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Veertigdagenvastentijd

alles durven toevertrouwen,

aan de tijd en de ruimte,

aan elkaar, aan de aarde,

aan God.

Veertigdagendetijd

om vert rouwen te putten,

te leren van anderen hier en ver weg,

om de relaties in je bestaan

te herijken en te herstellen,

de relaties met je medemens,

dichtbij én veraf,

met de aarde, met jezelf,

met God.

‘Ikbenomdatwijzijn‘

Deze relaties worden prachtig uit-

gebeeld in het hongerdoek van dit

jaar: ‘Ik ben omdat wij zijn’ geschil-

derd door de in 1966 in Nigeria ge-

boren kunstenaar Chidi Kwubiri.

De titel van de hongerdoek verwijst

naar een Afrikaans spreekwoord: ‘Ik

ben omdat jij bent – en jij bent om-

dat wij zijn’. Dit gezegde impliceert

dat het tot het mens-zijn behoort

Hongerdoek - Chidi Kwubiri

deel van een relatienetwerk te zijn,

waarbij wederkerigheid van funda-

mentele betekenis is. We zijn alle-

maal met elkaar verbonden en op el-

kaaraangewezen.

Jezelf ontwikkelen komt tot stand

door relaties, die gekenmerkt wor-

den door solidariteit en zorg voor

elkaar. Wanneer we in solidariteit

opkomen voor anderen, dan ont-

vangen we in gelijke mate als we ge-

ven.

Vasten

Wij vasten niet

voor onszelf

maar voor de ander,

delen tot ieder

genoeg heeft om

goed te leven.

Hoemoetenwijvasten?

1.Vastenensociaalengagement

Mensen bevrijden, je brood delen

met de hongerige, vluchtelingen in

huis nemen, de naakten kleden: dat

is het vasten die de Ene, God bevrij-

der,verkiest.

Dat is het profetisch antwoord van

Jesaja op onze vraag: hoemoetenwij

vasten. Geen woorden maar daden,

een duidelijk sociaal engagement

naar onze medemens wordt van ons

gevraagd.

De mensen die in 1960 Broeder-

lijk Delen hebben opgericht heb-

ben deze Bijbelse boodschap zeer

goed begrepen in de naamgeving

Broederlijk Delen als in hun eerste

affiche waarop een gebroken brood

stondafgebeeld.

Tournee minerale, veertig dagen

zonder vlees, zijn initiatieven die

sterk aanspreken, die veel mensen

bewegenmeetedoen.

Je wordt geïnformeerd wat een

maand zonder alcohol of zonder

vlees met je lichaam doet. Het zijn

acties die zich situeren in het ka-

der van gezondheid, ziektes voor-

komen, maar zijn daarom nog geen

religieusvasten.

Toch spreekt ook de profeet Jesaja

ons aan alsof we ziek zijn en nood

hebben aan herstel. Je zult snel her-

stellen, schrijft hij. En hoe herstel-

len wij? Wat is het medicijn? Het

doen van gerechtigheid, je gerech-

tigheid gaat voor je uit. Opnieuw

hetsociaalengagement.

2.Vasten en veranderen van levens-

stijl

Toch begrijp ik de vraag van men-

sen om te verduidelijken wat vasten

vandaagzoukunnenbetekenen.

De sociale Bijbelse basis kennen we.

En we beseffen dat de veertig dagen

slechts een periode van bewustwor-

ding is opdat we tot een levensstijl

komen in relatie met de medemens,

denatuurenGod.

Broederlijk Delen doorbrak het

ontwikkelingsmodel van wij en

onze pater missionaris. Zij ging

samenwerken met partners in het

zuiden en met de tijd ging niet de

gever maar de lokale partner bepa-

len waaraan zij het meest nood had-

den.

De laatste jaren zet ook Broeder-

lijk Delen in op het promoten van

een andere levensstijl die rekening

houdtmetmensenaarde.

Toen ik in 2013 uitlegde wat het

hedendaagse vasten kon betekenen

verwees ik naar het, door Kate Ra-

worth, een Britse wetenschapper,

getekende beeld van de donut met

een humane binnencirkel waarin

ons gevraagd wordt recht te doen

aandemedemens:

voor ieder eten en drinken,

voor ieder drinkbaar water,

voor ieder een leefbaar inkomen,

voor ieder een job, niet werkloos,

voor ieder een politieke stem,

voor ieder gelijke sociale kansen,

gelijkheid tussen man en vrouw.

Bij de donut is ook een ecologische

buitencirkel waarin gevraagd wordt

eerbied te hebben voor de aarde en

niettenkostevanhaarte leven.

In zijn encycliek Laudato Si brengt

donut met een humane binnencirkel

paus Franciscus het ecologische én

het sociale vraagstuk samen in een

‘integrale ecologie’. Elke ecologi-

sche benadering moet een sociaal

luik bevatten dat rekening houdt

met de fundamentele rechten van

de armen en de achtergestelden, zo

schrijfthij.

Wij zouden kunnen zeggen dat de

paus het sociaal engagement van de

bijbel verbreed heeft met een eco-

logische dimensie. Wij zullen ons

herstellen als wij de relatie met de

medemens én de relatie met de aar-

deherstellen.

Doen wij op deze wijze recht aan

de mens en aan de aarde, dan zal

ook God ons roepen beantwoorden:

Hierbenik.

Lees verder op pagina 3
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Op donderdag 9 maart namen wij in

de Sint-Antoniuskerk afscheid van

Reynold Janssens.

Reynold werd geboren in Tonge-

ren op 27 december 1987 en is on-

verwacht overleden te Leuven op 2

maart. Reynold was de kleinzoon

van (+)Paul en Lydie Verelst-Verbei-

ren.

Op zondag 23 april om 11 uur is

er een herdenkingsviering in de

Sint-Antoniuskerk.

Jouwwens, onsverdriet

Jouwleven,ons leven

Jouwkracht, onzehoop

Jouwaanwezigheid, onswarmgevoel

Jouwuniekheid, onsgemis

Jij voorons,

Jij blijftbij ons

AFSCHEIDSVIERING

IN SINT-ANTONIUS

We zullen je meenemen in moeilijke mo-

menten

maarwezullen jouvooralkoesteren

inmooieherinneringen.

In de viering van 5 maart 2017 in het

Don Boscocentrum herdachten wij

Rudy Sente.

“Wij verwelkomen vandaag Josine,

Nathan en Jessica samen met hun

familie.Zonder Rudy waren zij er

niet.Al is hij reeds tien jaar fysisch

niet meer onder ons, toch blijft hij

met ons verbonden.Liefde is sterker

dan de dood.”

GEDACHTENIS

In de mens leeft een heimelijk we-

ten, dat de echte stilte, waar zijn

ziel naar uitgaat, meer is dan al-

leen maar de weldadige afwezigheid

van lawaai, en ook meer dan alleen

maar een tegenwicht van rust tegen

onrust en een te grote eis aan het

lichaam, meer ook dan wat simpel

nodig is voor alle geestelijk leven

of als voorwaarde voor gezondheid

van de ziel.

Het is een weten, dat de echte stil-

te in de grond meer is dan vereiste

of voorwaarde voor gelukkig leven,

dat zij veeleer identiek is met de er-

varing van het leven zelf, dat bezig

is in vervulling te gaan.

Veertig dagen de tijd. Veertig dagen

alles durven toevertrouwen aan de

tijd en de ruimte aan elkaar aan de

aarde aan God. Veertig dagen de tijd

om vertrouwen te putten, te leren

van anderen hier en ver weg om de

relaties in je bestaan, te herijken en

te herstellen, de relaties met je me-

demens, dichtbij én veraf, met de

aarde, met jezelf, met God. Uit de

Franciscusviering12/3/16

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

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: Anna Rusakova

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.

Zondag 9 april

Palmzondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 9 april

Palmzondag - viering met

palmwijding

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Myriam Neves en Hilde

Pex

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 2 april

Vijfde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 9 april

Palmzondag

10.30 u. Viering

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

20.00 u. Viering

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

20.00 u. Viering

Zaterdag 15 april

Paaswake

20.00 u. Viering

Zondag 16 april

Pasen

10.30 u. Paasviering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

OpenvoormijdedeurvanUwhuis.

Ik wil naar binnen Hem bedanken. ps.118

Opgenomen in de grenzeloze lief-

de van de Heer, is van ons heenge-

gaan Zuster M. Kristina Anna Ma-

ria Dierickx, geboren te Wemmel op

17 februari 1928 , Claris geworden te

Leuven op 14 augustus 1960 en plots

overleden te Heverlee in Home Vo-

gelzang op 2 maart 2017.

De Verrijzenisliturgie vond plaats

in de kapel van de Zusters Clarissen

te Kessel-Lo op donderdag 9 maart

2017. Ze werd nadien ten grave ge-

dragen in de Abdij van Park.

Dank aan allen die de Heer danken

voor haar.

Op zondag 12 maart werd in de

Sint-Franciscuskerk tijdens de vie-

ring het gedachteniskruisje opge-

hangen en we zullen haar geden-

ken in de viering van Allerheiligen

op 1 november 2017.

Zr. Kristina, verpleegkundige van

beroep, monitrice in Sint-Rafaël,

was zeer geliefd door iedereen. Ze

was vriendelijk, innemend, zacht-

aardig en had een luisterend oor

voor iedereen. Ze werkte vele jaren

in de hostiebakkerij en in de tuin.

Met haar zeer mooie stem deed ze ja-

renlang de voorzang tijdens de vele

gebedstijden in de kapel. Al gerui-

me tijd was ze wat verward, maar

ze was uiterst dankbaar voor elke

dienst aan haar bewezen. Zij was

een parel voor de Heer.

ZusterKristina,

Wat we vooral van u onthouden is uw

veel uitgesproken „Dank U“! Talrijke ver-

pleegkundigen hebt ge mee helpen oplei-

den in het Sint-Rafaëlziekenhuis. Velen

hebben daarvoor „Dank U“ gezegd. Nu

nog horen we dat bij vele oud-leerlingen

zeggenoveru.

Hoeveel hostiekoeken hebt ge niet gebak-

ken en uitgeboord in uw lang kloosterle-

ven.

Uw voorzang in onze gezongen gebedstij-

den heeft onze harten meer geopend om

de Heer te aanbidden en om ten beste te

spreken voor zoveelmensen rondomons en

voordegansewereld.

Gewaart eengebedsmens.

Blijf nu onze woelige wereld indachtig

bij de Heer. Gedenk uw lieve familie,

vooraluwbroer enuwmedezusters.

Wij hebben verdriet, maar wensen u geluk

inhethartvandeHeer.

OPGENOMEN IN DE GRENZELOZE LIEFDE VAN DE HEER

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Van uit christelijk perspectief is onze be-

langrijkste levensopdracht: tot eenheid te

komen, communio. Dualisme was het

kenmerk van de dwalingen die de gro-

te eenheidsgedachte, het subtiele even-

wicht in het christelijk perspectief, dreig-

de te vernietigen. Ook stelt het dualis-

me ons voor onmogelijke en onwerkelijke

‘of…of…’ –keuzes die ons nodeloos kwel-

len: God of de mens, de ziel of de naaste,

hetkloosterofdemarkt, enz.

Om deel te hebben aan de christelijke er-

varing van eenheid, de ervaring van God

in Jezus, dienen we eerst deze valse tweele-

digheid inonszelf opte lossen.

John Main – Uit: ‘Van woord naar

stilte’

Volgende meditaties in de maand

april: op maandag 10 en maandag

24 april 2017. Afspraak om 20 uur

in de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 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
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VOETVERZORGING Woensdag 5

april 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa

Ronchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be Prijs per verzorgings-

beurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

WANDELEN MET SENIORA-

MA Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 6 april 2017 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. Voor meer info: 016 23 77 59

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies

en instellingen van je digitaal foto-

toestel en is de handleiding te com-

plex? Dan kun je hier individuele

hulpkrijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht. In-

schrijven via het onthaal 016 22 20

14.Merk en type van fototoestel op-

geven. Toestel moet opgeladen zijn

of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven
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3. Vasten en eerbiedigen van de aar-

de

Vandaag wil ik een stapje verder

gaan in de betekenis van het heden-

daagsvasten.

De aarde eerbiedigen wil zeggen re-

kening houden met de klimaats-

verandering. De partnerorganisa-

ties van BD in het Zuiden vertellen

ons telkens opnieuw over de impact

van de klimaatopwarming. Droog-

te, overstromingen, watertekort en

verwoestijning treffen hen hard.

En zij die arm zijn, beschikken het

minst over middelen om weerwerk

te bieden. Menswaardig leven is dan

niet langermogelijk.

Daarom voert BD dit jaar campagne

onderhetmotto:

StortregenvoorBurkinaFaso

en gun de boeren meer inkomsten,

zodat ze zich kunnen wapenen te-

gendedroogte.

Onderzoek wijst ook uit dat in de

conflict en oorlogsgebieden de kli-

maatverandering, het gebrek aan

water, een onzekere oogst een be-

langrijke rol spelen. Dat wil zeggen

dat het onderscheid tussen oorlogs-

vluchtelingen, economische en kli-

maatvluchtelingenvervaagt.

Zoals het arbeidersvraagstuk het

sociaal probleem was in de vori-

ge industriële revolutie, zal het

vluchtelingenvraagstuk het sociaal

probleem zijn voor de huidige digi-

talerevolutie.

Wij kunnen nu met zijn allen mu-

ren bouwen en optrekken, een po-

litiek voeren van eigen volk eerst,

Amerika eerst enz. om onze wel-

vaartsboot af te schermen van de

vluchtelingendruk.

Dit isgeengoedidee.

Mogen wij tijdens deze vasten anno

2017ons bewust worden van een

nieuwe uitdaging dat het delen van

je brood met de hongerige en het

opnemen van een vreemdeling in je

huis, waartoe de Ene, God-Bevrij-

der, ons oproept alles temakenheeft

met een meer rechtvaardige wereld

waarin wij ons eindelijk kunnen

herstellen van vijf eeuwen uitbui-

ting van de aarde en onze mede-

mensinhetzuiden.

Deze solidariteit is het vasten dat

de Ene, God Bevrijder verkiest. Hij

is immers geen almachtige op zijn

troon, maar iemand die de ellende

van mensen ziet en hun jammer-

klachten hoort en ons zendt naar

mensen in nood om er iets aan te

doen.

Wat vraagt de Heer nog meer van

ons ..

Wat vraagt de Heer nog meer van

ons dan dat wij recht doen en trouw

zijnenwandelenopzijnweg.

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden als

mensennaarGodsbeeld?

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen als ons

isvoorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt dat

wij Gods wil doen en omzien naar

alleswatleeft!

(naar een Australisch lied van Bill Wal-

lace bij Micha 6, bewerkt door Willem

van der Zee. Muziek: Arie Eikelboom. Uit:

Zingend Geloven 5, 80)

JefWauters

Wat het vasten vandaag zou kunnen betekenen

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 29 maart

20.00 uur 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.

BroederlijkDelen

Dinsdag 4 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 5 april

14.00uurCrea-namiddagPasen

Donderdag 6 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 april

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 9 april

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

BroederlijkDelen

Sint-Franciscus

Woensdag 29 maart

9.30u.:OKRATeamvergadering

12.15-15.30u.:EersteCommunie

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 30 maart

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 31 maart

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zondag 2 april

11uur:Zondagscafé

NM:Kalipso

AV:KoorDissonant

Maandag 3 april

14u.:OKRAledenvergadering

Dinsdag 4 april

9.15u.:Samana

14u.:Seniorencafé

Woensdag 5 april

20u.:KoorBlijRondeel

AL LIGT DE ROUTE VAST

HET UITZICHT VERANDERT

STEEDSbzn

WAT JIJ ZOEKT, ZOEKT JOU

bzn
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Lippo Memmi, Laatse Avondmaal, fresco, 14de eeuw, Duomo di San Gimignano (Italië).

Foto: Wikimedia Commons.

INZAMELING van kïeding,

schoenen, linnen, dekens.

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 testeunen.

U kan ons helpen door via deze weg

textiel intezamelen!

Meer info: www.wereldmissie-

hulp.be

Breng de goederen voor Wereld

MissieHulpnaar

Sint-Franciscuskerk Tiensesteen-

weg, Heverlee. Zaterdag 1 en zon-

dag 2 april, tussen 9u - 12u

Gelieve de zakken goed dicht te bin-

dena.u.b.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
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Bij het einde van deze viering wil

ik nog een speciaal woordje spreken

totPastorJefWauters.

Ja Jef, deze week is er al het een en

het ander uitgelekt over deze vie-

ring, maar ik heb toch geprobeerd

van u met een kluitje in het riet

te sturen. Ook al ga je pas binnen

enkele maanden op pensioen toch

wilden we vandaag al, tijdens één

van je laatste vieringen in onze ge-

meenschap, je danken voor het ja-

renlange werk in Frando. Natuur-

lijk ook voor het recentere werk in

onze gemeenschap en de pastorale

zoneKessel-Lo.

Want enkele jaren geleden heb je

de taak van pastor Marcel overgeno-

men

om ook onze gemeenschap te trek-

ken. Niet met als doel om hier elke

week een viering voor te gaan, wel

om vooral achter de schermen onze

Foto: Thierry Van Craenem

gemeenschap te coachen, zoals je

hetzelfaltijdnoemde.

Maar wie is Jef Wauters? Wat

houdthembezig?

Vele mensen hier in de kerk kennen

Jef niet goed of zij percipiëren hem

ten onrechte als een beetje afstande-

lijk, misschien zelfs eigenzinnig.

Na vele jaren is het voor ons dui-

delijk dat onder de schijnbaar har-

de bolster bij Jef een zachte pit van

zorgenbetrokkenheidzit.

Dit hebben wij meegemaakt in

Frando en in onze gemeenschap.

Als administrator besefte je maar al

te goed dat Don Bosco, Sint-Anto-

nius en Sint-Franciscus drie ver-

schillende parochies zijn. Je hebt

gezorgddatwij inFrando

in een diepere eenheid konden sa-

menwerken, zonder onze eigen

identiteit op te geven. Over de soms

opduikende spanningen heen wees

je ons steeds op deze eenheid in ver-

scheidenheid.

Nu doe je dezelfde oefening voor

de zeven parochies in de eenheid

van de pastorale zone Kessel-Lo.

Hier toon je des te meer dat ge-

meenschapsopbouw vanuit de ba-

sis, langzaam groeit in onderling

overleg met de verschillende part-

ners.

Geïnspireerd door de bijbelgeleer-

de professor Smidt, zette je je ook

aan de bijbelstudie. Deze zelfstu-

die van de bijbel vond je ongemeen

boeiend en inspirerend voor je le-

ven als pastor. Op bijbelavonden,

nodigjemensenuit

om zich door de bijbel te laten in-

spireren, in een ruimte door jezelf

geconcipieerd:de“Ademtocht”.

Hier haalde je ook de moed, om

mensen te blijven meenemen in een

grote bewogenheid voor hun mede-

mensen inzonderheid de vele men-

sen aan de rand, de thuislozen, ex-

gevangenen en migranten. Koppig

hield je hierbij vol aan je overtui-

ging. In de Don Boscobar vertel-

de je daarnaast ook over je vrien-

den, Augustinus, Bonhoeffer, Le-

vinas, Oosterhuis en onlangs nog

LeonardCohen.

En dan: “Structuur”.

Structuur is nodig, maar niet te

veel! Leven laat zich niet vatten in

een systeem. Het mysterie van het

leven is daarvoor veel te complex.

'Als je het begrijpt, is het God niet',

zei Augustinus. In eerbied voor dit

mysterie kom je op voor echtheid,

wars van alle schijnheiligheid en

postjes jagerij.

Waar sommigen in het geloof nog

vastzitten in de magie, toonde jij

ons de echte bevrijdende levens-

symboliek. En terwijl velen rus-

tig zwegen sprak jij zelf bij de bis-

schop, om mensen te verdedigen.

Steeds maar bleef je op dezelfde na-

gel kloppen, vaak zonder veel ge-

hoor.

In de gevangenis, een wereld waar

schuld en onmacht voortdurend

door elkaar lopen laat je de stem van

Gods barmhartigheid en vergeving

klinken.Hetmaggezegd Jef, jewerk

als pastor en je werk als aalmoeze-

nier inLeuvenhulp,

liggen in elkaars verlengde. Ze be-

vruchten mekaar. Beiden spruiten

immers uit dezelfde inspiratie en

bewogenheid.

Recent bezorgde je ons nog een kor-

tetekstalsnieuwjaarswens.

In deze woorden ligt, denken we,

de kern van je visie: 'Onherken-

baar als een dienaar, mens zon-

der macht, is jezus hier aanwe-

zig'.

Jef, hopelijk moet het beste nog ko-

menindekomendejaren.

Geniet van de zorg voor zovele

mensen, en hopelijk ook van de

zorg van zovele mensen. Drink ‘s

avonds voor het slapen gaan een

forse bruine Leffe, neem wat tijd om

je geliefde poëzie te lezen, schrijf

nogvelemooieteksten,

en maak jaarlijks met de mountain-

bike of de koersfiets een verrassen-

detochtmetvrienden.

Namens deze gemeenschap, het

team en de werkgroep liturgie mag

ik dan nu zeggen: “bedankt voor

wat je voor ons deed”.Het ga je goed

met hopelijk een goede gezondheid.

Als dank voor je hulp en steun,

als dank voor je ‘Jef’ zijn, onder de

mensen

willen we je graag een klein ge-

schenk geven: een pancarte met een

tekstopjehuidgeschreven.

Dankwoordje voor Jef Wauters tijdens de St.-Franciscusviering van 12 maart 2017

* Don Bosco anno 1968 *

HOE STAAT HET MET DE

PLECHTIGE KOMMUNIE 1968

We hebben dus, in het begin van de

maand januari, bij de ouders van de

plechtige communicanten, een ge-

dachtenpeilinggehouden.

Waar ging het over? Wat werd er

zoal gevraagd?"Of het niet zinvol-

ler zou zijn de plechtige geloofs-

belijdenis tijdens de paaswake te

doen?

Aan een gedachtenpeiling zijn vele

voordelen verbonden.B.v. - het is

duidelijk gebleken dat allen voor-

stander zijn van een en hetzelfde

wittekleed.Dus:uniform.

- de meeste mensen zijn voorstan-

der van een gehuurd kleed.We zijn

daar aanstonds naar gaan informe-

ren, maar deze aanvraag moest voor

25 jan. binnen zijn, daar, dit jaar,

verschillende bisdommen op één

Noodkapel Don Bosco anno 1959

en dezelfde dag de pl. kommunie

vieren. We hadden nog wel de kans

dat er nog enkele kleedjes zouden

over gebleven zijn, maar dan toch

de minst interessante. Dus, dit is

niet geriskeerd. Althans voor dit

jaar niet.- er zijn ook zeer veel ge-

dachten naar voor gekomen over

'n zekere discriminatie. Vele men-

sen (allemaal kerkgaande en zeer

meelevende mensen, die voor zich-

zelf de paaswake zeer betekenisvol

vonden) hebben gezegd dat de vie-

ring tot twee vieringen scheiden

een pijnlijk onderscheid zou te-

weeg brengen. Als dit zo is , mo-

gen we, inderdaad, niemand pijn

doen en de viering dan ook liefst

nietscheiden.

Dus: voor 1968 blijft er één viering

nl. op de vijfde zondag na Pasen, 19

mei. We hopen dat iedereen zal be-

grijpen dat dit het meest logische

besluit kan zijn uit de gedachten die

zijn samengekomen. We danken al-

len die eerlijk hebben meegezocht.

Parochieblad 1 februari 1968

SAMEN OP WEG

Verslag Wijkgemeenschap Casa-

blanca.

Het is boeiend als gewone mens op

wegtezijn.

Is ons gewone leven boeiend? De

gewone mens weet dat hij in de

wereldgeschiedenis niet onmisbaar

is. De gewone mens verlangt toch

op een kleine plek iets te beteke-

nen voor de anderen. Ik moet leven.

De wereld bewoonbaar maken. Voor

dat kleine gewone groepje ruimte

maken. De bekoring voor ons alle-

maal is dat wij bij de pakken gaan

zitten. Dat wij de moed niet meer

opbrengen op weg te gaan. Dat wij

op weg gaan is niet zo vanzelfspre-

kend, het iswel demoeitewaard.Als

wij ervaren dat wij samen op weg

zijn wordt het leven boeiend. Ook

Christus was als gewone mens op

weg. Hij voelde zich best thuis bij

de gewone man. In dat gewone was

Hij juist God voor ons en met ons.

Enkele gedachten uit de informa-

tievergadering van Fons D'Hoogh

hielpen om concreet te bespreken

hoe wij iets kunnen betekenen voor

deanderen.

- Zo zouden wij met tweede Paas-

dag een ontspanningsdag inrichten

voor de jeugd van Casablanca te Bo-

ven-lo. Wie wil, mag meewerken,

om van deze dag iets enig te maken.

- Om financieel onze kampen mo-

gelijk te maken zouden wij in de

paasweek weer een wafelenbak in-

richten. Welke vrouw wil eens niet

haar bakkunst laten zien en bakt

eens een honderdtal wafels. Het is

boeiend samen wafels te bakken en

te verkopen. Misschien nog boeien-

der te eten bij een geurig tasje koffie.

Wie meer inlichtingen verlangt:Regents-

quare 55, tel.287 54;Koetsweg 57.

Parochieblad 21 maart 1968

UITSLAG KERKENBOUWZON-

DAG

Onze sympathieke medepredi-

kanten van kerkenbouwzondag

hebben reeds herhaalde malen,

nieuwsgierig en terecht, geïnfor-

meerd naar de financiële uitslag van

hun werk. We hebben hen steeds

moeten teleurstellen omdat we het

zelf nog niet wisten. De centralisa-

tie van die gelden gebeurt op het

bisdom. Hun administratie moet

het dan doorgeven. Of dit vlug of

minder vlug gaat hangt hoofdza-

kelijk af van de verschillende pa-

rochies. Er zijn parochies die zeer

lang gewacht hebben om hun uit-

slag der omhaling aan het bisdom

te melden. Daardoor kan het bis-

dom het ons ook niet geheel door-

geven. Zelfs nu is er nog een om-

haling achter. Dit komt wel in or-

de. De totale actie voor onze pa-

rochie heeft 273.975 fr. bij mekaar

gebracht. Dat is fijn werk, hé! En

aanmoedigend om volgend jaar nog

eens te herdoen. Misschien met nog

betere middelen. Wie hiervoor goe-

de gedachten heeft... ge weet: steeds

welkom!

Parochieblad 23 mei 1968

EEN DER BRONNEN VAN IN-

KOMSTEN VOOR DE BOUW-

WERKEN

is, weet ge wel, het bruikbaar ma-

ken van allerlei oude voorwerpen,

bv. paardengarelen, koets- en stal-

lantaarnen, oude kerk- e.a. stoelen,

enz.

Wie hierin trek heeft, vindt zijn

goesting wel op Koetsweg 15. Maar

deze dingen sierlijk en bruikbaar

maken, vraagt veel werk en ge-

duld. En hier hebben we nog wel

enkele handen tekort. Wie wil er

zo, op deze manier, meebouwen

aan ons aller gezamenlijke onder-

neming: de bouw van onze gemeen-

schapslokalen? Wie wil zich aan-

melden? Dank op voorhand om uw

flinkemedewerking!

Parochieblad 30 mei 1968
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