wat een mens aan goed

doet schrijf dat op steen om nooit te

vergeten zoals ook de tien woorden

insteenzijngegraveerd.

Maar wat een mens verkeerd doet,

schrijf dat in het zand zodat de

wind het kan uitwissen. Het is tij-

delijk, een mens krijgt nieuwe kan-

sen.

Tafelgebed:Omtrouw

Wijbiddenomtrouw,

datwijonsniet latenscheiden

vandeliefdeGods,

endatwijdaaromvasthouden

aanhetrechtvandeminsten.

Datwijnietbuigen,

nietdoordeknieëngaan

voorgodenzonderhartzeer,

voor machten zonder mededogen,

maar dat wij ons blijvend hechten

aandieEne,

die inonsopenhoudt

de pijn om zijn allerliefste mensen

die altijd weer in doodsnood zijn.

Wijbiddenomtrouw.

Datwijonsniet latenmeeslepen

door de grootspraak van de zelfver-

zekerden,

maar dat wij ons laten overtuigen

enveranderen

door de roep van de vertwijfelden.

Dat wij ons niet nestelen in het ge-

makvandeonmacht,

maar dat wij opstaan om de moeite

vandesolidariteit tedelen.

Wijbiddenomtrouw.

Datwijnietscheiden

watonzeGodverbondenheeft.

Datwijnietwegvallen

uit de liefde van de minste mensen.

(JanvanOpbergen)

Communie: Eens… (naar psalm 126)

Eens

zul jeerbijzijn

alsGodergenoegvanheeft

vandievloeddieellendeheet

als God geen nacht meer kan zien

hetdaaromlicht laatblijven.

Eens

zul jeerbijzijn

zullenjeverborgentranen

indelaatstezeeverdwijnen

zul jevruchtenoogsten

vaneensgezaaidepijn.

Eens

zul jeerbijzijn

zul jebekersvanovervloed

heffeninhuizenvanhoop

zul jevreugde-broodeten

vanjouwingebrachteschoven.

Jef Wauters - Uit de viering van de Vijfde

Vastenzondag in het Don Boscocentrum

KIJK MET ANDERE OGEN


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


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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	Je wordt ons sterretje aan de hemel
	

	Overlijden
	KALENDERBLAADJE

	
	

	
	

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	KIJK MET ANDERE OGEN
	

	
	

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


	antwerpen linkeroever

