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Uit de viering van 4de Zondag in de

40-Dagentijd -OpwegmetJezus

Gajemee,meeopweg.

Sta even stil en luister wat Hij zegt.

Leven is meer dan jij en ik alleen.

Leef in de Geest, dat zegt ons de

Heer.

Van harte welkom allemaal en heel

speciaal aan de vormelingen. die

hun steentje zullen bijdragen in

dezeviering.

Welkom aan iedereen op deze vier-

de zondag van de vasten. Van-

daag wordt onze aandacht getrok-

ken door een oproep naar ons alle-

maal. We moeten meer een “lichtje”

zijn voor elkaar. Dat was vroeger zo

ten tijde van Jezus en dat is nu nog

altijdzo.

Heer, deze vastentijd maakt ons

duidelijk dat ook nu nog, heel wat

mensen leven in slechte levensom-

standigheden soms met te weinig

eten of de kinderen kunnen niet

naar school. Wij horen erover op

TV of sociale media, maar wij slui-

ten al te gemakkelijk onze ogen en

oren ervoor. Als wij echte chris-

tenen willen zijn, hebben we de

plicht de andere te helpen. Ja wij

willen een lichtje zijn in het leven

vandezemensen.

En sommige mensen zeggen dan:

Er is toch niets aan te doen. Wel te-

genover al het negatieve in de we-

reld kunnen we samen zeggen: een

andere wereld is wel mogelijk. Als

christenen kunnen we het verschil

maken! Ook Broederlijk delen doet

dit als organisatie. Dit jaar stellen ze

ons in de vasten de vraag? Wat staat

er vandaag op het menu? Vandaag

is het thema: “Verbinden”. We kun-

nen er maw zijn voor elkaar. En ja

ikdoemee!

Het kan dus anders! En dat gaan we

vandaag laten zien. We willen Gods

lichtervarenendoorgeven.

Goede Vader, kijk eens naar deze

jonge mensen die hier vandaag

rond Jouw tafel zitten. Ze zijn naar

deze viering gekomen om Jouw

licht te ervaren. Om te horen over

Jouw droom waarin ieder mens

zorgt voor de ander. Ze dromen er-

van iets moois van hun leven te

maken. In deze viering willen we

samen met hen en voor hen bid-

den, opdat ze zoekend mogen blij-

ven groeien en mens worden zoals

Jijzegedroomdhebt.Amen

Jijdiebentikzalerzijnvooru.

naamdiezinisvanonsleven,

weesnabij,

wordzichtbaarhierennu.

Groei in ons, kom in ons tot leven.

Nikodemus is een Farizeeër, een be-

langrijk man. Hij neemt een be-

sluit. Hij gaat naar Jezus toe. Nee,

niet overdag als het licht is en als

iedereen het kan zien. Hij gaat 's

nachts. Hij zegt tegen Jezus: 'Wij

weten dat U ons veel kunt leren

over God. Niemand doet zoveel

goedalsU.'

Jezus kijkt hem aan en zegt: 'Weet

je, als je niet opnieuw geboren

wordt, kun je het rijk van God niet

zien. Jemoet anders gaan leven.Niet

wetten en regels zijn belangrijk,

maar leven zoals God het wil. Ge-

nieten van het leven en andere men-

sen helpen. Breng licht in de duis-

ternis van mensen, Nikodemus!'

Kruisoplegging

God, het kruisje dat wij nu gaan

ontvangen bestaat uit twee lijnen.

De horizontale lijn zegt iets over

de band die wij hebben met andere

mensen rondom ons, met mama en

papa, met onze familie, peter, meter

of onze vrienden. Verticaal zegt het

iets over ons band met U God. En

het centrale hartje beklemtoont nog

eensonzeliefdevoorbeide.

Daarom bidden wij nu tot U, Heer,

hou die twee lijnen in evenwicht,

want ons hart is niet altijd sterk ge-

noeg, soms is het te klein, soms te

groot, somsontbreektonshart.

En daarom vragen wij God: Zegen

deze kruisjes. Moge deze kruisjes

voor deze jonge mensen een teken

zijn van hun liefde voor U en hun

naaste.Amen

“Draag fier dit kruisje en ga

met Jezus op weg”.

Lees een indrukoppagina3

Kruisoplegging in Sint-Franciscus - 11 maart 2018

Enkele jaren geleden presenteerde

ik jullie het beeld van de donut om

jullie uit te leggen wat vasten van-

daagzoukunnenbetekenen.

De binnencirkel staat voor het wel-

zijnvanmensen:

eten, drinken, onderdak, kleding,

scholing,gezondheidenz.

De buitencirkel staat voor de ecolo-

gischebegrenzingen.

Het beeld komt van Kate Raworth,

eenjongeBritseeconomiste.

Haar boek ‘De donut economie, in ze-

ven stappen naar een economie voor de 21

ste eeuw‘ is nu in het Nederlands ver-

krijgbaar.

Hierin pleit ze voor een economie

die het welzijn van mensen beoogt

en zich situeert binnen de begren-

zingen van onze aarde. Voor haar is

ditwereldwijdterealiseren.

En zo zien wij dat Jezus levenswij-

ze van afwijzing van de macht, het

dienaar worden van de naaste, het

delen van het brood, van de vruch-

ten van de aarde, nog steeds bran-

dend actueel is en ons leven kan

richtinggeven.

Zoals het volk Israël op weg naar

een vrij volk, zijn fouten onder

ogen moest zien en zich bekeren,

metanoia,datbetekent:

veranderenvangedachte,

veranderenvaningesteldheid,

zo zullen wij dat vandaag moeten

doen.

Kate Raworth zet ons op de goede

weg.

JefWauters Uit de viering van 11maart in

hetDonBoscocentrum

Don Bosco - Wat Vasten zou kunnen betekenen
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij ko-
men.’

Jezus wil dat wij ons hele leven in relatie

tot God leren zien. Wij zouden tegenover

God het absolute vertrouwen moeten mee-
brengen, altijd en onder alle omstandig-
heden terecht te mogen bestaan en te wor-
den toegelaten. Wij zouden de angst moe-
ten verliezen, lastig te zijn en ongelegen

te komen. God, zoals Jezus hem ziet, wil

dat wij er zijn, en het meest van al wil

hij dat wij in zijn liefde geloven. De men-
sen hebben dan ook volkomen gelijk als

ze hun kinderen naar Jezus brengen. Wie

zo’n houding van onvoorwaardelijk ver-
trouwen in zijn leven wil belichamen en

meedelen, kan niet anders dan zichzelf en

deze kinderen herkennen en hen zegenen,

alleen al om hun vertrouwen.

Eugeen Drewermann – Theoloog

en psychotherapeut

In april tellen we drie meditatie-
avonden: 2 april, 16 april en 30 april
.
Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo. Wie graag eens bij de
groep wil aansluiten is welkom.
Verwittig wel even Jos Vermeulen
.
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

Zin om hieraan mee te werken?

Recent startten enkele Leuvenaars
een repairplatform op.
Doel: samen met de partners de
‘hersteleconomie’ boosten.
Vele organisaties reageerden en-
thousiast. Zo ook Vormingplus.
Het partnerschap wordt een ‘com-
mons’ met gedeelde kennis, kunde
en infrastructuur. Zo wil het im-
pact hebben op de transitie van de
‘wegwerpeconomie’ naar een ‘her-
stellende en kringloopeconomie’,
te beginnen in het eigen Leuven.
Het platform werkt aan een laag-
drempelig contactpunt waar ieder-
een terecht kan voor informatie en
initiatieven omtrent herstellingen
en waar je ook zelf aan de slag kan.
Zin om hieraan mee te werken?
Stuur dan een mail naar: repaircen-
terleuven@gmail.com

LEUVEN HERSTELT

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

15.00 u. Eucharistieviering van
SAMANA
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
20.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
20.00 u. Goede Vrijdagdienst van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectors: Karel De Rocker en Guido
Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 31 maart

Stille zaterdag

20.00 u. Paaswake
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 april

Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Mevrouw Yvonne
MORISSENS
Intentieviering Zuster Ria Brauwers
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 2 april

Paasmaandag

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

Zondag 8 april

Beloken Pasen

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de Heer De Greve
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Karel De Rocker
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Donderdag 29 maart

Witte Donderda g

20 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Hilde Pex en Caroline
Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 30 maart

15 u Kruisweg

Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Caroline Van Audenhoven

20 u Kruis en boeteviering

Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mirjam Van Lammeren
en Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 31 maart

Paaszaterdag

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

Zondag 1 april

Pasen Verrijzeniszondag

11 u. Plechtige viering opgeluisterd
door het Sint Antoniuskoor
Voorganger: Walter Verhelst
Assistenten: Myriam Neves en
Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 8 april

2de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Mirjam Van
Lammeren
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Ad Van Poppel
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

WEES GEEN BEER
IN HET VERKEER bzn

DON BOSCO

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

20.00 u. Viering : Aan tafel

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

20.00 u.: Viering :Kruisweg van de liefde

Zaterdag 31 maart

Paaswake

20.00 u.: Avondviering van Pasen :De

steen wegrollen

Zondag 1 april

Paaszondag

10.30 u. Paasviering: De steen wegrollen

Zondag 8 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

KALENDERBLAADJE

Wie lijdt, protesteert niet alleen maar
tegen zijn noodlot. Hij lijdt immers
omdat hij leeft, en hij is levend
omdat hij geïnteresseerd is in het
leven en bemint. Wie van niets meer
kan houden, wordt apathisch en zal
ook niet meer lijden. Hem kunnen
dood en leven niet meer schelen.
Maar hoe meer iemand bemint des te
kwetsbaarder wordt hij ook. Hoe
meer iemand kan lijden, des te
gelukkiger kan hij ook zijn, des te
meer kan hij ook treuren. Dat zou
men de dialectiek van het leven
kunnen noemen: de liefde maakt het
leven levend en de mens sterfelijk.
Moltmann

DOE HET VERLEDEN DICHT bzn

VIERINGEN

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 29 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Dinsdag 3 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 5 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in
de kerk
***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 28 maart

VM: OKRA Teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 29 maart

14 uur: Samana Witte Donderdag-
viering
AV: Koor Parcoeur
Vrijdag 30 maart

VM en NM: De ARK / Bar Michotte
Zondag 1 april Pasen

11 uur: Zondagscafé
Dinsdag 3 april

VM: SAMANA Kern
NM: Seniorencafé
Woensdag 4 april

20u.: Koor Blij Rondeel
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Eenvromeindruk

Vandaag werden we uitzonderlijk

aangetrokken door een vierde me-

nu! De dagschotel reikt ons deze

keer een zorgzame schotel aan: Ver-

binden.

De Heer nodigt ons uit, samen met

onze vormelingen hier aanwezig,

mee te gaan in het teken van "Ver-

bintenis". Op de drempel van hun

jeugdige overgang naar een meer

volwassen leefwereld, sporen ook

zij als Nikodemus de stille weg op

om Jezus te zien in het licht, zoals

Zijn Vader het bedoelt! Als chris-

tenen mogen zij, en alle volwasse-

nen erbij, een lichtje zijn voor el-

kaar! Een oproep die beantwoord

wil worden in aanwezigheid van

de Heer, niet om gezien te wor-

den maar, om stilweg te getuigen,

door de eigen daadkracht en aan-

dachtvoorelkaar!

Nikodemus, een verhaal van lang

geleden, maar zo levendig vandaag,

gaat ons voor. Hij verkiest Jezus te

ontmoeten: stil en alleen, bij voor-

keur tijdens een nachtelijk gesprek

met Jezus zelf. Hij kreeg Jezus' ze-

gen mee, als een licht op zijn le-

vensweg! Daarvan zal Nikodemus

voortaan getuigen voor de mensen

rondom hem. En jawel, daar had-

den onze vormelingen oren naar,

en wij aanwezigen niet minder. De

enthousiaste voorganger wist, aan

de hand van dit verhaal, de vorme-

lingen in spe wonderwel uitnodi-

gend te bezielen nu ze groter wor-

dend, ànders naar het leven kijken,

gedragen door hun ouders, cate-

chisten, elkaar en de anderen met

wie zij voortaan het leven gaande-

wegzullendelen.

Dit alles werd bijkomend geaccen-

tueerd door huidige tekens en nor-

men van meerdere idolen naar wie

zij als jongvolwassenen opkijken.

Een inspirerende tendens die de

voorganger, spontaan als hij was,

deed verwijzen naar het kruis, toch

een teken dat zinvol bijdraagt tot de

soms moeilijke inzet voor elkaar en

anderen! Want zo een keuze is ver-

regaand en kan af en toe uitdagend

opjeafkomen.

Moge het gezegende kruisje dat

jullie nu omgehangen krijgen en

voortaan zullen dragen, als teken

van je welwillende inzet, jullie tot

vreugde zijn op de weg van je ver-

der leven.

You raise me up...

Het muzikaal ensemble begeleid-

de de inspirerende liedteksten, en

bracht een instrumentale vertol-

king van deze beklijvende uitschie-

ter: "You raise me up - Jij tilt mij op..."

Jij tilt me op, zodat ik bergen aankan.

Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewan-

delen.

Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders

zit.

Jij tilt me op... tot meer dan ik kan zijn.

Lieve kinderen, moge de herinne-

ring aan deze dag van voorberei-

ding op jullie Vormsel en de inzet

van allen die jullie tot op heden met

al hun vermogen hebben begeleidt,

als een licht dankbaar blijven ople-

ven.

Zr. A. Francis.

Kruisoplegging in Sint-Franciscus - vervolg van pagina 1

Inleiding

Duisternis staat voor alles wat het

licht niet mag zien, de schaduwzij-

den van onszelf, van onze samenle-

ving, van de wereld. Heel wat men-

sen schuwen het licht. Er zijn er

die enkel ’s nachts leven, bij kunst-

licht,geenécht licht.

Nacht en dag zijn als het ware een

levenskeuze.

Ofwel zijn we kinderen van het

licht ofwel kiezen we voor de duis-

ternis.

We kiezen voor waarheid of voor

leugen,voorlevenofvoordood.

Jezus zelf nodigt ons uit om deze

beslissendekeuzetemaken:

Kies voor het leven en maak dit tast-

baar en concreet in je handel en

wandelvanelkedag.

LezinguithetboekNumeri

De Israëlieten trokken met Mozes

door de woestijn, weg uit Egypte,

op weg naar het Beloofde Land. Zij

kregen onderweg te maken met gif-

tige slangen. Heel veel mensen wer-

dengebetenenstierven.

DeHeerzeitegenMozes:

‘Maak een slang van koper en zet

dieopeenpaal.

Iedereen die gebeten is, moet naar

dieslangkijken.

Danzalhijblijvenleven.’

Mozes maakte een slang en zette die

opeenpaal.

Iedereen die gebeten was en die om-

hoogkeek naar de koperen slang,

bleef leven.

Lezing uit het evangelie van Johan-

nes

Mozes zette in de woestijn een ko-

perenslanghoogopeenpaal.

Net zo moet de Mensenzoon een

hoge plaats krijgen, eerst aan het

kruisendaarnaindehemel.

God heeft zijn Zoon naar de wereld

gestuurd om de mensen te redden.

Nietomhenteveroordelen.

Want wie in de Zoon gelooft, zal

nietveroordeeldworden.

Duiding

1. Veertig jaar woestijntijd, de tijd

dat een volk nodig heeft om zich

van onderdrukking en slavernij te

bevrijden en een nieuwe samenle-

vinginvrijheidoptebouwen.

Het volk mort, het is niet tevreden

enkomt inopstand tegende leiding.

En dit na amper twee maanden

woestijntijd!

Waarom, Mozes, waarop deed jij

onsopgaanuitEgypte?

Allen willen wij de vrijheid. Onze

visie blijft echter bepaald door het

denkenvandeheerser.

Het verlangen naar macht en rijk-

dom blijft sterk aanwezig. Het blijkt

zeer moeilijk te zijn hiervan los te

komen, ons hiervan te bevrijden.

2. Het volk mort ook vandaag. Het

ismisnoegd. het komt in opstand te-

genhaarleiders, tegendeelite.

Zo wordt de verkiezing van presi-

dent Trump, de Brexit, en de op-

gang van populistische partijen in

heelEuropaverklaard.

Standaard journalist Marc Rey-

nebeau heeft dit onderzocht en

schrijft dat vele mensen niet meer

gehoord worden door hun politie-

ke verantwoordelijken en daardoor

geen oplossing vinden voor hun

problemen.

3. Tien woorden van leven zijn het

volk gegeven om haar weg van be-

vrijdingtebegeleiden.

Wie naar de tien woorden leeft, zal

invrijheidleven;

wie niet naar dewoorden leeft zal de

vrijheidverspelen.

Het verlangen naar macht en rijk-

dom, het meer willen zijn of heb-

ben dan de ander blijft niet zonder

gevolgen: dood en ellende in de samen-

leving.

4.Degrotevraagdrijftboven:

hoe komen we opnieuw tot een leefbare

samenleving waarin ieder kans tot leven

krijgt?

Wat er verkeerd loopt, het verlan-

gen naar macht en rijkdom, wordt

door Mozes gesymboliseerd in een

bronzen slang die hij op een staan-

derplaatst.

Iedereen die door de slang is gebe-

ten en haar in de ogen kijkt wordt

genezen.

Of anders gezegd: wij moeten onze

fouten onder ogen durven zien.

Dat doen de Hebreeën in de woes-

tijn:

het volk komt tot inzicht en belijdt

haar fouten: wij hebben gezondigd.

5. Als de mensen vandaag morren

en dit in hun stemgedrag uiten

heeft dit veel te maken met wat er

vandaagfoutloopt.

Het laatste Oxfam Novib rapport

meldt dat slechts 8 mensen evenveel

bezitten als de armste helft van de

wereldbevolking. De ongelijkheid

in de wereld neemt heel sterk toe

en vormt een van de grootste be-

dreigingen van onze samenleving.

Daar is zelfs een weekblad als The

Economisthetovereens.

Onze economie brengt niet al-

leen een sociale ongelijkheid voort,

maar houdt ook geen rekening met

de planetaire beperkingen, de be-

grenzingenvanonzeaarde.

De klimaatopwarming met een toe-

name van extreem weer en de ver-

hoging van de zeespiegel waardoor

regio's onvruchtbaar worden zul-

len massale vluchtelingenstromen

opdebeenbrengen.

6. Willen wij vandaag opnieuw

tot een leefbare samenleving ko-

men waarin het welzijn van men-

sen wordt beoogd in respect voor de

eindigheidvanonzeaarde,

dan zullen wij schuld moeten bekennen

en onze fouten onder ogen zien.

Zoals de Hebreeën hun fouten ge-

symboliseerd in de bronzen slang,

het verlangen naar macht en rijk-

dom, in de ogen keken, zo moe-

ten wij onze fouten gesymboliseerd

in ongelijkheid en klimaatopwar-

ming onder ogen durven kijken en

schuldbekennen.

7. Voor de gemeente van Johan-

nes, die leed onder de Romein-

se overheersing gesymboliseerd in

het kruis, lag hun redding in het

aanvaarden van Jezus weg ten le-

ven,

het afstand doen van macht en rijkdom.

Een medewerker van Broederlijk

Delengetuigt:

Door in Oeganda te wonen en met

de partnerorganisaties van Broeder-

lijk Delen samen te werken, ben ik

mebewuster geworden vandewaar-

deninhet leven.

De doorsnee Oegandees leeft een-

voudig, staat dicht bij de natuur

en recycleert, weliswaar helaas vaak

uitnoodzaak.

Ook de gevolgen van klimaatver-

andering heb ik van nabij meege-

maakt. Regens die uitblijven of juist

overheersend aanwezig zijn, geen

oogst,honger.

Het zijn essentiële aspecten waar we

in het Westen meer moeten bij stil-

staan.

In Oeganda leven, heeft me geïnspi-

reerd om op andere manieren met

bezit, delen, hergebruik, natuur en

voedingomtegaan.

Het heeft me nog meer doen stil-

staan bij het gegeven dat 'goed' ge-

noegis.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof inGod

dieonswegroeptuitdechaos

en ons op weg zet naar een nieuw

land,

een land waar mensen vreedzaam

samenwonen.

Ik geloof in Jezus die weerstand

boodaanvalsegoden

endiekwademachtenoverwon.

Hij gaatmet onsmeedoor dorwoes-

tijnland,

Hij opent ons de ogen en geeft rich-

tingaanonsleven.

Ikgeloof indeheiligeGeest

die door profeten mensen moed in-

spreekt,

die leven wekt waar dood wil in-

dringen,

die ruimte schept voor liefde en

krachttotscheppengeeft,

die ons met een droom naar de we-

reldzendt.

IkwilookgelovenindeKerk:

een groep van mensen die als Mo-

zes

naar verbondenheid, gerechtigheid

envredetracht.Amen.

Voorbeden

Jij, Ene, tot U bidden wij:

*Voor allen die niet zeker zijn van hun

dagelijks voedsel

en hierdoor geen menswaardig le-

venkunnenopbouwen.

Dat er mensen zijn die zich blijven

inzetten opdat iedereen mag en kan

delen in de vruchten van de schep-

ping.

*Voor politieke leiders en verantwoorde-

lijken.

Dat zij duidelijke keuzes maken in

hunbeleid.

Dat zij de solidariteit niet ondergra-

ven maar mensen en organisaties

ondersteunen die zich ten dienste

stellen van zij die hulp nodig heb-

ben.

*Voor allen die zich inzetten voor een

rechtvaardige wereld,

onder meer alle vrijwilligers van

BroederlijkDelen.

Dat wij met velen mogen blijven en

nooit opgeven vreedzaam te strij-

den tegen ongelijkheid en verdruk-

king, tegen uitbuiting en oorlog.

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg u niet. Verberg u niet.

Tafelgebed:Alseenvrijmens

Jij,Ene,

die ons voorgaat op weg naar bevrij-

ding.

Het is jouw wens dat wij leven als

eenvrijmens.

Ons verlangen naar macht en geld

blijkt veel sterker dan het doen van

jouw tien woorden ons gegeven om

televenalseenvrijmens.

Wij bekennen dat duister heerst in

onsleven.

Je zoon Jezus, brekend het brood,

delenddewijn

is als het licht dat het duister voor

onswegneemt.

Datwij levenvanuitzijngeest,

verandereninwoordendaad,

opstaan, hier, nu, om te leven als

een vrij mens. (Jef W. 9 maart 2018)

Jef Wauters – Uit de misviering van 11

maart in het Don Bosco centrum

Tijd voor een keerpunt? En wat daarna? - Verspeelde vrijheid



DRINGEND GEZOCHT:

GROENE BUXUSTAKJES

Mot die buxusplant kaalvreet, be-

dreigt Palmzondag. Eigenlijk mag

het niet, maar de Kerk vloekt toch

wel een beetje op de buxusmot.

Die kleine gevleugelde rakker be-

dreigt zowaar hoogdag Palmzon-

dag, waarbij massaal veel buxustak-

jes gewijd worden. In Grimbergen

luidden ze alvast de noodklok, om-

dat alle plaatselijke buxussen kaal

staan. “Wie schenkt ons duizen-

den van die takjes?” Volgens de Bis-

schoppenconferentie “kennen ook

andereparochieshetprobleem”.

In de abdijtuin van Grimbergen is

geen groen buxustakje meer te vin-

den. "Maar op 25 maart moeten we

er wel duizenden uitdelen", zegt

priester Johan Goossens. Vorige zo-

mer was de mot al de vijand van

iedereen die houdt van een mooi

getrimde buxusbol of -kegel. Het

beestje richtte toen een slagveld aan

en maakte van de groene struikjes

in geen tijd vergeelde, kaalgeplukte

houtskeletjes. Maar nu verklaart de

motookdeoorlogaanéénvandeka-

tholieketradities:Palmzondag.

“Op 25 maart hebben we zoals elk

jaar duizenden buxus-takjes nodig

voor onze zeven kerken, de rust-

huizen, de mensen van Okra, zie-

kenzorg, ...”, zegt priester Johan

Goossens van de parochie in Grim-

bergen. “Maar al onze struiken in

de abdijtuin zijn om zeep. En die in

de rest van de regio ook. Geen idee

waar we snel nog zo veel takjes zul-

len vinden. Want er zullen nog wel

parochieszonderzitten.”

100 eitjes

Geert Lesage van de Bisschoppen-

conferentie bevestigt dat. “Ik zag in-

derdaad al gelijkaardige berichten

passeren. Zelfs vorig jaar al.” Zo

kenden ze eerder al het probleem in

het Mechelse. En bij onze noorder-

burenishetookprijs.

Bij Natuurpunt vrezen ze dat de

Kerk stilaan zal moeten nadenken

over een alternatief voor dat takje

achter het kruisbeeld. “Die buxus-

mot breidt zich razendsnel uit”,

zegt woordvoerder Hendrik Moere-

mans. “In 2010 kregen we er welge-

teld één melding van. Vorig jaar al

3.143, wat meer dan dubbel zo veel is

als het jaar voordien. Eén vrouwtje

kan 100 eitjes leggen en elk jaar heb

je twee generaties. In één nacht tijd

kunnenzeookkilometers

ver vliegen. Denk dus niet dat je

buxussen veilig zijn omdat je naas-

te buren geen motten hebben. Veel

kun je er ook niet tegen doen. Er

zijn biologische middelen, maar

dan moet je het jaar rond behande-

len. Daarom dat het misschien tijd

is om ‘out of the buxus’ te denken

enerafscheidvantenemen.”

Palmregels?

Vaarwel buxus, dus. Maar wat moet

er dan gewijd worden op Palmzon-

dag? “Iets anders”, zegt theoloog

Hans Geybels. “Jawel, dat mag. Er

zijn twee zaken waar je binnen

de Kerk zeker niet van mag afwij-

ken: miswijn en hosties. De mis-

wijn moet échte wijn zijn en de

hosties moeten ongedesemd brood

zijn. Maar over het takje op Palm-

zondag bestaan geen strikte richt-

lijnen. Omdat het sowieso al een al-

ternatief is.

Eigenlijk zouden we palmtakken

moeten gebruiken, maar omdat die

hier niet groeien, ging men lang

geleden op zoek naar iets anders dat

in deze periode van het jaar groen

is. Dennentakken waren geen optie,

de den was al gelinkt aan het kerst-

feest. Hulst kon wel, maar dat prikt

te hard. Zo kwamen ze bij de buxus

terecht. Mocht nu blijken dat daar

plots geen meer van is, dan zoe-

ken we wel een ander groen takje.

Kortom: de buxusmot betekent mis-

schien wel het einde van die struik,

maarnietvanPalmzondag.”

Chris Snick

in het Nieuwsblad zt 17-3-2018

Op zaterdag 17 maart 2018 namen

we in de Sint-Franciscuskerk in He-

verlee afscheid van mevrouw Josée

Cosemans, weduwe van dr. Tony

Waegemans, geboren te Körbecke

(Duitsland) op 2 oktober 1947 en

liefdevol omringd overleden te Leu-

venop8maart2018.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2018.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hier staan we met z'n vieren, ver-

weesd en verloren. De leegte die

ze achterlaat is niet te benoemen.

Josée Cosemans

Mama was geen typische moeder.

Niet de persoon van de grote emo-

ties, geen prater, maar een doener,

een oplosser en een raadgeefster.

Meer dan dat: ze was een voorbeeld.

Ze toonde ons dat je alles kan, zo-

lang je er zelf maar in gelooft. Ze

leerde ons dat je soms een tegenslag

hebt, maar dat je daar niet te lang

over hoeft te treuren. Ze leerde ons

anderen te respecteren en dat stereo-

types niet bestaan. We hebben haar

de afgelopen dagen al zo hard ge-

mist.

Er was deze week al zo veel dat we

haar nog wilden vragen. We zul-

len haar zo ontzettend lang moeten

missen.

Katleen, Annelies, Peter en Made-

lien

There are places I remember

All my life

Some have gone and some remain

All these places have their moments

With lovers and friends I still can recall

Some are dead and some are living

In my life l've loved them all

(The Beatles - In my life)

Onmisbaar, onvervangbaar

De pastorale Zone ‘Leuven aan de

Dijle’bestaat1 jaar.

De 6 vroegere parochies van de binnenstad

Leuven: Sint-Pieter, Sint-Geertrui, Sint-

Kwinten, Sint-Jozef, Sint-Jacob, Sint-

Michiel en de 4 parochies van de federa-

tie Wilsele: Sint-Martinus Wilsele Dorp,

Sint-Agatha Wilsele-Putkapel, Sint-Ha-

drianus Wijgmaal, Sint-Carolus Atten-

hoven.

Tijdens de receptie in het stadhuis

sprak Deken De Gendt zijn dank-

baarheid uit voor de zaken die af-

gelopen jaar gerealiseerd werden:

een betere kennismaking en ver-

bondenheid tussen de tien geloofs-

gemeenschappen van de zone, het

zoeken naar mogelijke samenwer-

kingsverbanden in doop- en vorm-

selcatechese en het duidelijker ken-

baar maken van alles wat leeft en be-

weegt in de gelovige gemeenschap

viamediakanalen.

In het kader van de komende

gemeenteraadsverkiezingen vraagt

hij: ‘Ik vraag bijzondere aandacht

voor de zwakkere medemens in

onze maatschappij. Ik pleit even-

eens voor meer betaalbare wo-

ningen, goede bereikbaarheid van

openbare gebouwen vooral voor

minder mobiele mensen, voor meer

aandacht voor het milieu en de

ecologische problemen en dat bin-

nen de samenwerking tussen de

verschillende geledingen van onze

maatschappij ook de gelovige ge-

meenschap een volwaardige plaats

maghebben.’

Schepen van Kerkbesturen Dirk

Vansina, bevestigde dat de samen-

werking tussen het huidige beleid

en de kerkgemeenschap zal worden

verdergezet.

Kenny Hennens

(Uit Regiogids Rondom Leuven – 7 maart

2018)

JEHARTKENTDEWEGbzn Dooralle 'MOETEN'loste laten ONT-MOETjejezelf -bzn

4 FEDERATIE FRANDO

Fietsweekend

Van vrijdag 4 mei tot zondag 6 mei

2018

Ook dit jaar zijn we weer klaar

voor ons fietsweekend voor sportie-

vefietsers.

We verzamelen vrijdagavond vanaf

18 uur voor een bordje soep en een

potjepalaver.

Zaterdag vertrekken we om 10 uur

voor een tocht van ± 70 km, met de

picknickindefietszakken.

We fietsen in een gezapig tempo om

tegenietenvandeomgeving.

Bij tijd en stond maken we een stop.

De stevige klimmendoet ieder op ei-

gen tempo maar op de top wachten

wetot iedereenbovenis.

Dit jaar vertrekken we noordwaarts:

via Samrée en Dochamps rijden we

richting Beffe om daar, jawel, terug

af te dalen, naar de Ourthe. Nog een

aantal klimmen en afdalingen ver-

der geraken we terug in het Molen-

huis. Wie weet zien we deze keer

wel de wilde dieren van Teneville...

We fietsen langs rustige, verhar-

de wegen. Voor wie er nood aan

heeft kan de batterij opladen in een

cafeetje waar we ondertussen onze

picknickverorberen.

‘s Avonds eten we ’goeien boef’. Je

kan het verdunnen met bergbier of

klimwater…

Zondag mikken we op een tocht

van 40 km. Om 13 uur arriveren we

terug in Het Molenhuis. We eten

ons buikje rond. Nadien wassen we

samenafenpoetsendekamers.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulierop:

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten

Liefst voor 1 april 2018. Inschrijving

pasgeldignabetaling.

Iedereen die de afstand aan kan is

welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13t.e.m.17jaar: 16europp/nacht

6t.e.m.12jaar: 12europp/nacht

4t.e.m.5 jaar:8europp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE39 0001 0314

2019

Vermelding: Fietsweekend + naam +

datum

Meebrengen:

Onderlaken, kussensloop en slaap-

zak,

toiletgerief,warmekleren,

fiets in goede staat, herstelgerief,

reservebinnenband, fietshelm en

fietstas

Verantwoordelijken: Hilde De Loo-

seenLeoVanNoten,

Tel.016/697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

Molenhuis Bérismenil
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