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Jekunthet somsnietmeergeloven

dat er een betere wereld komen zal.

Alles kan duister voor de ogen zijn.

Jekunthet somsnietmeergeloven

dat je op eendagweer zult lachen en

zingen, dat je weer zult ervaren dat

je levendemoeitewaardis.

Jekunthet somsnietmeergeloven

totdat je stap voor stap je kwetsbaar-

heid deelt en geloof ontvangt. Het

geloof van iemand die luistert, die

zich laat raken door jouw verhaal,

die jouw pijn probeert te verstaan.

Jekunthet somsnietmeergeloven

totdat je handen de wonden mogen

aanraken, totdat je ogen de kwets-

baarheid mogen zien. Dan word je

opnieuw mens door de duisternis

heen en met je bezeerde ogen kijk je

opnieuwnaarhetochtendlicht.

Erbegint eennieuwedag.

Eerste lezing:Psalm139

Lied:Toeniknogziekwas

Toen ik nog ziek was, leefde ten do-

de,

troostloos mijn dagen, zwaar de

nacht,

heb jij mij toekomst, warmte gebo-

den,

mijaangeraakt,mijopgewacht.

Raak jij mij aan dan kom ik tot le-

ven,

raak ik jou aan, dan word ik licht,

word ik door jouw nabijheid gene-

zen,

krijg ik van jou een nieuw gezicht.

TweedelezingMc.5,24-34

We lezen vandaag het verhaal van

de bloedvloeiende vrouw, die twaalf

jaar ziek is en door aanraking van

Jezus’ kleed tegen alle verwachtin-

geningeneest.

Duiding:

Psalm 139 is in de eerste plaats een

dankpsalm, maar eigenlijk ook een

vloekpsalm. We hebben vandaag al-

leen het dankgedeelte gelezen. Ik

wijs alleen even op de kernwoorden

van deze psalm: “Jij hebt mij geweven

in de schoot van mijn moeder, wonderlijk

heb je mij gevormd in het diepste geheim

indeschootvandeaarde“

Als we de volledige psalm nemen,

bevinden die verzen zich precies

in het midden. Vaststellen bij jezelf

hoe geniaal je lichaam is en ook in

zijn zelfgenezende krachten, dat is

van belang in het licht van de twee-

delezing.

Het genezingsverhaal over de

bloedvloeiende vrouw vraagt wat

meer uitleg. Het komt ook bij Lucas

en Mattheus voor. De meest expli-

ciet lichamelijke interpretatie vin-

den we in het oudste verhaal nl.

dat van Marcus. Wat het bijzonder

maakt is de voorgeschiedenis van de

vrouwenhaaroptreden.

De vrouw bloedt al 12 jaar. Dat is

geen willekeurig getal: het is de tijd

die ongeveer nodig is om als jon-

ge mens rijp te worden. Het bena-

drukt het lange lijden dat ze heeft

doorstaan. Het Griekse woord voor

“lijden doorstaan” of “verduren”

is overigens hetzelfde woord dat ge-

bruikt wordt voor het lijden van Je-

zus. Ze heeft vele dokters geraad-

pleegd, die haar niet konden hel-

pen. Zelfs integendeel “het was nog

erger met haar geworden” staat in

detekst.

In een Joodse samenleving geba-

seerd op Levitische reinheidswet-

ten kunt u zich voorstellen wat

voor een ernstige handicap die

vrouw had. Niet alleen zij wordt

omwille van haar bloedingen als

onrein (Lev;15,25) verklaard, en sa-

men met haar alle voorwerpen die

zij aanraakt maar ook de mensen

die ze aanraakt worden onrein. Dit

betekent een totaal isolement voor

deze vrouw. Zij is in de context

van deze patriarchale Joodse samen-

leving economisch, psychisch, so-

ciaal en religieus zo goed als dood.

In onze samenleving hebben we

misschien geen last van reinheids-

wetten maar ook wij kennen ziek-

tes die mensen sociaal isoleren.

Vandaar ook onze (christelijke) op-

dracht om ze uit hun isolement te

halen, maar ook onze opdracht om

zelf uit ons isolement te treden en

initiatief te nemen voor onze gene-

zing!!

Zoals deze vrouw in het NT die in

haar genezing blijft geloven! Zij is

er absoluut van overtuigd dat ze

kan genezen en raakt Jezus’ kle-

ren aan vanachter, goed wetende

dat ze hem eigenlijk onrein maakt.

Zij negeert de Joodse voorschriften

en verlaat de gangbare paden. Ze is

a.h.w. niet te houden in haar ge-

loof…Zij voelt en weet dat genezing

in de eerste plaats van God komt en

nog wel onmiddellijk met de aanra-

king, nog voor Jezus haar ziet en

toespreekt!

“Terstond hield de bloeding op en

werd ze aan haar lichaam gewaar,

dat ze van haar kwaal genezen was.”

Jezus voelt ook in de eerste plaats

iets aan zijn lichaam, nog voor

hij haar ziet en woorden tot haar

spreekt. De genezing vindt plaats in

het directe contact tussen lichaam

en lichaam bij Marcus. Voor de

vrouw is het een heerlijke angst-

aanjagende lichamelijke ervaring :

angst en beven wijzen op een Gods-

openbaring in de schriften. Zij is de

handelende persoon in dit verhaal

en niet Jezus! Zij neemt het initia-

tiefenraaktJezusaan.

De woorden die Jezus even later

tot haar richt “Dochter, uw geloof

heeft u genezen. Ga heen in sja-

loom” verwijzen naar de heilstijd,

waarin zowel individueel als voor

alle dochters van Sion en dus voor

de twaalf stammen van Israël (weer

het getal 12) en zelfs de hele schep-

ping en alle volken, heil of gene-

zing wordt beloofd na ziekte en te-

leurstelling in artsen maar ook in

hogepriesters van de Joodse religie.

Wat je in de eerste plaats moet doen

is geloven in eigen krachten, name-

lijkGodskracht!

Jezus verlaat in dit verhaal ook

de gangbare paden en houdt zich

niet aan Joodse voorschriften. Hij

doet iets enorm choquerend! Hij

spreekt tot de onreine bloedvloei-

ende vrouw in het bijzijn van Ja-

ïrus, de overste van de synagoge!!

Want het verhaal van de bloedvloei-

ende vrouw is ingebed in het ver-

haal van de genezing van het doch-

tertje van Jaïrus!! Wat voor een pro-

vocatie van de religieuze machtsbe-

klederswasdat?

Geloven kan genezen in dit verhaal.

Waarin geloven wij in onze tijd als

het op genezing aankomt? Geloven

we niet te snel alleen maar in ratio-

nele oplossingen voor onze “kwa-

len” en in pilletjes. De genezing

van mensen hangt nochtans voor-

al af van een vertrouwensvolle rela-

tie tussen patiënt en zorgverlener.

Een geëmancipeerde, actieve en po-

sitief ingestelde patiënt heeft meer

kansopgenezing!

Als je dat doet ben je overigens een

powerpatiënt om het met een nieuwe

vakterm te zeggen. En als zorgver-

lener is het belangrijk naast je vak-

deskundigheid empathie en com-

passie op te brengen en in de eerste

plaats de mens te zien als een mens

in al zijn aspecten, zoals Jezus doet

inditverhaal.

Met deze evangelietekst zien we ook

op nieuwe wijze hoe belangrijk het

is elkaar fysiek aan te raken om te

helen. Je krijgt onmiddellijk con-

tact met je gevoelens bij een aanra-

king. Het lichaam onthoudt alles.

En er zijn zoveel soorten van aan-

raken en helend aanraken. Er valt

hier nog enorm veel te leren. We-

tenschappelijke experimenten be-

wijzen dat een kind dat niet aange-

raakt wordt, vertraagt of stopt met

groeien!

Tot slot nodig ik allen hier aan-

wezig uit om in alle omstandig-

heden te blijven geloven in je ei-

gen wonderlijk geweven lichaam

als een groot geschenk van God en

soms de gangbare paden te verlaten

om aan een echte helende reis te be-

ginnen.
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Raak mij aan - Je kunt het soms niet meer geloven …
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De redenen voor een gevoel van vervreem-

ding van ons-zelf ligt niet alleen bij

ons ontvluchten van persoonlijke verant-

woordelijkheid.

Een tweede oorzaak ligt in de manier

waarop ons wordt geleerd en we worden

aangemoedigd om over onszelf te denken.

Ons wordt aangeleerd ons leven al te strikt

in te delen in bijvoorbeeld school, werk,

thuis, gezin, amusement, kerk, enzovoort.

Daardoor verliezen we dat gevoel van heel-

heid. De hele persoon is immers betrokken

bij elke activiteit of verantwoordelijkheid

die we op ons nemen, net zoals de per-

soonlijke aanwezigheid van God overal

en volledig is en niet een gedeeltelijke of

beperkte aanwezigheid kan zijn.

John Main

In de maand juni komen we samen

op maandag 9 juli. De tweede sa-

menkomst is op maandag 23 juli

2018. Aanvang om 20 uur in de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere

data van de tweede helft van 2018

maandag 6 en maandag 20 augustus

maandag 3 en 17 september

maandag 1, maandag 15 en maandag

29 oktober

maandag 12 en maandag 26 novem-

ber

maandag 10 december

!! maandag 7 januari 2019

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

Ook voor het parochieblad wordt

het vakantietijd.

Het nummer 26 (27-28) dat deze

woensdag, 27 juni 2018, verschijnt

brengt nieuws van drie weken.

Op woensdag 4 en woensdag 11 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31), ook met nieuws

van drie weken, kan je verwachten

op woensdag 18 juli 2018.

Op woensdag 25 juli en woensdag 1

augustus verschijnt er ook geen pa-

rochieblad.

Dus maar aftellen tot woensdag 8

augustus. Dan krijg je parochieblad

32 in je brievenbus. En we keren

dan met het parochieblad terug uit

vakantietijd en zetten de gewone re-

gelmaat van wekelijks verschijnen

weer in.

Een fijne, zonnige, uitrustende va-

kantieperiode gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 juli

13de zo door het jaar

Familieviering en slotviering

werkjaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 juli

14de zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zaterdag 14 juli

12.00 u. Huwelijk van Maarten De

Leeuw en Charlotte Debruyne

Voorganger: Marcel Doms

Zondag 15 juli

15de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 22 juli

16de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 juli

13de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mieke Vanhooymissen

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 8 juli

14de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mieke Vanhooymissen

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 15 juli

15de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

CD-muziek: Leo Swinnen

KALENDERBLAADJE

Elk ogenblik van het levensspel

worden de kaarten opnieuw

geschud.

Gisteren waren wij ziek, vandaag

blaken wij van gezondheid. Vandaag

heersen er geluk en vrede, morgen

ellende en wanhoop.

Maar met wat ons overkomt,

kunnen wij altijd weer iets nieuws

opbouwen.

Zolang een mens in leven is, kan hij

altijd iets nieuws opbouwen, zelfs al

heeft hij alleen maar puinhopen tot

zijn beschikking.

M. Gray

DON BOSCO

Zondag 1 juli

Dertiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve

Neukermans

Zondag 8 juli

Veertiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 15 juli

Vijftiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 juli

Zestiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Lector: Ria Ooms

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 3 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 5 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 10 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 12 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 27 juni

NM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 juni

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 29 juni

NM en AV: BBQ Blij Rondeel

Zaterdag 30 juni

Blij Rondeel opruiming

Zondag 1 juli

11 uur: Zondagscafé

11-16 uur: Catechisten

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 3 juli

NM: Seniorencafé

Donderdag 5 juli

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 6 juli

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 8 juli

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 10 juli

NM: Seniorencafé

Donderdag 12 juli

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 13 juli

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 15 juli

11 uur: Zondagscafé OKRA/ 11 juli-

viering

NM: OKRA/ 11 juli-viering

Dinsdag 17 juli

NM: Seniorencafé

Agenda
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Drie Rode Duivels, Dries Mertens,

Koen Casteels en Simon Mignolet

hebben op vrijdagochtend een be-

zoek gebracht aan het Heilig Hart-

instituut in Heverlee, op uitnodi-

gingvanPleegzorgVlaanderen.

Om pleegzorg in de spotlights te

zetten, hadden de leerlingen voor-

dien affiches ontworpen waar ‘Hou

me vast’ op geschreven stond. Als

beloning voor hun mooi project

kregen ze de Duivels over de vloer.

En dat vonden ze geweldig. Op

luid gejuich werden de voetballers

onthaald – er was zelfs een klei-

ne stormloop – waarna de kinderen

van het vijfde een kleine penaltyles

kregen. Hierna was er tijd voor een

babbel, een paar selfies en een korte

signeersessie.

Dries Mertens, die nog op het Hei-

lig Hart heeft school gelopen en

wiens vader er L.O. gaf, vond het

fantastisch om terug te zijn: “Het is

de mooiste ontvangst die we ooit ge-

kregen hebben. Ik heb de school al-

tijd al heel speciaal gevonden, dus

het is heel leuk om terug te zijn.”

Ook de andere twee Duivels klon-

ken enthousiast. “Als alle sup-

porters zo zouden zijn, gaan we

het WK winnen”, zegt Casteels la-

chend.

Het Nieuwsblad – zaterdag 9 juni 2018 –

jph–Foto (c)Vertommen

LEERLINGEN HEILIG HART WILD ENTHOUSIAST DOOR

BEZOEK DUIVELS

Drie duivels in het

H.-Hartinstituut Heverlee

ZOMERWANDELINGEN: KEN

UW STAD

*Wandeling op woensdag 4 juli 2018 - 19

u.:GidsenbondLeuven+

Op stap met een begijn: Mysteries

onderdeSint-Geertruitoren

Tijdens de archeologische opgra-

vingen van 2016 werd een skelet van

een vrouw met kind gevonden, be-

graven in de begijnhofkerk van het

KleinBegijnhofvanLeuven.

We reizen terug in de tijd naar de

17de eeuw, op zoek naar mogelijke

verklaringen hiervoor. Op deze ma-

nier vertellen we het verhaal van de

begijnen in dit Kleine Begijnhof,

een vergeten parel aan de Leuven-

se kroon. We reconstrueren hun

dagdagelijkse leven in de grootste

bloeiperiode en geven toelichting

bijdevoornaamstegebouwen.

Opgelet: We vertrekken voor de Sint-Geer-

truikerk

*Wandeling op woensdag 11 juli 2018 – 19

u.:GidsenbondLeuven+

Verrassende ontmoetingen met de

Arenbergs

De invloed van de Arenbergs kan

moeilijk overschat worden. Hever-

lee zou er heel anders uit gezien

hebben, als zij hier niet verble-

ven hadden. De hoogadellijke fami-

lie had een impact op vele terrei-

nen. De groene long in het zuiden

van Leuven is uiteraard een erfenis

van het geslacht, maar ook op we-

tenschappelijk, diplomatiek, cultu-

reel, artistiek en sociaal vlak hebben

de Arenbergs in de regio belang-

rijke rollen vervuld, waar we nog

duidelijke sporen van vinden: o.a.

het Arenbergkasteel, het Arenberg-

instutuur (nu Stuk) of het Aren-

bergplein (stationplein te Hever-

lee).

Opgelet:We vertrekken aanhet standbeeld

ophetKantineplein inHeverlee

*Wandeling op woensdag 18 juli 2018 – 19

u.:GidsenbondLeuven+

Romantiekindestad

Leuven is een stad vol romantiek:

fraaie oude gebouwen, charmante

binnenpleintjes en terrassen, ver-

borgen hoekjes. Wandel met ons

mee en ontdek de verhalen van

verborgen verleiders van de stad.

Was Erasmus ooit verliefd? Waar-

om trouwde Justus Lipsius met zijn

kotmadam? Wat was een “Leuvens

huwelijk”? Waar gaven Leuvenaars

hun eerste kus aan elkaar en hoe

verwerkten ze hun gebroken hart?

Na de wandeling ben je alleszins

(opnieuw)verliefdoponzestad.

Dewandelingvertrekt voor de trappenvan

het stadhuis

Praktischeinformatie

Deelnemen kost 6 euro per per-

soon, kinderen tot 12 jaar wandelen

gratis mee. Vooraf reserveren is niet

nodig, je koopt je ticket ter plaatse.

Bekijk ons programma voor groe-

penop

www.leuven-plus.be

ofbelnaar:0460978566

Op stap met een begijn
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Meerdaagse2018

Van vrijdag 10 augustus tot zondag 19 au-

gustus2018

Het Molenhuis wil, vanuit een ge-

loof in gemeenschapszin, mensen

de kans bieden zich te herbron-

nen, te ont-moeten, dat in betrok-

kenheid op al wat er tussen mensen

leeft en groeit in samenhang met de

gehelenatuur.

Om dit waar te maken, opdat ie-

dereen kan genieten van deze plek,

organiseren we jaarlijks een meer-

daagse waar we ons steentje bijdra-

gen aan Het Molenhuis. We expe-

rimenteren vanuit onze krachtlij-

nen met diverse taken en activitei-

ten waarin iedereen wel zijn gading

kanvinden.

Samen zijn we verantwoordelijk

voor de dagelijkse taakverdeling

in de groep: koken, wieden, klei-

ne herstellingen, (kinder)animatie,

poetsen,schilderen,…

Iedereen is welkom want voor ie-

ders talent (en tempo) is er wel wat

wils. We laten voldoende ruimte

voor ontspanning, leuke activitei-

ten en momenten van ontmoeting.

Op een dag zijn de kinderen koning

en mag je speelse ik mee invulling

geven, samen musiceren, een spel

spelen, de dag beginnen met yoga,

een zangstonde in de avond, een

zwempartijofwatergevecht,…

Hebjijnogeenleukidee?

In relatie met de natuur is er ruim-

te om te ravotten, een wandeling

te maken en we maken tijd voor

natuurbeheer van onze grasvelden

met de zeis. Wie weet vertelt het

ruisen van het gras ons wel iets

nieuws.

We gaan op zoek naar de eenvoud

van de dingen, laten even het haas-

tige leven achter ons en vertoeven

inhethierennu.

Kom je graag een handje toesteken,

ben je nieuwsgierig naar de kracht

van Het Molenhuis, hou je van

nieuwe mensen te ontmoeten door

samen iets te overnemen of wil je er

gewoonzijn…

Je bent meer dan welkom al is het

maar voor enkele dagen, niet aar-

zelen om je in te schrijven. Samen

werken en leven schept dichte ban-

denendat ishetwaarhet inHetMo-

lenhuisuiteindelijkomdraait.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving is pas geldig na beta-

ling.

Kostprijs (inclusiefeten)

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.

Rekeningnummer: BE90 7855 1460

7132

Opnaamvan:JohanDeforche

Vermelding: Meerdaagse 2018 +

naam+datum

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zakofdonsdeken

Toiletgerief, werkkleding en gerief,

pantoffels,zaklamp

Verantwoordelijke: Johan Deforche

Telefoon:0498/595001

E-mail: johan.deforche@telenet.be

www.moulindebellemeuse.be

Contact@moulindebellemeuse.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

Op dinsdag 14 augustus 2018, voor-

avond van het hoogfeest van Mari-

a’s Tenhemelopneming, brengt om

21 u. het Gemengd Gelegenheids-

koor Vlierbeek traditiegetrouw se-

dert 2008, de Gregoriaanse Comple-

ten in de Oude Abdijkerk van O.L.-

Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo). Alle

zangers, komend uit verschillen-

de koren, zijn vertrouwd met het

psalmodiëren en met de plaats van

de Completen in de dagelijkse li-

turgie zoals vastgelegd in de Re-

gel van Benedictus: zeven maal elke

dag moesten de monniken de Heer

loven. En elke dag eindigde met

de Completen, een kort koorgebe-

d, een ongewoon rustige ontmoe-

ting. Die rust wordt overigens ook

expliciet gevraagd in de slotzin van

de Completen: Noctem quietam (et fi-

nem perfectum) concedat nobis Domi-

nus omnipotens: moge de Heer ons een

rustige nacht bezorgen. Daarna volgde

eertijds voor de monniken de heel

strikt te onderhouden “grote stil-

te”.

Dit initiatief om de Completen te

zingen vindt zijn oorsprong bij le-

den van het Restauratiefonds Vlier-

beek in het gevoel dat een abdijge-

bouw restaureren best niet zo maar

gereduceerd wordt tot een zaak van

overigens enorme financiële mid-

delen. Het werk van o.m. talrijke

vrijwillige medewerkers heeft met

dit initiatief een originele dimen-

sie gekregen. Eén keer per jaar zingt

een koor in de Vlierbeekse abdijkerk

de Gregoriaanse Completen, de laat-

ste van de zeven getijden die de da-

gelijkse structuur van het monni-

kenleven bepaalden en nog steeds

bepalen. Of dit voldoende is om de

sluier te lichten van het monniken-

leven in zijn geheel laten we in het

midden. Vergeleken met de toeristi-

sche bezoekjes aan kathedralen, aan

intieme romaanse kerkjes of aan al

dan niet volledig verlaten abdijen

betekent het zeer zeker een meer-

waarde. Bij de onschatbare inbreng

die monniken door de eeuwen heen

gehad hebben in de ontwikkeling

van ons cultureel Europees erfgoed

hoort ook het eeuwenoud gregori-

aans. Zonder franjes, wel authen-

tiek.

Op vraag van veel aanwezigen

wil het Gemengd gelegenheidskoor

Vlierbeek de traditie in leven hou-

den. 14 augustus, 21 u. Geen con-

cert, wel een rustig gezongen ge-

bed. Geen ingangsgeld dus. Al wie

een half uur authentieke religieuze

en culturele ervaring niet schuwt is

welkom.

Wie daarna nog wil genieten van

een glaasje en een babbel in de Gro-

te zaal van het Nieuw Abtskwartier

isdaarwelkom.

Gregoriaanse Completen in de

Abdijkerk Vlierbeek



Vervolg van bladzijde 1

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige,

die in ons woont, die de herinne-

ring aan het Verbond met ons le-

vend houdt, die ons elke dag teke-

nen geeft van Zijn aanwezigheid in

onsmensen.

Ik geloof in de kracht van Gods Geest

die vorm geeft aan onze toekomst,

die niet blijft staan bij het verleden,

die ons rust geeft na spanning, die

ons het goede leert kennen in kwa-

de tijden, die ons inspireert als wij

leegenafgematzijn.

Ik geloof door Jezus Messias,

in de mogelijkheid van tegen-

spraak, in de genezing van lichame-

lijke en geestelijke kwetsuren, in de

omkering van onze werkelijkheid.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen,

die bezield door geloof struikelend

op zoek zijn naar het beste in zich-

zelf, inelkaarenindewereld.

Mensen die in de wereld in verbin-

ding willen staan met hun mede-

mens,dichtbijenveraf.

Ikgeloof!Amen.

Voorbeden:

God die in ons lichaam wil wonen,

*Zegenonzeogen

Dat ze zich openen voor al het

mooie datGod indewereldheeft ge-

bracht. En dat ze opmerken waar er

nog te weinig ruimte is voor Gods

liefde.

*Zegenonzeoren:

Dat ze zich openen voor de stem

van mensen in nood en dat ze de

stem van God blijvend horen klin-

ken.

*Zegenonzemond:

Dat hij zich opent om vreugde

te verspreiden, om woorden van

troost en bemoediging, eerlijkheid

enmildheidtespreken.

*Zegenonzehanden:

Dat ze zich openen om te delen en te

ontvangen. Dat ze nooit moe wor-

denomgoed tedoen.Datzij sterken

tedermogenzijn.

*Zegenonzevoeten:

Dat zij steeds de weg vinden naar

wie geen uitweg meer zien En dat

ze niet weglopen van de unieke le-

vensopdracht die in ons hart groeit.

Bezinning:

Ademinmij.

Oergetij waaruit ik aangeblazen

werd om mens te zijn. Doorwaai,

doorgroei, begeester en vervul mij.

Dat ik mij durf toevertrouwen aan

de grote Adem die alles verzamelt.

Heelenongeschonden.

Licht inmij.

Sterrenstof dat mij op weg houdt.

Mij eraan herinnert dat ik niet uit

mezelf ben. Wees de glans, de ver-

te in mijn ogen. Helder wil ik wor-

den en doorschijnend. Laat de diep-

ste vonk door niets of niemand do-

ven.

Krachtinmij.

Stem die mij uit niets geroepen

hebt. Bronader vanbinnen, zoe-

kend dwars door mij. Trek mij uit

de aarde op omnaar het onzichtbare

te reiken, opdat ik durf leven door-

heen twijfel en verlangen. Vluchtig

alseenvoetstap.

En toch onuitwisbaar. (Kris Gelaude)

Uit de viering van 3 juni 2018 in het Don

Bosco centrum

Voorgangers: Ingrid Wezemael/Chris

Willocx/Muziek: Majo Werrebrouck en

Herman Beelen

Raak mij aan

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

*Dinsdag 3, 17 en 31 juli 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016

443245

Fietsdagtochten

*Vrijdag 6 juli 2018 - Heist-op-den-Berg -

vlak (74 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476

090617

*Vrijdag 20 juli 2018 - Klein-Brabant (75

km )

Vertrekmetdeauto:

- aan de carpoolparking in Kessel-Lo

om8.45u.en

- juist voorbij de verkeerslichten

aan de Aldi op de omleidingweg in

Herentom9.00u.

Start met de fiets om 10.00 u. aan de

kerkinHeffen.

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:013785133

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

*Dinsdag 3 juli – 13.10 u.

GraficaElsVos

Code: Z 6 - Bijdrage: € 4 - Gids: Els

Vos

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

*Dinsdag 10 juli – 13.20 u.

’tSilsomshof

Code: Z 7 - Bijdrage: € 4 - Gids:

plaatselijkegids

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

*Dinsdag 17 juli – 12.50 u.

HoftenDormaal

Code: Z 8 – Gids: plaatselijke gids

Bijdrage: - € 10 voor rondleiding +

proevertjes (bier)metuitleg;

- € 7 voor rondleiding + koffie of ap-

pelsap

Keuze vermelden bij inschrijving!

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

4 FEDERATIE FRANDO

Nergens is de Eerste Wereldoorlog

beter gedocumenteerd dan in het

Flanders Field Museum in Ieper.

Met de meest moderne multimedi-

ale technieken worden oorlogsver-

halen verteld doorheen de perma-

nenteopstelling.

In het kader van 2014-18 zijn

"IN REMEMBRANCE" (c) In Flanders

Fields

er ook gelegenheidstentoonstellin-

gentebezoeken.

Zo loopt er nog tot 30 september

Sporen van de Oorlog, waarin de re-

sultaten van meer dan 150 archeo-

logische opgravingen uit de doeken

worden gedaan in films en 3D-mo-

dellen.

Er zijn ook heel wat bodemvond-

stentezien.

Daarna maakt het museum zich op

voor To End All Wars? Van Eindof-

fensief totVredeinVersailles.

Je zou kunnen zeggen dat deze ex-

positie, die nog tot juni volgend

jaar te bezoeken is, de balans op-

maakt na vijf jaar verwoed oorlogs-

geweld.

(Het Nieuwsblad –Check –Zaterdag 9,

zondag 10 juni 2018 – André Coosemans)

Praktischegegevens:

InFlandersFieldsMuseum

Lakenhalle – Grote Markt 34 – 8900

Ieper

Telefoon:057239220

www.inflandersfields.be

flandersfields@ieper.be

Openingsuren. Van zondag tot za-

terdag:van10u.tot18u.

Individuele bezoeken moeten niet

wordengereserveerd.

Groepsbezoek: reserveren. Dit kan

door het online reservatie in te vullen.

Of per mail reserveren: reserva-

ties.iffm@ieper.be

Tarieven: www.inflandersfields.-

be/practisch/tarieven

DE OORLOG 1914-1918 IN EXPOSITIE

Honderd jaar later
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