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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Jezus vroeg zijn leerlingen niets mee te

nemen voor onderweg: geen stok, geen

voedsel en geen geld. We zouden dit kun-
nen parafraseren voor vandaag, en con-
creet zou dit voor ons inhouden: laat al-
les achter en bekommer u om niets, niet

om wat geweest is, en niet om wat komen

gaat. Laat ook uw ideeën, uwbegrippen en

uw oordelen achter. Ervaar elke moment

metopenhart enwakkeregeest.

Een uitdrukkelijker aanmaning om in

het nu-moment te leven is nauwelijks

denkbaar.

Agnes D’Hooghe-Dumon: Inlei-
ding op de lezing van Benoït Stan-
daert over Evagrius, leermeester

van Cassianus

Onze volgende meditatie, op maan-
dag 19 juni 2017, gaat weer door 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 8 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 9 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Dinsdag 13 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 16 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 7 juni

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 juni

14 uur: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 9 juni

VM: De Ark
NM: Bar Michotte

Zondag 11 juni

11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 13 juni

14 u.: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 14 juni

14 u.: Samana
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

KALENDERBLAADJE

Wij kunnen vandaag onze levens-
voorwaarden zoals die gevormd
worden door klasse, ras, erfelij-
ke aanleg, geslacht, begaafdheid of
toeval niet meer beschouwen als
een netwerk van het lot, waaruit
het geloof ons dan verlost, een ge-
loof waarbij noodzakelijk een los-
making uit de wereld hoort, omdat
vrijheid onder deze omstandighe-
den alleen buiten de concrete voor-
waarden en er ver van af liggen. De
gedachte dat geloof losmaking uit
de wereld is komt voort uit de opvat-
ting dat de dingen en ordeningen
door het lot bepaald zijn.
D. Sölle

BABBEL OP ZONDAG 11 juni

2017. We horen regelmatig op Se-
niorama dat alleenstaande deelne-
mers en vrijwilligers op zoek zijn
naar een moment om gezellig sa-
men te zijn. Ze hebben zin in een
leuk gesprek, een glimlach of wil-
len hun gedachten vrijblijvend de-
len met anderen.
Ben jij iemand die een gezellige
babbel met andere alleenstaanden
ziet zitten? Dan nodigen we je
graag uit op ons maandelijks ont-
moetingsmoment. Deze gaat door
in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo

(Diestsesteenweg 300). Vanaf 14.30
u.is een vrijwilliger van Seniorama
aanwezig.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 juni

Heilige Drie-eenheid

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 18 juni

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Hunin –
Bogaert
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel:Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 juni

Heilige Drie-eenheid

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Kaat Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 juni

Kristoffelviering en -wijding

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: overleden
Kristoffelvrienden
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Misdienaar: Kasper
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 juni

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Geen viering in Don Bosco

Zondag 18 juni

Elfde zondag door het kerkelijke jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Jehebt iemandnodig, stil enoprecht,

diealshet eropaankomt

voor jebidt envoor jevecht.

Pasals je iemandhebt

diemet je lacht enmet jegrient,

danpaskanjezeggen:

Ikhebeenvriend.

ToonHermans

Op woensdag 24 mei 2017 namen
wij in de Sint-Franciscusparochie-
kerk te Heverlee afscheid van me-
vrouw Maria Wuestenberg, we-

duwe van Frans Frederickx † 2001,
lid van Ziekenzorg, lid van OKRA,
geboren te Drieslinter op 15 april
1926 en thuis overleden te Leuven
op 18 mei 2017.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2017.

JE HEBT IEMAND NODIG, STIL EN OPRECHT...

JE BENT OP JE BEST

ALS JE BENT WIE JE BENT

bzn

Dinsdag 20 juni 2017 van 12.30 tot

13.00 u.

Bib Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 –

3000Leuven

Code: 175689 -Bijdrage:Gratis

Nood aan meer duiding bij de actua-
liteit? Stil je honger tijdens de mid-
dagpauze! Neem een kommetje ver-
se soep, open je brooddoos en sta sa-
men met een expert stil bij een bran-
dend actueel nieuwsitem.
Afspraak elke 2de dinsdag van de
maand in de Bib Leuven. Het onder-
werp wordt één week op voorhand
bekend gemaakt.

Praktisch info: Inschrijven is niet
nodig.
Check ook www.soepenfeiten.wee-
bly.com en FB Tussen de soep en de
feiten

Vormingplus Oost-Brabant, Paul
van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-
verlee
tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901
info@vormingplusob.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

BETER EEN

HART ZONDER WOORDEN

DAN

WOORDEN ZONDER HART bzn
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Bezinning

Niet meer vooruit kunnen. Niet meer ach-

teruitkunnen.

Geblokkeerd. Ingesloten.Uitzichtloos.

Bekijkhet eensopeenanderemanier.

Gooihetover eenandereboeg.

Hetkanandersdantotnutoe.

Zo ishetwondervannieuwinzicht:

door gesprek, door lectuur, door een tijd

vanbezinningengebed.

Welkom

De meeste mensen herkennen een

vogelaanzijnlied,

de bomen aan hun bladeren, de ge-

wassenaanhunvruchten,

de seizoenen aan hun kleur en een

vriendaanzijnstapofstem.

Maar hoe kan je de Verrezen Heer

Jezusherkennen?

Dat lezenwe vandaag in het evange-

lievanJohannes.

Evangelie: Joh.21,1-14

Duiding

In het verhaal van Johannes 21 zijn

we terecht gekomen bij een gedesil-

lusioneerde groep leerlingen. Hun

droom van een triomferende Chris-

tus is aan diggelen geslagen. Ze heb-

ben wel gehoord van Maria en de

andere vrouwen dat Jezus is opge-

staan, maar ze weten niet wat daar

van te denken. Verslagen en moe-

deloos keren ze terug naar hun ge-

boortestreek, Galilea: een verarm-

de, verpauperde streek waar men-

sen gebukt gingen onder de Ro-

meinse bezetting en hoge belas-

tingsdruk. De enkele pogingen tot

verzet en opstand waren mislukt

en met veel bloedvergieten onder-

drukt.

Ooit deed Jezus in Galilea zijn eer-

ste tekenen. Het is voor Johannes de

uitgelezen plek om de laatste teke-

nen van Jezus te laten geschieden.

‘Ik ga weer vissen’, verzuchtte Pet-

rus en de anderen gingen mee. Wat

kunnen ze anders dan de draad van

het gewone leven weer oppakken?

Zij gingen vissen maar die nacht

vingen ze niets. Dat is ontgooche-

lend! Er is blijkbar geen weg terug

in het oude leven. Toen het al dag

begon teworden, stond Jezus aan de

oever. De leerlingen wisten echter

nietdathetJezuswas.

‘Vrienden, jongens, hebben jullie

somswatvis?’

Zij antwoorden hem: ‘Nee’ In dat

antwoord ligt al hun teleurstelling

van de nacht besloten. Vissers zijn

het, maar hun netten zijn leeg en ze

hebbennietsomvanteleven.

Jezus staat aan de oever en roept hen

opnieuw, net zoals in het verhaal

van de eerste roeping. ‘Gooi het net

over de andere boeg, werp het uit

aan de rechterzijde van het schip.’

Het is alsof die gestalte weet hoe zij

hun leven op een ander spoor kun-

nen krijgen. Vanaf de oever geeft hij

instructies het over een andere boeg

te gooien: ‘Gooi de netten uit aan

de andere kant van de boot, bewan-

del nieuwe wegen ten leven… Wees

solidair met elkaar zoals ik ben met

jullie en dan zal er toekomst zijn,

danzal jevisvangen,volop.’

Blijkbaar is het niet de bedoeling

dat ze gewoon verder leven alsof er

niets is gebeurd. Want als ze dat

doen, is het inderdaad allemaal te-

vergeefs geweest en heeft de dood

gewonnen. Jezus’ dood is niet het

einde, maar het begin van de Messi-

aanse beweging. Hij roept zijn vol-

gelingen op de overwinning op de

dood te gaan verkondigen. Jezus is

opgestaan. Het is de leerling van

wie Jezus hield, die als eerste be-

greep dat het de Opgestane was die

opdeoeverstond.

En dan, net als bij die eerste roe-

ping, breken ze ook samen het

brood. Jezus wil de opstanding

vieren,dezijneendehunne.

Met samen eten vorm je gemeen-

schap; samen tafelen betekent een

bron van kracht waardoor je dag na

dag uithoudt, samen brood delen

staat symbool voor die nieuwe we-

reld van solidariteit; het Rijk Gods

waariedereentelt.

Wat betekent dit verhaal nu, voor

ons?

De opdracht aan de apostelen wordt ook

ons gegeven:Gooi het over een andere boeg:

En dit kan van alles betekenen: morele

steun zijn, bidden, luisteren, zorg dragen,

er toch maar weer eens invliegen, de eerste

stap zetten, solidariteit tonen met vluch-

telingen,metmensenin…

Jezus is opgestaan; Hij blijft ons oproe-

pen. De droom van het Rijk Gods is niet

aan diggelen, maar leeft. Die droom ligt

nu in onze handen. Zolang wij –samen

als gemeenschap – blijven werken aan die

nieuwe wereld wordt Jezus’ droom waar-

gemaakt.

Voorbeden

*Bidden we voor hen die ijveren

voor vrede en gerechtigheid maar

bij de machtigen der aarde de deur

geslotenvinden.

Dat zij blijven uitzien naar moge-

lijkheden om vastgelopen situaties

opentebreken.

Alsallesduister is

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit

meerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

*Bidden wij voor welzijnswerkers

inNoordenZuid,OostenWest.

Dat zij niet opgeven stappen te zet-

ten om hun gemeenschappen een

beter leventegeven.

Dat wij volhouden aan hun kant te

staan.

Alsallesduister is

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit

meerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

*Bidden wij om vriendschap tussen

mensen.

Dat wij elkaar dragen in tijden van

nood.

Alsallesduister is

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit

meerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

*En bidden we in stilte voor men-

sen en toestanden die ons ter harte

gaan.

Alsallesduister is

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit

meerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Wij sluiten onze voorbeden af door

samentebidden:

Alsdenachtendonkerzijn,

ontsteekeen lampinonzeziel.

Alsde stormraastoverhet land,

weesonsnabij ineenzacht suizen.

Stroomdooronsheen,

weeskracht inons, en liefde,

wees licht inons, enruimte,

leerons stil zijn, leeronsopenzijn,

verbonden met allen, grenzen doorbroken.

Onuitsprekelijke, wees bij ons, raak ons

aan.

Tafelgebed

Zie ons hier staan, schamele ge-

meente die, naar godsvrucht en ver-

mogen, de praktijk van Jezus han-

den en voeten willen geven, die net

als Hij, brood willen delen, vrucht

vandearbeidvanvelen.

Open ons hart, open onze ogen zo-

dat wij zien en geloven dat zijn weg

– die ons onbegaanbaar lijkt – te be-

lopenis.

Wij doen als Jezus en breken brood

om de geest die hem bezielde in ons

telatenherleven.

Vredeswens

Vanaf de oever roept Iemand van

wie veel mensen denken dat Hij

monddood is en voor altijd uitge-

praat. Hij zegt iets merkwaardigs:

Gooi je net, je leven over een heel

andereboeg,

weesgetuigevanhoopenliefde.

Dan kunnen wij uitgroeien tot zijn

volk van vrede. En de vrede van de

Heerzijaltijdmetu.

En geven wij elkaar een hartelijk teken

vanvrede.

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend

aanhetbrekenvanhetbrood.

Mogen ook wij Hem herkennen als

Hij totonszegt:

Vredeziju,komaantafel

want Ik breek mijzelf tot voedsel

vooru.

Bezinning

Niet meer vooruit kunnen. Niet meer ach-

teruitkunnen.

Geblokkeerd. Ingesloten.Uitzichtloos.

Niet meer terug naar het verleden willen.

Weerdurvenvooruitzien.

Beseffen dat er nog veel is om voor te gaan.

Omdoor tegaan.

Zo deed Jezus na zijn dood met zijn leer-

lingen; ze aanmoedigen en voortstuwen.

ZodoetHijmetonsvandaag.

Niet opgeven! De netten over een andere

boeggooien!Roepthij ons toe.

Zegenwens

Mogen wij voor elkaar een zegen

zijn, bij alles wat ons te doen staat,

alles wat we beleven mogen, alles

wat ons overkomt. Mogen we voor

elkaar een zegen zijn, in het leven

dat we samen delen, zo kwetsbaar

alshet is.

Dan zal de Eeuwige ons aanraken

enzegeneninzijnNaam.

GetrouweGod,

In Jezus de Verrezene zijt Gij ons tegemoet

gekomen,hebtGijonsaangesproken.

Zijnboodschapdaagtonsuit

omhetover eenandereboeg tegooien.

Moge God ons zegenen , opdat wij, door

Hem uitgezonden, zouden getuigen van

zijn manier van leven: in de naam van de

Vader,deZoonendeheiligeGeest.

Chris Willocx – Uit de viering van 14 mei

inhetDonBoscocentrum

OVER EEN ANDERE BOEG GOOIEN

ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA Bezoek aan het park “Bet-

lehem” te Herent (Code: Z3 ) Dins-

dag 13 juni – 13.00 u.: Bijdrage: € 4

- Gids: zuster Harlindis. Info en

inschrijven via Onthaal Seniorama

016222014

FIETSEN MET SENIORAMA *

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25

km) Dinsdag 13 en 27 juni 2017. Ver-

trek: 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. Info: 016 25 44 36

*Fietsdagtochten

Vrijdag 16 juni 2017 - Duffel – meestal

vlak (84km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuvenmetmogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:0486201680

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Schellebelle – Kal-

kense Meren (18 km) Donderdag 15

juni 2017. Bijeenkomst om 8.45 u. sta-

tion Leuven. Voorzie gemakkelij-

ke kledij en stapschoenen. Verzeke-

ring verplicht. Info: 015 51 46 36 of

0499410297



Krantenknipsel 27-11-1955.

Het zangkoor Sint-Cecilia van de

Heilige Hartparochie was in feest-

stemming. De heren Frans Janssens

en Jules De Kelver, beiden geduren-

demeerdan30 jaargehecht aandeze

bloeiende vereniging, werden door

de kerkelijke overheid beloond met

het ereteken Pro Ecclesia et Pontifi-

ce. (Later werd dit gecorrigeerd: het was

niet het ereteken Pro Ecclesia et Pontifi-

ce, maar het Zilveren Kruis van Sint-Ru-

moldus)

Het ganse zangkoor heeft de ver-

dienstelijke leden tijdens het jaar-

lijks teerfeest op een bijzondere wij-

ze willen vieren. Het was een ont-

roerend ogenblik toen Z.E.H Coen,

pastoor van de parochie, na een toe-

Het Ceciliakoor van de toenmalige H.-Hartparochie met in het midden de twee jubilarissen. Eind 1981 werd de H.-Hartparochie tot St.-

Franciscus herdoopt. Zeldzame foto van de koster Petrus Van Autgaerden, 3e rechts staand.

spraak aan beide gevierden de erete-

kens op de borst speldden. Tussen

de verschillende schotels in werd

het jaarverslag voorgelezen door de

h. Luc Herroelen, secretaris. Nadat

dit verslag na discussie werd aan-

genomen werd het kasverslag voor-

gelezen door de h. Van Lent, schat-

bewaarder. Ook in dit verslag wer-

den enkele posten vergeten. Op zijn

beurt kreeg voorzitter Cannaerts

enkele uitbrandertjes van belang

doch tot grote verwondering werd

bij de herkiezing van het bestuur,

ondanks een reeks van scherpe uit-

vallen van de oppositie haast met al-

gemeenheid van stemmen opnieuw

vertrouwen gesteld in de oude man-

datarissen.

Het gezellig samenzijn duurde tot

in de late uurtjes en nadat E.H. Wij-

nants, proost, aan iedereen een pas-

send dankwoordje had toegestuurd

werd in de beste stemming afscheid

genomentotdevolgendekeer.

De twee jubilarissen gelauwerd met het

Zilveren Kruis van Sint-Rumoldus

UIT HET RIJKE H.HART - SINT-FRANCISCUSARCHIEF

Het Ceciliazangkoor in feeststemming - 1955
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* Don Bosco anno 1969 *

CARACAS

Gedurende de eucharistievieringen

van het weekend van 6 juli zullen

we weer, zoals iedere eerste zondag

van de maand, in gedachten vere-

nigd zijn met de armen van Cam-

po Rico, onze peterparochie in Ca-

racas.

Laten we dit weekend bidden opdat

men overal in deze wereld zou gaan

inzien dat iedereen, ook de arm-

ste, recht heeft op een menselijk be-

staan.

Laten we bidden opdat wij hier in

Don Bosco ons verder zouden blij-

ven inzetten om ware liefde en echt

evangelisch christendom te bren-

gen in Caracas langs onze missio-

narisE.H.VanHoorenbekeom.

Allerlei zomerkleren voor de coö-

perativa van E.H. Van Hoorenbe-

ke zullen in onze parochie inge-

zameld worden. De kleren kunnen

vanaf nu reeds afgegeven worden

bij de parochianen die in elke wijk

het oud papier inzamelen of ook bij

de volgende ijveraars van het Ca-

racas-Hulpfonds: Joostens R., Gul-

densporenlaan 4; Haven, Koetsweg

7; Mw. De Wael, Platte-Lostraat 169;

Mw. Simons “Ter Loberghe” Tro-

lieberg; Artois J., Duivenstraat 2;

Timmermans, Lodreef 43; Dumont

J., Koetsweg 57; Van den Hoeck

S., Eikenboslaan 31; Salaets J., Pre-

dikherenberg 25; Mw. Moonen, F.

Schollaertstraat 12.
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WIE WIL ER MEE BOUWEN?

Graag zouden we de mensen ken-

nen die op een of ander manier een

beetje kunnen helpen bouwen. Bv.

de mensen die in het bouwbedrijf

werkzaam zijn, bv. elektriekers, sa-

nitair, hout en schrijnwerkerij...

Indien we, in de nieuwbouw, het

sanitair en de loodgieterij, de ra-

men en veel van de verwarming zelf

kunnen doen, zouden we wel een

paar honderdduizend frank kun-

nen uitsparen. En dat mogen we

toch niet laten liggen? Wie helpt er

mee?
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HET CARACASHULPFONDS

Het fonds neemt de taak op zich om

verder in het levensonderhoud van

E.H. Van Hoorenbeke te voorzien.

Elke maand zal hij een cheque toe-

gestuurd krijgen die hem in staat

moet stellen te leven en te werken.

Het Caracasfonds wil in geen ge-

val aalmoezen uitdelen aan de ar-

men van Caracas, dat lost geen en-

kel probleem op. Het Caracasfonds

wil enkel een ontwikkelingshelper

sturen en hem de nodige financië-

le steun verschaffen om te kunnen

werken. De werkingskosten van het

Caracasfonds zijn nul frank en nul

centiemen zodat elke frank die aan

dit fonds gegeven wordt volledig

naar de E.H. Vanhoorenbeke gaat.

Wij betalen zijn reis heen en te-

rug en zorgen voor zijn totale we-

deruitrusting en we gaan voort met

maandelijks 10 à 12.000 fr. op te stu-

ren!

Hoe kunnen wij dat? Wij kunnen

dat indien wij ook op uw steun mo-

genrekenen.
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HOE GAAT HET MET DE

BOUWWERKEN?

Zeer vele mensen vragen dit met

veel belangstelling. Wat bijna nie-

mandvraagt: “Hoegaanwedatbeta-

len?” en “Hoe kan ik helpen om af

te betalen?” Is dit niet het verhaaltje

vande'bestestuurlui...'
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DANKWOORD

Mijn verblijf onder U gedurende

deze maanden heeft mij zeer veel

deugd gedaan. Ik voelde mij aan-

stonds terug thuis in deze gemeen-

schap, waarin ik mij welgekomen

wist.Hartelijk dank voor de gene-

genheid en medewerking, die gij

langs mij om, aan de gemeenschap

van Campo Rico betoond hebt. Er

werd een macht van kleren en medi-

camenten bijeengebracht: acht gro-

te kisten staan vertrekkensgereed.

Wij spannen nu de boog meer aan

en richten hem op Campo Rico waar

men mij ook met spanning en on-

geduld verwacht. Mochten de ge-

meenschappen van Don Bosco en

Campo Rico steeds sterker naar el-

kaar toegroeien, opdat op die ma-

nier ook Gods liefde de kans zou

krijgen zichtbaar en menselijk te

worden doorheen onze menselijke

liefde en rechtvaardigheid.Ik wens

Uallenhetallerbeste.Adios,

PadreEugenio
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CARACASWEEKEND

Gedurende de eucharistievieringen

van het eerste weekend van augus-

tus willen wij, zoals iedere maand,

weer in gedachten verenigd zijn

met de miseriemensen van Campo

Rico(Caracas).

E.H. Van Hoorenbeke krijgt brie-

ven toegestuurd waarin zijn paro-

chianen hem vragen om zo spoe-

dig mogelijk bij hen terug te ke-

ren. De beslissing is dan ook ge-

vallen. Op zondag 7 september '69

vertrekt E.H. Van Hoorenbeke naar

zijn armoe-parochie. Hij zal er weer

drie jaar hun ellende gaan delen en

trachten hen te vormen tot bewuste

mensen, totbewustechristenen.

Laten we dit weekend bidden om

sterkte voor padre Eugenio. Hij

moet weer drie jaar zwarte bonen en

in olie gebakken bananen gaan eten.

Hij moet weer drie jaar de berg-

hellingen opkruipen tussen sche-

ve krotten en langs stinkende open

rioleringen. Hij moet weer de mi-

serie van 30.000 armoelijders trach-

ten draaglijk te maken. Hij moet

weer trachten om hen ervan te over-

tuigen dat hun miserie geen straf is

vandewrekendeGod.

Hij moet hen bewust maken dat

zij ook mensen zijn en hun ei-

gen lot in handen moeten nemen.

Hij moet vechten tegen het fatalis-

me waaronder zijn mensen gebukt

gaan. Hij moet hun achterlijk ge-

loof dat hun klein en dom houdt,

nieuw leven inblazen om er een

dynamisch, evangelisch christen-

dom van te maken. Hij moet weer

psycholoog, psychiater, metselaar,

schrijnwerker, ziekenverzorger en

wat weet ik al, gaan spelen en bo-

venal moet hij priester zijn, altijd

en overal. De priester die op alles

raad weet, die voor elk probleem

een oplossing vindt. De priester die

zich aanvaardbaar kan maken en die

er moet in slagen de boodschap van

liefde te brengen aan de meest mis-

deelden. De priester die de onmoge-

lijke taak kan volbrengen om men-

sen die nooit iets anders dan mise-

rie gekend hebben te overtuigen dat

er een “Vader” bestaat die hen lief-

heeft.

Wij moeten bidden dat hij die taak

tot een goed einde zou brengen.

Het is onze plicht hiervoor te bid-

den omdat hij ONZE zendeling is.

De man die onze parochiegemeen-

schap uitstuurt en die door ons on-

derhoudenwordt.
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UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

Werkweekend

Van vrijdag 23 juni tot zondag 25 juni

2017

Ben jij één van de vele mensen, die

al eens in het Molenhuis verbleef?

Dan moet je zeker vol bewondering

hebben staan kijken naar alle geda-

ne werken en je waarschijnlijk heb-

ben afgevraagd hoe dit Molenhuis

kanblijvenbestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 37 jaar Het Molenhuis moge-

lijk!

Zoals je ondertussen begrepen

hebt, is Het Molenhuis geen ver-

huurhuis, geen gîte, geen huis om

zonder wederdienst effen te gebrui-

ken. Als je wil participeren in ons

project hopen wij ook dat je daad-

werkelijk voeling krijgt met onze

werking door bijvoorbeeld jouw

deelname aan een werkweekend,

een groenweekend, een tiendaag-

se…

Door die inzet, die wederdienst, geef

je uitdrukking aan jouw verbon-

denheid en respect voor het project

‘Molenhuis’.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken

wordt in Het Molenhuis gezellig

samenzijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

en drinkbeker, zaklampen + jouw

eigenwerkgerief

Kostprijs: volwassenen 20 euro,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

Johan Deforche, Alfred Barette en

co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+data+naam
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