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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie heeft niets te maken met den-
ken of analyse, maar is een weg van aan-
dacht: pure, eenvoudige en totale aan-
dacht. De discipline bestaat erin te leren

luisteren met het hart. Denk niet dat het

gaat om het luisteren naar een boodschap.

Alle woorden, beelden of gedachten die ons

gedurende de meditatie bereiken kunnen

we gerust beschouwen als de weerspiege-
lingen van ons eigen scherm van bewust-
zijn. In het gebed gaan we dieper dan ge-
dachten en alle mentale activiteiten. In

alle eenvoud en in alle zachtheid – die

attributen van liefde – gaan we naar de

Geest.

Laurence Freeman – Uit: ‘Spreken-
de stilte’

Op maandag 24 apri 2017 komen we
deze maand een tweede keer samen
voor onze meditatie. Afspraak om
20 uur in de stille ruimte “Adem-
tocht” 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

Ons rest alleen de zeer smalle, vaak
nauwelijks vindbare weg:
iedere dag te beleven als was het de
laatste en toch in geloof en verant-
woordelijkheid zo te leven, als had-
den we nog een grote toekomst voor
ons.
Dietrich Bonhoeffer

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Woensdag 12 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 13 april

VM en NM: Samana

Vrijdag 14 april

VM: De Ark
NM: Bar Michotte

Zondag 16 april

11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 18 april

VM: De Ark
14 u.: Seniorencafé
AV: De Ark

Woensdag 19 april

VM: De Ark
13.30 u. SAMANA CREA
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 13 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Dinsdag 18 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Woensdag 19 april

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste

communie

Donderdag 20 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 21 april

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Zondag 23 april

12.00 tot 13.00 uur repetitie eerste
communie

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

20.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Guido Lauwerier en François
Barrette
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Vrijdag 14 april

Goede vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Lieven Dries
20.00 u. Goede Vrijdagdienst van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectors: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 15 april

Stille zaterdag

20.00 u. Paaswake
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Jaak Jaeken en Karel De
Rocker
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 16 april

Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Karel De Rocker en Guido
Lauwerier
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v.
Katleen De Vos
Orgel: Herman Baumers

Maandag 17 april

Paasmaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Thierry Van Craenem

Zondag 23 april

Beloken Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Eerste

communievoorbereiding

Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lectors: kinderen en ouders eerste
communie
Zang: Pieter
Orgel: Johan

SINT-ANTONIUS

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

20 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistenten: Mathieu Voets en Hilde
Pex
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: Walter Verelst
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

15 u. Kruisweg

Voorganger: Caroline Van
Audenhoven
Assistent: Mieke Vanhooymissen

20 u. Kruis- en boeteviering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mirjam Van Lammeren
en Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 15 april

Paaszaterdag

20 u. Paaswake opgeluisterd door
het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Mathieu Voets
Homilie: Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 16 april

Pasen Verrijzeniszondag

11 u. Plechtige viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 23 april

2de Paaszondag - Beloken Pasen

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: Reynold Janssens
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

20.00 u. Viering
Solidaire liefde

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

20.00 u. Viering
Leven voor allen

Zaterdag 15 april

Paaswake

20.00 u. Viering
Nieuwe schepping: dag één

Zondag 16 april

Pasen

10.30 u. Paasviering
Nieuwe schepping: dag één

Zondag 23 april

Tweede paaszondag – Beloken Pasen

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

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

Verrijzen is niet lam blijven maar
vechten tegen alles wat mensen klein
maakt. Iets van jezelf prijsgeven, een
stukje leven voor de anderen en
samen kleine wonderen doen.
Verrijzen is bevrijding en
ontplooiing brengen. Maar wie
werkt aan opstanding stelt zich bloot
aan kritiek. Je kunt naïef gevonden
worden, je kunt onbegrip en soms
zelfs verwijten krijgen. En toch!
Pasen betekent dat je je niet neerlegt
bij de slapende meerderheid. Je trekt
je op aan het verhaal van die Ene die
is opgestaan uit de dood. Maak de
poort van je hart open! Word
wakker, sta op! Haal diep adem! Leef
lichter en tenvolle, zoals het leven
bedoeld is! Uit THOMAS -

www.godsdienstonderwijs.be

VIERINGEN

Vriendschap is belangrijk in je

leven, soms duurt een vriend-
schap voor altijd; soms maar even.
Vriendschap is gebaseerd op respect
en vertrouwen, een hechte band
met elkaar waarop je kunt bouwen.
Vriendschap is aan elkaar dingen
kwijt te kunnen, alles elkaar te gun-
nen. Vriendschap is een schouder
om tegen aan te leunen, elkaar in
moeilijke tijden te steunen. Vriend-
schap is zo onmisbaar, het geeft je
leven vreugde; echt waar. BGB
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SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust:

het geheugen is zoals een puzzel,

soms ontbreekt er een stukje en pas

na een tijdje zoeken vinden we het

stukje terug. Waarom niet schaken,

scrabbelen of rummicub? Het ver-

hoogt je concentratievermogen en

verbetert je logisch denken. Daar-

om wordt schaken en scrabbelen

sterk aanbevolen voor senioren. In-

dien je je geheugen progressief wil

verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van 14.00

u. de schaak-, rummikub- en scrab-

blekunstbeoefenenofaanleren.

Seniorama vzw Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Kernenergie:QuoVadis?
Verrassende waarheden en on-

waarheden omtrent radioactiviteit,
nucleaire afvalstoffen en scheurt-
jescentrales
Prof. Walter Bogaerts (Faculteit In-

genieurswetenschappen)

Dinsdag 18 april 2017

Fagen (bacterie-etende virussen):
sluipschutters tegen de superbacte-
rie?
Prof. Rob Lavigne (Faculteit Bio-in-

genieurswetenschappen)

Dinsdag 25 april 2017

Inlichtingen:
Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat
22-3000Leuven
Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)
Dinsdag 18 april 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Voor meer info:

016254436

Fietsdagtochten
Vrijdag 21 april 2017 - ROB route -
vlak(72km)
Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Leuven – Wijgmaal
– Wilsele (16 km) Donderdag 20 april

2017. Bijeenkomst om 9.50 u. in Seni-

orama. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 25 43 07

3FEDERATIE FRANDO

AFBREKERS GEZOCHT

De lastenboeken voor de gemeen-

schapsbouw zijn vertrokken naar

zes aannemers. In de week na Sink-

sen moeten hun prijsaanbiedingen

binnen zijn en rond het einde van

de maand juni, begin juli zou men

moeten beginnen te bouwen. Het

zou toch wel te dom zijn, en "zon-

de van ons spaarpotteke" om de af-

braak van de voorlopige gebouwen

te laten betalen. Dit kunnen we toch

liever zelf rap verdienen! De ma-

terialen moeten nog zoveel moge-

lijk terugdienen. Dus, moeten we

afbreken met veel zorg en kennis

van zaken. Daarom zouden we zo-

veel mogelijk willen werken in klei-

ne ploegen onder leiding van een

"ploegbaas". B.v. een verantwoor-

delijke met enkele helpers voor al-

leswat elektriciteit aangaat. 'nAnde-

re ploeg voor de binnenbekleding.

Weer 'n andere ploeg voor de deu-

ren. Nog een andere voor de buiten-

muren. Nog een voor het dak. En

een voor het gebinte. We zouden

dus zes verantwoordelijken moeten

vinden en een dertigtal helpers. Het

zou toch wel spijtig zijn, indien

we enkele dagen tijdmoesten steken

om overal mensen te gaan vragen en

te smeken om komen te helpen. Als

er zo weinig enthousiasme moest

bestaan rond het bouwen van ons

aller kerk, dan konden we er wel

beter niet aan beginnen. Wie kan

meewerken, zal wel zo goed zijn,

hiervoor zijn naam op te geven. De

afbraak zal dus doorgaan, rond de

eerste juli.

Parochieblad 6 juni 1968

HOE STAAT HET MET ONZE

BOUWWERKEN?

Zoals ge reeds opgemerkt hebt, is

de ruwbouw van de jeugdlokalen

af. Dat is al iets natuurlijk. Maar er

komt nog heel wat bij zien voor zij

in gebruik kunnen genomen wor-

den. Dat betekent dat er nog heel

wat werk te doen blijft. Er zijn heel

wat karweien die wij zelf met ei-

gen middelen zouden moeten op-

knappen en daarvoor zouden wij

toch beroep willen doen om vrijwil-

ligers die eens een avondje kunnen

opofferen om op die manier mee te

werken en heel wat geld in onze zak

te steken. Vele handen maken het

werk licht. Proberen wij dat ook te

bewijzen metterdaad. Zelf meewer-

ken is altijd een sympathieke vorm

vanmeesparen.

Ook voor de afbraak van de voorlo-

pige gebouwen zoeken wij nog en-

kele medewerkers. Wie hieraan wil

meehelpen, late zo vlug mogelijk

ietshoren.

Parochieblad 27 juni 1968

FOTO’S KAPEL

Met veel heimwee zullen wij kor-

telings moeten afscheid nemen van

onze Kapel. Hierin hebben we ze-

ker vele deugddoende momenten

beleefd. Maar ze zal in de weg staan

Noodkapel Don Bosco anno 1959

voor de nieuwe en grotere die er ko-

men moet. Wij mogen echter niet

bij de pakken blijven zitten. Daar-

om werden er enkele mooie post-

kaarten gemaakt als een blijvende

herinnering en als steun om de

nieuwe gebouwen mogelijk te ma-

ken, namelijk een binnen- en bui-

tenzicht en de doopkapel. Wij wil-

len u deze foto's kortelings aanbie-

den. Om echter niet gans achterop

te geraken en het werk te vereen-

voudigen, zoudt gij de initiatief-

nemers een grote dienst bewijzen

door het onderstaand formuliertje

in te vullen en te bussen:bij: Kamers

Armand, Guldensporenlaan 85 of

in de Kapel of op de pastorie, Koets-

weg15.

Naam: ..Adres: ...wenst ... reeks(en)

aan20fr.

Parochieblad 4 juli 1968

BOUW-NIEUWS

Vier aannemers hebben prijzen in-

gediend voor ons gemeenschaps-

centrum.

De Heer Van Den Broeck uit Pellen-

berg, kreeg opdracht tot bouwen,

daar hij de laagste prijs heeft gege-

ven nl. voor de ruwbouw 4.501.391 F
(Let wel: voor de RUWBOUW!). De

werken moeten op 320 werkdagen

beëindigdzijn.

Parochieblad 8 augustus 1968

EERSTE STEENLEGGING

Reeds worden de eerste voorberei-

dingen getroffen om de plechti-

ge eerste-steenlegging van ons ge-

meenschapshuis te doen. Het zal

een verrassing worden! Als U er

ook wilt bij zijn. Wij spreken af :

op zondag 22 sept., in de namiddag.

OK!

Parochieblad 15 augustus 1968

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN * Don Bosco anno 1968 *

a.HetMolenhuisboekje

Al wie in onze database zit krijgt

reeds 38 jaren en viermaal per jaar

het Molenhuisboekje toegestuurd.

Inschrijven of uitschrijven hier-

op kan steeds via info@moulin-

debellemeuse.be of op onze web-

site. Nieuwe deelnemers aan onze

“eigen activiteiten” ontvangen het

boekje enkele keren automatisch.

Verzendingenkostengeld.

Het zou ons genoegen doen, indien

je niet meer geïnteresseerd bent,

onsdatte latenweten.

Voor wie het kan, vragen we een

vrijwillige bijdrage. Deze gift kan je

stortenop

BE57 7343 7723 5635 met de vermel-

ding:bijdrageMolenhuisboekje

b.Denieuwsbrief

Regelmatig verzenden we nieuws-

berichten en herinneringen over

onze activiteiten per e-mail. We

trachten, via dit kanaal, de trouwe

gebruikers van Het Molenhuis te

betrekken bij het dagelijks gebeu-

ren.

Geïnteresseerden sturen een be-

richt aan: info@moulindebelle-

meuse.be of schrijven zich in met

het onlineformulier op onze websi-

te.

c.Dewebsite:
www.moulindebellemeuse.be

Onze website biedt actuele informa-

tie over alles rond Het Molenhuis:

* Het programma van de eigen acti-

viteiten–geactualiseerd

* De aangewezen vervoermiddelen

enreisroutes

* Achtergrond informatie: histo-

riek,verslagen,werken,...

*Kalendersvandebezetting

* Inschrijvingsformulieren en

adressen van de verantwoordelij-

ken

d. Facebook Moulin de Belle Meuse

Sinds enkele maanden vind je ons

ookterugopFacebook!

Contactadres:
vzw“MoulindeBelleMeuse”

p.a. Jo Roels / Koning Albertlaan 143

/3360 Korbeek-Lo ( Bierbeek ) / 0495

506175

HOE ONTVANG IK NIEUWS OVER HET MOLENHUIS?

MOLENHUIS BERISMENIL



Doopsel Tejo Cluts

Leuven is niet alleen een univer-

siteitsstad, maar ook een van de

Vlaamse kunststeden. Een bruisen-

de stad waar het fijn shoppen is

waarna u in talloze cafés en restau-

rants de innerlijke mens kunt ver-

sterken. De boeiende en gevarieerde

geschiedenis en het historische pa-

trimonium van de stad lenen zich

bovendien uitstekend voor een ge-

leidbezoek.

Zin in een leuke cultuur-histori-

sche uitstap met uw vereniging, be-

drijf, familieofvrienden?

Wilt u kennismaken met Leuven,

herinneringen aan uw studenten-

tijd ophalen, genieten van een hap-

je en een drankje onder begeleiding

van een des kundige gids of hebt

u een bepaald thema in gedachten?

Dan bent u bij Leuven+ aan het

juisteadres.

Leuven+, alias de Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond, is een vereni-

ging van gediplomeerde, gemoti-

veerde en enthousiaste gidsen die

allemaal zijn erkend door Toeris-

me Vlaanderen. Naast een uitge-

breid aanbod standaardwandelin-

gen kunt u bij ons terecht voor

wandelingen op maat en voor spe-

ciale doelgroepen zoals mensen met

een beperking en scholen. Wilt u

Leuven zien door de ogen van een

historisch personage, dan vindt u

vast uw gading in de formule ‘Op

stapmet…’

Leuven + biedt niet alleen rondlei-

dingen aan in het Nederlands, maar

ook in het Frans, Engels, Duits,

Spaans en zelfs het Leives. Voor elk

wat wils, dus. Neem gerust een kijk-

je in ons aanbod en neem contact

met ons op voor een wandeling op

maat.

Verder organiseert Leuven + regel-

matig themawandelingen waar ie-

dereen zonder reservatie kan aan

deelnemen.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

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

E-mail: info@leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gmail.com

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

FILM IN SENIORAMA “Taxi Te-

heran” – Iran – 2015 – 82 minuten

van: Jafar Panahi - met: Jafar Pana-

hi. Datum: vrijdag 21 april 2017 van

14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: 5,00 euro, leden

4,00euro

WELKOM BIJ LEUVEN +
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Eugeen Vanhoorenbeke kreeg in 1958 de

opdracht een nieuwe parochie te stichten

in Kessel-Lo. Dat werd de Don Bosco pa-

rochie. Hij was er zeer geliefd.

Diep getroffen door de armoede en miserie

in Zuid-Amerika besloot hij in 1965 zich

de rest van zijn leven in te zetten voor de

armen in de krottenwijken rond Caracas,

de hoofdstad van Venezuela.

Het Caracashulpfonds werd opgericht

om hem te helpen in zijn levensonder-

houd. Maar het fonds groeide uit tot een

steunfonds voor de mensen in Campo Ri-

co. Ook na het overlijden van Eugeen in

1982 bleef het steunen

We drukken een interview af met

de huidige pastoor van Campo Rico

dat recent in de krant ‘El Universal’

verschenen is. In het artikel maken

we kennis met Padre Antonio die

zich naar het voorbeeld van Padre

Eugenio met hart en ziel inzet voor

zijnparochianen.

Vlnr. Pater Andres Mendozza, bevriende collega, Pater Antonio, Pater Eric Tovar

Priester Antonio in de processie vanuit Campo Rico

Padre Eugeen Vanhoorenbeke

Interview met Padre Antonio Cas-

tro,pastoorvanCampoRico

De afstand tussen Caricuao, zijn ge-

boorteplaats, en Campo Rico is zo

groot als de weg die Antonio Cas-

tro moest afleggen om uiteindelijk

priestergewijdteworden.

‘Ik wou onderwijzer, militair of politie-

man worden. Uniformen hebben mij al-

tijd aangetrokken. Dat van de priester leek

me zelfs elegant. Ik had echter veel twij-

fels. Eerst deed ik vier semesters fysica in

de Centrale Universiteit van Venezuela in

Caracas. Ook dacht ik eraan geoloog of in-

genieur in de petroleumsector te worden.

Uiteindelijk heeft de roep van God de bo-

venhand gekregen.‘

Zo vertelt padre Antonio Castro,

pastor van de populaire bario van

CampoRicoinPetare.

‘De wegen van God zijn velerlei. Ik ging

naar de kerk om een meisje dat me erg aan-

trok te vergezellen en zo ben ik zelf in de

kerk beland.’

Dan vervolgt hij, die voordien ver-

schillendemeisjesheeftgehad.

‘In 2003 kwam ik, met veel schrik en zon-

der de barrio te kennen, voor het eerst in

Campo Rico aan om deel te nemen aan

een bijeenkomst van kandidaat-semina-

risten. Aan de buitenkant van de deur van

de jeep, waarmee we naar boven werden

gereden, hing een struise kerel die voort-

durend politieke slogans riep naar aan-

leiding van de aanstaande verkiezingen.

Ik schrok ervan. Later begreep ik dat het

Banban was, een populaire en sociale fi-

guur in de barrio, die ondertussen al over-

leden is. De laatste jaren van zijn leven

heeft hij de kerk in Campo Rico flink ge-

steund. Twaalf jaren na dit eerste contact

met Campo Rico werd ik er pastoor be-

noemd. De existentiële leegte die in mij

leefde verdween bij het geluk anderen te

kunnen helpen.’

Over Campo Rico vertelt padre An-

tonio dat er veel gebrek is aan de al-

lernoodzakelijkstedingen.

‘ De armoede, het geweld, de gebrekki-

ge openbare diensten, enz…, drukken een

stempel op de bevolking.’

Meteen, zegt hij erbij, en dit zon-

der bitterheid, dat men een goeie

spirituele conditie moet hebben om

er te wonen en te werken omdat er

aan alles gebrek is en dat ieder soci-

aal werk met de blote handen moet

gebeuren. Dikwijls komen ouders

bij hem om oriëntatie over hoe ze

de kinderen kunnen opvoeden. Op

andere tijden is hij vrederechter bij

familiale geschillen. Zieken vragen

om hen aan medicijnen te helpen

en daarnaast is hij ook nog kapelaan

bijdepolitievanPetare.

‘Regelmatig komen mensen mij om eten

vragen. Dat is heel hard voor mij om-

dat ik het zelf moeilijk heb en hen niet

veel kan helpen. Toch blijf ik vertrouwen

op de goddelijke Voorzienigheid. Waar nu

de kerk staat, was vroeger het vuilnisstort

van de barrio. Zo zien we dat God iets

moois maakt van hetgeen totaal afgedaan

heeft.

Hier zijn anderhalf jaar geleden twee

priesters gewijd, Adolfredo Pérez en Andrés

Eloy Mendoza. Een familie van de bar-

rio is vorig jaar vertrokken naar Sint-Pee-

tersburg (Rusland) voor een project van

evangelisering. Anderen zijn zich aan het

voorbereiden op taken elders. Er zit pit

in de kleine en soms onbeduidende paro-

chie van Campo Rico en dat terwijl te-

genwoordig de teruggang van het geloof

verder gaat. Die teruggang leidt tot het

verlies van vele andere positieve waarden.

Men schrikt voor de huwelijkstrouw, men

lacht met het celibaat, enz…’

We krijgen het door dit interview

nogeensbenadrukt:

De mensen van Campo Rico hebben

hetergmoeilijk.

Laten we beseffen dat wij het eigen-

lijk nog niet zo slecht hebben en

best wat van onze rijkdom kunnen

delen met de mensen en jongeren

vanCampoRico.

Hiervoor hoeven we geen grootse dingen te

doen. Een extra bijdrage op onze rekening

BE06 4310 2248 0122 van het Caracas-

hulpfonds volstaat om hen te hel-

pen en de jongeren in hun studies

entoekomsttedoenslagen.

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij

EddyDeroost,

Verenigingstraat41

3010Kessel-Lo.

Tel.016253523.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een fiscaal attest wegens schenking.

(Uit het driemaandelijks tijdschrift

vzw Caracas Hulpfonds nr 1 – janu-

ari/februari/maart2017)

HET HART ZEGT TIK-TAK

NIET TAC-TIEK

bzn

PADRE ANTONIO - Pastoor in Campo Rico
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