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Een volwassen spiritueel leven is geen le-

ven waarin ons oude eenzame vijandi-

ge zelf met al zijn illusies zomaar in

het niet verdwijnt en we kalm en tevre-

den met een zuiver hart in volle gemoeds-

rust kunnen leven. Zoals ons volwassen

bestaan de littekens vertoont van de wor-

stelingen uit onze jeugd, zo wordt ons in-

nerlijk alleen-zijn getekend door de een-

zame uren, breekt in onze zorg voor ande-

ren soms woede door en duikt in ons gebed

af en toe de herinnering op aan allerlei il-

lusies, zoniet de illusie zelf.

Maar al deze pijnlijkje littekens worden

door de liefde aangeraakt en dan kunnen

we ze –als de ongelovige Thomas – herken-

nen voor wat ze zijn: teken van hoop.

Henri Nouwen – Uit ‘Open uw hart’

Onze tweede meditatieavond van

deze maand is op maandag 18 febru-

ari.

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 7 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 8 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 12 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 14 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 6 februari

VM: Poetsen en De ARK ped. studie-

dag

NM: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 8 februari

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 10 februari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: koor Dissonant

Maandag 11 februari

AV: De Krooners-Energie

Dinsdag 12 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 13 februari

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

De lezingen van dit kerkelijk jaar

komen uit het evangelie van Lucas.

Om ze beter te verstaan willen we

horen hoe een apart stukje in het

geheel past. Paul De Witte, bezieler

van Jebron in Aalst en master in de

Praktische Theologie wil ons daar-

bij helpen.

Daarin is geen Judeeër (Jood) en geen Hel-

leen (Griek of Heiden),

daarin is geen slaaf en geen vrije,

daarin is geen mannelijk en vrouwelijk;

want allen zijn jullie één in de Messias

Jezus

Programma:

9.15 u Onthaal met koffie

9.30 u Welkom. Een lied om ons

open te zingen.

Inleiding door Paul De Witte

10.45 Pauze

Oefenen in kleine groep. Wat lezen

we?

Wat nemen we mee?

12 u broodjesmaaltijd

Inschrijven kan vóór 11 februari bij

Lieve Neukermans 016/229370 of

per e-mail bij lieveneukermans@g-

mail.com en cockx-willocx@gmail.-

com

ook persoonlijk na de vieringen bij

Lieve, Chris en Ingrid, Hermien en

Majo.

Deelname: broodjes en koffie inbe-

grepen 8 EUR,

Don Boscocentrum, zaal

Ademtocht, Ortolanenstraat 2,

3010 Kessel-Lo

SPIRITUALITEITSDAG DON BOSCO KESSEL – LO

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019

SINT FRANCISCUS

Zondag 10 februari

5e zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Franciscuskoor

Orgel : Herman Baumers

Zondag 17 februari

6e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenis Modest Goossens

Jaargetijde voor Jean-Pierre Percy

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel : Raoul Vereecken

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

SINT ANTONIUS

Zondag 10 februari

Jaargetijde pastoor Paul Peeters

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: jaargetijde pastoor Paul

Peeters

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Zondag 17 februari

6de zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 10 februari 2019

Vijfde zondag door het jaar

10.30 u. Viering

Voorgangers: Lieve Neukermans en Majo

Werrebrouck

Lector: Ria Ooms

Zondag 17 februari 2019

Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 februari 2019

Zevende zondag door het jaar

10.30 u. Viering

Voorgangers: Ingrid Wezemael en Hermien

Den Tandt

Lector: Jan Vannieuwenhove

Vieringen maart

in DON BOSCO

*Viering op 3 maart: Aswoensdag

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve

Neukermans – Lector: Bernard

Deprez

*Viering op 17 maart – 2de zondag

veertigdagentijd

Voorgangers: Majo Werrebrouck,

Ingrid Wezemael, Jef Wauters -

Lector: Constance Gielen

*Viering op 31 maart: 4de zondag van de

veertigdagentijd

Voorganger: Hermien Den Tandt –

Lector: Chris Hostens

VIERINGEN

In de media spreken ze erover dat

volgend jaar in de godsdienstles-

sen aan de leerlingen terug meer

kennis moet doorgegeven worden

over het christelijk geloof. Zo zou-

den de leerlingen terug het Onze

Vader moeten kennen, de zeven sa-

cramenten, het verschil tussen een

diaken en een priester kunnen dui-

den,…

‘Een terugkeer naar de traditione-

le godsdienstles, waar de leerlin-

gen zonder haperen de tien gebo-

den kunnen opdreunen? ‘ vragen

ze zich in Het Nieuwsblad af.

‘We willen zeker een aantal begrip-

pen aan bod laten komen. We wil-

len de christelijke traditie opnieuw

scherpstellen. De aandacht voor an-

dere religies blijft wel.’ krijgen ze

als antwoord.

Een 94-jarige hoorde hiervan, zette zich

recht en ratelde zonder haperen ‘De tien

geboden van God ‘af. En ‘De vijf geboden

van de heilige Kerk? Dat ging nog vlotter!

Even onze herinneringen opfris-

sen?

De tien geboden van God

1. Bovenal bemin één God.

2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.

3. Heilig steeds de dag des Heren.

4. Vader, moeder zult gij eren.

5. Dood niet, geef geen ergernis.

6. Doe nooit wat onkuisheid is.

7. Vlucht het stelen en ’t bedriegen.

8. Ook de achterklap en ’t liegen.

9. Wees steeds kuis in uw gemoed.

10.En begeer nooit iemands goed.

De vijf geboden van de heilige Kerk

1. Zon- en feestdag zult gij eren.

2. Op boet- en vrijdag vlees ontbe-

ren.

3. Houd de vasten ongeschonden.

4. Biecht minstens eens per jaar uw

zonden.

5.En nut rond Pasen ’t brood des

Heren.

Godsdienstlessen in de school

De kristen van wie Teilhard de

Chardin droomt is iemand die zich

met hart en ziel wijdt aan zijn vrij

gekozen aardse taak; iemand die

wijd open staat voor iedere nieuwe

gedachte, ongeacht uit welke rich-

ting zij hem toewaait; iemand die

zich samen met de besten onder

zijn medemensen inzet voor de ver-

overing van de nieuwe wetenschap,

van nieuwe en betere techniek en

vooral van meer rechtvaardigheid

en voor geestelijke groei van de

mensheid; iemand die rotsvast ge-

looft dat de kosmos waartoe wij be-

horen geen absurde en zinloze rea-

liteit vormt, maar integendeel, hoe

ondoorgrondelijk ook voor onze

geest, een diepere betekenis en een

grandioze bestemming heeft.

Wildiers
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“Vreest niet, want zie, ik verkondig

u een blijde boodschap, die bestemd

is voor het hele volk” -

Kerstevangelie van Lucas, 2,10

In Kerk & Leven nr. 46 van 14 no-

vember 2018 werd de start aange-

kondigd van een nieuwe pastora-

le zone, KesseLinde, die zeven

bestaande parochies zal omvatten

in Heverlee, Kessel-Lo en Linden:

Blauwput, Boven-Lo, Don Bosco,

St.-Antonius, St.-Franciscus, St.-

Kwinten in Linden en Vlierbeek. De

samenwerking van die zeven paro-

chies, met meer dan veertig dui-

zend inwoners, onder leiding van

Rony Timmermans (Boven-Lo), is

het antwoord van de geloofsge-

meenschappen in deze parochies op

de gestage afkalving van kerkelijk

leven tijdens de laatste kwarteeuw.

KesseLinde zal werkzaam zijn in

vijf domeinen. Een daarvan is ver-

kondiging, traditioneel ook wel

“evangelisatie” genoemd. Hieron-

der kunt u lezen hoe de groep van

mensen die instaat voor verkondi-

gingtewerkwilgaan.

Verkondiging in een niet-reli-

gieuze seculiere maatschappij

Omwille van de voortschrijden-

de secularisatie kan, in onze stre-

ken, de blijde boodschap niet op

dezelfde manier verkondigd wor-

den als één of twee generaties ge-

leden. Onze hedendaagse cultuur

is geen religieuze cultuur, want

onze hedendaagse maatschappij is

een seculiere, niet-religieuze maat-

schappij. De houding van de door-

snee burger tegenover kerk, geloof,

Bijbel en evangelie is fundamen-

teel veranderd. Vóór de culturele

omwenteling van 1968 vertrouw-

de de gewone burger passief en na-

genoeg kritiekloos op een wereld-

beeld dat hem door de intellectue-

le leiders van zijn zuil werd aan-

gereikt. Binnen de katholieke zuil

werd dit wereldbeeld hoofdzakelijk

bepaald door bisschoppen, pastoors

en kloosterlingen en uitzonderlijk

door enkele leken. Maar moderne

mensen hebben voor zichzelf le-

ren denken en aanvaarden slechts

denkbeelden en normen wanneer

ze daar zelf van overtuigd zijn en

niet meer op gezag van anderen.

De christelijke boodschap wordt

slechts door een kleine minder-

heid in onze maatschappij actief be-

leefd. Dat brengt mee dat de ge-

loofsbeleving veel minder sociaal

bepaald en gestuurd wordt, maar

eerder steunt op een persoonlij-

ke overtuiging. We kunnen voor

de verkondiging er niet meer van

uitgaan dat er in de samenleving

vanzelfsprekende aanknopings- en

aanspreekpunten bestaan waaraan

we de verkondiging van de blij-

de boodschap aan kunnen vastkno-

pen. Tenslotte moeten we vaststel-

len dat door de aanhoudende sek-

suele schandalen de maatschappe-

lijke geloofwaardigheid van de kerk

als instelling in onze contreien op

een historisch dieptepunt is geval-

len. Onrechtstreeks straalt die on-

geloofwaardigheid van de kerk als

instelling ook af of de boodschap

van het evangelie. Het gevolg van

al deze ontwikkelingen is dat spre-

ken over de christelijke boodschap

in het algemeen slechts mogelijk

wordt wanneer mensen zich willen

openstellen voor vragen van zinge-

ving, m.a.w. wanneer zij de vraag

willen stellen naar de fundamente-

le betekenis van hun bestaan. Dat

gebeurt niet iedere dag, maar wel

naar aanleiding van crisissituaties

in het leven zoals, tegenslag, on-

geval, lijden en dood, maar ook bij

het beleven van hoogtepunten in

het leven, zoals huwelijk, geboor-

te, thuiskomst uit een vluchtelin-

genkamp, of de viering van een wel-

verdiendjubileum.

Voor verschillende doelgroe-

pen een andere verkondiging

Met het oog op de verkondiging

van de blijde boodschap kan men

drie doelgroepen onderscheiden: (1)

de kerkelijk gelovigen, (2) de rand-

kerkelijk gelovigen en (3) de niet ge-

lovigen. Voor ieder van de drie groe-

pen is er een andere benadering van

verkondiging.

Kerkelijk gelovigen zijn mensen

die nog grotendeels de traditionele

geloofspraktijk volgen. Verkondi-

ging ten aanzien van die groep bete-

kent dan ook hoofdzakelijk geloofs-

verdieping, omdat het wezenlijke

geloofskader gekend is en ook effec-

tief beleefd wordt. De verkondiging

gebeurt hier gedeeltelijk ook bin-

nen het kader van catechese (voor-

bereiding op doop, vormsel, huwe-

lijk)enliturgie (predicatie).

De randkerkelijk gelovigen is

een wat ongelukkige benaming

voor mensen, die zich beschou-

wen als geëmancipeerde vrouwen

en mannen die mee zijn met de mo-

derne of zelfs post-moderne stro-

mingen van hun tijd en die het ker-

kelijk geloof van hun jeugd ach-

ter zich hebben gelaten. De mees-

ten zijn nog gedoopt en gevormd,

of hebben hun communie gedaan.

Maar om allerlei redenen hebben

ze de kerk verlaten, ook al hebben

ze nog vage voorstellingen van het

geloof van hun jonge jaren. Deze

groep komt vaak terug in contact

met de kerk, wanneer ze hun kin-

deren willen laten dopen, vormen

of de communie laten doen, zoals

dat vroeger bij hen het geval was.

Misschien zijn ze nog best te om-

schrijven als “gelovigen in de bui-

tenbaan”. Verkondiging voor deze

groep kan erin bestaan om de ou-

ders actief te betrekken bij de plech-

tigheden waaraan ze hun kinderen

willen laten deelnemen, door dui-

delijk te maken wat de hedendaag-

se en eigentijdse betekenis is van

deze rituelen. Bij de verkondiging

voor deze groep kan ook aangeslo-

ten worden bij de bindingen of her-

inneringen die deze mensen heb-

ben aan de christelijke boodschap

uit hun jeugd. Maar het komt er wel

op aan duidelijk te maken hoe re-

levant de christelijke boodschap is

voor de moderne wereld van van-

daag en dat diezelfde boodschap

vandaag anders vertaald wordt dan

de voorstellingen die daarover in

hetverledenwerdengemaakt.

Voor de verkondiging van de blijde

boodschap is de groep van niet-ge-

lovigen de moeilijkste groep, om-

dat deze mensen geen enkele bin-

ding hebben met de blijde bood-

schap. Nochtans is het van essenti-

eel belang dat deze groep ook ken-

nis kan nemen van de christelijke

boodschap.

Deze groep kan onderverdeeld wor-

den in twee subgroepen: (1) een

meerderheid van mensen, die niet

geloven, maar die wel een aanvoe-

len hebben dat er iets meer zou

kunnen zijn dan het louter ma-

teriële bestaan en (2) een minder-

heid die iedere transcendentie prin-

cipieel ontkennen, die actief opko-

men voor een vrijzinnig atheïsme

en soms zelfs vijandig staan tegen-

over iederevormvanreligie.

Voor deze groep heeft verkondi-

ging in de zin van het voorhouden

van “geloofsinhouden” geen enke-

le zin. Het enige wat kan ismet deze

mensen mee op stap te gaan, wan-

neer ze zelf eerlijk op zoek gaan

naar de zin en betekenis van hun le-

ven, door te laten aanvoelen dat wij

als Christenen, net zoals zij, ook op

zoek zijn naar de zin van ons leven.

Verkondiging beperkt zich voor

deze groep tot individuele getuige-

nis in woord en beeld van chris-

telijke zingeving, wanneer de om-

standigheden van een gesprek of

een forum dit toelaten, maar voor-

al door het afleggen van getuige-

nis door persoonlijk en maatschap-

pelijk gedrag waarin de christelijke

waarden van fundamenteel respect

en erkenning van iedere mens, van

naastenliefde en barmhartigheid en

vergevingsgezindheid, herkenbaar

wordenbeleefd.

Vaak is er geen scherpe scheiding

tussen deze groepen. Naargelang de

levensfase waarin we zitten verzei-

len we soms van de ene groep in de

andere. Zo zijn de afgelopen decen-

nia heel wat praktiserende gelovi-

gen verzeild in de buitenbaan. Maar

er is geen reden waarom ze terug

niet op de binnenbaan welkom zou-

den zijn, net zoals overtuigde athe-

ïsten zich na hun bekering soms

ontpoppen als vurige herauten van

hetevangelie.

Verkondigen is uitnodigend

getuigen maar ook zoeken

Het woordje verkondiging en ze-

ker het oudere woordje “evangeli-

satie” roept het beeld op van on-

derwijs, vorming, of zelfs propa-

ganda en het uitbazuinen van een

overtuiging. Dat is niet de manier

waarop we de dag van vandaag in

onze streken de blijde boodschap

willen verkondigen. Het gaat eerder

om een uitnodiging om levenserva-

ring en de overtuiging die daaruit

is gegroeid en die je kostbaar en be-

langrijk vindt te delen met je mede-

mensen. Het delen van levenserva-

ring en overtuiging gaat gemakke-

lijker naarmate je zelf min of meer

zeker bent van de boodschap die

je wil delen. Maar ook iemand die

niet vast in de schoenen staat en

nog zoekt, moet de ervaring van

zijn zoeken kunnen delen met an-

deren. Ons leven is immers een pel-

grimstocht waarvan de bestemming

niet altijd duidelijk is. Een spre-

kend historisch voorbeeld van zo’n

zoekende pelgrim is Paulus gewee-

st, die eerst met geweld de bood-

schap heeft bestreden, die hij later

aanbeden heeft. In de verkondiging

kunnen zowel het delen van een

overtuiging die steunt op levenser-

varing als het zoeken naar zin en

betekenis van het leven samen gaan

en hebben ze ieder hun plaats. Maar

het belangrijke punt is dat we, met

elkaar, erover moeten durven pra-

tenenernaardurvenhandelen.

Verkondigen is een opdracht

voor iedereen

In het verleden was “evangelisa-

tie” een opdracht voor de men-

sen die hiervan hun beroep maak-

ten: bedienaars van de eredienst in

alle rangen en standen, maar ook

kloosterlingen. Gewone lekengelo-

vigen mochten hierin meegaan,

maar werden zeker niet geacht een

leidende rol te spelen. Vandaag ligt

de verantwoordelijkheid voor het

verspreiden van de boodschap van

het evangelie bij Jan met de Pet en

Miet zonder Pet, even zeer als bij

de steeds zeldzamer wordende gees-

telijken. Anders dan vroeger heb-

ben Jan met de Pet en Miet zon-

der Pet voor zichzelf leren denken

en zijn zij zelf voor een groot deel

verantwoordelijk voor de vorming

van hun wereldbeeld. Uiteraard zal

verkondiging of getuigenis voor de

ene wat gemakkelijker of moeilijker

liggen dan voor de andere. Twee-

duizend jaar geleden schreef Pau-

lus al over de verschillende “ga-

ven van de Geest”. Vandaag moet

ieder van ons ervan doordrongen

zijn dat het zijn persoonlijke op-

dracht is om zijn gaven en capa-

citeiten te gebruiken om de blij-

de boodschap met woord en daad

onder de medemensen te brengen.

We moeten ons daarbij niet druk

maken over wat anderen van ons

zullen denken, want in onze ver-

lichte samenleving heerst vrijheid

van godsdienst en vrijheid van me-

ningsuiting. Het is heel moeilijk

om in die omstandigheden de blijde

boodschap kwalijk te nemen, want

het is een boodschap van bevrij-

ding, liefde en vergevingsgezind-

heid en wie kan daar tegen zijn? Het

betekent wel dat we, als gelovigen,

er ons over moeten bezinnen hoe

serieus we die blijde boodschap wel

nemeninonsdagelijkse leven.

Verkondigen in de buitenbaan

en voor niet-gelovigen

De grootste groep waarvoor onze

boodschap bestemd is, is die van

mensen in de buitenbaan en niet

gelovigen. Zowel de inhoud als de

stijl waarin we de boodschap bren-

gen voor die medemensen verschilt

totaal van de inhoud en de stijl van

verkondiging voor de groep van

praktiserendegroepgelovigen.

Het uitgangspunt van de verkon-

diging ligt niet bij de eigen bood-

schap, maar wel bij de dynamiek

van de hedendaagse maatschappij,

die totaal los staat van de kerke-

lijke traditie van “evangelisatie”.

Met andere woorden de thema’s van

de verkondiging worden niet be-

paald door de agenda de kerk, of

de prioriteiten van de eigen religi-

euze instelling. De maatschappelij-

ke topbelevenissen volgen al lang

niet meer het voorspelbaar verloop

van de kerkelijke kalender, maar

wel het onvoorspelbare ritme van

grote evenementen zoals natuur-

rampen, songfestivals, sportevene-

menten, of terroristische aansla-

gen. Deze gebeurtenissen die van-

daag het leven van de mensen mar-

keren, dwingen iedereen, gelovi-

gen en ongelovigen, om stil te staan

en zich fundamentele vragen te

stellen, die in de jacht van der-

gelijke opwindende gebeurtenissen

nochtans vaak verloren gaan. Als

de blijde boodschap enige betekenis

wil hebben in dit kader is het dat

ze zin en samenhang kan geven aan

op het eerste zicht absurde en zin-

loze gebeurtenissen, die ons onver-

wacht overvallen. Hoe vaak wordt

niet de vraag gesteld van “zinloos

geweld”?

De huidige maatschappij is ook

en vooral toekomstgericht en heeft

nauwelijks oog voor het verleden.

De kerk daarentegen heeft traditio-

neel haar rol steeds opgevat als “de

behoedster van een eeuwige en on-

veranderlijke boodschap”. Funda-

menteel is de blijde boodschap in-

derdaad onveranderlijk gebleven,

maar de concrete omstandigheden

waarin die boodschap beleefd wordt

zijn wel hemelsbreed veranderd.

Het gebod ‘gij zult niet doden’ is

nog altijd hetzelfde als ten tijde van

Mozes in de Sinaïwoestijn. Maar

wanneer de techniek om te doden

bestaat uit een knots of een speer is

die regel van toepassing in andere

voorwaarden dan wanneer de tech-

niek bestaat uit inspuitingen, mas-

savernietigingswapens, of dood op

afstandsbediening met drones. We

moeten zo’n eeuwenoude regel re-

levant maken voor de omstandighe-

den vandaag en niet die van hon-

derd jaar geleden. Precies omdat ze

zo oud is en de wisselvalligheden

van de geschiedenis heeft doorstaan

heeft onze boodschap een voordeel

op de vele vluchtige boodschappen

van vandaag, die gedurende enke-

le minuten of enkele weken de me-

dia beheersen en dan weer verdwij-

nen. De blijde boodschap kan ont-

nuchterend werken, tegen de waan

van de dag, maar danmoeten we die

boodschap wel durven toepassen op

die waan van de dag en aantonen

dat de moderne betekenis van de

oude boodschap een werkelijke be-

vrijding en levensverbetering in-

houdt. Pas dan heeft ze een blijvend

beklijvendewaardevandaag.

Lees verder op pagina 4
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Een uitdaging en een kans

Als nieuwe en grotere organisatie is

de pastorale zone Kesselinde tegelij-

kertijd een uitdaging en een kans

om te getuigen van de blijde bood-

schap in onze tijd. Het is een uitda-

ging omdat de nieuwe manier van

werken iedere gelovige persoonlijk

verantwoordelijk stelt voor het uit-

dragen in zijn familie, in zijn werk-

kring en in de wijde wereld van de

boodschap die hij in zich draagt.

Het is tegelijkertijd een kans om-

dat het uitdragen van die bood-

schap in de samenleving van van-

daag nieuwe vormen eist die meer

dan vroeger mogelijkheden openen

voor persoonlijk initiatief en en-

gagement. Het is bovenal een kans

omdat de verkondiging met een ei-

gentijdse inhoud en in een eigen-

tijdse stijl een unieke gelegenheid

is de gestage maatschappelijke neer-

gang van de blijde boodschap in

onze gewesten te doorbreken, om

ze opnieuw te laten herleven als een

teken van hoop in de onvrede van

onze samenleving. Komt allen kij-

ken, luisteren en vieren op zater-

dag 9 februari 2019 om 17 uur in

de kerk van de Heilige Familie

boven op de berg van Boven-Lo

inKessel-Lo.

Frans Vanistendael

Verkondiging in een nieuwe

pastorale zone KesseLinde

KesseLinde wordt gedragen door

vrouwen en mannen, die het beu

zijn te luisteren naar verhalen van

afkeer en verval in de Roomse de

kerk en die niet geloven dat God

dood is, zoals velen beweren, maar

wel geloven in een blijde boodschap

met toekomst. Die boodschap is ge-

richt tot alle mensen voor wie wel-

stand en succes niet het hoogste

doel zijn, maar die oprecht op zoek

gaan naar een zin van hun leven die

hen ook de kracht geeft om tegen-

slag, lijden en uiteindelijk de dood

te overwinnen. De volgende weken

hoort u meer van ons wat we willen

nastreven op gebied van verkon-

diging, liturgie, diaconie, cate-

chese en administratie.

Wij doen dit in goede samenwer-

king met de enkele priesters, die

hun krachten over steeds meer pa-

rochies moeten verdelen. Zij wor-

den aangevuld door een klein

leger van enkele honderden le-

kenvrijwilligers, die zich inzetten

voor woorddiensten, gezinsvierin-

gen, predicatie, uitvaarten en de

voorbereiding van dopen, commu-

niesenhuwelijken.

Op zaterdag 9 februari om 17

uur, in de kerk van de Heili-

ge Familie van Boven-Lo, komt

bisschop Koen Vanhoutte de

mensen zegenen, die achter

deze onderneming staan en

kunt u wat opsnuiven van de

nieuwe geest die hen bezielt.

Op zaterdag 9 februari komt

bisschop Koen Vanhoutte de

mensen zegenen die achter

KesseLinde staan

Mutskesweekend

Van vrijdag 1 maart 2019, tot zondag

3maart2019.

De Bonkelaar organiseert voor de

5de maal het Mutskesweekend: 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

enschrijf je in!

Steunend op een basisrecept voor

de groep, doet iedereen zijn deel en

vooralzijnzin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Kostprijs

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht,

13t.e.m.17jaar:8europp/nacht,

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

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

0 t. e. m.3 jaar-4 j.= gratis. De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Vermelding: Mutskesweekend +

naam

Meebrengen: Onderlaken en kus-

sensloop, slaapzak, eten en drinken

omtedelen,uwvollegoesting.

Verantwoordelijke:

JimmyHendrickx

Telefoon:0499/998375

E-mail: bonkelaar@moulindebelle-

meuse.be

Voor meer info over de Bonkelaars

kanjeterechtopdezelink:

www.facebook.com/groups/Bonke-

laar
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Wat is het snel gegaan. Weer

een jaar voorbij. En wat is er al-

lemaal gebeurd dit jaar?

Even een korte bloemlezing van de

belangrijkstegebeurtenissen.

- Het nieuwe jaar begon al met

de kennismaking van onze nieuwe

pastor in onze gemeenschap: Rony

Timmermans nam de taak van Jef

Wauters over en ging al een jaar

langmetonsopweg.

- Het jaar was nog maar net begon-

nen of er was al een feestje: OKRA

bestond 25 jaar en dat werd ge-

vierd met een glas in de hand tij-

denshunnieuwjaarsreceptie.

- Maar we namen ook afscheid

van velen uit onze gemeenschap.

Allemaal individuelen die een lege

plaats hebben achtergelaten. Zo ook

zuster Ria Brauwers die in onze

gemeenschap gekend was en waar-

voor jaren de missiezondag werd

georganiseerd. Op 6 februari over-

leed ze in haar geliefde Guatemala.

Ze werd daar volgens haar wens be-

graven.

- Maar er was ook hoop, tiental-

len kinderen werden gedoopt, er

waren enkele huwelijken en vele

kinderen waren present voor hun

eerste communie of vormsel.

Ook de familievieringen kregen

een nieuwe invulling en werden

gesmaakt.

- We hebben stil gestaan bij levens-

vragen en verdieping.

In de Vasten dachten we na over

“Wat staat er op het menu” van de

menseninarmelanden.

In de advent keken we samen met

Welzijnszorg en hun thema “1 op 5

looptindebuitenbaan“

uit naar Kerstmis. Met natuurlijk

onze adventsactie die naar jaarlijk-

se traditie weer tientallen mensen

voor even een beetje hulp beteken-

de.

- We hadden verder doorheen het

jaar iedere zondag een viering

waarin de vele levensvragen aan de

hand van een evangelietekst naar

bovenkwamen.

- En we begonnen een gesprek-

groep waarin pastor Fons met en-

kele mensen ging praten over het

evangelie van een bepaalde zondag.

- De zusters Clarissen sloten de-

finitief hun klooster en verhuis-

den deels naar Vogelzang (eind 2017

al) en begin maart 2018 deels naar

Overzicht 2018 in Franciscus door

Veronika, Marion, Lieven en Thierry

een huis in de Spaanse-Kroon . Het

werd letterlijk stil, want de klokken

die jaren lang zover galmden over

deregioverhuisdennaarTogo.

- Ons hart zat nog steeds op de goe-

de plaats want we maakten reclame

voor en steunden graag verschil-

lende goede doelen in onze ge-

meenschap. Ja ook hen waren we

nietvergeten.

- De verschillende verenigingen be-

leefden weer sterke momenten:

sprekers, gezellig tafelen, creatief

knutselen, wat bijpraten, uitstap-

jes, fietstochten, fototentoonstel-

lingen, zangmomenten, bedevaar-

ten, Kerstfeesten of diners het ging

vlot vooruit. De agenda van de pa-

rochiezaal was zoals steeds weer

heel goed gevuld en vele autobus-

senwerdengereserveerd.

- Ook de vele vrijwilligers tijdens

de vieringen of werking van onze

gemeenschap willen we niet verge-

ten. Want zonder hen was er in

onze kerk geen beeld, klank, zang,

schone was, aankleding of nette

kerk.

- Ook de permanentie op het secre-

tariaat is voor ons een belangrijke

uitvalsbasis naar de gemeenschap.

De samenwerking met de Ark

willen we ook in de toekomst duide-

lijk naar buiten laten komen. Daar-

om zit er voortaan een medewerker

meeinonssecretariaat.

- De pastorale zone Kessel-Lo stond

in de startblokken. Mede dankzij

jullie werd er een naam gekozen:

KesseLinde waarin natuurlijk het

geografische zit: Kessel-Lo en Lin-

den maar ook de lindeboom, als

tekenvangroeikracht.

En de eerste gemeenschappelij-

ke activiteiten gingen onder de

vorm van een chrismaviering en

kerstbezinning van start. Na ja-

ren van aftasten en opbouwen zijn

weklaarvoordestart.

- Maar er waren ook minder leu-

ke beslissingen. Pastor Jef ver-

trok uit onze gemeenschap en heeft

rust gevonden in een woon-zorg-

centrum in Heist op den berg. Voor

hem de ideale beslissing, voor ons

een afscheid van een man die veel

betekende voor onze gemeenschap.

Toen we hem enkele dagen geleden

bezochten, zag hij er goed uit. Maar

zijn geheugen gaat sterk achteruit.

Voor onze gemeenschap had dit als

consequentie dat wij een vaste voor-

ganger verloren tijdens de zonda-

gen en weekvieringen, waardoor de

weekvieringen voorlopig zijn inge-

krompen naar 1 viering per week.

- Solidariteit was er ook buiten de

adventsactie: We hebben o.a. samen

met vele vrijwilligers van de pasto-

rale zone één vluchteling onder-

dak gegeven. Samen hebben wij

er voor gezorgd dat hij een plaats

kreeg in ons midden omdat er voor

hem geen plaats was in zijn land als

christen. Ondertussen is hij al en-

kele maanden hier en leert hij Ne-

derlands. Hij is zeer dankbaar voor

wat we deden voor hem en hij zal

binnenkort een vergunning krij-

genomhierteverblijven.

- Op ons Franciscusfeest organi-

seerden we na een stemmige viering

in de voormiddag, ook een vredes-

wake in samenwerking met TAU

uit Leuven. Een geslaagd initiatief

datzekerzalherhaaldworden.

- Begin oktober was het dan groot

feest voor de Chiro Hekeko, De

Zoenk en FullFlavour van Kes-

sel-Lo. Ze vierden dit met een heel

feestweekend. Groot en klein zag

dathet leukenlekkerwas.

- Het buurttheater speelde weer

meerdere stukken in verschillende

genres en velen van jullie genoten

ervan.

- De vele buurtcomités hebben

menig feestje of activiteit georgani-

seerd. Van gezellig samenzijn over

het opruimen van een park of een

leuke wandeling tot meerdere uit-

stappen.

- Het ene feest was nog niet gedaan

ofhetanderediendezichalaan.

Samana vierde dit jaar ook feest. Sa-

mana (vroeger ziekenzorg) be-

staat nl 50 jaar. Na een sfeervolle

viering waarin de vlag met nieuwe

logo werd gewijd was er een gezel-

ligfeestmaalvoordeleden.

- Waarschijnlijk zijn we nog vele

dingen vergeten, maar dit waren al

enkele momenten die we zeker niet

kunnenvergetenuit2018.

Wat biedt 2019 ons? Veel, zoals

steeds. Een overvloed aan activitei-

ten, kijk weeral naar de volle agenda

van de parochiezaal, kerk of u zelf,

vele prikkels van onze maatschap-

pij en onze buurt en hopelijk ook

voor ieder van u wat bezinning of

gebed.

- Wij gaan verder, verder met onze

groep en met de buren! Want we

bouwen verder o.a. aan de nieuwe

pastorale zone Kessel-Lo die op 9 fe-

bruari van start gaat met een instal-

latieviering om 17 u in de kerk van

Bovenlo, en waarop jullie allemaal

meer dan welkom zijn. Onze ei-

gen Lieven zal daar aangesteld wor-

den als voorzitter van de liturgi-

sche werkgroep voor de hele pasto-

rale zone. Pastor Rony wordt pas-

tor voor de hele pastorale zone Kes-

sel-Lo. Ja we verwachten jullie daar,

want dit is een start die je niet mag

missen.

- Tot slot wensen wij jullie graag

het volgende met een tekst van

FransCromphout:ziepagina1.

Overzicht 2018 en Nieuwjaarsbrief in Franciscus

RELIGIE:

HELEND - VERDELEND

Tentoonstelling in Museum Par-

cum

Van 8 november 2018 tot 10 maart 2019

De tentoonstelling Religie. Helend,

Verdelend, neemt je mee in de de-

licate verhouding tussen religie,

oorlog en vrede. Historische cul-

tuurobjecten uit tal van museale

en religieuze collecties worden ge-

plaatst naast hedendaagse kunst. De

tentoonstelling biedt geen pasklare

antwoorden, maar laat ons naden-

ken over welke rol religie en levens-

beschouwing kan spelen in de di-

versesamenlevingvanvandaag.

Openingsuren: 10tot17uur

Toegangsprijzen: 10 euro, korting-

houder 8 euro, jongeren van 12 tot

18jaar:5euro.

Gratis: kinderen -12 jaar, ICOM-

kaart, PARCUM jaarkaart, muse-

umPASS, KU Leuven cultuurkaart .

Rondleidingen: Expo tour (90

min.): 70 euro, excl. ticket. Com-

bi tour Expo + Abdij van Park (120

min.): 90 euro, excl. ticket. Dialoog-

rondleiding (90 min.) 70 euro, excl.

ticket–enkelNederlands

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leu-

ven

Tel.+32 (0) 16400151

bezoek@parcum.be – www.par-

cum.be. Bus 4, 5, 6, 630, halte Abdij

vanPark
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