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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Tijdens deze meditatie wordt de mentale

activiteit opgeheven. Dat doet een beetje

aan zen denken: de persoon die mediteert

zit neer zonder te bewegen. Hij heeft aan-

dacht voor het in- en uitademen. Hij be-

oefent het waakzaam zijn. Hij spreekt de

naam Jezus uit als een soort mantra. Het

is niet de bedoeling in een hogere spiritu-

ele toestand te komen via een of ander au-

tomatisme of door een of andere gewilde

en op zichzelf gerichte daad, maar om de

bezielende en transformerende Aanwezig-

heid van God te ontvangen.

Onze volgende meditatie is op

maandag 7 november 2017 en op

maandag 21 november komen we

weer samen om 20 uur in de stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

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

Het antwoord op het lijden kan niet

bestaan in de ontkenning ervan,

noch in de vorm van een “hoger

plan” waardoor het in zijn tegen-

deel omslaat, noch in de vorm van

een verdringing die de realiteit ont-

vlucht en apathisch maakt.

Het lijden wordt enkel beantwoordt

door een bepaalde verhouding tot

het lijden aan te nemen. Door zo'n

“verhouding” verliest het lijden

zijn karakter als natuurgebeuren.

Je “doet” er iets mee. Wanneer we

het lijden beantwoorden in expres-

sie en communicatie, en zelfs over-

gaan tot bestrijding en “uitdrij-

ving”, gaat het om méér dan een

aanvaarding van het lijden als een

te dragen last of als een te ondergaan

lot. Het gaat dan om aanvaarding

als het “opnemen van de hand-

schoen”.

H. Wiersinga

KALENDERBLAADJE

Woensdag 2 november

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 3 november

NM: Seniorencafé en matcurling

Vrijdag 4 november

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 6 november

11-13 u.: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor DISSONANT

Maandag 7 november

14u.:OKRA Ledenvergadering

AV: Verg. Michottebuurt

Dinsdag 8 november

9 uur: ZZ Samana Kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 9 november

VM: OKRA GEWEST

14u.: ZZ Samana Activiteit

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 3 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 6 november

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 8 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 10 november

11.00 uur Herfstfeest van Samana

Sint-Antonius en Park Heverlee

BIDDEN WE

voor mensen die gebukt gaan onder

tekortschieten en schuldgevoelens,

voor mensen die lijden onder on-

recht en onder de hardheid van an-

deren.

Dat zij in Gods Woord en bij me-

demensen mogen ervaren dat God

mensen vergeeft en telkens nieuwe

kansen geeft.

St.-Franciscusviering van 23-10-2016

PAROCHIEAGENDA

PAROCHIE-

GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 november

32ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Priester Fons Boey

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 13 november

33ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Karel de Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

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

SINT-ANTONIUS

Zondag 06 november

32ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Jos Bloemmen

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 10 november

Herfstfeest Ziekenzorg

11.30 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Lector: Myriam Neves

beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 13 november

33ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Jules

en Elisabeth Cosemans-

Vanderstappen,

de heer René Kestens,

de heer en mevrouw Alfons en

Stephanie Van Audenhoven-Delva

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Chris Klein

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 6 november

32ste zondag van het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 13 november

33ste zondag van het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Het evangelie prijst de ingesteldheid

van de biddende tollenaar. Hij is zich

ervan bewust dat hij zich ten

overstaan van God nergens op kan

beroepen en dus geheel en al is

aangewezen op Gods ontfermende

liefde. Het is dát “gebed van de

arme” dat bij God gehoor vindt.

Vooraan in de tempel klinkt een

ander geluid: “God, ik dank U dat ik

niet ben zoals andere mensen: ik ben

niet hebzuchtig, niet onrechtvaardig

of overspelig; ik vast geregeld en geef

10% weg van al mijn inkomsten…”

Dat soort eigenwaan en

zelfverzekerdheid komt ons wellicht

bekend voor. Bidden we om eenvoud

en ontvankelijkheid, om genade en

kracht, om verzoening en vrijspraak.

St.-Franciscusviering van 23-10-2016

VIERINGEN

E.H. Jacobus Rosier

E.H. Petrus Coen

E.H. Mauritz Andries

De heer Willem Fierens

Mevr. Stanislawa (Mimi) Wierzbinski-Lawicka

Mevr. Marguerite Beullens – Demolder

De heer Leonard Frederix

De heer Willy Nelissen

Mevr. Jeannine Boddaert – De Buyser

E.H. Modest Goossens

Mevr. Maria Vanhelmont – Meulemans

Mevr. Germaine Goossens – Similon

Mevr. Victorine Hubin-Ginckels

Juffrouw Leonie Vertommen

Mevr. Suzanne Bogaert- Willocx

Mevr. Victoire Verheyden-Alens

De heer René Serneels

Mevr. Rosa Van Esch

Mevr. Marie-Thérèse Devijver

Mevr. Aline Vink-Demolder

De heer Emile Van Vaerenbergh

De heer Felix Beullens

Mevr. Denise Serneels-Sellekaerts

Gij die ons in dit leven hebt geroepen

Die ons in de schoot van de aarde

hebt gevlochten, verweven met al wat leeft.

Laat onze lieve doden geborgen zijn

in de palm van uw hand.

SINT-FRANCISCUS GELOOFSGEMEENSCHAP

BIJ U GEKEND EN GEBORGEN ONZE LIEVE DODEN

Alleen vrede brengt vrede voort, de

oorlog enkel oorlog. Alleen wie de

vrede in zich heeft kan die doorge-

ven. Het is een manier van leven,

een weg om te volgen. De vrede van

de Heer zij altijd met u. Geef elkaar

deze vrede door.

St.-Franciscusviering van 23-10-2016
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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



DonBoscocentrum–Kessel-Lo

Ortolanenstraat6

(zijstraatPlatte-Lostraat)

3010Kessel-Lo-Leuven

Zaterdag5november2016

18uur–20uur:

Feestelijke Filippijnse vis – of veg-

gieschotel

20uur–21uur:

Joan van Gabriëla over de actuele si-

tuatie indeFilippijnen

Zesx‘meetandgreet’

Kinderatelier met Filippijnenkoffer

Doorlopend

Infostands–Dessertenbuffet

Reserveer je Filippijnse of veg-

gie schotel(s) via mail aan cabsa-

ma2@gmail.com.

Koop een steunkaart en krijg je 2

eurokortingopjeconsumptie

Organisatie: Sama Sama (ACV

SteungroepFilippijnen)

Info:0494055415

http://filippijnen2014.wordpress.-

com

20STE FILIPPIJNEN SOLIDARITEITSHAPPENING

Thomas More, de Nederlanden en

deUtopischetraditie

Universiteitsbibliotheek KULeuven

Mgr. Ladeurzeplein 21, 3000 Leuven

Thomas More

Tentoonstelling – Erfgoed van 20

oktober2016tot17januari2017

Ma-Zo: 10 – 18 uur; Do: 10 – 22 uur - Ge-

sloten 25/12, 01/01, 02/01

Losse tickets: 4 euro – 10 euro

Curatoren: Erik De Bom, Dirk Sacré,

Toon Van Houdt en Demmy Verbeke

Het eiland Utopia heeft nooit

bestaan. Toch beschrijft Thomas

More het uitvoerig alsof het écht

bestond: een droomwereld met re-

volutionaire ideeën zoals een werk-

dag van zes uur, een overvloed aan

alles en een benijdenswaardig ge-

luk. Maar die ideale wereld kon en-

kel bestaan als er ook scherpe con-

trole was, geen privacy en harde

straffenvoordissidenten.

Ben je gefascineerd door Thomas

More en dewereld die hij oproept in

zijn Utopia? Dan is Utopia &More ab-

soluut een must. De tentoonstelling

in de imposante Universiteitsbibli-

otheek gidst je door Utopia, het leven

en werk van More en de utopische

literaire traditie. Je ziet er originele

manuscripten, brieven, oude druk-

kenenallerleicuriosa.

Je leert over More’s contacten met

grote humanisten als Erasmus en

Vives. Je ziet er kostbare documen-

ten die aan de basis lagen van

een rijke utopische traditie. In na-

volging van Thomas More kro-

pen immers vele wetenschappers en

schrijvers in de pen om na te den-

kenoverdeidealesamenleving.

Utopia &More grijpt je ongetwijfeld

aan.

(Uit Programmagids Leuven )

UTOPIA & MORE

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Een nieuw denken: missie, ont-

wikkelingssamenwerking en we-

reldsolidariteit?”

door Jan Dumon, priester, em. Secretaris-

generaal bij de Pauselijke Missiewerken,

Rome

Datum: maandag 7 november 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 8 november 2016 van 9.30

u. tot11.30u.

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met se-

nioreninspecteur Joke Luyckx van

de Leuvense politie. Je kan bij haar

terecht met vragen, problemen en

voorstellen over alles waarvoor de

politie een bepaalde hand kan rei-

ken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN

MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 3 en 17 november 2016 om

13.30 u. De Becker Remyplein, ter

hoogte van de kapel. De chauf-

feurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 9 november 2016 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemak-

kelijke kledij en stapschoenen. Ver-

zekering verplicht. Voor meer info:

016633926

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 10 en 24 november 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245
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Ook in 2017 wil KERK&leven graag

elke week uw reisgezel zijn. Een ge-

zel die u gidst langs grote en kleine

verhalen over mensen op zoek naar

zingeving.

“Er zijn slechts twee manieren om

je leven te leven: doen alsof niets

een wonder is, en doen alsof alles

een wonder is.” Wijze woorden van

Albert Einstein, die ons motto zou-

denkunnenzijn.

Toon Osaer – Luk Vanmaercke

*SLUITJIJWEERBIJONSAAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Eengoedidee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

dieaandedrukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maakjehethemgemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

Het nummer van onze federatie

Frandois4330.

Wie toch nog liever contant betaalt

kanterechtbij:

* Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

* Of op het secretariaat van Sint-

Franciscus:

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

–Tel.016250459

Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u.

op maandag, dinsdag, donderdag

envrijdag

Graag nodigen wij je uit op het Don

Bosco gemeenschapsfeest Special op

zondag 27 november2016.

Waarom een Special? Omdat de

tijden veranderenen een periode

wordtafgesloten.

Wij willen er een dankfeest van ma-

ken, dank zeggen om al het goede

dat is geweest en even vooruit kij-

kennaarwatnogkomt.

Jij hoort er ook bij omdat wij jou

willen danken om je bijdrage in de

genoemde periode. Dank zij je in-

zet en van vele anderen hebben wij

een gemeenschap opgebouwd waar-

in we lief en leed hebben gedeeld en

hebben wij een onderdak kunnen

geven aan zeer vele mensen om er

hun leven, hun lief en leed te delen

bij doop, huwelijk of uitvaart, eer-

ste communie of vormsel en de tal-

loze zondagsvieringen. Er werd ge-

vierd, gedanst, gefeest of getreurd.

Wij verwachten je op zondag 27 no-

vember 2016. Wij beginnen met een

viering om 10.30 uur waarna we een

aperitief drinken. Je kan tijd vrij

maken om elkaar nog eens te ont-

moeten bij een kaas en wijnschotel

en een taartje als dessert.De receptie

wordt jegratisaangebodenen

voor de maaltijd betaal je 18€ per

volwassene, 8€ voor de -12 jarigen,

drankeninbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner

van harte uit. Je kan inschrijven

tot dinsdag 15 november 2016 op het

mailadres: jef.w@edpnet.be

Vriendelijke groet vanwege Jef

Wauters, parochiepriester en de be-

leidsploeg.

Don Bosco

Gemeenschapsfeest Special



Kom kopen op onze Tweedehandsbeurs

voor speelgoed, video’s, DVD’s, CD’s, strips

&boeken

voorkinderenenvolwassenen

Tafelverkoop:Gratis inkom

Iedereenwelkom!

Zaterdag 12 november 2016 van 14.00

tot16.00u.

Zaal ‘DonBosco’

Hoek Platte-Lostraat – Ortolanen-

straat inKessel-Lo

Ruime parking in de Ortolanen-

straat

Vooraf inschrijven verplicht op 016

258339

Reglement en info: www.gezins-

bondkessello.be

SINTERKLAASBEURS

Gezinsbond

Kessel-Lo

nodigt uit!
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Inleiding

De lange reis van Jezus, waarover

de evangelist Lucas uitgebreid ver-

telt, voert Jezus langs het gebied

van Samaria. Samaritanen werden

door de joden beschouwd als ket-

ters; hun religie was weliswaar ge-

baseerd op de Thora, maar bevatte

ook andere opvattingen en rituelen.

Ze bezochten nooit de tempel van

Jeruzalem, maar hadden een eigen

heiligdomopdebergGerizim.

Als Jezus door het grensgebied

trekt, naderen Hem tien melaatsen.

Zoals de Wet in het boek Leviticus

voorschrijft, bewaren ze afstand,

om zo elke kans op besmetting te

voorkomen. Maar in plaats van te

roepen dat ze onrein zijn, proberen

ze met hun geroep juist de afstand

tot Jezus te overbruggen. Ze noe-

men Jezus ‘ Meester’ en vragen om

zijnontferming.

Als Jezus hen ziet, is het enige wat

Hij doet een opdracht geven: Gaat u

laten zien aan de priesters! De me-

laatsen hebben veel vertrouwen in

Jezus engaandanookdirect opweg.

Hun geloof in de kracht van Jezus’

woorden is al voldoende om hen te

genezen,gewoononderweg.

Lezing uit het evangelie van Lukas

Jezus geneest tien melaatsen. Eén

van hen, een Samaritaan, keert naar

Jezusweerendankthem.

Duiding

1. Wanneer in de kerk gesproken

wordt over het verhaal van de tien

melaatsen dan heeft men het meest-

al over de dankbaarheid van die ene

teruggekeerde melaatse. Verhalen

over dankbaarheid spreken mensen

steeds aan en inspireren. Toch denk

ik dat de evangelist Lucas met dit

verhaal meer wil zeggen dan een les

indankbaarheid.

2. Onze wereld snakt naar vrede ze-

ker in landen in oorlog, zoals, Zuid

Sudan, Jemen, en vooral Syrië, een

volk op de vlucht, tot midden onder

ons.

Genoeg gezongen voor Hem. Nuwil ik een

wonder,zobidtdepsalmist.

Nu wil ik Hem eindelijk zien: twee armen

heen om alle oorlogvoerende volken – zijn

rechterhand wonden genezend, zijn lin-

keruitdelendwater enbrood.

Het was in Jezus tijd niet anders.

Het volk snakte naar vrede. Jezus en

zijn beweging was zo’n reddende

engel waarvan de psalmist spreekt.

Lukas beschrijft hoe hij rondtrekt

doorheen heel Galilea, waar de boe-

ren lijden onder de Romeinse bezet-

ting en tot 60% belastingen betalen.

Daarna trekt Jezus op naar Jeruza-

lem, naar de tempel, het centrum

van de macht, waar de leiders col-

laboreerden met de bezetter. Hij

was bewogen door de Thora, het

woord van de Ene, woord van le-

ven. Hij koos voor die andere sa-

menleving op basis van gelijkheid,

vrijheid en broederschap:Israël, het

twaalfstammenverbond. De keuze

van zijn 12 leerlingen is daar een

uitdrukkingvan.

Maar het ene Israël bestond niet

meer, was eeuwen geleden ten on-

der gegaan in de strijd om de ko-

ninklijke macht. Sindsdien had je

het Zuidrijk, Juda, twee stammen,

met Jeruzalem en de tempel, en het

Noordrijk Israël, tien stammen met

Samaria als hoofdstad, Samaritanen

die de Ene verheerlijkten op de berg

Gerizim.

3. Op weg naar Jeruzalem komt Je-

zus in het grensgebied tussen Gali-

leaenSamaria.

Een grens scheidt mensen, kan een

breuk betekenen, een afstand creë-

ren.

Dat was toen ook zo. Het water tus-

sen Jeruzalem en Samaria was veel

tediep,zijwarenvijanden.

Lukas roept deze afstand op via

het verhaal van de tien melaatsen,

waarin de tien waarschijnlijk ver-

wijst naar de tien stammen van

het Zuidrijk. Melaatsen moesten af-

stand houden en roepen: Onrein.

De melaatsen in dit verhaal roepen

niet Onrein, onrein, maar wel: Je-

zus, meester, ontferm je over ons.

Zij die weten wat scheiding be-

tekent, een breuk met familie en

vrienden, die lijden onder de af-

stand tussen mensen, overbruggen

als eerste deze afstand en Jezus be-

vestigtditverlangen.

Jezus, meester, ontferm je over ons

is een erkenning van Jezus’ bood-

schap, het twaalfstammenverbond

is geheeld. We merken ook een pa-

rallel tussen de weg die Jezus gaat,

deze naar Jeruzalem, de tempel en

het verhaal van de tien melaatsen

waarin Jezus de melaatsen naar de

priester stuurt, dus naar Jeruza-

lem, naar de Tempel, zoals de Tho-

ra in het derde boek, het boek Levi-

ticusvoorschrijft.

De teruggekeerde melaatse, de Sa-

maritaan, de vreemdeling, zal met

Jezus de weg naar Jeruzalem, naar

detempelverderafleggen.

4. Jezus en zijn beweging stond

voor een maatschappelijk project

een samenleving waarin ieder mens

meetelt, gebouwd op vrijheid, ge-

lijkheid en solidariteit. Hij was ge-

ïnspireerd door de Thora. Leven

naar dit woord, de Ene dienen en

verheerlijken gaat niet samen met

de mammon, het dienen van het ka-

pitaal.

Vanuit deze Bijbelse inspiratie

kunnen we veel vragen stellen bij

de ontwikkeling van onze samen-

leving vandaag. Mensen ervaren

steeds sterker hoe het mens-zijn

wegvloeit, hoe zij opgeofferd wor-

denaanhetgrotegeldgewin.

Deze week was er nog een staking

tegendewet Peeters die vandemen-

sen zoveel flexibiliteit vraagt dat

een leven, een sociaal leven, onmo-

gelijkwordt.

Onze rust en verzorgingshuizen

zijn steeds meer in handen van de

privé ter verrijking van de aandeel-

houders. Oude mensen komen met

hunpensioenniettoe.

Klap op de vuurpijl deze week is dat

de stad Antwerpen eraan denkt haar

daklozenwerking te privatiseren.

Ook de welzijnssector wordt ver-

markt. Vorige week hoorde ik van

iemand die voor zijn gehandicapte

dochter maar 5 van de 7 dagen kreeg

gesubsidieerd. Daar waar dat vroe-

ger7op7was.

Om het met de psalmist te zeggen hebben

ook wij vandaag een reddende engel nodig

die eennieuwbeginuitstraalt.

Voorbeden

Heer, wij bidden U voor allen die

onvrij zijn, beklemd in zichzelf,

verloren in het donker, voor hen

die voor zichzelf geen plaats in

de samenleving zien, voor hen die

werkloos zijn, voor hen die de mid-

delen missen om een toekomst op te

bouwen voor hun gezin. Laten we

bidden…

Dan komt de dag dat wij licht en water

aardeenmensbevrijden.Dankomtdedag,

dan zal het zijn alles, alles voor allen.

Heer, help ons te bouwen aan nieu-

we structuren en nieuwe levens-

vormen, de wereld rond,die men-

sen tot hun recht laten komen, die

meer gerechtigheid garanderen. La-

tenwebidden…

Dan komt de dag dat wij licht en water

aardeenmensbevrijden.Dankomtdedag,

dan zal het zijn alles, alles voor allen.

Heer, maak ons zo vindingrijk dat

we elkaar kunnen bevrijden, zo

moedig dat we elkaar om hulp dur-

ven vragen, zo trouw dat we ons

durven inzetten voor het Woord

dat Gij ons hebt gegevenen dat we

willen beantwoorden al is het soms

maar met een gebed om vergeving.

Latenwebidden…

Bezinning

Tien zijn er genezen, één terugge-

keerdomGodtedanken.

Eén die meer ziet dan zijn niet meer

geschonden huid, en weet dat echte

genezing onderhuids begintin de

bekeringvanhethart.

Eén die verder ziet en oog krijgt

voor de Bron, voor Hem die kracht

is, die mensen doet beter worden.

Eén die op zijn stappen is terugge-

keerd en een begin maakt van een

nieuwe manier van levenen kiest

voor een leven in verbondenheid

metdegroteGenezer.

Eén die dankt en niet meer normaal

vindt al het goede dat gebeurt. Eén

die dankt omhetwonder dat hij ziet

als mensen goed zijn voor elkaar.

(CarlosDesoete)

Jef Wauters - Uit de viering van 9 oktober

inhetDonBoscocentrum
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