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Thomas van Celano zegt over het

gebedsleven van Franciscus:

“Franciscus wilde van zijn Heer slechts

dit ene verkrijgen, dat hij blijvend in zijn

nabijheid mocht zijn. “

Men mag dit wellicht interpreteren als

een beschrijving van de contemplatie als

hoogste vorm van bidden. Het gaat over

het woordeloos gebed dat de levende bron

wordt voor een actieve levensstijl en be-

staat in een blijvend beleven van Gods na-

bijheid. Bidden is geen aparte daad meer

naast andere vormen van activiteit, maar

bidden is leven geworden. Bidden, vereen-

voudigd tot een genietend samenzijn met

God. Het is een opstijgen of verzonken

zijn in het hoogste van een verinnerlijkt

leven. Daarom besluit Celano zijn be-

schrijving als volgt:

“Je kon van hem niet meer zeggen dat hij

bad: hij was louter gebed geworden.“

Onze volgende samenkomst gaat

door in het nieuwe jaar, op maan-

dag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 27 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 1 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 3 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 26 december

2e kerstdag

Donderdag 27 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Zondag 30 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 31 december

NM en AV: Kalipso

Dinsdag 1 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Donderdag 3 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Agenda

Geen mens kan u iets openbaren

wat niet reeds half slapend in de da-

geraad van uw kennis ligt.

Een leraar die in de schaduw van

de tempel wandelt, te midden zijner

leerlingen, geeft niet van zijn wijs-

heid, maar veeleer van zijn geloof

en zijn liefde.

Zo hij inderdaad wijs is, nodigt hij

u niet uit in het huis van zijn wijs-

heid binnen te treden, maar leidt u

veeleer naar de drempel van uw ei-

gen geest. Want het visioen van de

ene mens leent zijn vleugels niet

aan een ander.

Kahlil Gibran

KALENDERBLAADJE

SINT FRANCISCUS

Zondag 30 december

Heilige Familie

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel : Herman Baumers

Dinsdag 1 januari

Moeder Gods

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Zonepastor Rony

Timmermans

Lector: Thierry Van Craenem

Cd-muziek

Zondag 6 januari

Openbaring-Driekoningen

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor

Orgel : Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 30 december

Feest van de heilige familie

11 u. Viering Voorganger: pater Luc

Van den Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 6 januari

Driekoningenfeest

11 u. Viering Voorganger: pater

Walter verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lectoren: kinderen en jongeren

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

ETIKETTEN PLAK JE

OP FLESSEN

NIET OP MENSEN bzn

GA EENS OP REIS

IN JE EIGEN STAD bzn

DON BOSCO

Zondag 30 december

Geen viering in Don Bosco

Zondag 6 januari 2019

Geen viering in Don Bosco

Zondag 13 januari 2019

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Raf Stabel

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

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Bewonderenswaardig was haar levens-

kracht. Sterk was zij in de strijd tegen

haar ziekte. Groot was haar liefde voor

haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons

heengegaan.

Op donderdag 13 december 2018 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

in Heverlee afscheid van mevrouw

Bernardine Stas, weduwe van Al-

bert Vermaelen (+1976), lid van Zie-

kenzorg, geboren in Wezemaal op

26 juni 1918 en overleden in het

WZC d'Eycken Brug in Bierbeek op

7 december 2018, gesterkt door het

ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar herdenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2019.

Uitgeput gleed je uit dit moeilijke leven

weg.

Je bezige handen liggen nu stil in woor-

deloos gebed.

Je klare ogen lichten niet meer op.

Je glimlach verwelkomt ons niet meer.

Je levenspad was allesbehalve bezaaid met

rozen.

Maar als je, door de verzorgde tuin wan-

delde, bekoorde het spel der seizoenen je

telkens weer.

Je tengere gestalte bleef overeind,

ondanks onmeetbaar verdriet en gemis om

je man,

om Jos, om Marie-Claire.

Je zocht toevlucht tot het gebed, in je on-

wrikbaar geloof in het hiernamaals.

Dit afscheid voor ons betekent voor jou

het eindelijk weerzien met je geliefden.

Dus ga nu maar, eindelijk lichtvoetig,

eindelijk sereen.

Alles komt goed.

Vaarwel.

Tot ziens.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht

Door het doopsel op zondag 9 de-

cember 2018 is AMIRA opgenomen

in de Kerkgemeenschap.

Zij is gedoopt in onze Sint-Fran-

ciscus gemeenschap. AMIRA is het

dochtertje van Malena KARADAR-

EVIC en Almir MAHALBASIC.

PROFICIAT aan de ouders, peter

en meter en familie vanwege de

Sint-Franciscus gemeenschap.

Doopsel

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

- Deberiotstraat 24, Leuven

Kerstvakantie: geen lezing op dins-

dag 1 januari 2019

Tweede semester:

Dinsdag 5 februari 2019 – Prof Ro-

bert Speljer (Faculteit Wetenschap-

pen )

Klimaatopwarming : een kleine stap

voor de mensheid, een grote stap te-

rug in het verleden

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma 2018-2019.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven Tel.

016 32 40 01 E-mail: udll@alum.ku-

leuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 - BIC: KREDBEBB
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf37eurooverop:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO Amerikalaan 29, 3000 Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando 4330, Parochie

…….kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgtdieaandedrukkerij.

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer bij ons aan?

M – MUSEUM LEUVEN

Tentoonstelling ‘Macht en schoon-

heid–DeArenbergs’

M – Museum Leuven, L. Vanderkelen-

straat 28

Tot 20 januari 2019 van 11 u. tot 19

u., donderdag van 11 u. tot 12 u.,

woensdag gesloten en ook op 26 de-

cemberen1en2januari

Tickets: 12 euro/5 euro 10 euro: kor-

tingsbons/gratis -18 jaar

Vijf eeuwen lang heeft de familie

Arenberg een belangrijke rol ge-

speeld op het politieke, economi-

sche en culturele schouwtoneel in

de regio Leuven, in België en Euro-

pa.

De tentoonstelling ‘Macht en

Schoonheid – De Arenbergs’ ver-

telt het verhaal van deze machtige

familie, maar vooral die van haar

kunstcollectie. Met namen als Ru-

bens, Veronese en Jordaens behoort

de collectie zowel qua omvang als

kwaliteit totdeabsolutetop.

In M komt een selectie van topwer-

keneenmaligsamen.

Een unieke reünie die je niet mag

missen!

www.arenbergleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

Macht en schoonheid

De Arenbergs

Vrijdag4januari2019–9u.

De Vrienden van de Abdij van ‘t

Park stippelden nog een stiltewan-

deling uit met als thema ‘de zonne-

wende’.

Vroeger vierden mensen in deze pe-

riodedeterugkeervanhet licht.

Op vrijdagmorgen 4 januari ver-

welkomen we de ochtendzon in het

nieuwe jaar. Telkens genieten we in

stiltevandeomgeving.

Dewandelingduurt1u.–1.30u.

Vertrek: Abdij van Park, Neerhof

(centralebinnenplein)

Tickets:5euro

Reserveren: info@abdijvanpark.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

STILTEWANDELING

Zaterdag 5 januari 2019 van 15 u. tot

18u.

Grote Markt Leuven – gratis. Het stads-

bestuur trakteert alle inwoners op

een Leuvense pint, een kopje kof-

fie, een portie smoutebollen, var-

ken aan ’t spit of vegetarische hapjes

om het nieuwe jaar goed in te zet-

ten. Alle Leuvenaars zijn welkom

en er vallen mooie prijzen te win-

nen.

LEZING IN SENIORAMA ‘ Men-

sen sterven zoals ze geleefd hebben.

Reflecties over eindigheid en Chris-

telijk verrijzenisgeloof.‘ Door Ig-

nace D’hert, prof, dominicaan, the-

oloog

Op maandag 7januari 2019 van

14.00tot16.30u.Prijs:5,5euro

Waar: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35–Leuven

NIEUWJAARSDRINK
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Misschien juist omdat er zoveel

corruptie en waanzin voorkwam

onder de leiders, was het verlangen

groot naar een goede koning, die

als een zorgzame herder zijn kud-

debijeenzouhouden.

In 1925 werd het feest van Chris-

tus Koning door Paus Pius XI inge-

steld als reactie op de ontgoocheling

en de ellende die de eerste wereld-

oorlog had veroorzaakt. Velen van

u zullen zich dat herinneren als

een groot katholiek feest, met pro-

cessies door de kerk en ook buiten

op straat, allemaal heel plechtig. Het

ging immers over Christus als Ko-

ning. En om eerlijk te zijn heb ik

mij toen als kind afgevraagd, wan-

neer zou dat Koninkrijk van God

nu komen, en hoe ziet dat er uit. Ie-

mand heeft eens een gebed geschre-

ven, een soort smeekgebed, waar-

in wordt gevraagd: “God, dat ko-

ninkrijk van U, komt daar nog wat

van“? Wij zouden die zin eigenlijk

kunnen omdraaien en God aan ons

moeten laten vragen: “Beste men-

sen in Heverlee en omstreken, dat

koninkrijk van mij, komt daar nog

watvan”?

Jezus is meer verwant is met ar-

moedzaaiers en andere verliezers

dan met de hoofdpersonen en gas-

ten op kroningsfeesten. Wat het ko-

ningschap van Hem inhoudt, leren

we dus niet zozeer door te kijken

naar de pracht en praal aan de bo-

venkant van de samenleving, maar

vinden we wel in de onderkant die

ermindersuccesvoluitziet.

Het Koninkrijk van God is een rijk

van mensen, zoals God die heeft be-

doeld. Ook de samenleving van de

mensen hier in Heverlee, in onze

parochie met Mensen met verschil-

lende ideeën, met gebreken en on-

hebbelijkheden, mensen met goe-

de eigenschappen en minder goe-

de eigenschappen, mensen die voor

zichzelf en voor de andere de we-

reld een betere aangenamere plaats

proberentemaken.

Overweging door Cécile Van Hoecke

Hier komt naadloos OKRA in beeld

omdat de grootste senioren bewe-

ging van Vlaanderen precies doet

wat je zou kunnen vertalen als

Gods Koninkrijk op aarde brengen.

En om dat iets te verduidelijken ik

leg ik het letterwoord nog eens uit:

O: Openheid naar iedereen. Is niet

vragen stellen, aandringen en uit-

pluizen, maar wel aanvoelen, luis-

teren en stil worden, zonder veel

woorden een schouder aanbieden

omoptesteunen.

K: van Christelijk omdat we eigen-

tijds willen geloven in een andere

God dan de angstaanjagende, mach-

tige en veroordelende God waar-

mee de senioren in hun jeugdjaren

grootgewordenzijn.

R: respect en waardering voor de

anderen. Betekent eerbied hebben

voor het anders zijn van mensen

en gelukkig kunnen zijn met hun

succes. Maar het betekent ook dat

roddel en kwaadsprekerij ten allen

tijdemoetenvermedenworden.

A: actief, hier wordt er beroep ge-

daan op de inzet van ieder van ons,

van u en van mij, want vanzelf zal

hetnietgaan.

Als wij dan allemaal samen soli-

dair, enthousiast, gedreven, ruim-

denkend moedig en zorgzaam om-

gaan met elkaar, dan denk ik dat dit

de hedendaagse vertaalde formule

is voor het Koninkrijk Gods uit de

oudeevangelie tekst.

Volgende week vervolgt dit nog met een

zeer mooie bezinning van aartsengel Ra-

faël De Keyser

Overweging Christus Koning en OKRA Seniorenweek 25.11.2018

26 – 30 december 2018 van 10 u. tot 18

u. Brabanthal – Brabantlaan 1 – 3001

Leuven

Indoorspeelparadijs

Nog op zoek naar een leuke acti-

viteit met je kinderen tijdens de

kerstvakantie? De winterspeeltuin

in de Brabanthal is de perfecte loca-

tie voor kinderen vanaf 3 jaar tot 12

jaarenhun(groot)ouders.

Toegangsprijs: 8 euro aan de kas-

sa, 7 euro online voorverkoop, be-

geleidersgratis.

JeugddienststadLeuven

Telefoon: 016 27 27 50 – www.win-

terspeeltuinleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

Winterspeeltuin

Kom langs en laat uw vaardighe-

den voor motorisch leren testen !

We zijn op zoek naar vrijwilligers die

willen deelnemen aan een studie waarbij

we bestuderen hoe motorisch leren de her-

senactiviteit beïnvloedt.

De studie duurt 1 u 30 min. tot 2

u 30 min. Tijdens deze sessie wor-

den videogama-achtige taken uitge-

voerd. Deze studie zal plaatsvinden

in het Labo voor Motorische Con-

trole in Gebouw de Nayer (Facul-

teit bewegings- en revalidatieweten-

schappen

Gebouw de Nayer, Tervuursevest

101 bus 1502 – 3001 Heverlee – Tel.

016329130).

De financiële compensatie voor dit onder-

zoeksproject is 10-15 euro/ uur van actieve

deelname.

Om deel te kunnen nemen, moet u:

Tussen 18-35 of 55-75 jaar oud zijn;

Normaal of gecorrigeerd-naar-nor-

maalzichthebben;

Rechtshandig zijn en geen pols- of

armletselhebben;

Geen voorgeschiedenis van me-

dische, neurologische of psychia-

trischeziektehebben;

Geen voorgeschiedenis van versla-

ving of excessief gebruik van cafeï-

neofalcoholhebben.

Als u wilt deelnemen, kunt u con-

tactopnemenmet

beweging.eeg@gmail.com

Motorisch leren - KU Leuven

27-28-29en 30 december 2018 en 3 en

4januari2019

Vertrek 17 uur Grote Markt (Tafelrond)

Tickets 10 euro

Achter elke Leuvense straathoek

liggen wonderlijke anekdotes voor

hetrapen.

De gids van Leuven Leisure vertelt

je op deze avondwandeling een he-

leboel winterverhalen. Maar, laat je

niet vangen! Er zijn wat verzinsels

ingeslopen. Na de wandeling speel

je een kort spel dat waarheid van

fantasie scheidt. Geniet na met een

gratisstreekbiertjeoffrisdrank.

Op zaterdag ook in het Engels (vertrek

17.30 uur) De wandeling duurt 2 uur.

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

27-28-29en 30 december 2018 en 3 en

4januari2019

Vertrek 17 uur Grote Markt (Tafelrond)

Tickets 10 euro

Achter elke Leuvense straathoek

liggen wonderlijke anekdotes voor

hetrapen.

De gids van Leuven Leisure vertelt

je op deze avondwandeling een he-

leboel winterverhalen. Maar, laat je

niet vangen! Er zijn wat verzinsels

ingeslopen. Na de wandeling speel

je een kort spel dat waarheid van

fantasie scheidt. Geniet na met een

gratisstreekbiertjeoffrisdrank.

Op zaterdag ook in het Engels (vertrek

17.30 uur) De wandeling duurt 2 uur.

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

STRAFFE WINTERVERHALEN
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Met Welzijnszorg kijken we om ons heen

en zien we dit jaar vooral de kinderen en

jongeren die omwille van de thuissitua-

tie op een andere baanmoeten starten dan

andere kinderen en gevangen raken in het

armoedeweb. 14 % van de jonge kinderen

in Vlaanderen tussen 0 en 3 jaar starten in

armoede en dit cijfer neemt helaas elk jaar

toe. Later dreigen ze hun geloof in school

en opleiding te verliezen en tenslotte ook

inzichzelf.

Armoeduurtnooiteven

Maarblijftkleven

Nee geen enkel kind verdient een le-

ven

Zonderkansen,zondercool

Zondertrotsenzonderdoel

(Luisterlied Armoe: Helmut Lotti/ Bart

Vanegeren)

GetuigenisvanEwout

Ewout (25), behaalde zijn diploma

Jeugd- en gehandicaptenzorg in het vol-

wassenenonderwijs en is nu jongerenbe-

geleider.

“Vanaf het vijfde leerjaar verdween

mijn interesse in school. School

werd hoe langer hoe meer een ver-

plichting in plaats van een verrij-

king. Ik dacht: leer mij hoe ik in

dit leven kan staan. Leer mij hoe ik

mijn problemen kan oplossen. Wat

zijn mijn opties? Bij wie kan ik te-

recht? Ik wilde het leven leren ken-

nen. Niet leren hoe ik een vergelij-

kingkonoplossen.

Dat vijfde leerjaar heb ik moe-

ten overdoen. Ik veranderde van

school, maar werd daar een beetje

gepest. Ik was de jongen met de ver-

sleten kleren en de kapotte schoen-

zolen. Dan zit je thuis in de mi-

serie, ga je naar school en is het

daar niet anders. Ik vroeg me soms

echt af wat ik op deze planeet zat te

doen.”

(Margit Oste uit: Charliemag -‘opgroeien

inarmoedehypothekeert je leven)’

Openingsgebed: Hier komt God tot

leven

* Als je ooit op zoek naar leven een

plek vindt waar mensen godverge-

ten, ongeweten elkaar dragen, weet

dan:hierkomtGodtot leven.

* Als je ooit een samenleven mag er-

varen, waar de stom gemaakte, stem

krijgt en de blinde uitzicht, waar de

kleingehouden mens wordt groot

gemaakt en de verslaafde vrij, weet

dan:hierkomtGodtot leven.

* Als je ooit een mens ontmoet die

zich oefent in rechtvaardigheid en

die vrede maakt tot tweede natuur,

zeg dan maar: hier komt God tot leven.

EerstezondagvandeAdvent

In de advent kijken we uit naar ‘het

Licht voor de wereld’: Jezus van Na-

zareth. Vier weken lang bereiden we

ons voor opdat het Licht ook in ons

eigen leven geboren mag worden.

We laten Jezus toe als hét Licht in

ons leven, Gods licht voor alle men-

sen, vooral voor de meest kwetsba-

reninonzesamenleving.

Moge het licht van solidariteit van

Welzijnszorg schijnen voor men-

seninarmoede.

Vandaag ontsteken we de eerste

kaars.

We brengen als symbool een paar

versletenschoenennaarvoor.

Leerkrachten vertellen ons dat de

versleten of te kleine schoenen op

de eerste schooldag vaak vertellen

over een thuissituatie van chroni-

sche stress omdat het financieel niet

goedgaat.

Eerste lezing: OT: Jeremia 33,14-16

Tweede lezing: NT: Lucas 21, 25-

28.34-36

Duiding

Bij de profeet Jeremia wordt de ge-

boorte van een rechtvaardige zoon

uit de familie van Koning David

aangekondigd. De hoop op een bete-

re toekomst spreekt hier voor zich.

Maar in de tweede lezing van Lu-

cas krijgen we een heel rampen-

scenario. De uitzichtloosheid en de

angst lijken hier even kosmische

afmetingen te krijgen. De rampen

die in het evangelie worden aange-

kondigd, lijken met de klimaatcri-

sis wel werkelijkheid te worden op

onzeaarde.

Maar als je goed leest, zie je dat

in die apocalyptische teksten al een

flits van een “nieuwe hemel en een

nieuwe aarde worden aangekon-

digd” en wij worden uitgenodigd

en uitgedaagd om die mee te re-

aliseren! Die apocalyptische beel-

den worden gebruikt om mensen

op te roepen om zich in te zet-

ten voor “Gods Koninkrijk op aar-

de”. Dat Rijk van God of Konink-

rijk van God is eigenlijk een oud

beeld voor een fantastisch goede

plek waar rechtvaardigheid heerst.

Dan zal de geschiedenis niet ein-

digen maar tot haar volle tooi ko-

men in een terugkeer en een per-

soonlijke ontmoeting met de Men-

senzoon,staat indetekst.

De evangelietekst nodigt uit mid-

den in de wanhoop en de uit-

zichtloosheid moed te vatten en het

hoofdopteheffen.

“Wees vol goede moed en vertrou-

wen als die dingen gebeuren. Weet

dan dat het Rijk Gods nabij is.”

Wanneer je het hoofd opheft, kan je

de mensen opnieuw in het gezicht

zien. Je ziet ook weer waar je naar-

toe kan gaan. Je krijgt letterlijk per-

spectief. Onmiddellijk na de apoca-

lyptische beelden komt in de tekst

het beeld van de vijgenboom, dat

verduidelijkt dat het om een positief

toekomstvisioen gaat. Zoals we we-

tendatde zomer in aantocht is als de

botten opengaan, zo mogen we erop

vertrouwen dat onze verlossing na-

bij is wanneer die verschrikkelijke

dingengebeuren.

Het godsbeeld dat daarachter

schuilt is er wel een van een oorde-

lende en straffende God. Op het eer-

ste gezicht niet wat je van God ver-

wacht: we komen in de bijbel noch-

tans vaker een passionele God te-

gen die zowel oneindig barmhar-

tig is (denk aan de parabel van de

verloren zoon) maar ook gevaarlijk

woedend kan worden als gerechtig-

heid geweld wordt aangedaan. God

daagt ons soms dwingend en drin-

gend uit om die gerechtige wereld

voor ogen te houden en mee waar te

maken.

De twee teksten vertellen ons dat

we ook in uiterst moeilijke uiterlij-

ke omstandigheden mogen geloven

dat er bevrijding komt, ja dat ze al

begonnen is. Want we kunnen el-

kaar helpen om wakker te blijven en

elkaar bevrijden uit een doemden-

ken dat verlammend werkt. We mo-

gen geloven in de komst van Gods

Rijk. Dat is een wereld waar elke

mens zich gerespecteerd, gewaar-

deerd en bemind weet, de jonge en

kwetsbare mensen in het bijzonder.

Dat perspectief krijgen we als we de

hoofden omhoog heffen. Zo kun-

nen we elkaar als gelijken aankijken

en een begin maken van elkaars ver-

lossing.

Luisteren we nu even naar een ge-

tuigenis van Teejoo, leraar BuSo

en BLO, over bijzonder kwetsbare

jonge mensen die in de buitenbaan

moeten lopen, aan de rand van de

samenleving en tegen de wind in en

daardoornooitkunnenwinnen.

GetuigenisvanTeejo:

Armoede was/is iets waar onze school da-

gelijks mee geconfronteerd werd en nog

wordt.

Er tegen vechten hangt af van de indivi-

duele leerkracht of personeelsploeg. Men-

sen die het “zien”. In elk geval moeten er

mensen zijn die oog en vooral hart heb-

benomdit tezien.

Als er in de eerste lezing gezegd wordt dat

er een rechtvaardige zoon geboren wordt

dan is dit niet dat kleine kindje met Ker-

st, maar dan zijn jij en ik dat! Want God

heeft geen andere handen dan de onze.Wij

zijn die glimpjes/licht in het donkere van

de armoede. Wij moeten mensen moed en

kracht geven om rechtop te staan en een

toekomstkunnenzien.

Het begint in het onderwijs, bij kinderen

en jongeren, maar dan stopt het niet. On-

derwijs is de start ommee te kijken,mee te

voelen,mee tedoen.

En kan de politiek daaraan helpen? Ja,

door niet te kiezen voor een armoedig be-

leid maar voor een moedig beleid tegen ar-

moede.

Kennen jullie Robbie nog? Robby is

het hoofdpersonage in de advent-werking

voor de lagere school. Telkens wordt er een

ander thema van armoe belicht. Ook in

onze vieringen, hier, werd Robby al eens

opgevoerd.

Toen Robby verscheen heb ik zijn ar-

moedig leven ook gebruikt in mijn gods-

dienstlessen. Maar gauw snapte ik dat dit

volledig hun leven was. Niet alleen thuis

was de armoede voor velen een alledaagse

realiteit. Maar nu ging ik ook ‘ns in mijn

lessen hun neus op de feiten drukken. Nee,

Robbywerdafgevoerd.

We probeerden hun armoede te keren: kin-

deren zonder degelijk schoeisel kregen be-

ter schoeisel, inzameling bij de leerkrach-

ten van hout en geld om bij die kinderen

thuis voormeer warmte te kunnen zorgen,

verkoopvansoepaan0,20 euroaanwiege-

brek aan voedsel had thuis, kledingbede-

ling, op bosklas mochten ze mee, goedkoop

of gratis, met bedeling van eten of reserve-

kleding.

Voorbeden:

Latenwebidden:

* Om warme leraren die onze jon-

geren recht in de ogen kijken tot in

hun hart en naast hun talenten ook

hun leven zien en hen doen gelo-

ven in zichzelf zodat ze kunnen op-

staan.

* Om een goede samenwerking tus-

sen leraren maar ook tussen allerlei

diensten. Een goede school hangt

niet af van een ideologie, een geloof

of een schoolreglement. Een goede

school is waar mensen goed samen-

werken in het belang van de meest

kwetsbaren.

* Om leerkrachten met ogen die elke

dag opnieuw ZIEN dat onderwijs

veel meer is dan kennis en kunde.

* Dat kinderen en jongeren niet het

slachtoffer worden van feitelijke be-

sparingsmaatregelen die verkocht

worden door de overheid als een

recht op gewoon onderwijs i.p.v.

buitengewoononderwijs.

* Om leraren met een gezonde

nieuwsgierige geest die een klimaat

van openheid kunnen scheppen

om zo samen op zoek te gaan naar

wat jongeren van verschillende af-

komstmetelkaarverbindt.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd.

Maar klein zijn de voeten die gaan waar

geenwegengaanoveralheen.

Slotwoord

“De verlossing is nabij”, belooft

ons het evangelie. Werd die droom

hier en nu maar waar. We wen-

sen het voor zoveel mensen, voor-

al kinderen en jongeren dat zij

kanskinderen en kansjongeren mo-

gen genoemd worden i.p.v. kansar-

me kinderen en jongeren. Kinde-

ren met perspectieven op een nieu-

we aarde die niet moeten vluchten

naar “een andere planeet” maar die

hier op aarde tussen ons warmte

vinden. Laten we de advent ingaan

met de vaste overtuiging medewer-

kers te willen zijn aan die droom.

Zegene ons daartoe: Vader, Zoon en

HeiligeGeest.Amen.

Uit de viering van 2 december in het

Don Boscocentrum. Voorgangers: Her-

mienDen Tandt, IngridWezemael. Zang-

leider: Majo Werrebrouck, Orgel: Jos Ver-

meulen

EEN OP VIJF LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN

Winterwandelweekend

Van vrijdag 18 januari tot zondag

20januari2019

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 uur: We voorzien vol-

doende fruit en hartelijkheden om

een goede fitheid op te bouwen. Te-

gen 9 uur staan we klaar voor het

vertrek.

We wandelen een ganse dag en ne-

men onze picknick mee. Met de au-

to’s verplaatsen we ons even verder

in de omgeving. De afstand schatten

we tussen 15 à 20 km. Rustig wan-

deltempo met voldoende stops. Ge-

nietend van de ontluikende natuur

endeweidse landschappen.

Op een gasvuurtje maken we on-

derweg iets lekkers in een pannetje

klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven we

bij de ondergaande zon. Samen het

avondeten voorbereiden en hopen

dat we nog tot na de afwas onze

ogen kunnen open houden. Rond

de kachel laten we onze ervaringen

en verhalen de vrije loop. Een ge-

zelschapsspel of snel onder de wol,

want…

Zondagmorgen zijn we er alweer

tijdig bij om volop van de dag te ge-

nieten.

Ontbijt om 8 uur en vertrekken om

9 uur voor een wandeling van een

4-tal uur in de omgeving van Het

Molenhuis. We nemen wat fruit en

versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 uur. Ge-

volgd door de noodzakelijke op-

ruim van Het Molenhuis. Tegen

16 uur kunnen we afscheid nemen.

Hopelijk met een flinke dosis ener-

gie om de volgende winterweken

met voldoende energie tegemoet te

gaan.

Men schrijft zich natuurlijk in

voor het ganse weekend, dit om de

integriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

meestappen. We voorzien in princi-

pegeenafhaakmogelijkheden.

Inschrijven via het overschrij-

vingsformulier op www.moulinde-

bellemeuse.be/activiteiten

Liefstvoor: 11 januari2019

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is

welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro

pp/nacht, 13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro

pp/nacht, 6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro

pp/nacht, 4 t.e.m. 5 jaar: 8 euro

pp/nacht,0t.e.m.3jaar=gratis.

De ouders zorgen zelf voor aange-

paste voeding en eventueel een kin-

derbedje.

Meebrengen

Onderlaken en kussensloop –

slaapzak – toiletgerief – warme kle-

ren – laarzen en regenjas – stevi-

ge, waterdichte wandelschoenen –

warme onderlaagjes – rugzak met

drinkbus en beker – wandelstok of

pools – eventueel een trekkerskom-

foortje

Verantwoordelijke:LeoenHilde

Telefoon:016/697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

moulindebellemeuse/
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