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MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De Kerk wordt altijd vernieuwd vanaf de

rand maar niet vanuit het centrum, insti-
tuten hebben hun eigen dynamiek en hun

eigen problemen, en vernieuwing heeft de

neiging om niet uit de centrale spanning

te komen. Niemand plande de rol die de

benedictijner monniken zouden spelen in

de geschiedenis van de Kerk en Europa, en

het onderricht van meditatie en contem-
platie. Voor veel mensen zijn er, behal-
ve de verbondenheid met hun eigen paro-
chie, heel wat interparochiale banden en

netwerken die hen voeden en in leven hou-
den.

Rowan Williams – Uit ‘Stilte en ho-
ningkoek: Wijsheden uit de woes-
tijn ‘

Onze derde meditatie-avond in
april is op maandag 30 april 2018.
Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte “Ademtocht” 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

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 april

5e zondag na Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Martine Celerier
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova
Viool: Sayana Tchankova
Sayana Tchankova is een Russische
violiste. Info, zie vorige week. Samen
met organiste Anna Rusakova zal ze
ons die zondag laten genieten van
mooie muziek voor, tijdens en na de
viering. U bent meer dan welkom.

Zondag 6 mei

6e zondag van Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Urbaan Vanermen en
Katrien Cockx-Vanermen
Intentie voor Jean-Pierre Percy
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Donderdag 26 april

11 u. Lentefeest van Samana Sint

Antonius en Park Heverlee

Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 april

Eerste Communie

11 u. Eerste Communieviering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Lectoren: de Eerste
Communiekantjes
Homilie: pater Walter Verhelst
Geluid: Leo Swinnen

Zondag 6 mei

Frando-vormselviering - Thema

Geloof doorbreekt alle grenzen

11 u. Viering met met vormheer Dirk
De Gendt
Voorganger: vormheer Dirk De
Gendt
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: de vormelingen
Homilie: vormheer Dirk De Gendt
Muziek: Pieter, Johan en Stien en
vormelingen
Dirigent: Pieter Vanderveken

DON BOSCO

Zondag 29 april

Vijfde Paaszondag

10.30 u. Viering : De tafel van Jezus
Christus is groot
Voorgangers: Ingrid en Hubert

Zondag 6 mei

Zesde paaszondag

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

VIERINGEN

Welkom allemaal op deze bijzonde-
re avond rond dit licht, dit boek en
deze tafel. Mogen zij symbool staan
voor wat ons hier samenbrengt en
verbindt en dit in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Inleiding

Hier staat een tafel waaraan ons
wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en
misverstaan.

Het is de tafel van de herinnering:

Jezus de mensenzoon, gebroken en
gedeeld.

Het is de tafel van Gods Rijk:

iedereen uitgenodigd,
overvloedige verzadiging
hier en nu reeds begonnen
door Jezus, dienaar zonder macht
en door velen die hem volgen.

Lezing Psalm 116: 1, 4 en 6.1

Deze psalm geeft een boodschap van ver-
trouwen

Evangelielezing

Voor de evangelielezing gingen we kijken

bij Nico ter Linden en diens ‘Koning op

een ezel’ (p186 ev). De schrijver brengt het

verhaal als een gesprek tussen de evange-
listen Lucas en Matheus die herinnerin-
gen ophalen.

"We gaan het paasmaal vieren in Je-
ruzalem, net als altijd." zei Jezus.
“Vanavond, aan tafel, zal iedereen
terugdenken aan de tijd dat het volk
Israël eeuwen geleden in Egypte ge-
vangen zat, in het land van de pi-

ramiden. Een farao stond er aan de
top, een oppermachtig man, en he-
lemaal onderaan crepeerden de sla-
ven uit Israël.”

Jezus vraagt Jacobus en Johannes om in

Jeruzalem alles voor het paasmaal te gaan

klaarmaken.

"Als je in de stad komt, zul je een
man zien die een grote kruik wa-
ter draagt. Volg die man. Hij zal een
huis binnengaan. Vraag hem of wij
daar in de bovenzaal het paasmaal
mogen houden.”

Jezus en zijn apostelen vieren het paas-
maal op de wijze waarop ook de andere Jo-
den dat doen. Maar dan maakt Jezus die

avond anders, onvergetelijk voor hen.

‘Na het maal stond Jezus op. Hij
trok zijn bovenkleed uit, goot water
in een wasbekken, begon onze voe-
ten te wassen en droogde ze af met
een doek.
Doodstil was het in de bovenzaal. ‘

Petrus weigert echter zich de voeten te la-
ten wassen. Hij wilde Jezus wel dienen,

maar hij wilde niet door hem gediend

worden.

"Rabbi, ik wil niet dat jij mij de voe-
ten wast."
Jezus keek hem aan en zei: "Wan-
neer ik jou de voeten niet was, Pet-
rus, dan hoor jij niet bij mij."

Dan laat Petrus, geschrokken door die

woorden, zich toch de voeten wassen.

“Begrijpen grijpen jullie wat ik heb
gedaan?" vroeg Jezus.
"Zoals ik jullie de voeten heb ge-
wassen, zo moeten jullie elkaar de
voeten wassen.
Ik ben gekomen om te dienen, en
jullie moeten doorgaan met dienen
als ik er niet meer ben."

‘Stilletjes zaten we te eten, we wis-
ten niet goed wat te zeggen.
Johannes kreeg een vreemde ge-
dachte, vertelde hij achteraf: straks
wordt er nóg een paaslam geslacht,
dacht hij, straks vloeit het bloed
van Jezus. Hij huiverde. ‘

Ineens zei Jezus: "Brood is eigen-
lijk iets geheimzinnigs. Je kunt er-
van leven, maar er zijn graankor-
rels voor doodgegaan. En wijn is
ook iets geheimzinnigs, als je er
over nadenkt. Er heeft een druiven-
tros voor gebloed, maar er is een be-
ker kostelijke wijn voor in de plaats
gekomen."

Buiten was het intussen donker ge-
worden, en het paasmaal liep ten
einde.
Maar Jezus wilde nog wat zeggen,
en wat hij zei, zijn ze nooit meer
vergeten.
Hij brak het brood en deelde het uit:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam.”
Hij gaf de beker met wijn rond: “ Dit
is mijn bloed” .

Eigenlijk waren die woorden een
gebed:
"Vader in de hemel, als ik moet ster-
ven, laat mijn dood dan zijn als de
dood van de graankorrel en als de
dood van de druiventros. Laat mijn
manier van leven en mijn manier
van sterven als brood en wijn zijn
voor iedereen die mij wil volgen.
Laat het zo mogen zijn, van waar de
zon opkomt totwaar zij ondergaat
en van nu aan tot in eeuwigheid."

Duiding

We brachten jullie het lange uit-

gebreide verhaal. Enerzijds kennen
we het maar al te goed en misschien
kijken we daarom over de radicali-
teit van het verhaal heen. De lijden-
de dienaar, hij die de voeten wast,
hij die groot is door klein te zijn.

En alhoewel we dit volmondig be-
lijden en ook iedere viering ter na-
gedachtenis deelnemen aan de com-
munie, blijft het iets dat in het dage-
lijkse leven vaak tussen onze han-
den doorglipt.
In de huiselijke spanning, wie
dient hier wie? Maar ook op het
werk, in de omgang met ruimere fa-
milie en vrienden.

En wanneer word je van welwil-
lende dienaar, slaafje van de ande-
ren, meid of knecht van alle werk?
En vooral als je de zaken weer in
evenwicht wil brengen, hoe doe je
dat dan op een constructieve manier
zonder gevoed door frustratie, on-
begrip en vermoeidheid meer ener-
gie te verspillen én een positieve
verandering te brengen naar een ge-
dragenheid van samen, dan dat je
wat verder in jezelf grommelt en je
neerlegt bij de situatie.

Het is een hemels ideaal, maar een
zware inspanning om het als dag-
dagelijkse richtlijn voor je te hou-
den en er in volharding naar te
handelen. Om nog maar te zwij-
gen van hoe het verhaal verder nog
handelt over verraad, over angst en
hoe het hoofdpersonage toch - on-
danks twijfel en angst - zijn weg
blijft gaan. Ik laat het verhaal verder
graag voor zich spreken.
Het mag ons helpen om aan die to-
meloze en grenzeloze liefde mee ge-
stalte te geven.
Lees verder op pagina 4

Aan tafel
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AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 26 april

11.00uurLentefeestSamana

Vrijdag 27 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 1 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 3 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Sint-Franciscus

Woensdag 25 april

VM:OKRATeamvergadering

NM:SAMANAVorming

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 26 april

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 27 april

VMenNM:ARK-BarMichotte

AV:KoorDissonant

Zondag 29 april

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 1 mei

NM:Seniorencafé

Woensdag 2 mei

NM:Liturgie+catechese

20uur:KoorBlijRondeel

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR

ook in het wzc Edouard Remy. De

vrijwilligersploeg van het woon-

zorgcentrum bestaat uit 77 paar

sterke handen, die samen met meer

dan 15000 uren aan belangloze in-

zet, het leven van de bewoners een

stuk aangenamer maken. De jong-

ste vrijwilliger, Jef, is 22 jaar. De

ancienne is Marie, zelf al 88 jaar,

maar nog kranig genoeg om ande-

ren te helpen. Omdat ze zo waar-

devol zijn voor het geluk van de

bewoners, blijven ze in het woon-

zorgcentrum sterk inzetten op vrij-

willigerswerk. Wie zich geroepen

voelt: telefoon:016248420
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Knopkesweekend

Van vrijdag 25 tot zondag 27 mei 2018

De Bonkelaar organiseert voor de

4de maal het Knopkesweekend: een

tweedaags festijn dat draait rond de

goestingvanhetmoment.

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrecept voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Voor deze editie staan er volgende vrijblij-

vendeactiviteitenophetprogramma:

BezoekaanRiveo

Neem een duik in het mysterieuze

universum van de rivier en ontdek

alles wat u nog niet wist over het le-

ven in het ondiepe water. Het cen-

trum voor rivierinterpretatie ligt

aan de oevers van de Ourthe in Hot-

ton en initieert u in de discrete maar

boeiende natuur die ons en de ri-

vier omringt. Via een 12 meter lan-

ge gereconstrueerde rivierarm en 16

aquariums maakt u kennis met het

leven van de vissen in onze rivie-

ren. De flora wordt u gepresenteerd

in onze uitzonderlijke thematui-

nen over een oppervlakte van 1.500

m2.

Meer info op http://www.riveo.be

Bezoek aan de markt in Houffalize

Op zaterdagvoormiddag is er weke-

lijkse markt in Houffalize, een idea-

le gelegenheid om nog wat extra in-

kopen te doen of om gezellig rond

tewandelen.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder van 18 jaar: 10 euro pp/dag

13t.e.m.17jaar:8europp/dag

6t.e.m.12 j.:6europp/dag

4t.e.m.5j.:4europp/dag

0 t.e.m. 3 jaar: gratis –Deouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

We eten en koken samen. Via mail

wordt er afgestemd wie wat mee-

neemt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Opnaamvan:NeleSteeno

Vermelding:Knopkesweekend 2018

+naam+datum

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zakofdonsdeken

Toiletgerief, werkkledij, pantoffels,

zaklamp

Verantwoordelijke: Hans & Vicky

Telefoon:0498/205389

E-mail: johanswillems@telenet.be

Molenhuis Bérismenil



KALENDERBLAADJE

Misschien schept juist de heden-

daagse verontrusting in de Kerk de

voorwaarde dat er van alle zijden

iets ondernomen wordt om de Kerk

meer te doen zijn wat ze eigenlijk

is: eenminderheid in dienst van een

meerderheid.Baers

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA Woensdag 2 en 16 mei 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchet-

ti aanwezig. Je kan een afspraakma-

ken via het onthaal tel. 016 22 20 14

of onthaal@seniorama.be. Prijs per

verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te

betalen. Informeer bij uw mutuali-

teit naar de korting. Plaats: Senio-

rama Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8km)

Donderdag 3 en 17mei 2018 om13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759
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AANTAFEL - vervolg van pag. 1

IndehofvanGetsémané

Verhaal: Nico Ter Linden. ‘Koning op een

ezel’

Enkele fragmenten :

‘Toen zijn zij naar de Olijfberg ge-

gaan,' zei Lucas, 'naar de hof van

Getsémané. Jezus wilde er gaan bid-

den,hijhieldvandieplek.'

'Denk je dat Jezus bang was om

doodtegaan?'vroegMatteüs.

'Ja,' zei Lucas. 'Maar hij was ook

sterk. Hij had gemakkelijk kun-

nen vluchten, de Olijfberg over,

Voorgangers Majo Werrebroeck, Hermien Den Tandt, Chris Willocx, Theo Desteghe

het bergland van Judea in, maar hij

deedhetniet.Het lieddatzeaantafel

gezongen hadden, gaf hem kracht:

Als God mijn vriend is, wat kan een

mensmijdannogdoen?

Wie dat gelooft, krijg je nooit

klein.‘

Jezus maakt zich zorgen om zijn leerlin-

gen. Zij zullen worden als schapen zon-

der herder.

In Getsémané trekt Jezus zich terug om te

bidden.

Ergens tussen de bomen knielde Je-

zus neer, met zijn mantel om zich

heen geslagen, ineengedoken. “Ab-

ba,” zegt hij, “Vader, die beker van

het lijden, moet ik die echt leegdrin-

ken? Kunt u die beker niet aan mij

latenvoorbijgaan?”

Als Jezus bij zijn leerlingen terug keert

liggen ze te slapen.

Jezus ging terug naar de plek tus-

sen en bomen en weer knielde hij

neer. “Abba,” zei hij, “ik ben zo al-

leen. Laat mij net zo mogen sterven

als ikhebgeleefd, trouwaanu.”

Als Jezus terugkeert liggen de leerlingen

weer in slaap.

Voor de derde keer knielde Jezus

tussen de bomen neer. “Abba,” zei

hij “UW wil geschiede, niet MIJN

wil. Ik weet dat het uw wil is dat ik

blijf zeggen wat in uw naam gezegd

moet worden en dat ik doorga met

te doen wat in uw naam moet wor-

den gedaan. Uw wil geschiedde! Ik

zal niet vluchten, het bergland in.

Als het moet, zal ik de bittere beker

drinken.”

Als Jezus voor de derde keer terugkeert ko-

men soldaten met fakkels door het bos

naar hen toe; Judas loopt voorop. Het

ogenblik is aangebroken waarop Jezus

wordt gevangen genomen.

Slotenkruisteken

"Dat we openbloeien tot vrije 'opgewekte'

mensen,

hoop in een wereld vol angst en geweld"

Marc Lagae.

Geen ander brood dan wat door

onzehandengaat

geen anderwoord danwat aanmen-

senademgeeft.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, her-

kendworden.

Zo’n God zijt Gij, onnoembare ge-

liefde.

Geen ander licht dan dat in onze

zielgelegd

Geen and’re kracht dan zout van

dezeaardezijn

Uw liefde wil geproefd, geleefd, her-

kendworden.

Zo’n God zijt Gij, een levende na-

bije. (K.Gelaude/A.Malfiet)

Hermien Den Tandt en Chris Willocx –

Uit de Viering van Witte Donderdag in

het Don Bosco centrum.
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