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Dankbaar zijn wij voor het weke-

lijks samen vieren hier in de kerk.

Dankbaar willen we ook zijn voor

alles wat we van elkaar mochten

ontvangen, voor de verbonden-

heid, de zorg en liefde voor elkaar.

Dankbaar om de vele dingen die wij

mochten delen met elkaar: vreugde

en verdriet, het fijne en het moeilij-

ke van ons samen gelovig onderweg

zijn.

Voor alles wat God tussen mensen

mogelijk maakt, willen wij vandaag

dankbaareucharistievieren.

We willen in deze viering ook voor-

uitblikken naar de vakantie, een

tijd van rust, van genieten, en van

deugddoendeervaringen.

Eerste lezing

Je hebt mensen nodig

Er is geen mens die zonder een an-

der kan. Je hebt anderen nodig. Ie-

mand die je leven draagt, iemand

die er is als je je klein voelt, iemand

die je corrigeert en tot de orde roep-

t, mensen voor wie je leven mag,

mensen die hun geloof uitspreken

enhunhoopuitzingen.

Je hebt mensen nodig, die je eigen

beetje geloof op tillen en jemoed ge-

venomverdertegaan.

Dankbaar vieren met op de achtergrond beelden uit het voorbije werkjaar

En er is geen mens die zonder een

ander kan: een man, een vrouw, een

vriend, een collega, een medemens.

Iemand op wie je rekenen kunt. Ie-

mand die je toezingt als je treurig

bent. Iemand die naast je staat als

je pijn hebt of als er tegenvallers

te verwerken zijn. Iemand die bij je

is als je huilen moet en je je alleen

voelt.

Een mens heeft andere mensen no-

dig, minstens toch één die hem zo

‘goed als God’ wil zijn, ook in de

donkere momenten van het leven.

Want wij zingen terecht dat God

met ons bezig is, dat Hij ons leven

draagtendient.

Maar God heeft geen andere handen

dan die van zijn mensenkinderen.

Daarom is er iets in ons dat ons tel-

kens weer wegroept uit de enge be-

huizingvanzelfbehoud.

Daarom voelen wij diep in ons hart

dat we niet alleen voor onszelf,

maar slechts met en voor elkaar

kunnenbestaan.

Evangelielezing: Wat vertelt Je-

zus ons over ‘vakantie’

Toen Ik twaalf was, namen mijn ou-

dersmemeenaar Jeruzalem. Ik voel-

de me daar echt in mijn element: al-

les sprak Me over het werk van Va-

der.

Detijdvloogervoorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik

van de natuur. Ik hield de zaaier

in het oog, die het graan aan de

aarde toevertrouwt. Ik bewonderde

het koren dat opschiet, met onkruid

daartussen.

Ik luisterde naar de vogels; ze zaai-

en noch maaien. Ik keek naar de

kleuren van de zonsondergang,

dronken van zaligheid. In al die

pracht vond Ik stof voor mijn para-

belsoverhetRijkvanGod.

Ik herinner me de wijngaard met

zijn ranken en druiventrossen, en

hoe de vijgenboom het geduld van

de pachter op de proef stelde. Nog

steeds staan de kudden schapen Me

voor ogen, grazend onder het waak-

Gij alle volken, klapt in de handen, juichend en zingend, dansend en springend. Gij alle volken, klapt in de handen, looft Jahwe, looft

Jahwe.

zame oog van de herder. Alles zong

inMijeengoddelijkemelodie.

Later heb Ik lange voettochten ge-

maakt met mijn apostelen, heerlijke

momentenvanstilte,

ver van het gewemel van de mas-

sa. Ik ging wel eens op bezoek bij

mijn vrienden, Martha en Maria,

en hun broer Lazarus. Ik genoot

er van hun kookkunst, maar meer

nog van onze gesprekken van hart

tothart,urenaaneenstuk.

Vakantie is voor Mij: mogen delen

in de vreugde van mensen, hun

kleine vreugden van elke dag. Zo

was Ik eens op een trouwfeest waar

ze wijn tekort hadden. Het feest

moest doorgaan, dus liet Ik krui-

ken met water vullen en konden ze

wijn schenken van nog betere kwa-

liteit. Water heeft Mij altijd aange-

sproken. Ooit ontmoette Ik een Sa-

maritaanse vrouw vlak bij een wa-

terput. Tenslotte was zij het die Mij

om water vroeg. Levend water heb

Ikhaartoengegeven.

Sedert die Paasmorgen, toen Maria

van Magdala Mij voor een tuinier

aanzag, komt er geen einde meer

aan mijn vakantie. Ik wandel langs

het meer van elke mens en op gloei-

end houtskool bereid ik een pick-

nick met vis uit overvolle netten. Ik

nodig vermoeid voortsloffende rei-

zigers uit in de herberg van Em-

maüs.

IkdeelmethenhetBrood...

Brood dat smaakt naar eeuwigheid.

vrij naar Charles Delhez

Na de dankviering volgde de

barbecue
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DANKVIERING MET EEN BLIK OP DE VAKANTIE

op zondag 26 juni in Sint-Antonius
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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

We proberen thuis dagelijks twee-

maal gedurende een klein half uur

te mediteren.

Om elkaar in de meditatiepraktijk te

bemoedigen en te steunen en om

geïnteresseerden met de meditatie

kennis te laten maken komen we

tweewekelijks samen.

Op maandag 29 augustus 2016 is de

volgende bijeenkomst. We komen

om 20 uur samen in de stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Jij bent ook welkom. Verwittig wel

even Jos Vermeulen .

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

AGENDA FRANCISCUS

Donderdag 18 augustus

NM: Seniorencafé

Vrijdag 19 augustus

VM+NM De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 21 augustus

11-13 u.: Zondagscafé

NM en AV: De Boogvlieters

Dinsdag 23 augustus

NM: Seniorencafé

Woensdag 24 augustus

9:30u.: OKRA Teamvergadering

Donderdag 26 augustus

NM: Seniorencafé

Wij hopen dat er

een mooie plaats bestaat,

een hemel of hoe noem je dat,

waar jij heel rustig over ons kan waken.

Op zaterdag 6 augustus 2016

namen wij in de Sint-Franciscuspa-

rochiekerk te Heverlee afscheid van

de heer

Emile Van Vaerenbergh, echt-

genoot van Celine Bavin, geboren

te Leuven op 13 januari 1922 en er

overleden in het UZ Sint-Pieter op

30 juli 2016, gesterkt door het zie-

kensacrament. De Sint-Franciscus-

gemeenschap zal hem gedenken in

de viering van Allerheiligen op 1

november 2016

We wilden je nog zoveel zeggen

en hebben nog zoveel vragen.

Je hebt zoveel voor ons gedaan,

dat zullen we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen

voor altijd koesteren.

We hielden zo veel van jou.

Mochten we nog iets tegen jou kunnen

zeggen, zou het zeker «dank je» zijn.

Emile Van Vaerenbergh

In memoriam

SINT-FRANCISCUS

Zondag 21 augustus

21ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Tijdens deze viering zal Amber

Arnauts, geboren op 9 augustus 2014,

door het doopsel opgenomen

worden in onze gemeenschap.

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

Zondag 28 augustus

22ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 21 augustus

21ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 28 augustus

22ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

cd-muziek: Mieke Vanhooymissen

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 21 augustus

Eenentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 28 augustus

Tweeëntwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

* Vieringen: Vanaf 4 september

terug iedere week

Na de vieringen is er gelegenheid om

elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar op

het nummer 0485/063038

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 Don Bosco

Op 10 juli 2016 overleed

Herman Den Tandt

in het UZ Gasthuisberg te Leuven.

Hij werd geboren te Herzele op 6

september 1939. Hij was echtgenoot

van Frieda Boucherie en vader van

Samuel, Hermien, Joachim en Eve-

lien, opa van Berthe, Seppe en Pelle

Bruyland en Yuki, Nika en Tati Tol-

lenaere. Hij was huisarts en woon-

de in de Koetsweg Kessel-Lo.

Op zaterdag 16 juli had de uitvaart-

liturgie plaats in het Don Bosco-

centrum. Herman ligt begraven op

de parkbegraafplaats Diestseveld in

Kessel-Lo in het V-perk.

In de afscheidsviering brachten

zijn kinderen en kleinkinderen een

liefdevol en guitig beeld van hem,

met zijn bekommernis om hen en

om zijn patiënten, met zijn hobby-

’s, zijn drang naar verdere uitdie-

ping en kennis. Hij kwam zo tot

ons als, wat op de overlijdensbrief

staat: een speciale mens, een waarde-

volle mens.

Herman Den Tandt

Deze tekst stond op Hermans ge-

dachtenisprentje.

De Engelse versie van deze tekst hangt al

48 jaar thuis in de living. Herman en

Frieda brachten hem mee van op hun hu-

welijksreis. De oorspronkelijke tekst werd

in 1692 gevonden in een kerk in Bal-

timore. De Engelse tekst zoals we die

nu kennen werd in 1920 geschreven door

Max Ehrmann. Evelien, Hermans jong-

ste dochter maakte deze vertaling.

Desiderata

“Wandel rustig tussen het rumoer

en de drukte en onthoud hoeveel

vrede er in de stilte kan zijn.

Blijf op goede voet met anderen

zonder, voor zover dat kan, je ei-

genheid te verliezen.

Vertel jouw waarheid sereen en dui-

delijk en luister naar anderen, ook

naar diegenen die eentonig of on-

wetend zijn, ook zij hebben hun

verhaal.

Vermijd luide of agressieve men-

sen, zij zijn een kwelling voor de

geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt,

word je ijdel en bitter, want er zal

altijd iemand groter of minder zijn

dan jezelf. Geniet zowel van wat je

bereikt hebt en als van je plannen.

Bewandel jouw levenspad, hoe een-

voudig het ook is, met aandacht,

want doorheen de wisselvallighe-

den van het lot, blijft dat jouw eni-

ge, echte bezit.

Leg voorzichtigheid aan de dag in

zaken, want de wereld zit vol be-

drog.

Maar laat dit je niet verblinden voor

de innerlijke waarde die er is, velen

beogen hoge idealen na en het leven

is doordrenkt met dappere daden.

Wees jezelf. Veins vooral geen ge-

negenheid, maar wees evenmin

cynisch in de liefde, want on-

danks alle dorheid en ontgooche-

ling, blijft ze groeien als het gras.

Neem de wijsheid der jaren ter har-

te en neem minzaam afstand van de

dingen uit je jeugd.

Voed je geesteskracht om je te be-

schermen bij onverwachte tegen-

slag. Maar kwel jezelf niet met duis-

tere droombeelden. Veel angsten

ontstaan uit vermoeienis of een-

zaamheid.

Leg je zelf een gezonde discipline

op, maar wees vooral zacht voor je-

zelf.

Je bent een kind van het univer-

sum, evenzeer als de bomen en de

sterren. Je hebt het recht om hier te

zijn. En of het je nu duidelijk is of

niet, het heelal ontvouwt zich zon-

der twijfel zoals het hoort.

Wees daarom in vrede met God, wat

voor beeld je ook van hem hebt.

En wat ook jouw inspanningen of

aspiraties mogen zijn, bewaar de

zielerust in de luidruchtige maal-

stroom van het leven.

Ondanks de pretentie, het gezwoeg

en de vervlogen dromen, het blijft

steeds een prachtige wereld.

Wees blijgeestig. Tracht gelukkig te

zijn.”

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

“Na een lang en welgevuld leven is nu

voor jou de tijd van rust aangekomen.

Moge uw moed en levenslust een voor-

beeld blijven voor iedereen die u kende.

Blijf ons met uw warme zorg omringen.”

Op 18 juli 2016 overleed

Elise Schelfhout thuis,

omringd door haar geliefden.

Zij werd geboren te Brussel op 6 ok-

tober 1936. Zij was weduwe van Flo-

rian Chevalier en moeder van Rudi

en André en woonde in de Pasteurs-

wijk in Kessel-Lo.

Op zaterdag 30 juli had de uitvaart-

dienst plaats in het Don Boscocen-

trum

Overlijden
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DE BOOMVERBEELDING VAN
AD WOUTERSFietstocht

Dat de natuur heel erg kan inspi-

reren, bewijst ook kunstenaar Ad

Wouters. In Meerdaalbos en Hever-

leebos tovert hij dode eikenbomen

om in kunstwerken.

Al fietsend ontdekten we - onder

begeleiding van Ad zelf - enkele

van zijn mysterieuze en sprook-

jesachtige boomsculpturen. Ze ge-

ven een extra dimensie aan het bos.

Maak kennis met de “bosprotter”,

de “vleermuis” en andere tot de ver-

beelding sprekende figuren.

Datum: Donderdag 25 augustus

2016 van 13 tot 17 u.

Prijs:Gratis

Plaats: Meerdaalbos, Naamsesteen-

weg, Heverlee

Begeleiding:Ad Wouters

VormingplusOost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001

Heverlee. Tel. 016 52 59 00 – Fax 016

52 59 01

info@vormingplusob.be - www.-

vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

OPEN DEUR
VZW SENIORAMA LEUVEN

We heten je van harte welkom op

onze jaarlijkse opendeurdagen op

donderdagnamiddag 18 augustus

van13.30u. tot17.00u.en

vrijdagvoormiddag 19 augustus

van9.30u. tot13.00u.

Je kan kennismaken met ons uitge-

breid gamma aan activiteiten die we

plannen in het nieuwe werkjaar en

met de diensten die we aanbieden.

Meer informatie bij Seniorama

vzw, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven

016/22 20 14 www.seniorama.be

FIETSEN MET SENIORAMA
Fietsdagtochten

* Vrijdag 19 augustus 2016 - Meche-

len–vlak(80km)

Vertrek: 09.30 u. stipt Parkpoort,

10.00 u. stipt Wijgmaalbrug (8 km)

Verzekering verplicht. Voor meer

info: 013 78 51 33

* Dinsdag 23 augustus 2016 – Gete-

linieroute (70km)

Vertrek: 10.00 u. stipt met auto’s op

de parking van de Aldi op de Tiense-

steenweg.

Verzekering verplicht. Voor meer

info: 016 22 32 63

SenioramavzwActiviteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven www.seniorama.be

Z.Z + Crea Sint-Franciscus

3FEDERATIE FRANDO

Na de dankviering in Sint-Antonius volgde de barbecue
Vervolg van pagina 1

Hieronder enkele beelden van de voorbereiding van de BBQ op zaterdag en het verloop op zondag

Veel dank aan Lea, Rita, Mathieu, Chiara, Mia, Karel, Myriam, Leo, Christiane, Jules, Anny, Omer, Mieke, Raymonde, Hilde, Anne, François, Filip, Stefa, Annemie, Maria,
Kaat, Hubert en Caroline, aan onze jonge ploeg: Dorien, Lieze en Noor, aan de vijf helpende handen van scoutsleiding bij de opruim en aan de 78 deelnemers! De volgende
dankviering en barbecue zijn al gepland en ook al is het nog ‘lang’ wachten hier alvast de datum: zondag 25 juni 2017.

Beste vrienden

Op woensdag 14 september zijn we

toe aan onze jaarlijkse uitstap naar

Scherpenheuvel.

De bijdrage tot deelname bedraagt 12

euro.

12u30: Vertrek aan de Colruytpar-

king

12u40: Vertrek aan het Don Bosco-

centrum.

13u40: Aankomst aan De Pelgrim en

tas koffie

14u15: Kruiswegmeditatie, voor

wie dit wil meedoen

15u00: Misviering in Basiliek met

nadien vrije wandeling.

17u30: Vertrek met de bus

18u30: Terug aan St.-Franciscus-

kerk/Don-Boscocentrum

Tot dan!

Inschrijven middels 12 euro, voor 8

september (!) kunt u bij:

Uw ziekenbezoeker of bij

Annie Seré Vlietstraat 9

3001 Heverlee Tel: 016-250737

MET ZIEKENZORG

NAAR

SCHERPENHEUVEL



WANDELEN

MET SENIORAMA

Namiddagwandeling

(5à6kmaantraagtempo)

Woensdag 24 augustus 2016 om

13.30u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016633926

Senioramavzw

Activiteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be
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Welkom op deze gebedsviering van de der-

tiendezondagdoorhet jaar.

IndenaamvanGod–Ikzal erzijn

In de naam van Jezus – wees niet bang

In de kracht van de Geest die ons de moed

schenktomonzeangst teoverwinnen.

Het openbaar leven van Jezus is

een doorlopende demonstratie ge-

weest van “Liefde is een werkwoor-

d”. De mens Jezus van Nazareth

heeft bij veel lammen, blinden, be-

zetenen een heropstanding van le-

ven teweeggebracht. Het volk her-

kende dat Jezus de waarheid ver-

kondigde die veel leven deed stro-

men. Het herkende in hem de pro-

feet die bevrijding bracht voor men-

sen die vastgekluisterd zaten in al-

lerlei boeien van eigenbelang, ziek-

te,onderdrukking,armoede.

De manier waarop Jezus de Tho-

ra uitlegde en voorleefde was gans

verschillend van de manier waarop

de Thora voorgesteld werd door de

priesterkaste, die het vooral hield

bij het nastreven van eigen zuiver-

heid door de wetten nauwgezet toe

tepassen.

De beweging die Jezus teweeg

bracht bij het volk werd als een be-

dreiging ervaren door de priester-

kaste, en die wilde Jezus elimine-

ren. Maar Jezus bleef gaan voor zijn

zending – behield complete vrij-

heid van spreken en handelen; zelfs

al kostte het hem de kruisdood en al

het lijdendateraanvoorafging.

Dat Jezus onverzettelijk doorging

met zijn prediking tot de kruisdood

er een einde aan stelde heeft een

schokgolf doen ontstaan. Zijn dood

werd niet gepercipieerd als zinloos

maar als een aanmoediging om hem

inzijnspoortevolgen.

De Thora volgen in zijn radicali-

teit maakt mensen vrij – onafhan-

kelijk in hun handelen – maakt ze

sterk omdat ze vrede in zichzelf

dragen. Dat is de ontdekking van

het goddelijk mysterie – en die ont-

dekking moet verder gezet worden

in de Kerk van Jezus, het Lichaam

vanChristus.

Eerste lezing:Kol; I24–28

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat

ik in mijn lichaam mag aanvullen wat

er nog aan Christus' lijden ontbreekt, ten

behoeve van zijn lichaam, de Kerk, waar-

van ik de dienaar ben. Met het oog op u

heeft God mij die taak toevertrouwd, op-

dat zijn boodschap in al haar volheid ver-

kondigd wordt: het mysterie dat in alle

eeuwen en voor alle generaties verborgen

is geweest, maar nu aan zijn heiligen is

onthuld. Aan hen heeft God bekend wil-

len maken hoe glorierijk dit mysterie is

voor alle volken: Christus is in u, Hij is

uw hoop op goddelijke luister. Hem ver-

kondigen wij wanneer we iedereen waar-

schuwen en in alle wijsheid onderwijzen,

om iedereen tot volmaaktheid in Christus

tebrengen.

Evangelie:Lucas10:37–42

Jezus wordt ontvangen in het huis

vanMarthaenMaria.

Martha is in deweermet het vele be-

dienen, Maria zit luisterend aan de

voetenvanJezus.

Martha vraagt Jezus dat hij Maria

tot helpen wil aanzetten. Jezus zegt

dat Maria het goede deel heeft geko-

zen.

Homelie

In zijn evangelie over de gastvrij-

heid van Martha en over Maria

die “het goede deel heeft gekozen”

brengt Lucas een boodschap over

sterke vrouwen. Het is de gelegen-

heid om een compliment te ma-

ken aan het adres van de vele ster-

ke vrouwen die de ruggesteun zijn

vanonzeparochiegemeenschap.

Parabelshebbeneenboodschap

Op het eerste gezicht worden Mart-

ha en Maria tegenover elkaar ge-

steld: de actieve vrouw tegenover de

contemplatieve vrouw. Veelal gaat

de sympathie uit naar Martha, de

zorgende gastvrouw die zich inzet

omeenmaaltijd klaar temaken voor

13 gasten: Jezus en zijn 12 apostelen;

en toch heeft Maria “het goede deel

gekozen” – ze zit toch maar aan de

voetenvanJezus!

Dat hebt je als het evangelie begre-

pen wordt als het relaas van een

werkelijke gebeurtenis – terwijl pa-

rabels altijd een boodschap zijn, die

verpaktwordt ineenverhaal.

Wat zou de boodschap kunnen

zijn?

Kunnen zijn, want een verhaal

vraagt altijd om geïnterpreteerd te

worden – en dan nog in een ande-

re cultuur en 2000 jaar nadat het ge-

schrevenwerd.

In het evangelie van Lucas komt

dikwijls een vrouw voor – en dan

altijd in de rol van een sterke

vrouw; één die zelfstandig kan han-

delen. In het algemeen wilt Lucas

daarmee duiden dat vrouwen meer

in hun mars hebben dan de on-

dergeschikte positie die ze toegewe-

zen werd in de Joodse cultuur. Een

sterke vrouw is niet éénzijdig ont-

wikkeld nl alleen maar zorg dragen

voor het stoffelijk welzijn van haar

huisgenoten. Zij heeft evenveel te

vertellen over de zin van het leven

alsmannen.

Zij is veelzijdig: woord en daad

gaansamen!

Hoe kunnen exegeten die bood-

schap halen uit het verhaal, terwijl

hetgansandersoverkomt?

We lezen “ Een vrouw met de

naam Martha ontvangt hem in haar

huis”. Jezus is dus te gast, niet bij

een man gelijk gewoonlijk maar bij

een vrouw. Dat Lucas, in zijn ver-

haal, Martha en Maria vernoemt

bij hun naam wilt zeggen dat zij

voorgesteld worden als belangrijke

personen. Zij worden geroepen bij

hunnaam.

Martha en Maria hebben een roe-

pingtevervullen.

Is het u ook opgevallen? Martha

spreekt Jezus aan, en niet Maria

“omdat mijn zuster het bedienen

aan mij alleen heeft gelaten” Het

gaat dus niet over de ene zus die

opspeelt tegen de andere – Martha

vraagt een oordeel aan Jezus. Jezus

looft Martha over wat ze allemaal

klaarspeelt, maar luister nog eens!

“Martha, Martha – je hebt de zorg

voor vele dingen; aan weinig is ge-

brek – of toch aan één ding: want

Maria heeft al het goede gekozendat

haar niet meer zal worden afgeno-

men”

Martha, Martha kan gelezen wor-

den al zuchtend; Martha, Martha

toch, jij snapt het nog altijd niet.

Maar als je de naam als een roep

laat weerklinken, licht er een ande-

re betekenis op. De naam tweemaal

vernoemen gebeurt in de Bijbel al-

leen om een groot keerpunt te dui-

den. Bijv. “Saul, Saul, waarom ver-

volg je mij?” is een belangrijk keer-

punt voor Paulus persoonlijk en la-

ter voor de Kerk. Abraham, Mozes,

Samuel worden ook op deze manier

geroepen.

Martha is geroepen om in het leven

alles op de geschikte plaats en tijd te

doen – nu eens moet de tafel gedekt

worden, dan weer het woord beluis-

terd; de daad bij het woord voegen:

onderscheiden maar niet geschei-

den.

Nog een bedenking over Maria;

“Martha heeft een zuster, Maria ge-

heten, die, ook gezeten aan de voe-

ten van de Heer zijn spreken wilde

beluisteren”.

Ook! We mogen veronderstellen

dat Martha ook een tijd geluisterd

heeft, of slaat ook op de mannelijke

volgelingen van Jezus; een vrouw

midden allemaal mannen. De plaats

van de vrouw is niet alleen aan de

haard maar ook als leerlinge en ge-

tuigeopdepubliekeplaats!

MeesterEckhart

Naast de exegetische uitleg die we

hoorden wil ik u ook de visie be-

lichten van een mystieker: Meester

Eckhart, dominikaan die leefde in

de13°eeuw.

Als contemplatief ingestelde per-

soonlijkheid verklaart hij dat

“dienstbaarheid aan de mens te ver-

kiezen is; het gewone leven van

de mensen is de vindplaats van

God.” Er moet verbondenheid be-

staan tussen het alledaagse en bij

God zijn. De volgende krasse uit-

spraak is van hem: “Pas wanneer

heiligen heilig worden, beginnen

ze deugdelijk te werken; dan pas

gaan hun werken leven”. Gewoner

gezegd: heiligen worden pas heilig

als hun werken deugdelijk zijn, als

hun werken goedheid uitstralen.

Volgens Eckhart vraagt Martha aan

Jezus dat Maria ook zou 'op staan'

en niet zou blijven zwelgen in het

behaaglijk gevoelen van ontvan-

gen. Innerlijk leven zonder daden

isschraal!

Volgens Eckhart stelt Jezus Mart-

ha gerust: rustig maar, Maria komt

heusnogwelzoverals jijbent.

Liefhebben zul je de Heer je God en

jenaasteals jezelf

Als toemaatje; De perikoop van

Martha en Maria komt uit hoofd-

stuk 10 en volgt op de parabel

van de Barmhartige Samaritaan. En

voorafgaand aan die twee parabels

vraagt een schriftgeleerde aan Je-

zus: “Leermeester, wat moet ik doen

om het eeuwig leven te beërven?”

Jezus antwoordt: “Liefhebben zul

je de Heer je God,vanuit heel je

hart, met heel je ziel, met al je

kracht en met heel je verstand, en

je naaste gelijk jezelf”. Als duiding

voor die uitspraak brengt Lucas dan

de parabel van de Barmhartige Sa-

maritaan, met het accent op dienst-

baarheid en vervolgens de parabel

van Martha en Maria, met het ac-

cent op luisteren naar het Woord.

Voorbeden

Wij bidden voor mensen, op stap, op be-

devaart of op vakantie, om op adem

te komen in deze tijd; voor mensen

onderweg, daklozen en vluchtelin-

gen, om gastvrije mensen en hui-

zen,plekkenvanveiligheid.

Wij bidden U voor mensen die hun deu-

ren openstellen voor vaste bezoe-

kers en voorbijgangers: dat zij el-

kaar ontmoeten en aan de gastvrije

tafel ervaren dat u in hun midden

bent.

God wij leggen U onze gebeden voor. Ver-

hoor ons roepen, ons verlangen gast

te zijn in uw tent, zoals U gast was

in het huis van Martha en Maria.

Amen

Herman Baeyens - Viering Don Boscopa-

rochie, 26 juni2016

MENSEN VAN WOORD EN DAAD

VICARIAAT VLAAMS - BRA-

BANT EN MECHELEN

Werft aan: VOLTIJDSE PASTO-

RALE WERKER (M/V) VOOR

KESSEL-LO

Deze pastorale werker is een aan-

vulling voor het pastoreskader dat

eind 2016 zal bestaan uit twee paro-

chiepriesters.

Kessel-Lo bestaat uit zeven paro-

chies die samen één pastorale zone

zullen vormen. Een plaatselijke

stuurgroepbegeleidtditproces.

Opdrachten:

Van de pastorale werker wordt ver-

wachtdathij/zij:

Vanuit een reeds bestaand fase-

ringsplan deze parochies begeleidt

naar de vorming van een pastorale

zone.

Contacten uitbouwt met de vrijwil-

ligersgroepen, bestaande samen-

werkingsverbanden ondersteunt

en nieuwe uitbouwt. Op deze wijze

versterkt het draagvlak voor de pas-

toralezone.

Zal haalbare projecten ontwikkelen

om impulsen te geven aan de cate-

chese, de diaconie en de evangelisa-

tie, zo mogelijk in dialoog met al be-

staandewerkingen.

Zal meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven, de uitbouw van de

website en facebook en op deze wij-

ze de visie van de pastorale zone uit-

dragen.

Zal bij gelegenheid voorganger

zijninliturgischevieringen.

Van de kandidaat wordt ver-

wacht dat hij/zij:

Een theologisch-pastorale oplei-

ding doorlopen heeft erkend door

hetaartsbisdom

Gelovig bewogen is en actief betrok-

kenopdekerk

Flexibel en communicatievaardig

Op een inspirerende wijze met vrij-

willigerskanomgaan

Over een rijbewijs beschikt en een

eigenautoheeft

Bereid is tot avond- en weekend-

werk

Wonen in de regio Leuven of bereid

zijn er te komen wonen strekt tot

aanbeveling

Wij bieden:

Een salariëring volgens het statuut

vanparochieassistent

Een flexibele werkorganisatie en re-

cuperatieregeling

Een aantal gemotiveerde vrijwilli-

gersgroepen

Een werkomgeving in een snel ver-

anderende context met reële uitda-

gingen.

Ondersteuning vanuit het vicariaat

Vlaams-BrabantenMechelen

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief en je CV

voor10september2016naar:

Guy De Keersmaecker, vicariaal

verantwoordelijke Territoriale Pas-

toraal

F.DeMerodestraat 18,

2800MECHELEN

guy.de.keersmaecker@vlbm.be

Voor meer concrete informatie kan

je terecht bij pastoor Rony Tim-

mermans, Heidebergstraat 249 3010

Kessel-LoGSM0477/23.30.57

rony.timmermans@gmail.com
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