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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Degrotedingengebeuren instilte.

De groei van ons lichaam volstrekt zich

geluidloos.

De verwijding van onze geest is niet te ho-

ren.

Onze gedachten gaan hun weg zonder ge-

luid.

Wehorenonzezielnietkloppen.

Zelfs de aarde, in haar duizelingwekken-

devaart,

draait rondzondermerkbaargedruis.

In oktober zijn de meditaties op de

maandagen 10 en 24 oktober 2016.

We komen samen om 20 uur in

de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Ook jij bent er welkom.

Wie eens met ons mee wil doen,

neme contact op met:

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

* Aula Rector Pieter De Somer Debe-

riotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Op zoek naar Utopia – Leuven 1516

De grote herdenkingstentoonstel-

ling in M – Museum Leuven toege-

licht

Prof. Jan Van der Stock (Faculteit

Letteren)

Dinsdag4oktober2016

De evolutie van het terrorisme in

België

Dhr. André Vandoren

Dinsdag11oktober2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll Bankrekeningnummer:

BE57 7380 4224 4835 - BIC: KRED-

BEBB

KALENDERBLAADJE

De echte waarde, de fundamentele,

is de liefde waarmee men een daad

stelt en niet de grootheid van de

daad zelf. De liefde maakt alles groot

en zonder de liefde wordt het groot-

ste waardeloos in Gods ogen.

“Ik begreep dat zonder de liefde alle

werken niets zijn, zelfs de schit-

terendste, zoals het opwekken van

doden.” “Het is niet de waarde en

zelfs niet de uiterlijke heiligheid

van de handelingen die men ver-

richt die van tel zijn, maar alleen

de liefde waarmee men ze stelt.”

schreef Theresia van Lisieux.

K. De Meester

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

Werkweekend

Van vrijdag 21 oktober tot zondag 23 ok-

tober2016

Wil jij proeven van de spirit van het

project Molenhuis?

Als je al eens in Het Molenhuis ver-

bleef moet je zeker met bewonde-

ring hebben staan kijken naar alle

gedane werken en je waarschijnlijk

hebben afgevraagd hoe dit Molen-

huis kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 37 jaar Het Molenhuis moge-

lijk.

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

jouw verbondenheid en respect.

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

samen zijn!

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

LEZING IN SENIORAMA

“De mensaap en het eeuwig leven?”

door Roger Lenaers, jezuïet en publicist.

Datum: maandag 3 oktober 2016 van

14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: 5,50 euro, leden

4,50 euro, koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 4 oktober 2016 van 9.30 u.

tot 11.30 u Voel je je onveilig thuis

of in je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Je kan

bij haar terecht met vragen, proble-

men en voorstellen over alles waar-

voor de politie een bepaalde hand

kan reiken. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

VOETVERZORGING

Woensdag 5 oktober vanaf 13.00 u. is

Vanessa Ronchetti aanwezig. Je kan

een afspraak maken via het onthaal

016 22 20 14. Prijs per verzorgings-

beurt € 30, ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 oktober

27ste zondag door het jaar -

Parochiefeest

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Parochieadministrator

Jef Wauters

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Koor Blij Rondeel en ensemble

Orgel: Herman Baumers

aansluitend een feestelijke receptie

in de parochiezaal.

Zondag 9 oktober

28ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ziekenzorg

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 02 oktober

27ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 09 oktober

28ste zondag door het jaar C

Nationale Ziekendag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 2 oktober

27ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 9 oktober

28ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

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

AGENDA Sint-Franciscus

Woensdag 28 september

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 29 september

NM: Seniorencafé

AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 30 september

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 2 oktober

11u.: Receptie van de Parochie

14u30: KALIPSO

AV: Koor DISSONANT

Maandag 3 oktober

14u.: OKRA ledenvergadering

Dinsdag 4 oktober

9u.: Ziekenzorg Kern

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 5 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA Sint-Antonius

Woensdag 28 september

14.00 uur Infonamiddag ‘Alterna-

tieve geneeswijzen’ in de Kristoffel-

zaal

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffel-

zaal

Donderdag 29 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Zaterdag 1 oktober

20.00 uur Medewerkersfeest in de

Antoniusruimte

Zondag 2 oktober

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de

Kristoffelzaal

Dinsdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 5 oktober

13.00 uur Kaartnamiddag op het

terras
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REDACTIE
Algemeneredactie
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
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
CarolineVanAudenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee tel. 016
22 38 11,
gsm 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
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
JefWauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan 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



Op zondag 18 september stond

achteraan de Sint-Franciscuskerk

een 'Bethlehem-stand' van kerst-

stallen, kerstartikelen, beelden van

Jezus, Maria, heiligen en engelen,

kruisen en kandelaars, religieuze

en ook niet-religieuze voorwerpen.

Kortom: een prachtige stand met

waardevolleartikelen.

Het was de bedoeling voor en na de

viering aan een schappelijke prijs

deze kunstwerkjes te koop aan te

bieden ten gunste van christelijke

Palestijnse families, die vooral nu

in zeer moeilijke omstandigheden

van hun handwerk moeten leven.

Rami Salsaa, een Belg geworden

christelijke Palestijn, en Mark Cor-

nelis, pr. waren bereid in die stand

te staan. De vader van Rami, die

in 2012 overleed, was een van de

kunstenaars in houtsnijwerk. Zijn

oudste broer en andere christelij-

ke familieleden doen dit werk nog

steeds. Het is hun broodwinning.

Met dank aan zuster Mia voor de fo-

to'svandezemooiestand.

Rami Salsaa, christelijke Palestijn

Kunstvoorwerpen in olijfhout uit Bethlehem

LEUVEN+ In samenwerking met andere

organisaties

Zonnetrein: groepstocht door Leu-

ven

Zonnetrein

Leuven – eeuwenoud en springle-

vend – heeft er een nieuwe attrac-

tie bij: een zonnetreintje (loopt op

zonne-energie) – dat op vaste tijd-

stippeneenvastparcoursaflegt.

Maar je kunt dit treintje ook re-

serveren voor een groepsrondrit op

maat – begeleid door een gids van

Leuven+.

Onze gidsen vertellen je dan live

wat er te zien is tijdens de rond-

rit. Ook extra stopplaatsen onder-

weg zijn steeds mogelijk zodat je

ook op een ontspannen manier wat

verderaf gelegen bezienswaardig-

heden zoals de abdij van Park en het

Groot Begijnhof kan bezoeken. Ide-

aal voor mensen die minder goed te

beenzijn.

Voor meer informatie en reservatie

kanjeterechtopvolgendelink:

www.zonnetrein.be

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

STILTE IN BEELD

Vormingplus – Workshop

In deze fotografiecursus vertrekken

we vanuit het thema ‘Stilte’. We

denken na over hoe we stilte, rust

en verstilling kunnen weergeven

op beeld. Met welke technieken ma-

ken we onze beeldtaal krachtiger?

Wat willen we uitdrukken en hoe

zetten we dit in onze opname? We

leren over de kracht van het licht,

perspectiefencompositie.

Met deze tips en tricks trekken we

de stad in om te fotograferen. Ach-

teraf bekijken en bewerken we onze

foto’s op de computer. Door uitwis-

seling met de anderen leren we be-

ter en anders te kijken naar onze fo-

to’s.

Tussen 1 en 15 oktober kan er indi-

vidueel aan de foto’s gewerkt wor-

den of kunnen er nieuwe beelden

aangebracht worden. De 2de dag ko-

men we samen voor een laatste na-

bewerking en evaluatie in groep.

We bekijken hoe we onze foto’s zul-

len laten afwerken. Minimum 1 foto

per persoon zal worden tentoonge-

steld op het Ladeuzeplein op 29 ok-

tobertijdens ‘silenceforpeace’.

Praktische info: Meebrengen: foto-

toestel, lunch voor de eerste sessie.

Begeleiding:LotteVeuchelen

Wanneer:

Zaterdag 1 oktober 2016 van 10 tot 16

uur

Zaterdag 15 oktober 2016 van 10 tot

13uur

Waar : Vormingplus Oost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001

Heverlee

Prijzen: Prijs: 72 euro – Reductie-

prijs54euro

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGSPLUS

3FEDERATIE FRANDO

WANDELEN MET SENIORA-

MA Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 6 oktober 2016 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25

km) Dinsdag 4 en 18 oktober 2016. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Voor meer info:

016254436

Fietsdagtochten Vrijdag 7 oktober

2016 – Marcinelleroute – vlak – (80 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort 10.00

u. stipt Wijgmaalbrug. Verzekering

verplicht.016585286



SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust:

het geheugen is zoals een puzzel,

soms ontbreekt er een stukje en pas

na een tijdje zoeken vinden we het

stukjeterug.

Waarom niet schaken, scrabbelen

ofrummikub?

Het verhoogt je concentratievermo-

gen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbe-

len sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief

wil verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van 14.00

u. de schaak-, rummikub- en scrab-

blekunstbeoefenenofaanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tijdens de

schoolvakanties!

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be
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Inleiding

Uitgesloten worden is het ergste

wat een mens kan overkomen. Ho-

ren bij, zich verbonden weten met

een familie, groep of volk beant-

woordteendiepverlangen.

De menselijke psyche werkt zo dat

wij aan onze eigen groep meer en

betere kwaliteiten toeschrijven dan

aan de groep waartoe we niet beho-

ren.

Voorbeelden zijn: de werkzame Vla-

ming en de luie Waal, het spaar-

zame noorden van Europa tegen-

over het verspilzieke zuiden. Een

ander recent voorbeeld is het secu-

liere westen, tegenover de moslims

en bij uitbreiding achterlijke gelo-

vigen.

Vorige week hoorden wij hoe Fa-

rizeeërs zichzelf uit het Rijk Gods

buitensluiten door hun groot-

spraak en hun heersen over ande-

ren. Wie het Rijk Gods wil vorm ge-

ven zal zich niet beter achten dan de

anderen en, zoals de tollenaars, die-

naarworden.

Jezus nodigt allen uit zich te beke-

ren. Niet alle hoop is verloren. Om

hen over de brug te krijgen spreekt

Jezus over zoeken en vinden en ver-

bindt zo groepen mensen met el-

kaar.

Lezing uit het evangelie van Lukas

De Farizeeën en Schriftgeleerden

ergeren zich aan de tollenaars en

zondaars die naar Jezus komen

luisteren.

Jezus vertelt hen dan de parabel van

de herder met honderd schapen die

zijn kudde achterlaat om het ene

schaap dat verloren was terug te

vinden en de parabel van de vrouw

die één van haar tien drachmen ver-

loor en niet rustte voor hij gevon-

den was. Hij vertelt ook het verhaal

van de vader met zijn twee zonen.

Duiding

1. Er is geen enkele ouder die zijn

kindwenstteverliezen.

Nadat Lucas Jezus twee parabels laat

vertellen over een verloren schaap

en een verloren drachme laat hij

een derde parabel beginnen met:

Een vader had twee zonen. Je hoort

het drama in het verhaal en je vraagt

je direct af: Wie van de twee zonen

zaldezevaderverliezen?

Een vader had twee zonen

Het is de jongste die aan lager wal

geraakt, zelfs bij de varkens leeft.

Op het moment dat de vader zijn

jongste zoon terugvindt, dreigt hij

zijn oudste te verliezen. “Al zoveel

jaren ben ik tot uw dienst, altijd heb

ikgedaanwatuvanmijvroeg”

2. In dit verhaal hoor je zeer sterk

de situatie van de eerste christelij-

ke gemeenschappen. Deze werden

gevormd door twee groepen: een

meerderheid van bekeerde heide-

nen, mensen die varkensvlees aten,

en joden die christen werden, vol-

gelingvanJezus.

De Farizeeërs in het verhaal staan

hier voor de bekeerde joden. Zij

achtten zich meer, beter dan de be-

keerde heidenen want ze hadden

steeds de Thora, het woord van de

Eneonderhouden.

Het is de vraag over de verhouding

tussen christenen die komen uit de

joodse traditie en de christenen die

komen uit de niet joden of heiden-

dom,hierdezondaarsgenoemd.

3. Om in zijn doel te slagen, de be-

kering van de joden, in het verhaal

de Farizeeërs, opdat ook zij zou-

den horen en dus leerling worden,

spreekt Jezus over verloren zijn en

vinden.

Zo omzeilt Hij de menselijke psy-

che van: wij zijn beter dan de ande-

ren. Als je iets waardevols verloren

hebt dan ga je zoeken tot je het ge-

vonden hebt en dan is je vreugde zo

grootdat jedezemetanderenwilde-

len.

Met zijn tweewoord zoeken en vin-

den leert Jezus ons om open in het

leventestaan:

de ander met nieuwe ogen te bekij-

ken en in die ander nieuwe kanten

teontdekken.

Zo sluit Jezus niet uit, maar in: hij

verbindt God met de mensen en de

mensenmetelkaar.

Al deze factoren werken mee aan

het scheppen van goede, heilzame

verhoudingen, aan vrede, aan heel-

heidvandeschepping.

4. Misschien kan dit oude verhaal

ons ook vandaag inspireren om in

onze geglobaliseerde wereld zorg

te dragen voor ons gemeenschappe-

lijk huis, zoals paus Franciscus het

noemt, en deze aarde te maken tot

een plaats waarin iedereen tot leven

magenkankomen.

Een nieuwe tweedeling bedreigt

ons allen. Sinds 9/11 heeft men een

nieuw vijandbeeld gecreëerd: men

heeft het communisme vervangen

doordeIslam.

Het seculiere westen gedraagt zich

zoals de Farizeeërs, achten zich

beter en meer waard ten opzichte

van de religieuze Islamiet want wij,

westerse mensen, hebben steeds de

westerse humane waarden beleefd.

Wij voelen ons bedreigd in onze

identiteit en gaan de vreemdeling

normenenwaardenopleggen.

Ik vermoed dat de parabels van van-

daag over zoeken en vinden, een

Rijk Gods waarin ieder mens tot le-

ven komt, ons vandaag kan inspire-

ren.

Anderzijds ben ik ook niet blind en

vermoed ik dat het Islamisme, de Is-

lam in zijn radicale vorm, zich ook

beter acht dan ons, westerse men-

sen zonder normen, in hun ogen.

Laat ons zoeken naar oplossingen

om een gemeenschappelijk huis te

vinden waarin ieder kan en mag le-

ven.

Voorbeden

God, wij bidden voor deze wereld, waar

uitbuiting en uitsluiting aan de

orde van de dag zijn: dat wij onze

stem verheffen waar dat moet, en

onze daden daartegenover stellen

waardatkan.

Het levenslied der armen sterft niet uit.

Het minste van de wereld, het verachte

hebt Gij verkoren, zingend zult Gij oog-

sten wat onder tranen Gij hebt uitge-

zaaid.

Wij bidden voor de kerk, die ook zo vaak

medeplichtig is geweest aan uitbui-

ting en zich schuldig heeft gemaakt

aan onderdrukking: dat uw geest

van bevrijding het er steeds weer

wint en ze uw roepstem daartoe

hoorbaarmaakt.

Het levenslied der armen sterft niet uit.

Het minste van de wereld, het verachte

hebt Gij verkoren, zingend zult Gij oog-

sten wat onder tranen Gij hebt uitge-

zaaid.

Wij bidden voor onszelf, uw gemeen-

te hier aanwezig, naar uw beeld,

naar uw gelijkenis geschapen: dat

we een levend getuigenis mogen

zijn van uw bevrijdende aanwezig-

heid in deze wereld, van uw solida-

riteit daarmee. Verhoor ons, bevrijd

ons en doe ons leven in uw geest.

Bezinning : Als wij nu eens de moed

hadden…

Als iemandnueensdemoedhadom

voor het aangedane kwaad geen ver-

geldingmeertevragen.

Als iemand nu eens de moed had

om de schulden van mensen en van

landen onvoorwaardelijk te schrap-

pen.

Als iemandnueensdemoedhadom

vertrouwen te geven aan wie op het

eerste gezicht niet zomaar te ver-

trouwen is, om te luisteren naar wie

het niet kan zeggen, om te kijken

naar wie altijd over het hoofd wordt

gezien.

Is het naïef? Misschien. Maar zeg

eens: is er nog een andere weg dan

deze naïviteit om de spiraal van

honger, onrecht en geweld te door-

breken?

Als wij nu eens de moed hadden …

Eén stap is genoeg om het leven te

doen openbreken tot één groot feest.

Jef Wauters – Uit de viering van 4 septem-

ber in het Don Boscocentrum
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