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Jezus verblijft 40 dagen ‘in de woes-

tijn’ om te vasten. Daar wordt hij

doordeduivelbekoord.

(‘Bekoord’ is eigenlijk: getest. In

het Hebreeuws N-S-H, nasah. Vgl.

1Kon. 10, 1. De koningin van Seba

komt en wil Salomo ‘op de proef

stellen’ met raadsels. Ze wil m.a.w.

zijn doorzicht testen. Zo wil de dui-

velookJezustesten).

De bekoringen gebeuren ‘in de

woestijn’. In het Grieks erèmos. Dat

is niet de zandwoestijn van de Saha-

ra maar eerder ‘wildernis’ of ‘woes-

tenij’. Dat is in bijbelse taal (ook)

een plaats die niet geschikt is voor

de mens om er te wonen. Vandaar

de onderliggende idee van deze be-

zinning: het gaat om de vraag hoe

en wanneer wij (Jezus voorop) een

menselijke wereld maken of een

woestenij, een plaats waar de ‘wet

vandejungle’heerst.

Dat Jezus bekoord wordt kan

vreemd lijken. Het toont dat hij in-

derdaad ten volle mens is. Dat ‘niets

menselijkshemvreemdis’.

Want waarover gaan die bekorin-

gen? (Tussen haakjes: de duivel ci-

teert psalm 91!). In Mt. 4, 1-11 worden

ze uitgedrukt in beelden die voor

ons niet zo onmiddellijk duidelijk

zijn. Wie aandachtig leest ziet dat

het gaat over het ons bekende trio:

macht,bezit, status.

Over de ‘verleidelijkheid’ (beko-

ring) die daarvan uitgaat hebben

wij al meer gehoord. Het is geen

wonder dat de mens Jezus daarmee

worstelt – zoals wij allemaal. Want

dit zijn drie basisgegevens van ons

menselijk leven. Ze slaan namelijk

niet allereerst op iets wat negatief is,

maar op iets wat nodig is voor het

menselijk leven.

Macht: wie niet in staat is macht

uit te oefenen (al is dat eventueel

op bescheiden niveau) is niet vol-

wassen. Dat wordt duidelijk wan-

neer wij ‘macht’ vertalen door ver-

antwoordelijkheid. Een mens moet

leren instaan voor… en dus macht

uitoefenen over… Ouders over hun

kinderen bv.. Zonder mensen die

verantwoordelijkheid dragen (en

dus macht uitoefenen) kan geen pa-

rochie draaien, kan geen groepsle-

ven bestaan, kan geen maatschappij

functioneren.

Bezit: het is evident dat alle men-

sen bezit nodig hebben, d.w.z. ma-

teriele noden hebben die moeten

voldaan worden. Wij hebben een

daknodig,kleren,voedsel.

Status: wij hebben er nood aan

om door anderen erkend en geres-

pecteerd te worden. Om ‘iemand’

te zijn voor anderen, aanvaard, er-

kend.

Maar, en dat is het probleem waar-

over het vandaag gaat, deze dingen

dreigen altijd om uit de hand te lo-

pen.

Macht is nodig en verantwoord zo

lang het werkelijk ook dienst blijft.

‘Minister is een Latijns woord dat

‘dienaar’ betekent! Maar macht kan

verworden tot een vorm van tiran-

nie, van dwingelandij, zowel op

kleinealsopgroteschaal.

Bezit, of de beschikking over een

zekere mate van materiele goede-

ren, is nodig. Het mag ons niet

doen vergeten dat leven ook delen

is. De jacht op bezit maakt ons blind

voor de noden van anderen. Dat

schept ongelijkheid, rijkdom voor

de enen en armoede voor de ande-

ren.

Status: de nood aan erkenning mag

niet ontaarden tot een poging om

bovendeanderentestaan.

Vandaar dat deze drie – macht, be-

zit, status – inderdaad ook altijd be-

koringen zijn. Waar deze dingen

ontsporen, niet meer dienen, maar

heersen, daar wordt de wereld een

wildernis, waar de ‘wet van de jun-

gle’heerst.

Het is dan ook niet verwonderlijk

dat men dit verhaal leest bij het be-

gin vande vasten.Want dat is de tijd

van bekering (zie Jesaja). Tijd om

na te denken over dingen als recht-

vaardige verdeling, (on)gelijkheid,

armoede, racisme (dat is een status-

probleem),BroederlijkDelen.

WalterVerelst5maart2017

De bekoring van Jezus – Mt 4, 1-11
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Door de praktijk van christelijke medita-

tie plaatsen we onszelf in een eenheid met

alles en iedereen. Alle verschillen die ons

scheiden vallen weg. John Main bena-

drukt dat dit geen abstracte visie is want:

“ze bevat een diepe persoonlijke vreugde

aangezien de waarde van iedere persoon

erinwordtbevestigd.”

Volgende meditaties op maandag 27

maart 2017, in de maand april op

maandag 10 en maandag 24 2017. Af-

spraak om 20 uur in de stille ruimte

“Ademtocht” 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

Wat de maten der eeuwigheid be-

zit, dat is waard te blijven bestaan.

Het is de mens die zo geworden is

dat men hopen mag hem niet meer

te verliezen. Het is dus precies een

mens, die op andere mensen is in-

gesteld en andere mensen waard is,

een mens die iets weet te geven; een

mens die andere mensen niet in de

weg staat, maar iets voor hen bete-

kent: een mens die men kan liefheb-

ben.

Ratzinger

KALENDERBLAADJE

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De grote vooruitgang in de gene-

tica: zijn de verwachtingen realis-

tisch?

Prof. Hilde Van Esch (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag28maart2017

Paasvakantie: Geen lezingen op

dinsdag 4 april en dinsdag 11 april

2017

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@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 maart

4e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: Mauritz Andries (priester)

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 2 april

5e zondag van de vasten

Verzoeningsviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

In het weekend van 1 en 2 april

houden wij terug onze

inzamelactie van kledij.

Gelieve bij de grote kuis in uw

kleerkast dus rekening te houden

met deze actie voor het goede doel.

Meer info hieronder.

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 maart

4de zondag in de veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 2 april

5de zondag in de

veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Walter Verelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 26 maart

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 2 april

Vijfde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 9 april

Palmzondag

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.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

INZAMELING

kïeding, schoenen, linnen, de-

kens,.

WMH is een vzw die ais doel

heeft ontwikkelingsprojecten over

de hele wereld te steunen. Haar

werkings- en projectmiddelen haalt

WMH hoofdzakelijk uit de inza-

meling van kledij. Die kledij wordt

deels ingezet in humanitaire pro-

jecten en deels verkocht om, met

de opbrengst hiervan, projecten fi-

nancieel te steunen.

U kan ons helpen door via deze weg

textiel in te zamelen!

Meer info: www.wereldmissie-

hulp.be

Breng de goederen voor Wereld

Missie Hulp naar

Sint-Franciscuskerk Tiensesteen-

weg, Heverlee Zaterdag 1 en zondag

2 april, tussen 9u - 12u

Gelieve de zakken goed dicht te bin-

den a.u.b.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 23 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag 24 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 26 maart

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

Broederlijk Delen

Dinsdag 28 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 29 maart

20.00 u. Kernvergadering Samana

Donderdag 30 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 31 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 2 april

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

Broederlijk Delen

Sint-Franciscus

Woensdag 22 maart

VM: De Ark

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 23 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 24 maart

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

Zaterdag 25 maart

20 u.: Afrika Filmfestivalbuurtco-

mité Michotte

Zondag 26 maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 28 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 29 maart

9.30u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

DIT IS LEUVENS Meest gebruik-

te aidsremmer. Iedere dag ster-

ven wereldwijd maar liefst driehon-

derd kinderen aan aids. Het Leu-

vense Rega instituut ontwikkel-

de Tenofovir, een nieuwe aidsrem-

mer. Het geneesmiddel werd zon-

der winst aan 68 landen verkocht

en werd zo in één klap de meest ge-

bruikte aidsremmer ter wereld.

(Uit Info-blad Leuven - LVN van 3 maart

2017)
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* Don Bosco anno 1967-1968 *

KERKENBOUWZONDAG

Op zondag 26 november wordt in

alle kerken van het bisdom de aan-

dacht gevraagd voor de moeilijkhe-

den der kerkenbouwers-parochies.

Deze aandacht zal zijn weg moeten

vinden in een geldelijke bijdrage.

Onze parochie heeft verschillende

peterparochies gekregen, d.w.z. al

wat de mensen van die parochies

bij mekaar brengen zal mogen die-

nen voor onze kerkbouw. Daarom

zullen we, de priesters samen met

een veertigtal bereidwillige mede-

werkers, in deze verschillende pe-

terparochies onze bouwproblemen

voorleggen We danken ten zeerste

deze bereidwillige medewerkers. In

onze parochie zal op deze 26 nov.

zondag E. H. Prof. Goossens pas-

toor zijn. Moge deze dag ons allen

helpen nog dieper door te dringen

in de betekenis van "samen paro-

chiezijn".

Parochieblad 23 november 1967

UURREGELING DER ZONDAG-

VIERINGEN

We hebben nog een week gewacht

om zoveel mogelijk voorstellen i.-

v.m. verandering der zondagsmis-

sen binnen te krijgen. Als we het

resultaat der voorstellen procents-

gewijze willen weergeven, krijgen

we volgend voorstel:7 op tien stel-

len voor de twee missen te laten

samenvallen tot 8 u.;1 op tien tot

7.30 u.;1 op tien om 8.30 u. te be-

houden;en 1 op tien om 7 u. te be-

houden.Deze opiniepeiling maakt

de beslissing overduidelijk: we zul-

len de twee missen t.t.z. 7 en 8.30 u.,

latensamenvallentot8u.

Parochieblad 21 december 1967

APRIL: BEGIN DER BOUW-

WERKEN-JEUGDLOKALEN

Onder leiding van een bouwkun-

dig ingenieur Tony Vriendts zal de

Bouworde op 4 april een aanvang

nemen met het bouwen der jeugd-

lokalen voor de jongens. We begin-

nen eerst met de jeugdlokalen voor

de jongens:1. omdat die plannen het

vlugst vorderen;2. omdat de jeugd-

beweging niet te lang zonder eigen

lokaal mag blijven (als het slecht

Noodkapel Don Bosco anno 1959

weder is of als ze bij mekaar willen

zitten of iets bepraten of een gezel-

schapsspel willen doen enz.)Vanaf

5 april zouden we elke dag 10 vrij-

willigers-medewerkers kunnen ge-

bruiken.Wiebouwtermee?

Voor wie het misschien nog niet

moestweten!

De dienst voor stedenbouw heeft

de inplanting voorzien daar waar

nu het kapelleke en de jeugdlokalen

der jongens staan. Deze eis tot zul-

ke inplanting is al heel oud. Reeds

E.H. Van Hoorebeke was in over-

leg om de landbouwgrond naast de

kapel, aan te kopen. Hij wist reeds

dat deze gebouwen vroeg of laat

moesten vervangen worden. De ei-

sen van de urbanisatie en inplan-

ting nemen steeds nieuwe vormen

aan. Wat normaal is. Neem maar de

eisen voor het parkeren. De toene-

mende wagens vragen stationeer-

mogelijkheden. We moeten bij de

nieuwbouw (het is een gemeen-

schapsgebouw voor openbaar nut)

50% parkeerruimte voorzien. Dat is

natuurlijk heel wat. Dat komt wel

voor mekaar, maar we zullen moe-

ten breken. Afstand doen doet altijd

pijn, maar als daaruit nieuw leven

kan groeien, doet het de mens in

hoopleven.

Parochieblad 4 april 1968

BESTE VRIENDEN VAN DON

BOSCO-PAROCHIE

Het was voor mij een diepe vreug-

de U allen te mogen toespreken

in de innig-meegeleefde Eucharis-

tievieringen van vorige zondag.De

sterke missiegeest en de schone fa-

milieband in uw enig-schone Don

Bosco-parochie heeft me werkelijk

getroffen. Ik dank U ieder afzonder-

lijk blij en oprecht voor uw sym-

pathieke en milde offergaven die

de formidabele som opbracht van

16.200 fr.!Ik dank ook heel bijzon-

der voor het prachtige initiatief zo

fijn gevonden door de Chiro-meis-

jes, die onze missie steunden met

2.600 fr., door hun lekkere wafelen-

bak. Proficiat, ijverige Chiro-meis-

jes! In naam van uw arme vriendjes

uitCaracas,mijndiepsteDANK!

Zr.Petra

Parochieblad 22 februari 1968

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

3FEDERATIE FRANDO

DEMAIN

Documentaire met nabespreking

Lost negatieve berichtgeving de

ecologische, economische of socia-

lecrisisop?

Zetten dreigingen werkelijk aan tot

actie of hebben inspirerende voor-

beelden en optimistische verhalen

meerimpact?

Het doemdenken beu, reizen Cyril

Dion en Mélanie Laurant met een

vierkoppig team naar tien verschil-

lende landen. Ze ontmoeten er pio-

niers die landbouw, economie, de-

mocratie en opvoeding heruitvin-

den. Door deze positieve en con-

crete initiatieven samen te brengen,

schetst de film ‘Demain’ een hoop-

vol toekomstbeeld. Zo zou de we-

reldermorgenkunnenuitzien!

Wanneer : op donderdag 6 april

2017van19.30tot22.30u.

Waar: LDC Wijnveld 14 – 3000 Leu-

ven

Prijs:5euro

Begeleiding:TinyAlaerts

Praktischeinfo :

Deze activiteit kadert in het project

van Broederlijk Delen ‘Dwars door

de boerenbuiten’, wandeltocht van

Leuven naar Sint-Truiden voor

BurkinoFaso.

Meer info over dit project en over

alle activiteiten die in dit kader aan-

gebodenworden,vindjeop

www.dwarsdoordeboerenbuiten.be

enop

www.vormingplus.be/boerenbuiten

EENDAGJELüDENSCHEID

Goedeburen,bestevrienden

Wat hebben het Krakauplein, de Cristi-

anlaan en de Den Bosch-, Rennes- en Lü-

denscheidsingel met elkaar gemeen? Dat

het straatnamen van Leuven zijn, juist.

Maar ook: dat ze genoemd zijn naar onze

vijf zustersteden. Binnenkort kan je met

de stad op citytrip naar het verrassend

mooie Lüdenscheid.

Op zaterdag 1 april – geen grap! –

kan je mee op daguitstap naar Lü-

denscheid. Je vertrekt om 7.15 uur

met de bus op Parking Bodart, waar

je rond 21 uur opnieuw aankomt.

Ophetprogrammaondermeer:

- Een rondleiding door de oude stad

- Een bezoek aan Phänomenta, een

wetenschappelijk centrum waar je

kan experimenteren met reuzegro-

te zeepbellen of kijken zoals een kip

- Een bezoek aan het stedelijk muse-

umende stedelijke galeriemetwerk

vanbekendekunstenaars

- Een geleide wandeling langs het

stuwmeer, gecombineerd met een

bezoek aan de Homert-uitkijktoren

en een rit langs de oude kazerne van

hetBelgischgarnizoen

Deelnemen kost 11 euro. Alle infor-

matieoverdetripvindjeop

www.leuven.be/ludenscheid.

Inschrijven kan vanaf 10 maart tot

enmet23maart2017

Info: afdeling stadsmarketing I ver-

zusteringen@leuven.be

Tel.016272273

(Uit info-blad Leuven LVN van 3 maart

2017)



PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADE-

RINGEN

InSint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de Chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

HyacintheSymons

viamobiel:0487/474604of

viamail:

verhuur.donbosco@gmail.com

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag23maart2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28maart2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

POSITIEVE MENSEN LADEN JE

OPbzn

HULPBIJLAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of…mijnpcdoetraar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

verskomennietaanhuis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€5,vooraftebetalen

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

Plaats,dagenuur:

dinsdag 28 maart 2017: 1 persoon

om9.30en1persoonom10.30u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven.

4 FEDERATIE FRANDO

Omdeaandacht

ophetAfrikaFilmfestival

tetrekkenzijnervooraf

voorstellingenin

deLeuvensebuurten.

www.afrikafilmfestival.be

* Filmavond in Ontmoetingscen-

trumSint-Franciscus

Op zaterdag 25 maart 2017 om 20.00 uur

Ontmoetingscentrum Sint-Franciscus

Tiensesteenweg190, 3001Heverlee

Organisatie:BuurtcomitéMichotte

Inkom:Gratis

Sint-Franciscus doet mee met de

film:Difret

Zeresenay Berliane Mehari – Ethio-

pië,2014 (99min.)

Amhaars gesproken, Nederlands

ondertiteld

De 14-jarige Hirut wordt op weg

van school naar huis door enke-

le mannen te paard plots vastgegre-

pen en meegenomen. Volgens een

eeuwenoude traditie moet de man

de vrouw waarmee hij trouwen wil

ontvoeren. Hirut probeert te ont-

snappen maar schiet per ongeluk

haar zogenaamd toekomstige echt-

genootneer.

Beschuldigd van moord krijgt ze de

hulp van een jonge advocate die op-

komt voor de rechten van de vrouw

in Ethiopië. Hun strijd tegen het

onrecht begint, maar kunnen ze

één van de meest gangbare gebrui-

ken van Ethiopië wel bestrijden?

* Filmavond in Ademtocht – Don

Bosco

Op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur

Don Boscocentrum Kessel-Lo (Adem-

tocht)

Ortolanenstraat6, 3010Kessel-Lo

Inkom:Gratis

DonBoscodoetmeemetdefilm:

Patience, patience, t’iras au paradis

Hadja Lahbib, RTBFjournaliste en

dokumentatiemaakster

België,2014 (85min.)

Frans/Arabisch gesproken, Neder-

landsondertiteld

De film volgt het wedervaren in

België van een groep Marokkaanse

vrouwenuitdeeerstegeneratie.

“Geen haast, geduld, jullie komen

wel in de hemel!” dat hoorden de

vrouwenhunlevenlang.

Toen zij naar België kwamen, werk-

ten hun mannen hard, maar zij

moesten thuisblijven, het huis-

houden doen en voor de kinderen

zorgen.

Nu ze ruim over de zestig zijn, en

hun kinderen volwassen, rest hen

niet veel buiten het dagelijks ge-

bed en de wekelijkse boodschappen.

Nooit namen ze de metro, nooit

gingen ze eens weg uit Molenbeek,

lezen of schrijven leerden ze niet…

Stap voor stap krijgen ze de smaak

vandevrijheidtepakken.

Een hartverwarmend en humoristisch

portretvanzevensterkevrouwen.

Davidsfondscultuurreizen

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan

Vaticaanstad, de kleinste en bijzon-

derstestadsstaat

* Jeruzalem, Bethlehem, Jericho… in

devoetsporenvanChristus

* Israël Museum met het schrijn

van het boek met de Dode Zeerollen

* De beroemde piramides en het is-

lamitisch patrimonium in Caïro

* Interreligieuze debatten met loka-

levertegenwoordigers

Historische en actuele benadering

van de 3 monotheïstische godsdien-

sten.

Reisdata:24mei–3juni2017

Reissom:perpersoon

2-persoonskamer:3.395euro

Toeslag 1-persoonskamer: 560 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60

euro

Inbegrepenindeze reissom:

* Unieke bezoeken en contacten met

lokale vertegenwoordigers van de 3

monotheïstischegodsdiensten

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Begeleiding en deskundige toe-

lichtingdoorHansGeybels

*Lokalegidsen

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te gast in Isra-

ëlenEgypte‘

* Overnachtingen met ontbijt in

uitstekende viersterrenhotels in Je-

ruzalem en Rome en een vijfster-

renhotel inCaïro

* Maaltijden volgens programma in

lokalerestaurantsofdehotels

* Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caï-

ro-Brussel met Royal Jordanian via

Amman,deluchthaventaksen

* Transvers en vervoer ter plaatse

in comfortabele autocar, in Rome

gebeuren sommige verplaatsingen

met het openbaar vervoer (inbegre-

penindereissom)

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25

Begeleiding: Hans Geybels, stu-

deerde geschiedenis, godsdienstwe-

tenschappen en godgeleerdheid aan

de KU Leuven en in Oxford. Hij

is deeltijds docent aan de faculteit

Theologie en religiewetenschappen

vandeKULeuven

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

JERUZALEM, CAIRO & ROME

VASTEN!

Een mooie tekst van Oosterhuys

wil ons leidmotief zijn in deze veer-

tigdagentijd:

'Lieve Boetseerder, trek ons uit

de klei'. Een mens van de aarde

zijn we, door God geboetseerd, be-

zield met zijn levensadem. Maar de

verleiding is groot om die levens-

kansen te misbruiken. Daarom ziet

de wereld er allesbehalve rooskleu-

riguit.

Deze vastentijd is er om orde op za-

ken te zetten, om het schoonste in

onsnaarboventehalen.

Broederlijk Delen reikt ons een

kieswijzer aan waarop we wekelijks

waarden bevestigen, die gemeen-

schappen in Burkina Faso voeden

bij hun engagement en die ook

voor ons hier inspirerend kunnen

zijn.

Sint.Franciscusviering5/3/2017
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