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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Er is voor de contemplatie geen godsvoor-

stelling,maarookgeengodsprobleem.

Er wordt aan de verwachting geen grens

gesteld, zelfs niet de grens die het beeld

is; de horizon wordt open gehouden en

hierdoor richt de contemplatie zich op po-

sitieve wijze niet naar een voorstelbare

godheid of een voorstelbaar hiernamaals,

maar naar een ongenoemde en onnoemba-

re volheid van zin, die alle beperkte zinge-

ving te boven gaat en daarom als een ge-

schenkuitde leegteverwachtwordt.

Verhoeven

In december gaat op maandag 19

de laatste meditatieavond van 2016

door.

We komen zoals gewoonlijk samen

om 20 uur in de stille ruimte “A-

demtocht” in het Don Boscocen-

trum, 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

En nu gebeurt het weer: in uren

waarin wij de zinloosheid heel

sterk ervaren, waarin wij geen en-

kele zin meer zien, zijn wij soms in

staat een ja-woord uit te spreken, de

zinloosheid te omarmen, en plotse-

ling staan we op een drempel, “in

een nieuw licht”.

Als we de duisternis van de ver-

twijfeling, die ons is opgevallen,

in ons opnemen, breekt een licht

door, waarvan men niet weet waar

het vandaan komt: een licht dat ook

niet dit of dat helder maakt, maar

eenvoudig ons bestaan verlicht. We

zijn in het licht, we treden vanuit

de duisternis in de klaarheid.

W. Massa

KALENDERBLAADJE

Woensdag 7 december

14-17u. Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 december

NM: Seniorencafé

AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 9 december

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

AV: Buurtgroep MICHOTTE

zondag 11 december

11-13u.: Zondagscafé

NM: Gastvij Michotte

AV: Koor DISSONANT

Maandag 12 december

13.30 u. OKRA wandeling

Dinsdag 13 december

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 14 december

VM: Samana voorbereiding feest en

14-17u. kerstfeest met kerstconcert

Franciscuskoor

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Donderdag 8 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal en op het terras

Vrijdag 9 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 11 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 13 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 14 december

14.00 uur Gezellig samenzijn Sama-

na Sint-Antonius en Park Heverlee

Donderdag 15 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

PAROCHIEAGENDA

PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-ANTONIUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 december

3ste zondag van de Advent

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Stand Bond Zonder Naam achteraan

in de kerk

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Hilde Hardeman

Zondag 18 december

4de zondag van de Advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Verzoeningsviering

Jaargetijde voor een parochiaan

Voorganger: pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 december

3de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 december

4de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: campagnefilm WZZ

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

KUNNEN VERGETEN IS

EVEN BELANGRIJK

ALS ONTHOUDEN bzn

DON BOSCO

Zondag 11 december

Derde zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Zondag 18 december

Vierde zondag van de Advent

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

Van oud- naar nieuwjaar

Van donderdag 29 december 2016, 16 uur,

totzondag1 januari2017, 16uur

Vier jij de jaarovergang liever niet

met een massa mensen om je heen?

Vertoef je graag in een kleine, tof-

fe groep met bekende en nieuwe ge-

zichten? Een groep waarin ieder-

een, jong en oud, welkom is om sa-

men het moment te delen, met res-

pect voor elkaar?

Ruil je graag vuurwerk of spekta-

kel in om op een unieke locatie in

alle vrijheid te vieren, schrijf je dan

snel in, de plaatsen zijn beperkt!

Meebrengen: slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken, kussensloop, war-

me kleren en regenjas, laarzen,

wandelschoenen, zaklampen, rug-

zakje, drinkbeker en drinkbus,

huispantoffels

We delen en koken samen.

Kostprijs per persoon per dag :

10 euro voor volwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18

jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12

jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6

jaar

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontac-

t@gmail.com

Voor meer info over De Bonkelaars

kan je terecht op deze link:

www.facebook.com / Bonkelaar

DOEN IS EEN BETERE VORM

VAN PRATEN bzn

MOLENHUIS

BERISMENIL

2 FEDERATIE FRANDO

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



Het leekvooronszonormaal

dat je erwas

totnuhetmomentgekomenis

datwe jemoetenmissen.

Op vrijdag 25 november 2016 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

te Heverlee afscheid van mevrouw

Georgette Van Laer, weduwe van

Jos Portauwe, lid van Ziekenzorg,

lid van KAV, geboren te Heverlee op

2 april 1928 en er zachtjes ingesla-

pen in het woonzorgcentrum Vo-

gelzangop19november2016.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

"Ik em aa geire"

... dat we je nu moeten missen

Kerst in Keizersberg heeft plaats

in het weekend van 10 en 11 decem-

ber en het weekend van 17 en 18 de-

cember van 10 tot 17 uur. Dan zijn

er opendeurdagen in het liturgisch

centrum CASTRUM van de Abdij

vanKeizersberginLeuven.

Je kan er kerstcadeautjes aanschaf-

fen of genieten van een proevertje

van bier en kaas, rustig samen tus-

senpotenpint.

Kerststalletjes, kerstkaarten, boe-

ken, DVD’s, CD’s, posters, iconen,

heiligenbeelden en nog veel meer

kunnen aangekocht worden. Een

bezoek aan de shop is de moeite

waard.

Speciale geschenkverpakkingen

voor abdijproducten: bier, wijn en

kaaszijnvoorhanden.

Op zaterdag kan je om 12 uur

de Eucharistie meevieren in de ab-

dijkerk, met aansluitend het mid-

dagofficie. De vespers besluiten de

opendeurdagom17uur.

Op zondag beginnen we met een

gregoriaans gezongen mis door de

Koristen van Keizersberg om 10

uur, waarna om 11 uur ‘Kerst in Kei-

zersberg’ kan starten. Om 12.30 kan

je het middagofficie volgen, om 15

uur worden vespers en lof gezon-

genindeabdijkerk.

Abdij Keizersberg, Mechelsestraat

202,3000Leuven.

Je hoeft niet eens de stad binnen te

rijden en er is parking voor de be-

zoekersvandeabdijvoorzien!

FILM IN SENIORAMA “Left Lug-

gage” – Nederland, België, Verenigd

Koninkrijk – 1998 – 100 minuten

van: Jeroen Krabbé met: Laura Fraser,

Isabella Rossellini. Datum: vrijdag 16

december 2016 van 14.00 u. tot 16.30

u. Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven. Bijdra-

ge: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00

euro
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Verrijzen isonsgeloof,

weerzienonzehoop,

gedenkenonze liefde.

Augustinus

Op dinsdag 22 november 2016 na-

men wij in de Sint-Franciscus-

kerk te Heverlee afscheid van de

heer Urbaan Vanermen, echt-

genoot van Lieve Degeest, Oud-

leraar Sint-Pieterscollege, Leuven

- Emeritus werkleider/lector Insti-

tuut voor Levende Talen/Faculteit

Letteren KU Leuven - Eredirecteur

Centrum voor Levende Talen vzw,

Leuven - Lid en eresecretaris van het

Beschermcomité van de Leuvense

gevangenissen, geboren te Tienen

op 30 april 1937 en thuis te Leuven

overledenop15november2016.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

Papa's stervenniet

zeglijdenhooguit

naardeoverkant

ze levenverder inwieblijft

inwoordenengedachten

inverhalen,gevoel entederheid.

Papa's stervenniet

zeblijvenaltijd indebuurt

jeziethenindespiegel

ineenstukjevanjezelf

jevoelthen

indeprachtdie levenheet.

Papa's stervenniet

zewordenbewaardersvandetijd.

Je was een talentvolle man, Ur-

baan. Iemanddievelegavenbezat en

die met vallen en opstaan ook ont-

plooide. Toen ik aan mensen uit je

vriendenkring vroeg hoe ze u erva-

ren hadden dan kreeg ik een mooie

opsomming van eigenschappen: Je

probeerde je kennis door te geven

aan anderen. Zo gaf je in verschil-

lende scholen in Leuven les of werd

je er de trekkende kracht van. Denk

maar aan het centrum voor levende

talen waar je jaren je schouders on-

der zette. Je liefde voor vele talen gaf

je er graag door aan anderen. Ook

wij hier in onze gemeenschap kon-

den daar dankbaar gebruik van ma-

ken. Samen met je schat Lieve advi-

seerde je ons enkele jaren geleden

nog, bij het kiezen van de juiste

woorden bij ons boek naar aanlei-

ding van het 100-jarig bestaan van

schoolenparochie.

En wat een kennis dat je bezat. Ze-

ker op het vlak van je geloof kun-

nen wij dit beamen. Mogen we je

omschrijven als een bijbeldidact?

De kostbare diamant die jij in de

Schrift had ontdekt kon en wilde je

niet voor jezelf houden. In gesprek-

ken met vrienden liet je deze dia-

mantverderslijpen.

Als lid van vele koren o.a. hier in

onze gemeenschap kwam je al eens

teksten tegen die je deden naden-

ken. Zo ontdekte je als koorlid van

Blij Rondeel het lied: “Lead, kind-

ly light”. In een gesprek nadien ver-

trouwde je iemand van onze werk-

groep liturgie toe dat deze tekst van

Newman, je bijzonder aansprak. Je

voelde je verwant met deze intellec-

tuele reus, geloofszwerver en zoe-

ker. Ook Augustinus was een heili-

ge naar je hart. iemand die op zoveel

verschillende manieren van het le-

ven geproefd heeft en tot inzicht ge-

komen is dat “Wie begint lief te heb-

ben, die begint ook uit zich zelf te

treden.”

Die kennis, die je vergaarde, gaf

je graag door aan mensen. Want

naast de kennis had je ook de ei-

genschap van gesprekskunstenaar.

Jewas eendenkermetde schalkse en

verrassende glimlach. Maar steeds

met een diepe aandacht voor je ge-

sprekspartners en een groot ver-

langen naar zorgzaam samenleven.

Dit mochten wij ondervinden in de

werkgroepliturgie.

Je werd vrijwilliger van het Be-

schermcomité van de Leuvense ge-

vangenissen waarvan je ook drie

jaar secretaris was en waarvoor je

enkele jaren geleden nog een jubi-

leumuitgave samenstelde ter gele-

genheid van de 125ste verjaardag.

Je bracht in de gevangenis mensen

hoop en antwoorden, maar voor-

al een luisterend oor als wekelijk-

se welgekome bezoeker van enke-

le gevangenen. Met enkelen kreeg

je zelfs een band. Zo bestudeerde je

voor een van hen de Koran en ont-

dekte je zo de echte waarden van de

Islam.

Je werd ook vrijwilliger bij Auxili-

a, een vereniging die gratis geperso-

naliseerd onderwijs aanbiedt voor

wienergensandersterechtkon.

Maar al bij al was je tevreden van je

leven. Want zo schreef je zelf in de

voorbereiding van deze viering: Ik

ben dankbaar voor een boeiend, ge-

lukkigenzinvol leven.

En na 13 jaar vechten, scheepte je in

voor je laatste reis. Jij bent uitgeva-

ren en hebt die avond de overkant

bereikt. En wij geloven dat God, je

familieleden, vrienden en Katrien,

je stonden op tewachten opdekade.

Fragmentenuitdehomilie

Papa's sterven niet

ze glijden hooguit naar de overkant

EERLIJKE HANDEL

EEN CADEAU VOOR IEDEREEN

Oxfamcadeaudagen

Als we dit jaar eens allemaal voor

eerlijke cadeautjes zouden kiezen?

Want we weten dat dat niet alleen

een geschenk is voor de ontvanger,

maar ook voor de producenten in

het Zuiden. En dat maakt het ca-

deautje toch net dat beetje mooier.

Lekkere wijnen, streelzachte sjaals, zil-

veren juwelen, eerlijke chocolade, noot-

jes en chips, fris keramiek, metalen be-

waardozen, houten kommetjes, duurza-

me kaarsen, keukenbenodigdheden… de

keuze ineerlijkegeschenkenis enorm.

De wereldwinkels in Vlaanderen

doen hun best om die eerlijke ge-

schenken dicht bij jullie te bren-

gen. Meer dan 100 winkels or-

ganiseren Cadeaubeurzen op ver-

plaatsing, anderen nemen extra ca-

deautjes op in hun winkelvoorraad

en nog anderen hebben extra ope-

ningsuren tijdens de eindejaarspe-

riode.

Geen enkele reden dus om dit jaar

niet voor eerlijke cadeautjes te kie-

zen!

Info:www.oxfamwereldwinkels.be

WereldwinkelsRegioLeuven:

*Oxfam-WereldwinkelHeverlee

Naamsesteenweg 133 – 016 29 41 02 –

wwheverlee@gmail.com

Open Di t.e.m.Za: 10 tot 18 u.; Zo: voor-

middagopdemarkt (nabij station)

Extra open: Zo 11 en 18 dec.: 9 tot 13

u.,Ma19dec. 10tot18u.

* Oxfam-Wereldwinkel Kessel-Lo

Leuvensestraat 38, - 016 25 58 90 –

kessello@oww.be

Open Di t.e.m.Za: 14 tot 18 u.; Za 10 tot 18

u.

Kerstperiode: Di 20 t.e.m. Za 31 dec.:

10 tot 18 u. (uitgezonderd Kerstdag)

Opendeur: Zo 11 en 18 dec.: 10 tot 18

u.

*Oxfam-WereldwinkelLeuven

Parijssstraat 56 – 016 22 01 35 – leu-

ven@oww.be

www.fb.com/oxfamwereldwinkel-

leuven

OpenMat.e.m.Za: 10 tot 18u.

Extra open: alle zondagen van de-

cember: 10tot18u.

Geschenkenbeurs: Sancta Maria In-

stituut, Charles Deberiotstraat 14 in

Leuven:

Za 10dec. 12 tot 20u. enZo 11 dec. : 12

tot18u.

(Uit tijdschrift Oxfam-Wereldwinkels –

OxfamFairTrade)

OXFAM - Eerlijke handel



LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor

mensenmetbeperkingen:

Voor volwassenen met een verstan-

delijkebeperking

*HoehetoudeLovonLeuvenwerd

De deelnemers maken kennis

met het historische stadscentrum,

waarbij de essentie van het ontstaan

van de stad en haar evolutie in de

loop der eeuwen wordt verteld in

een aangepaste taal met visuele on-

dersteuning.

*Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de

ontstaansgeschiedenis van één van

de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voor-

gevel gaan we op zoek naar de ar-

chitect. We vertellen een paar verha-

len uit het stenen verhalenboek. De

steenhouwers bouwden mooie sier-

lijke torentjes. We leggen uit hoe

ze te werk gingen. Binnenin laat de

gids zien hoe het laken werd geme-

ten vóórdat de meter en centimeter

bestonden en bezoeken het prach-

tige salon waar koppels trouwen.

Tenslotte leren we hoe er wordt ge-

stemdtijdensdegemeenteraad.

Anderedoelgroepen:

* Voor personen met een auditieve

beperking

* Voor personen met een visuele be-

perking

* Voor personen met een fysieke be-

perkingenrolstoelgebruikers

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

kenopvoorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst

in het Nederlands – Frans – Duits –

Spaansen…Leuvens.

Eenwandeling vanmax. 2 uur kost 5 euro

per persoon met een minimum van 75 eu-

ro. We voorzien 1 gids per groep vanmaxi-

maal 25 personen. Elk extra begonnen uur

kost35euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

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

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

UTOPIA

Tentoonstelling - Ziekenhuis 3.0

Centrum menselijke erfelijkheid KU

Leuven

UZ Leuven Campus Gasthuisberg

Platformontvangsthal

Herestraat49,3000Leuven

Ma.–vr :van7tot20.30uur

Za.–zovan8tot20.30uur

Gratis

Deze tentoonstelling laat je ontdek-

ken hoe wetenschap en technolo-

gie de gezondheidszorg van mor-

gen vorm geven. Krijg je binnen-

kort geneesmiddelen op maat? Hoe

ziet je verblijf in het ziekenhuis

van de toekomst er uit? Wat kan er

binnen afzienbare tijd op het vlak

van genetica, chirurgie en hersen-

onderzoek?

De blikvanger van Ziekenhuis 3.0 is

een mensenhart dat in 3D is geprint.

Ditmagjezekernietmissen!

Net zo verrassend zijn de kunst-

werkjes die kinderen van lagere

scholen hebben vervaardigd. Zij

hebben ‘Utopia in de wetenschap’

verbeeld. Deze tentoonstelling is

dus absoluut een aanrader om in fa-

milieverbandtebezoeken.

(UitProgrammagidsLeuven)

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Vlaanderen doorheen de kunstge-

schiedenis”

door Dimitri De Maesschalck, auteur en

lic.Kunstgeschiedenis

Datum: maandag 12 december 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen
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Als wij willen ontdekken wat

mens-worden betekent, blijft Jezus

eenvoorbeeld.

Lucas tekent hem als een ware Isra-

ëliet, het woord van God dat zicht-

baar geworden is voor onze ogen,

datmensgewordenis.

De voorbije weken hoorden wij dat

Jezus op weg was naar Jeruzalem.

Zal hij ook daar de praktijk van het

woordvandeEneterugvinden?

Vandaag horen we dat Jezus in Jeru-

zalem is aangekomen en er de tem-

pelbezoekt.

Het wordt Jezus heel duidelijk dat

de Tempel zijn rol niet speelt, de

Thoraniet indepraktijkbrengt.

Het zal tot een confrontatie en een

conflict komen tussen Jezus en de

Tempelverantwoordelijken.

Latenwijdanwelomzien

naardearme,deweduwe,dewees.

Lezing uit het evangelie van Lucas

Jezus zag rijken die hun gaven

wierpenindeofferschatkist.

Hij zag ook een noodlijdende we-

duwe die daar twee muntjes in

wierp.

Hij sprak: Voor waar, ik zeg jullie:

deze arme weduwe heeft meer ge-

schonkendanalleanderen.

Want die daar schenken hun bijdra-

ge vanuit hun overvloed, maar zij,

die zo behoeftig is, heeft alles weg-

geschonken,heelhaar leven.

Jezus voorspelt dat er dagen gaan

komen dat de tempel zal worden

verwoest, dat er oorlog en opstand

zal zijn. Dat zijn getuigen zullen

worden vervolgd omwille van zijn

naam.

Maar laat je niet bang maken, zegt

Jezus, ik zal je mond en wijsheid

geven.

En geen haar op je hoofd zal ver-

loren gaan. Volharding zal je leven

redden.

Duiding

1.

Steeds meer groeien we naar éénwe-

reld. We noemen dat de globalise-

ringvandeaarde.

Beschermende wetgeving om eigen

producten en ondernemers te be-

schermen worden stelselmatig afge-

bouwd: de wereld wordt één grote

markt.

Handelsakkoorden zoals CETA met

Canada of TTIP met Amerika moe-

ten in dit kader verstaan worden.

Deze globalisering produceert een

zeergroterijkdom.

Een goede zaak, zou je zeggen.

Tochniet!

Door het wegvallen van bescher-

mende maatregelen verliest de klei-

ne ondernemer van de grote bedrij-

ven.

62 mensen bezitten even veel rijk-

dom als de armste helft van de we-

reldbevolking.

Wat dringend nodig is en men nog

steeds nalaat te doen is het ne-

men van herverdelende maatrege-

len. Deze grote, toenemende onge-

lijkheid ontwricht de wereldwijde

samenleving.

Dit is één van de belangrijkste drijf-

veren die de Brexit uit Europa ver-

klaart en de presidentsverkiezing

inAmerika.

Mensennemenhetniet langer.

2.

Ook Jezus leefde in woelige tijden.

Het land werd bezet door de Ro-

meinen, de boeren in Galilea betaal-

den tot 60% belastingen, en bij niet

betaling werden sommigen op de

slavenmarktverkocht.

In vele kerken zal men het van-

daag -zekermetdehedendaagsever-

schrikkingen zoals IS en de oorlog

in Syrië - over het einde van de we-

reld hebben alsof Jezus dit alles kon

voorzien en daarover voorspellin-

gendoen.

Op het moment dat Lucas zijn evan-

gelie schreef was de opstand tegen

de Romeinen achter de rug en was

Jeruzalem met zijn Tempel tijdens

deze Joodse oorlog met de grond ge-

lijkgemaakt.

Veel interessanter is de analyse die

Jezus en dus ook Lucas geeft van

dezegebeurtenissen.

In de Tempel zou de Thora, het

woord van de Ene moeten onderwe-

zen en in de praktijk gebracht wor-

den.Maardatgebeurtniet.

Jezus ziet hoe een arme weduwe al-

les opoffert waarvan zij moet leven,

terwijl Farizeeën en rijken van hun

overvloedgeven.

Vele mensen bewonderden die

prachtige Tempel die door koning

Herodes doormiddel vande tempel-

belasting nog sterk was uitgebreid.

Geen twee stenen van deze Tempel

zullen nog op elkaar staan, zegt Je-

zus.

De ware tempel is het hart van de

weduwe.

3.

Wat in de kerk meestal verstaan

wordt als de apocalyptische tekenen

van de eindtijd is voor Jezus al-

leen maar het op scherp stellen van

de verantwoordelijkheid die ieder

moetnemen.

Laat uw leven niet richten door val-

se profeten die je de hemel op aarde

beloven.

Ook al gaat de samenleving totaal

andere wegen dan deze van de Tho-

ra, het woord van de Ene, blijf

trouw aan dit woord, blijf volhar-

den, ook al wordt je daarom be-

schimpt,vervolgd...

Het is duidelijk dat Lucas met

deze tekst de leden van zijn ge-

meenschap wil bemoedigen, ster-

ken,troosten.

Wie vandaag mee steun geeft aan de

globalisering van de markt wordt

geprezen om zijn open geest ter-

wijl mensen en verenigingen die

opkomen voor de gemeenschap, die

omzien, naar mensen die het moei-

lijk hebben als conservatieven wor-

den beschouwd die elke vooruit-

gangblokkeren.

Hoemoeilijk het ook is om tegen dit

vrije marktdenken in te gaan, toch

is het belangrijk dat ook wij van-

daag volhardend trouw blijven aan

de opbouw van een wereldwijde ge-

meenschap waarin de rijkdom her-

verdeeld wordt opdat allen in vre-

de en rechtvaardigheid zullen kun-

nenleven.

De actie van 11-11-11 dit weekend is

een mooi voorbeeld van dit hande-

len.

Deze actie ijvert dit jaar voor een

wereldwijdegezondheidszorg.

Voorbeden

Heer, God van Abraham, Isaak en Jacob

envanonsmensennu,

totUrichtenwijonze roepomleven

enwijvragenU:

*voorde leidersvandekerken:

dat zij hoop uitstralen en met over-

tuiging

nieuwewegengaan,

dat zij als nieuwe profeten ons

voorgaan

ingeloof,hoopenliefde;

laatonszingendbidden…

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

* voor wie verantwoordelijkheid dragen in

onzewereld:

dat zij lichtbakens zijn tegen de

verdrukkingin

enzichniet latenontmoedigen

door de verschrikkingen en de ver-

warringomhenheen,

dat zij strijden tegen alles wat men-

senkleinhoudt;

laatonszingendbidden…

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

*voordeallerarmsten inonzewereld,

mensen die weinig reden tot hoop

hebben:

dat er veranderingen komen die

hunlevenskansenverbeteren,

dat wij die veranderingen krachtig

ondersteunen;

laatonszingendbidden…

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

*vooronszelfbiddenwij:

dat wij elkaars geluk en welzijn die-

nen

en het durven uithouden in het

doenvangerechtigheid

tegen alle twijfel en verwarring in;

laatonszingendbidden…

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

* voor onze plaatselijke geloofsgemeen-

schap:

voorwieziekzijn…

voorwieoverledenzijn…

dat zij allen uw nabijheid ervaren;

laatonszingendbidden…

Tafelgebed: Iederisbijmachte

(…)Enieder isbijmachte

om de Ongeziene te aanschouwen

of te vermoeden in de zichtbare ge-

staltevanmensenalsJezus,

die ons zijn voorgegaan in breken

endelen,

in diep respect voor heel de schep-

ping

en in liefde voor medemensen, met

name voor de minsten. (Jan van Op-

bergen)

Bezinning

AlsGijdaninmijdoorbreekt,

zachteBries, ruisenvandeBron,

brandendBraambos,Pinkstervuur,

zal ik schroomvol,maardoorleefd,

volvertrouwen

dewoordenzaaiendieGijgeeft,

enmetheelmijnpersoongetuigen

datGijLiefdezijt en leeft.

Jef Wauters – Uit de viering van 13 no-

vember2016 inhetDonBoscocentrum

BLIJF TROUW

Binnenkort schrijven we ‘2017’.

Schreef je nog niet in voor het paro-

chiebladvandat jaar?

Doe dat dan nog vlug! We zien u

graagoponzelijst terug.

Prijs:35euro

Rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168

BIC: BRUBBEBB

Rekeninghouder:

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 - 3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tieFrandois4330.)
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