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Don Boscocentrum “Ademtocht”

In een vrij vroeg stadium bij het medite-

ren ervarenwe dikwijls ware vrede en zelfs

vreugde die zomaar opborrelt. Dit soort

momenten, als we bevrijd zijn van preoc-

cupatie met onszelf, zijn Goddelijke ge-

schenken.

In ieder geval is zo’n moment niet het ein-

de maar het begin van de drijfveer om te

groeien. Het verlangen om meer te weten

van deze intuïtieve werkelijkheid wordt

sterker en het gaan zoeken naar mensen

die ons kunnen helpen om dat te bereiken.

Op dit punt ontdekken we vaak de een of

anderevormvanmeditatie.

Kim Nataraja

Op maandag 20 juni komen we

weer samen om te mediteren. Weer

om 20 uur in de Stille Zone van

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Sint-Franciscus

Woensdag 8 juni

8.15 - 10 u.: De ARK

14 u.: Ziekenzorg activiteit

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 9 juni

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 10 juni

VM en NM: De ARK

Zondag 12 juni

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 13 juni

13,30 OKRA wandeling

16 tot 18 uur DE ARK

Dinsdag 14 juni

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 15 juni

8.15 - 10 u.: De ARK

14-17 u.: Ziekenzorg Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

Parochie-

geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 9 juni

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

Zondag 12 juni

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de

Kristoffelzaal

Dinsdag 14 juni

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

HET LEVEN IS

EEN GROOT PAK

KLEINE DINGEN -bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 juni

11de zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor René Serneels, vanwege

de buren

Viering voor de familie Hunin-

Bogaert

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 19 juni

12de zondag door het jaar

Familieviering - Slotviering werkjaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Johan Van Audenhaege

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 juni

Viering ter ere van Sint Antonius

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 19 juni

Kristoffelviering

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overleden

Kristoffelvrienden

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 12 juni

Elfde zondag

door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 19 juni

Twaalfde 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

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN

EN VERGADERINGEN

In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

gsm 0473 882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de Chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

liefde is...alles begrijpen van elkaar

zonder iets te zeggen. liefde is...-

naar elkaar luisteren en elkaar ver-

trouwen, maar het allerbelangrijk-

ste van liefde is om van elkaar te

houden! -ToonHermans
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Op zondag 19 juni 2016 kun je deel-

nemen aan een mooie fietstocht die

zich situeert tussen de CM-kanto-

ren van Kessel-Lo en Korbeek-Lo.

Voor ontspannend fietsplezier kun

je vertrekken tussen 13 en 14 uur

aanéénvandezekantoren.

De fietstocht is ongeveer 28 km

lang en loopt langs een vrij rus-

tig parcours. In elk CM-kantoor heb

je de mogelijkheid om even te pau-

zeren en wordt er zowel water als

animatie voorzien. Elke deelnemer

ontvangt een leuk gadget, een ge-

zonde versnapering en kan deelne-

men aan onze wedstrijd. Dus: ieder-

een in het zadel op zondag 19 juni!

Deelnemen is gratis. Het einde van

de activiteit is voorzien om 17.30

uur.

CM-kantoorKessel-Lo,

Diestsesteenweg104E

CM-kantoorKorbeek-Lo,

Tiensesteenweg60

Meer info: 016 35 96 00 (Astrid Lemmens

ofNathalieDegreef)

Of:www.cm.be:agenda

Organisatie:

CMKessel-LoenCMBierbeek

FIETSTOCHT ‘IN HET WIEL VAN CM’

Oproep voor gastgezinnen

Mijn naam is Debby en ik ben vrij-

willigster bij de organisatie Euro-

Children.Jaar na jaar moeten wij op

zoek gaan naar nieuwe gastgezin-

nen voor nieuwe kinderen. Naast

de 15 kinderen uit Wit-Rusland ko-

men er ook nog 20 nieuwe kinderen

uit Kroatië voor de eerste keer naar

Vlaanderen.

35 nieuwe kinderen zouden graag

hun vakantie in Vlaanderen door-

brengen.

Zoals elk jaar komen er door de zor-

gen van Euro-Children kinderen

uit probleemgebieden in Europa op

vakantie in Vlaamse gastgezinnen.

We verwelkomen dit jaar ongeveer

50 kinderen, waarvan 35 die voor

de eerstemaal komen. Vandeze laat-

sten zijn er 15 uit het zuidoosten

van Wit-Rusland, ongeveer 100 ki-

lometer van Tsjernobyl, en 20 uit

Kroatië.

Alhoewel de nucleaire ramp in

Tsjernobyl al dateert van 26 april

1986, zijn de gevolgen nog steeds

actueel. Van de miljoenen mensen

die destijds werden blootgesteld aan

een te hoge stralingsdosis, zijn er

inmiddels duizenden overleden. De

opgelopen radioactiviteit heeft voor

velen pas jaren later geleid tot kan-

ker. Ook de kinderen van deze ge-

neratie blijven niet gespaard. Het

is een vaststaand feit dat het aantal

kankergevallen bij de kinderen zeer

hoog ligt, vooral in de vorm van

schildklierkankerenleukemie.

Niet alleen de radioactieve besmet-

ting vormt een gezondheidspro-

bleem. Ook de eenzijdige, nutri-

ënten-arme voeding en de perma-

nent vervuilde omgeving zijn de

oorzaak van een algemene zwak-

ke gezondheid. Vooral bij kinderen

wordt heel wat bloedarmoede vast-

gesteld. Een vakantie in ons land,

zelfs al is het maar voor enkele

weken, betekent een enorme boost

voorhungezondheid.

De meeste kinderen komen elk

jaar terug naar hetzelfde gastgezin,

maar er zijn ook telkens nieuwe

kandidaten. Dit jaar verwachten we

35 jongens en meisjes tussen 8 en

12 jaar, die voor de eerste maal naar

Vlaanderen zullen komen. Voor

hen zoekt Euro-Children nieuwe

gastgezinnen die op hun beurt

vriendschapsbanden willen onder-

houden met deze kinderen en hun

ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen

contact opnemen op tel. 0495/82 44

33 (tel. 03/247.88.50 tijdelijk niet be-

reikbaar wegens verbouwingswer-

ken) of mailen naar info@euro-

children.be Bijkomende informatie

vindtuoponzewebsite

www.eurochildren.be.

Vergeet de kinderen uit het nieuwe

Europaniet!

LEUVEN+Aanbodvoorgroepen

Zin in een leuke cultuur-histori-

sche uitstap met je vereniging, be-

drijf, familieofvrienden?

Wil je kennis maken met Leuven,

herinneringen aan jouw studen-

tentijd ophalen, genieten van een

hapje en een drankje onder bege-

leiding van een deskundige gids of

heb je een bepaald thema in gedach-

ten? Dan ben je bij Leuven+ aan het

juisteadres.

Universitairewandeling

Deze wandeling maakt de verbon-

denheid tussen de eeuwenoude

Leuvense universiteit en de stad

duidelijk. We wandelen langs de

Universiteitshallen die vanaf de

stichting tot vandaag een centrale

rol spelen in de geschiedenis van de

universiteit. Dit gebouw grenst aan

de Oude Markt – een plein dat ook

wel ‘de langste toog ter wereld’ ge-

noemd wordt en een bijzondere rol

inmenigstudentenlevenspeelt.

Anderewandelingen:

*Ontdek Leuven *Op stap met

een begijn *Standbeeldenwande-

ling *Architectuur wandelingen

*Leuvense bierverhalen *Hapje

Tapje*LuchtigLeuven

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

ken op voorhand. Alle wandelingen kun-

nen worden gegidst in het Nederlands –

Frans – Duits – Spaans en… Leuvens. Een

wandeling van max. 2 uur kost 5 euro

per persoon met een minimum van 75

euro. We voorzien 1 gids per groep van

maximaal 25 personen. Elk extra begon-

nenuurkost35euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond Web site: http://www.leu-

ven-plus.be E-mail: info@leuven-

plus.be Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

We geloven veelal niet zo persoon-

lijk en denken niet zo zelfstan-

dig als wij ons inbeelden. Wij zijn

in veel sterkere mate conventioneel

bepaald en beperkt dan wij weten:

producten van ons milieu, kinde-

ren van onze tijd, slaven van een

of andere mode op godsdienstig en

theologisch gebied. Wij leven, ge-

loven en denken allen vanuit een

of ander godsdienstig of geestelijk

isolement zonder ons hiervan klaar

bewusttezijn.

VandePol

VOETVERZORGING

Op woensdag 15 juni 2016 om 9.00

uur is JannePardonaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23,

ter plaatse te betalen. Informeer bij

uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

KALENDERBLAADJE
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Werkweekend

Van vrijdag 24 juni tot zondag 26 juni

2016

Zoals je ondertussen begrepen

hebt, is Het Molenhuis geen ver-

huurhuis, geen gîte, geen huis

om zonder wederdienst effen te ge-

bruiken. Als je wil participeren in

ons project hopen wij ook dat je

daadwerkelijk voeling krijgt met

onze werking door bijvoorbeeld

jouw deelname aan een werkweek-

end, een groenweekend, een tien-

daagse… Door die inzet, die we-

derdienst, geef je uitdrukking aan

jouwverbondenheidenrespect.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken

wordt in Het Molenhuis gezellig

samenzijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kleren

en regenjas, toiletgerief, wandel-

schoenen, laarzen, huispantoffels,

rugzakje, drinkbus en drinkbeker,

zaklampen. + jouw eigen werkge-

rief

Kostprijs: volwassenen 20 euro,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

Johan Deforche, Alfred Barette en

co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+data+naam

MOLENHUIS BERISMENIL



De 17e editie van de ‘RONDE

VAN LEUVEN’ komt eraan.

Op zondag 28 augustus 2016 or-

ganiseert de Landelijke Gilde Lin-

den de 17e editie van de RONDE

VAN LEUVEN.

Het is een fietshappening met ver-

trek- en eindpunt aan het Paro-

chiaal Ontmoetingscentrum te Lin-

den. Vorig jaar reden ongeveer 1.700

fietsersdeRondevanLeuven.

Als het weer wat mee zit gaan we dit

jaaruiteraardnogvoormeer.

Je kan dus kiezen tussen vier fiets-

tochten met het Ontmoetingscen-

trum van Linden als vertrek- en

aankomstplaats.

Een eerste (grote) fietsronde

(± 68 km) loopt van Linden via

Kortrijk-Dutsel, Winksele, Blan-

den, Bierbeek, Lovenjoel terug naar

Linden.

Een tweede fietsronde (± 37 km)

loopt van Linden naar Kortrijk-

Dutsel en via St-Pieters-Rode, Lub-

beek en Pellenberg naar Lovenjoe-

lenterugnaarLinden,

Een derde (kleine) fietsronde

(± 23 km) loopt via afzonderlij-

ke heen- en terugweg van Linden

naar Holsbeek en Kortrijk-Dutsel

endaarnaterugnaarLinden.

Een vierde (kleine) fietsronde

(± 21 km) loopt via afzonderlijke

heen- en terugweg van Linden via

Lubbeek en Pellenberg naar Loven-

joelenterugnaarLinden.

Het parcours van de tochten

wordt aangegeven met anderskleu-

rigewegwijzers.

Bij je inschrijving ontvang je bo-

vendien een gedetailleerd en duide-

lijkrouteplan.

De echte sportievelingen kunnen

tegen dezelfde bijdrage de fietstoch-

tencombineren.

Onderweg is er op meerdere plaat-

sen (o.a. te Linden, Kortrijk-Dut-

sel, Winksele, Blanden, Bierbeek

en Lovenjoel) gelegenheid voor een

gezellige babbel, een verpozende

rust, een muzikaal intermezzo, een

hapjeeneentapje.

De start- en aankomstplaats

voor deze tochten is het

Parochiaal Ontmoetingscen-

trum Sint-Kwinten, Koren-

bloemstraat te Linden.

Je kan er starten tussen 8 en 15 uur

(tot14uurvoordegroteronde)

Iedereen rijdt op haar/zijn eigen rit-

me. Het is immers de bedoeling om

vrienden en kennissen te ontmoe-

ten, vooral om van het mooie land-

schap van onze regio te genieten, of

(indien je dat zelf zou wensen) om

een sportieve prestatie neer te zet-

ten.

Deelnemers betalen 4 euro per per-

soon. Leden van de Landelijke Gil-

den en groepen van ten minste 10

personen betalen 3 euro per per-

soon. Kinderen jonger dan 12 jaar

rijdengratis.

In ruil voor uw bijdrage ontvang je

fruitvandenieuweoogst.

Je geniet bovendien van de BLO-

SO verzekering voor dit genre van

sportieveontspanning.

Fiets je liever niet, ook dan nog ben

je die zondag welkom in ons Paro-

chiaal Ontmoetingscentrum. Heel

de dag door kan je er onder vrien-

den genieten van een frisse dran-

k, een smakelijke taart, een lekke-

re worst… een gezellige ontmoeting

eneenbabbel.

Tegenover het Parochiaal Ontmoe-

tingscentrum worden springkaste-

len voor de kinderen opgebouwd.

Alle kinderen van Linden zijn wel-

kom. Het gebruik van de springkas-

telen is gratis, maar gebeurt onder

de verantwoordelijkheid van de ou-

ders en/of begeleiders van de kinde-

ren.

Fietsmee!

Tot zondag 28 augustus. Wij ver-

wachten U. Kijk ook even op www.-

defietsop.be

RONDE VAN LEUVEN 17e editie

Zondag 28 augustus 2016.

BABBEL OP ZONDAG

Zondag12juni2016

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Pavil-

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.

SENIORENINSPECTEUR - GRA-

TIS GESPREK

Dinsdag 14 juni 2016 van 10.00 u. tot

12.00u.

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdtspreekuurbijSeniorama.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 28 juni 2016. Vertrek: 13.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40

km) met mogelijkheid tot aanslui-

ting om 14.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug (25 km). Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 25 44 36

Fietsdagtochten *Vrijdag 17 juni

2016 - Limburgs Rivierenland –

meestalvlak(70km)

Vertrek met auto: 9.00 u. stipt Kes-

sel-Lo carp. park. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 25 44 36

ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA Dinsdag 21 juni – 13.45 u.

Met de boswachter in het woud. Info en

inschrijven via Onthaal Seniorama

016222014
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Met het feest van Ons Heer Hemelvaart

herinneren wij ons onze opdracht om het

werk van Jezus van Nazaret, al is Hij niet

meer onder ons, verder te zetten, de hemel

opaarde te brengen, vrede engerechtigheid.

Donderdag werd ook 125 jaar Re-

rum Novarum gevierd. Die oude

wereldbrief van Paus Leo was de in-

spiratie en de start van de christe-

lijke, sociale werknemersbeweging.

Met ‘Rerum Novarum’- wat bete-

kent ‘nieuwe dingen’- leverde de

kerk haar bijdrage aan de ‘goede

samenleving’. Zij pleitte voor: een

rechtvaardig loon, het recht op ei-

gendom, het recht op vereniging

en solidariteit met de zwakkeren en

de armen. Heel belangrijk was het

inzicht dat rechtvaardigheid een

structurele aanpak vraagt en dus

niet herleid kan worden tot liefda-

digheid van de ene mens voor de an-

dere.

Evangelie verteld door Nico ter Lin-

den.

Koning op een ezel. Verhalen uit het

NieuweTestamentp225-227

Veertig dagen lang is Jezus na zijn

dood nog in dromen en visioenen

aan zijn discipelen verschenen. Zo

konden zij er een beetje aan wen-

nen, dat hij er niet meer was en dat

zij zijn werk moesten voortzetten.

Jezus sprak met hen over het ko-

ninkrijk van God, dat eens zal ko-

men. Waar hij zijn voeten had ge-

zet, was het er al een beetje geweest.

Eens zou het er helemaal zijn, het

rijk van God. “Geloof dat maar,” zei

Jezus. (…)

Jezus zei: “Ik laat jullie niet zomaar

achter. De geest van God die in de

profeten leefde, in Mozes, in Eli-

as en in mij, zal ook in jullie zijn,

waarjeookgaat. (…)

Alsgijnaardewoorden luistert

diehier totuzijngezegd,

zullenzij een lichtontsteken,

wijzenzijdegoedeweg.

Duiding

Na zijn eerste boek, het evangelie,

schrijft Lucas een tweede boek: de

Handelingen van de apostelen. Lu-

cas vond het goed in dit boek 40 da-

gen te laten verstrijken tussen Pa-

sen en Hemelvaart, dan kon hij de

komst van de Heilige Geest op het

Joodse Paasfeest laten gebeuren, 50

dagennaPasen.

Na de dood van Jezus hadden de

leerlingen tijd nodig om hun ver-

driet en verbittering te boven te ko-

men en opnieuw hun roeping te

verstaan. Dat duurde wel ‘veertig’

dagen, een symbolisch getal voor

een lange tijd. In die veertig dagen

worden de apostelen als het ware

klaargestoomd voor de opdracht die

op hun wacht. In die tijd verschijnt

Jezus ook geregeld in hun midden.

Op de Olijfberg zullen zij hun op-

dracht krijgen en aanvaarden. Zij

vragen zich af of Jezus het ko-

ningschap in Israël zal herstellen.

Maar Jezus wijst hen terecht, het

is aan God om dat te bepalen. Jezus

houdt niet op om koning te zijn,

hij houdt wel op om voor hun ogen

‘zichtbaar’ koning te zijn. Het te-

ken daarvan is de wolk, van ouds-

her een symbool in de Joodse tradi-

tie van Gods tegenwoordigheid in

het verborgene. De Zoon gaat terug

naar de Vader. Het is aan de leerlin-

gen nu om in de stijl van Jezus zijn

werkverdertezetten.

Dat kunnen zij met een ‘kracht van

boven’, Gods Geest. Ze moeten niet

naar de hemel blijven staren, zeg-

gen de mannen in het wit. Die man-

nen komen in het Lucasevangelie

een paar keer voor. In het verhaal

van de Opstanding zeggen ze tegen

de vrouwen: ‘Waarom zoeken jullie

een levende man in een graf. Jezus

is hier niet. Hij is opgestaan uit de

dood.’

Lucas voert Mozes en Elia ten to-

nele. Mozes staat voor de Thora, de

Joodse Wet en Elia voor de Profe-

ten. Lucas wijst er ons op datwe niet

over Jezus kunnen spreken zonder

te spreken over de Thora en de Pro-

feten. De Thora en de boeken van

de Profeten zijn geen verleden tijd,

maar levend werkzaam, zo ook is

het verhaal van Jezus geen voltooid

verleden,maarlevendheden.

De leerlingen moeten van de berg

weer naar beneden, terug naar het

dal, met een visioen voor ogen en

de belofte dat Jezus weer komt. Of

anders gezegd: eens breekt het Rijk

Gods door. Daarbij moeten ze niet

naar de hemel blijven staren om te

kijken of het al zover is, ze moeten

ervoor zorgen dat de wereld er op

begintte lijken.

Het goede nieuws op Hemelvaart is

dat ‘ de hemel de aarde raakt’. Je-

zus belooft dat zij Gods geest zul-

len ontvangen en vanuit die kracht

zullen zij - en wij - het werk van

Jezus voort zetten. We moeten de

handen uit de mouwen steken op

deze aarde opdat ze nu al een beetje

hemelkanworden.

Maar dat kan alleen door gezamen-

lijke inzet voor een menswaardig

bestaan en een leefbare planeet, in

dialoog met andere levensovertui-

gingen en respect voor diversiteit.

Alsgijnaardewoorden luistert

dievanmijgeschrevenstaan,

zullenzijvanvredespreken

die er schuilgaat inmijnnaam.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof inGod,deVader.

Hij isdebronvanalle leven

enhoudtvanalleswatbestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn

Zoon.

Hij was een mens zoals wij. In Hem

wasGodmiddendemensen.

Hijwasgoedtothetuiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven

en blijft Hij voor alle mensen een

lichteneenvoorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus

eenBlijdeBoodschapbrengt

voorallemensenvanalletijden.

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten

volgen

en vrede en eenheid bewerken tus-

senallemensen.

Ik geloof in de Heilige Geest die

stuwttot leven

en die in volheid aanwezig was in

JezusChristus.

Die Geest blijft ook werken in de

Kerk

en overal waar leven groeit en liefde

bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit

loslaat

en dat het goede het eens zal halen

ophetkwade.

Voorbeden

Latenwijdankenenbidden

voor vakbondsmensen in de hele wereld en

hierbij ons:

dat zij blijven werken aan sociale

zekerheid, aan goede contacten met

bedrijvenenoverheid.

Dat zij erin slagen wereldwijd geor-

ganiseerdteraken.

Latenwijdankenenbidden

voor de mutualiteiten en voor alle zorg-

verstrekkers die rond de zieken staan, voor

allen die zich het lot van bejaarden aan-

trekken::

dat zij niet ophouden te kiezen en te

vechten voor een goed bestaan voor

elkemensdiezijomarmen.

Latenwijdankenenbidden

voor de mensen die in verenigingen men-

sensamenbrengen:

dat zij mensen blijven verbin-

den, dat zij mensen bewust maken

en sterk zodat zij geen gewillige

slachtoffers meer zijn, maar bewus-

teenverantwoordelijkeburgers.

Latenwijdankenenbidden

vooronseigen leven:

Dat moedeloosheid ons niet over-

valt, Dat wij blijven doen wat we

kunnen, bewust van wat gebeurt in

ons gebed, vrij door ons geloof en

vertrouwen in God om te doen wat

niet kan, optimist door onze hoop

met Christus die ons voorgaat.(Jef Sa-

nen)

Alsgijnaarmijnwoorden luistert

zevanhartewiltverstaan,

zullenzijdeVader tonen

zultgijnietverlorengaan.

Bezinningnadecommunie:

Meerdanooit

nietaanonslot

maaraanzijnGeest

laatHijonsover.

Geenafscheid…

Eenafscheid

datnabijheidbetekent.

Meerdanooit

zalHijervooronszijn

Uw Zoon, de Levende. (H. Bouma)

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit

de viering van 8 mei 2016 in het Don Bo-

scocentrum
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