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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mens die zich tot elke prijs blijft vast-

klampen aan zijn ik, zal nooit het won-

derlijk geheim van de Grote Stilte kennen.

Hij kent slechts de verpozing, de kortston-

dige verademing in de drukte van het le-

ven.

Voor hem is stilte afwezigheid van ge-

luid, een leegte die moet vol-gepraat wor-

den. Hij is thuis in de wereld van de be-

rekening, maar zijn geest blijft gesloten

voordeonberekenbarewerkelijkheid.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte

-Egbert Aerts )

In deze januarimaand is onze vol-

gende meditatie op maandag 16 ja-

nuari 2017. Op 31 januari mediteren

we ook samen.

Uur en plaats van samenkomst: 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

Op onze beste momenten kunnen

we wonderen doen in onze omgang

met elkaar. Maar die momenten zijn

schaars. Wat in ons leven beperkt

blijft tot losse momenten verdicht

zich in Jezus’ leven tot een levens-

houding. In het leven van iemand

die vol verwondering met mensen

en dingen omgaat gebeuren veel

wonderen. Het is een levenshou-

ding om jaloers op te zijn. Van Je-

zus’ leven gaat een voortdurend ap-

pél uit naar ons.

S. Konijn

KALENDERBLAADJE

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop en af en toe word je met een

probleempje geconfronteerd. Seni-

orama probeert een antwoord op je

vragen te vinden en organiseert be-

geleiding bij laptop-gebruik waar

je gedurende 45 min. individue-

le hulp krijgt: echt maatwerk. Al-

leen onderwerpen die in onze cur-

sussen (zie jaarprogramma) aange-

leerd worden, kunnen behandeld

worden. We doen geen herstellin-

gen van hardware. Onze lesgevers

komen niet aan huis. Seniorama

vraagt een bijdrage van € 5, vooraf

te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal

is noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop en de voedingskabel mee

te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: - woensdag 18 ja-

nuari 2017: 1 persoon om 14.00 u. en

1 persoon om 15.00 u. en dinsdag 31

januari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1

persoon om 10.30 u.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 januari

Viering met thema “oecumene”

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Romain

Smeuninckx

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 22 januari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

ZWIJG ALS JE GEEFT

SPREEK ALS JE KRIJGT bzn

SINT-ANTONIUS

Donderdag 12 januari

Driekoningenfeest Samana

11 u. Viering met cd-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden en CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 15 januari

3de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: paterWalter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 22 januari

Oecumenische viering met de

Protestantse Gemeente van Leuven

11.15 u. in de parochiekerk van Sint-

Geertrui

DON BOSCO

Zondag 15 januari

Tweede zondag van het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 januari

Derde zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad

van de kerkfabriek Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo (gemeente Leuven).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn

van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de

gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Johannes Bosco betreft het de gemeente(n) Leuven).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten zo spoedig mogelijk ingediend zijn

bij: Kerkfabriek Sint Johannes Boscoter attentie van Wauters Jozef, Cristianlaan 43, B-3010 Kessel-Lo.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om

een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van

de voorwaarden 2° en 3°.

Naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten zullen bekendgemaakt worden door uithanging in de

parochiekerk van de parochie Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo.

Opgemaakt op 20/12/2016 te Kessel-Lo,

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo (gemeente

Leuven).

OPROEP DOOR DE AANGESTELDE VERANTWOORDELIJKE VAN DE PAROCHIE TOT

KANDIDATEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE KERKRAAD (KR-I)

Hetkannietzijn

datwijvergeefsbeminnen

endatde liefde

dieondermensenmogelijk is,

bijdedoodwordtafgebroken.

Helponsgeloven

datwijoverdedoodheen

in liefde met elkaar verbonden blijven.

Op vrijdag 23 december namen we

in de parochiekerk van Sint-Anto-

nius afscheid van Maria Suzanne

Crabbé, Suzanneke zoals ze door

iedereen was gekend. Suzanne werd

geboren te Kessel-Lo op 3 mei 1924

en overleed op 18 december. Haar

kinderen en kleinkinderen hebben

ontzettend veel aan haar te danken.

Steeds was ze voor hen in de weer.

Suzanne was ook veel jaren actief

in onze parochie o.m. in K.A.V. en

in Club Onder Ons. De laatste jaren

verbleef ze in het W.Z.C. Ter Putka-

pelle, maar de band met de parochie

bleef dank zij Ziekenzorg.

Afscheid van Maria Suzanne Crabbé
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Woensdag 11 januari

14u.:Samana

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 12 januari

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 13 januari

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zaterdag 14 januari

13-20u.:DEKROONERS

Zondag 15 januari

11uur:Zondagscafé

14 u.: Breinamiddag Gastvrij Mi-

chotte

AV:KoorDISSONANT

Maandag 16 januari

AV:BuurtgroepMichotte

Dinsdag 17 januari

14u.:Seniorencafé

Woensdag 18 januari

13,30-17u.:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA FRANCISCUS

Donderdag 12 januari

11.00 uur Driekoningenviering met

onzeziekenindekerk

12.00 uur Feestmaaltijd en animatie

indeAntoniusruimte

18.45 uur Vormselcatechese in de

Kristoffelzaalenophetterras

Vrijdag 13 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 15 januari

12.00 tot 13.30 uur Nieuwjaarsrecep-

tie

Dinsdag 17 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffel-

zaal

Donderdag 20 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

PAROCHIEAGENDA

PAROCHIE-

GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Ontwikkelingshulp, duurzame

doelstellingen” door Bogdan Vanden

Berghe, algemeen directeur 11.11.11. Da-

tum: maandag 16 januari 2017 van

14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: 5,50 euro, leden

4,50euro,koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 en 31 januari 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

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Tienen - Oplinter

(17 km) Woensdag 18 januari 2017. Bij-

eenkomst om 9 u. in de wachtzaal

van het busstation Martelarenplein

Leuven. Voorzie gemakkelijke kle-

dij en stapschoenen. Verzekering

verplicht. Info: 016 23 77 59 of 0476

65 96 02 en 015 51 46 36 of 0499 41

0297

FILM “Hiroshima mon amour” –

Frankrijk, Japan – 1959 – 90 minu-

ten van: Alain Resnais met: Emmanu-

elle Riva, Eji Okada. Datum: vrijdag 20

januari 2017 van 14.00 u. tot 16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

DIGITAAL FOTOTOESTEL Leer

je digitaal fototoestel kennen en ge-

bruiken! Raak je niet wijs uit alle

functies en instellingen van je di-

gitaal fototoestel en is de hand-

leiding te complex? Dan kun je

hier individuele hulp krijgen. Ie-

dere woensdagvoormiddag (behal-

ve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht. In-

schrijven via het onthaal 016 22 20

14.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn

of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven
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Straks slentert de eerste sneeuw

langs onze stille straten. We war-

men ons in wollen truien of blij-

ven binnen bij brandend hout. We

warmen ons aan de kleine wereld,

dichtbij, van mensen die ons na

zijn, van partners en kinderen. En

net buiten is er de tweede jas, van

vrienden en buren. Je wil niet zon-

der. Je kan niet altijd binnen blij-

ven.

Buiten bedekt straks de eindejaars-

sneeuw wat voorbij is. Of niet voor-

bij is. Elders valt er dagelijks moord

uit de lucht of werd een bedenkelij-

ke kandidaat verkozen of verdwij-

nen mensen in de diepe middel-

landse hoop. We hebben het erover

met de buren.We kunnen dewereld

nietveranderen.

Of begint er iets met het woord

dat we delen met de buren en dat

zich zo verder deelt en verder deelt

en vertakt en vertakt en misschien

toch een klein beetje helpt? In den

beginne was het woord. In de klei-

ne kring. Optimisme is een more-

le plicht. Straks slentert de eerste

sneeuw door onze stille straten. Op

weg naar een volgend jaar. Het was

goed.Hetkanaltijdbeter.

Een nieuwjaarsbrief die een beetje

klinkt als een sociaal programma.

Wel ja, maar hij gaat ook over het

weer, toch? En hij heeft maar één

doel: Een heel gelukkig nieuw-

jaar gewenst voor iedereen.

Een nieuwjaarsbrief alleen volstaat

niet.

In onze buurtkerstboom hangen er

natuurlijkookpakjes.

Het eerste inpakpapier trokken we

stuk op 7 januari 2017, want dan

was iedereen vanaf 16u welkom op

onzenieuwjaarsreceptie.

Op 25 maart rollen we de rode loper

uit voor het Afrikaanse filmfestival

om20u.

26 maart is de jaarlijkse opruimdag.

Schrijf er in de agenda 11u bij als

startmoment.

Volgens Van Dale is opgeruimd het-

zelfde als blijmoedig. Dat lijkt in dit

geval een samentrekking van twee

toepasselijkewoorden.

De buurt is een feest. Het feest is een

buurt.

Op 6 mei tussen 15u en 21u is het

buurtfeest inonsMichottepark.

Een pintje pakken en een babbel

slaan kan nog op 4 febr en 4 maart

vanaf 19u op ons Buurtcafé in het

Parochiaal Centrum van de Sint-

Franciscusparochie.

We komen elkaar zeker tegen

in 2017.

Een heel gelukkig nieuwjaar voor iedereen.



VORMINGPLUS

Utopia, tussendaadendroom

OPEK – Openbaar Entrepot voor de kun-

sten

Vaartkom4,3000Leuven

De tentoonstelling is vrij te bezoe-

ken op de aangeduide data en uren.

Wil je zeker zijn van een plaats voor

de andere activiteiten, schrijf je dan

invia

www.vormingplusob.be

*Tentoonstelling: ‘Utopia, tussen

daadendroom’

Een project met een groep slachtof-

fers en gedetineerden uit de gevan-

genissen van Leuven Hulp en Leu-

ven Centraal. Beide groepen onder-

zochten welke invloed de gebeurte-

nis uit het verleden heeft op wie ze

vandaag zijn en hoe zij van hieruit

naarhuneigentoekomstkijken.

Wanneer: Vrijdag 13/1 van 19 tot 22

u.; zaterdag 14 en zondag 15 /1 van 11

tot 22 u.;maandag 16 en dinsdag 17/1

van15tot22u.

Prijs:Gratis

Begeleiding: Bart Schoovaerts, Lies

Kortleven

*Panelgesprek met getuigenis van

slachtoffer, ex-gedetineerde en fa-

milielid

Wanneer: Zaterdag 14/1 van 19.30 tot

21.30u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart

Schoovaert

*‘The making of justice’, film van

kunstenares Sarah Vanhee in Leu-

venCentraal

Wanneer: Zondag 15/1 van 15 tot 17

u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Sarah

Vanhee

*Panelgesprek: ‘De toekomst van

strafenstrafuitvering’

Wanneer:Maandag 16/1 van 19.30 tot

21.30u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart

Schoovaerts

*Lieve Blancquaert, tussen draad

endroom

Wanneer: Maandag 17/1 van 19 tot

21.30u.

Prijs: 5 euro - Begeleiding: Lieve

Blancquaert

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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Een krans van groen met branden-

dekaarsen

In de Advent hebben we het veel over de

komst van de Messias – licht in de duis-

ternis.

Die verwachting wordt verbeeld door een

krans uit het groen van de taxus, waarop

kaarsen staan opgesteld. Elke zondag van

de Advent wordt een kaars meer aangesto-

ken–lichtdat toeneemt!

De krans bestaat uit groene taxus-

takken – taxus en geen klimop of

een andere groene tak omdat taxus

een oeroude plant is, die bestond al

voor er mensen leefden op onze pla-

neet. De taxus is één van de weinige

planten die de IJstijd heeft overleefd.

Overleefd – sterker dan de dood –

zinnebeeldvooreeuwigleven!

De adventskrans met zijn kaarsen

is dus veel meer dan een kerstver-

siering. We steken het licht aan op

een zonnewiel van taxus, wat staat

voor; we gaan ervoor, het licht van

de geboorte van Christus mee te ver-

spreiden – licht dat sterker is dan de

dood.

Psalm146

We worden aangemaand ons ver-

trouwen te stellen, niet in mensen

met macht, maar in JWHW, die we

niet beleven als een God van hier-

boven maar die we herkennen wan-

neer we ons bekommeren om de

kleinemens.

Evangelie volgens Matheus: 11;2-11

Johannes, die gevangen werd ge-

houden door koning Herodes is

niet rechtstreeks getuige van de be-

weging en de ophef die Jezus te-

weegbrengt tijdens zijn tocht door

Galilea .

Hij stuurt leerlingen uit met de op-

dracht het rechtstreeks te vragen

aan Jezus “Bent u degene die ko-

men zou of moeten wij een ander

verwachten?”

Deze evangelie pericope in de ad-

ventstijd is de aanzet bij uitstek om

stil te staan bij de Messias die ver-

wachtwordt.

Homelie

In onze traditioneel-kerkelijke op-

voeding hebben wij begrepen dat

God de Vader zijn goddelijke zoon

op aarde heeft gestuurd en die werd

de Messias genoemd. De vraag van

Johannes werd dan “Jezus, hier en

nu aanwezig tussen ons in vlees en

bloed, zijt gij de Goddelijke zoon? “

In de praktijk heeft die theologie

tot gevolg dat de kerkgemeenschap

zich gedraagt als een fanclub van Je-

zus. Bewonderaars dat wel! Volge-

lingen?

Het bijbels begrip Messias is veel

krachtiger en dynamisch; de Mes-

siasgedachte is er een van verwach-

ting van een wereld die eindelijk

rechtvaardiger zal zijn dan de we-

reld die Israël kent door corruptie

en continu onderdrukking. In deze

homelie besteden we aandacht aan

de ontwikkeling doorheen de tijd

vanhetbegripMessias.

Naar een nieuwe soort van samen-

leving

We nemen onze aanloop bij de

boodschapaanAbraham.

JWHW vraagt Abraham van weg te

trekken uit Chur in Mesopotam-

ïe, een land met wereldlijke voor-

spoed. Maar! Voorspoed die berust-

te op macht – onderwerping – on-

derdrukking van de zwakkere door

desterke.

Abraham in een nieuw land, staat

voor het stichten van een nieuwe

soort van samenleving waar vrij-

heid – respect – solidariteit met de

mindere,degrondregel is.

Tweede stap in de heilsgeschiedenis

In het Oude Testament lezen we

hoe moeilijk die weg is. Mozes had

nog maar de Tien Leefregels van

JWHW gekregen op de berg van de

Sinaï woestijn, of beneden waren ze

het gouden kalf al aan het vereren!

Na de doortocht door de Rode Zee

moest het volk 40 jaar in de woes-

tijn vertoeven; beeld voor de tijd

van één generatie die nodig is om

een samenleving van gerechtigheid

op te bouwen. Maar in die 'woestijn-

tijd' morde het volk en verlangde

het naar de vleespotten van Egypte,

alstonddatgelijkmetslavernij.

Het Oude Testament staat vol ver-

meldingen over profeten die het

volk moesten oproepen om niet af

te dwalen van zijn zending: een

rijk van gerechtigheid stichten tot

voorbeeld van alle volkeren nl. een

samenleving waar vrijheid, respec-

t, solidariteit primeren boven strijd

voor eigenbelang met onderdruk-

kingvandezwakke.

Derde stap in de heilsgeschiedenis.

Werkelijkheid maken van een sa-

menleving in gerechtigheid is

moeilijk te realiseren: eigenbelang,

overdreven genotzucht, kwaadaar-

dige repressie door bezettende

krijgsmachten; zoveel hindernis-

senopderechteweg!

Ruime tijd voor de komst van

Christus had het volk van Israël be-

grepen dat de utopie van een rijk

gebaseerd op vrijheid en solidari-

teit met de kleinen, niet te realiseren

was in een land dat altijd af te reke-

nen had met bezetting door vreem-

de machten. En toen ontstond de

Messiasgedachte. Messias, in het

grieks christos = de gezalfde. Het

heil werd verwacht ergens in een

verre toekomst door een tussen-

komstvanJWHW.

Hoe die tussenkomst zou gebeuren

kendeverschillendescenario's:

- nu eens een apocalyptische visie:

een ideaal koninkrijk op het einde

dertijden

- anderen voelden dan weer de

drang om het koninkrijk te verwe-

zenlijken binnen afzienbare tijd,

bijv. de Zeloten die de strijd aan-

bonden tegen de bezettende Ro-

meinsemacht

- weer op een ander moment in

de geschiedenis verwachtte men de

tussenkomst van JWHW door het

zenden van een gezalfde persoon:

een rechtstreekse vertegenwoordi-

gervanJWHW.

Doorheen de tijd bestond dus onze-

kerheid wie of wat de ware Messi-

as zal zijn. En merkwaardig genoeg

is het waarschijnlijk niet Jezus zelf

die zich de Messias heeft genoemd

maar zijn het de Synoptische Evan-

gelieschrijvers die Jezus benoemd

hebbenalszijndedeMessias.

Terugnaardeevangelietekst!

Voor ons, christenen van nu, be-

staat geen twijfel; Jezus is de Messi-

as: hij heeft ons voorgeleefd dat wij

van het Rijk Gods een realiteit moe-

ten maken, hier en nu door te doen

wat de Thora voorschrijft: LEVEN

geven aan mensen die dood zitten

omdat ze aan de grond zitten. Hij

heeft het voorgeleefd en ook duide-

lijk geformuleerd in zijn Bergrede.

Jezus heeft het o. a. over het licht

dat we in de duisternis moeten

zijn, over het voorkomen van zwa-

re zonden als moord en echtbreuk,

door slechte gevoelens reeds te on-

derdrukken wanneer ze opkomen

in het gemoed. De Bergrede spreekt

over het vergeven van fouten, lie-

ver dan een rechtszaak aan te span-

nen; over de bloemen in het veld

die zo schitteren omdat God voor ze

zorgt,watzouHijdanniet...

Advent vieren, het licht verwach-

ten dat de duisternis zal wegnemen,

wilt zeggen dat we met vernieuwde

moed de Bergrede willen aannemen

als leefregel.

Wordt er van ons dan meer ge-

vraagd dan wat devotie en een aal-

moesvoorWelzijnszorg?

Ik verwijs daarbij naar een artikel

van Maarten Boudry in de Morgen,

een atheïst die het heeft over de ef-

fectiviteitvanliefdadigheid.

Hij stelt dat altruïsme goed is, maar

dat de gevermoet nagaan of het leed

van de doelgroep effectief verlicht

wordt. Hij refereert naar de web-

site 'Giving what we can', waarbij

de aangesloten leden publiekelijk

de belofte aangaan van levenslang

10% van hun inkomen te schen-

ken. Want, zegt Maarten Boudry,

die 1% rijksten waartegen geprotes-

teerdwordtdatzijnwij!

Natuurlijk behoren wij niet letter-

lijk tot de 1% rijksten maar gaat het

om de kloof tussen arm en rijk.

Zeer velen in ons land zitten aan

de kant van de rijken: diegenen die

zich niet moeten bekommeren of ze

morgen en overmorgen eten heb-

ben, een dak boven hun hoofd, toe-

komst voor hun kinderen... Overi-

gens, met de 90% die we overhou-

denblijvenwenogrijk!

Eennadenkervanbelang!

Wat mij nog straffer voorkomt,

zijn de mensen die zich inzetten

voor vluchtelingen, voor daklo-

zen, voor achtergestelde buurten,

voor onrecht in de wereld... voor-

trekkers die we ook kennen in onze

parochiegemeenschap. Hun acties

steunen, dat is meer dan een riem

onder het hart steken, dat is hun

werkmogelijkmaken.

Als advent gelijk staat met de Mes-

sias verwachten, dan wilt dat zeg-

gen: op een of andere manier mee-

werken aan het project van effectief

gerechtigheid brengen in de wereld.

Voorbeden

Bidden wij tot God om verbondenheid en

solidariteit tussenmensen.

Voor hen die in hun leven bedreigd wor-

dendoorziekte enarmoede;

dat zij niet vereenzamen of moede-

loosworden,

maar dat zij, geholpen door zorgza-

memensen,weertoekomstzien.

Voor hen die begaan zijn met armen en

zieken,

dat zij niet opgeven of ontmoedigd

geraken,

maar dat ze steeds weer de kracht

vinden om hun medemensen toe-

komsttebieden.

Voor hen die in buurten, verenigingen,

geloofsgemeenschappen zorg dragen voor

hetwelzijnvanmenseninarmoede;

dat hun inzet gewaardeerd wordt.

Jouwhandhelptmijoptestaan,

Jouwvoethelptmijverdergaan

En in jou klopt het hart van mijn

bestaan.

Godvanbevrijding,

Gij kent ons hart en Gij doorgrondt

het;

blijf met ons meegaan in onze inzet

voor een nieuwe wereld zoals Hij

diedroomde:

Jezus Messias, genoemd Mensen-

zoon,onzeHeer.Amen.

Herman Baeyens – Uit de viering van 11

december inhetDonBoscocentrum

LICHT EN LEVEN VOOR MENSEN

UTOPIA

Slotdebat:BacktoUtopia

Grote leeszaal Universiteitsbibliotheek

KULeuven

Mgr.Ladeuzeplein21, 3000Leuven

Maandag, 16 januari2017om20uur

Tickets8euro–4euro

Een bezoek aan de tentoonstelling Utopi-

a&Moore is indeprijs inbegrepen.

Schrijf je in via cultuurUB@kuleuven.-

be

‘Thomas Moore is een zeer scherpe

geest die de problemen in de samen-

leving opmerkt en nauwkeurig re-

gistreert. Een scherpe analyse van

de problemen voorkomt vaak dras-

tische oplossingen.’ Geert Noels,

econoom

Deze drie toonaangevende stem-

men uit Vlaanderen komen aan het

woord:

Geert Noels, Bea Cantillon en Rik

Torfs

reflecteren samen en elk vanuit

een eigen invalshoek, onder lei-

ding van journalist Dirk Tiele-

mans, over de betekenis van Utopia

voordemensvannu.

Een interessante debatavond als

slotstuk van het Utopiaproject in

Leuven.
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