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Wie God werkelijk liefheeft, bidt onop-
houdelijk. Hij heeft de genade in het ge-
bed ervaren. Wel zijn er ons kerken ge-
geven om te bidden en religieuze boeken,

maar je inwendig gebed gaat altijd en

overal met je mee.

Veel mensen bidden hardop en geven er de

voorkeur aan uit boeken te bidden. Ook

hun gebed wordt aanvaard. Hij ontfermt

zich over allen die bidden.

Bid je met innigheid en vuur dan wordt je

gebed veelvormig: je vecht tegen de tegen-
stander, tegen jezelf met je hartstochten.

Bid de Heer om deemoed, en om je deemoed

zal Hij je inzicht geven.

Silouan de Athoniet -Monnik -

Griekenland (1866 – 1938)

In de maand maart vinden onze me-
ditatieavonden plaats op maandag 4

en maandag 17 maart.

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

Het leek voor ons zo normaal dat je er was

tot nu het moment gekomen is dat we je

moeten missen.

Op woensdag 30 januari 2019 na-
men wij in de Sint-Franciscuskerk
in Heverlee afscheid van de heer
Pierre Philippe Dumont, we-
duwnaar van Yvonne Flot (+2007),
geboren in Leuven op 27 januari
1925 en overleden in het WZC Ter
Vlierbeke op 22 januari 2019.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal hem herdenken in de viering
van Allerheiligen op 1 november
2019.

. . . dat we je

moeten missen

Wat kan de schrift als zij ons al-
len aanspreekt als “uit God gebo-
ren” anders bedoelen dan dat het
ons mogelijk is geworden om in het
spontane overvloeiende leven van
de Zoon te delen?
Overal waar het krampachtige stre-
ven naar zelfbehoud, dat ongeloof
is, afbreekt, daar vindt de herge-
boorte plaats. Uit het vertrouwen
en de overgave bloeien de vrijheid
en de macht, die de liefde mogelijk
maakt.
De demonen blaffen, maar bijten
niet meer.
Fortmann

KALENDERBLAADJE

We ontsteken de paaskaars als teken van

het geloof in de mogelijkheid van een an-
dere, meer menselijke wereld voor
allen, en als uitdrukking van het
besef van onze medeverantwoorde-
lijkheid daaraan.

Eerste Lezing uit Matteus 1, 1-25 :
Jezus - Uit het geslacht van Koning

David

Matteus en Lucas brengen in hun
geschriften de geslachtslijst van Je-
zus aan.
In het geheel zijn er van Abraham
tot David veertien geslachten, van
David tot de Babylonische balling-
schap ook veertien geslachten en
van de Babylonische ballingschap
tot de Christus eveneens veertien
geslachten.

Een opmerkelijk verschil: Matteus
vermeldt ook vier vrouwen.

“Juda was de vader van Peres en Zerach,

die uit Tamar geboren werden “

*Tamar, die zich verkleedt als pros-
tituee en haar schoonvader Juda
(een zoon van Jacob) verleidt, na-
dat geen van zijn zonen bij haar
een erfgenaam heeft kunnen ver-
wekken.
Juda is woedend wanneer hij ont-
dekt wat ze gedaan heeft en wil haar
stenigen, tot hij inziet dat Tamar
op die manier voor een nageslacht
voor hem heeft gezorgd.

“Salmon van Boaz, die uit Rachab ge-
boren werd “

*Rachab is een herbergierster in Je-
richo, ten tijde van de belegering
door Jozua. Ze beschermt de Israë-
lische spionnen op voorwaarde dat
ze bij de belegering samen met haar
familie zal gered worden. Dankzij
een rode draad die ze uit het raam
hangt, zal dat ook gebeuren en Ra-
chab en haar familie gaan daarna
onder de Israëlieten wonen.

“Boaz was de vader van Obed, geboren

uit Ruth “

*Ruth, de schoondochter van Nao-
mi, de Moabitische die haar
schoonmoeder trouw blijft en met
haar meegaat naar het vaderland
van Naomi: “Waarheen gij gaat, zal
ik ook gaan” en die zo, de over-
grootmoeder van David is gewor-
den.

“David was de vader van Salomo, die ge-
boren werd uit de vrouw van Uría “

*Batseba, de vrouw van Uria, is
ons misschien meer bekend. Ko-
ning David laat zijn oog op haar
vallen terwijl haar man voor Da-
vid aan het front aan het strijden
is. David bezwangert haar, is ver-
veeld met de situatie, laat Uria van
het front terugkomen en probeert
hem te overhalen om met Batse-
ba te slapen zodat haar zwanger-
schap niet buitenechtelijk zou lij-
ken. Uria trekt echter terug naar het
slagveld. Radeloos en laf, stuurt Da-
vid een bevel naar het front om Uria
in de frontlinie te zetten, zodat hij
zo goed als zeker zal omkomen en
zodat Davids scheve schaats niet zal
uitkomen.
Lees verder op pagina 4

De onderste steen boven

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 24 februari

7e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Gedachtenis Pieter Coen
Jaargetijde voor Modest Goossens,
Romain Smeunincx en Mevr.
Goossens-Heylen
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 24 februari

7de zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: François Morren-Augusta
Kestens
en Jules Cosemans-Elisabeth
Vanderstappen
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 17 februari 2019

Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 februari 2019

Zevende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering
Voorgangers: Ingrid Wezemael en Hermien

Den Tandt

Lector: Jan Vannieuwenhove

Zondag 3 maart 2019

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 6 maart 2019

Aswoensdagviering

20.00 u. Viering
Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Lector: Bernard Deprez

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

VIERINGEN

Sint-Antonius

Donderdag 14 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 15 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 19 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 21 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 22 februari

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

Woensdag 13 februari

NM: Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 15 februari

VM+NM: Bar Michotte + De ARK
AV: De ARK

Zaterdag 16 februari

NM+AV: Kalipso

Zondag 17 februari

11 uur: Zondagscafé
AV: koor Dissonant

Dinsdag 19 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 20 februari

VM: Poetsen
NM: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Op zaterdag 9 februari 2019 werd de

pastorale zone KesseLinde tijdens

een eucharistieviering officieel ge-

ïnstalleerd door Mgr. Koen Van-

houtte in de Heilige Familiekerk in

Boven-Lo.

De viering werd opgeluisterd door

een gelegenheidskoor met koorle-

den uit de zeven geloofsgemeen-

schappen.

Rony Timmermans werd aange-

steld tot zonepastor en ook de

vijf veldverantwoordelijken wer-

denaangesteld.

In een volgende editie brengen we

verslaguitoverdezeviering.

In de vorige edities werden de vel-

den liturgie en verkondiging toege-

licht.

Nu komt het veld diaconie aan bod.

Betekenis

Als je via diverse bronnen op zoek

gaat naar de betekenis van het be-

grip ‘diaconie’ heb je heel wat lees-

werk, heel verhelderend en heel

zinvol.

Maar steeds komen dezelfde waar-

denterug.

Wij laten jullie even meelezen met

enkele teksten die door Hub Crijns

(Nederlandse theoloog) zijn verza-

meld:

Het kerkelijke spreken over diaco-

naat en diaconie heeft zijn wortels

in het Nieuwe Testament. Daar ko-

men we woorden tegen als diakoni-

a, diakonos en diakonein. Het gaat

in deze Griekse woorden steeds om

dienst.

In het alledaagse Griekse taalge-

bruik was een diakonos, een tafel-

dienaar.

In de Griekse cultuur stond een

dergelijke dienst niet in hoog aan-

zien. Toch heeft de jonge kerk deze

woordgroep gekozen om een we-

zenlijk kenmerk van haar functio-

neren aan te geven. Het woord dia-

konia is door de schrijvers van het

Nieuwe Testament als het ware van

de straat opgeraapt en gemaakt tot

een kernwoord in de christelijke

traditie.

Het woord diaconie klinkt mis-

schien wat geleerd en nieuw in de

oren, maar het is eeuwenoud. Be-

ter gekend is de vertaling dienstbaar-

heid. Het is een woord dat een atti-

tude, een houding uitdrukt. Je kan

dienstbaar zijn of niet. Het kern-

woord ervan is dienst. In onze maat-

schappij zijn we omringd door heel

wat soorten dienst. Dat begrip doet

meteen ook denken aan dienstverle-

ning, service en solidariteit.

Diaconie in christelijke teksten

staat gelijk aan dienstbaarheid. Om

te verstaan wat daarmee bedoeld

wordt, moeten we terugkeren naar

de bron en kijken hoe deze begrip-

pen gehanteerd worden in de evan-

gelies, de Handelingen en de brie-

ven. Diaconie doet beroep op ieder

van ons en is dus gemeenschaps-

vormend.

“Diakonie heeft te maken met

dienst aan de naaste in nood, met

helen,

genezen, verzoenen, met omzien

naar degenen die lijden en verdrukt

worden.

En het is onmiskenbaar waar: altijd

heeft de kerk willen zijn een kerk

van diakonie, gewoon omdat het ty-

perend is voor haar God en Zijn

ZoonJezus.”

* Diakonie is geen zaak van liefda-

digheid,maarvangerechtigheid

* Diakonie is bijbelse dienstbaar-

heid

* Diakonie is naast de mens in nood

gaanstaan

* Diakonie heeft als reikwijdte de

helesamenleving

* Diakonie is wezenlijk voor kerk-

zijn

* Diakonie is gemeenschapsvor-

mend

Diaconie in de visietekst van

onze pastorale zone KesseLin-

de

We willen ons luisterend en dienend op-

stellen, zeker naar kwetsbare mensen en

groepen in de eigen geloofsgemeenschap-

pen en in de bredere samenleving. We wil-

len wegen zoeken om tegemoet te komen

aan de vragen en de noden van de zwaksten

in ons midden en in de bredere wereld en zo

bijdragen tot het welzijn van de samen-

leving (= belangrijk element van trouw

zijn aan de onderlinge gemeenschappen).

Diaconie doet beroep op ieder van

ons en is dus gemeenschapsvor-

mend.

Wat betekent dit of kan dit

concreet betekenen in onze

zone?

Zoals voor de andere velden gaan

we ook voor het thema, het veld

‘diaconie’ vooral op zoek naar sa-

menwerking tussen de geloofsge-

meenschappen. Dit betekent niet

dat we in de plaats gaan treden van

lokale initiatieven maar wel mekaar

versterken, ondersteunen waar no-

digenzinvol.

Gezamenlijke initiatieven kunnen

een aanvulling zijn of een meer-

waardebetekenen.

Hierbij willen we een aantal voor-

beelden geven van initiatieven die

aanbod kunnen komen in het kader

vandiaconie.

‘Samana’ is de recente naam voor

de vereniging die chronisch zieke

mensen uitnodigt en versterkt om

hun leven zelf (opnieuw) in han-

den te nemen, die mantelzorgers

ondersteunt om hun naasten dage-

lijksbij testaan.

Vroeger was deze werking bekend

onderdenaam‘ziekenzorg’.

Vele vrijwilligers, in diverse afde-

lingen van onze pastorale zone,

zetten zich in om zieken te be-

zoeken en talrijke activiteiten te

organiseren. Zij concretiseren zo

de waarden van SAMANA: kracht,

warmte,contactensolidariteit.

Welzijnszorg beoogt een samen-

leving zonder armoede en uitslui-

ting. Welzijnszorg wil dat in ons

land ieder mens zijn basisrechten

kan uitoefenen en zijn rechtmati-

ge plaats kan innemen. Het pro-

gramma van Welzijnszorg stoelt

op christelijke waarden. Van daar-

uit komt Welzijnszorg op voor een

samenleving waarin sociale recht-

vaardigheid, solidariteit en barm-

hartigheid op een breed draagvlak

kunnensteunen.

Door concrete acties dragen ook

onze geloofsgemeenschappen hier-

aanbij.

'Broederlijk Delen streeft naar

een duurzame wereld zonder onge-

lijkheid. Want er is genoeg voor ie-

dereen. En toch leven er mensen in

armoede. Delen en herverdelen. In-

vesteren in de eigen plannen van de

armste gemeenschappen in het Zui-

den. Dat is voor Broederlijk delen de

oplossing.

Broederlijk Delen kiest ervoor om

de ongelijkheid op het platteland

aan te pakken aan de hand van drie

thema’s: recht op voedsel, duur-

zaam beheer van natuurlijke rijk-

dommen, inspraakenvrede

Tijdens de Vasten ondersteunen

ook onze geloofsgemeenschappen

dezewerking.

Enkele concrete samenwer-

kingsinitiatieven in het voor-

bije jaar

CHRISMA-ZONEVIERING

Op zaterdag 14 april 2018 ging er

een Chrisma-viering door in de ab-

dij van Vlierbeek. Dit was de eer-

ste viering voor de ganse pastorale

zone Kessel-Lo met zijn zeven paro-

chies.

Wij als Christenen gebruiken de

heilige oliën tijdens verschillende

belangrijke momenten in ons le-

ven. Deze oliën werden maandag

26 maart in de Chrisma-viering in

de Sint-Romboutskathedraal in Me-

chelen gewijd voor alle parochies

vanonsbisdom.

In deze viering hebben wij deze

gewijde oliën binnengebracht voor

alle gemeenschappen van onze

Zone en aan al deze gemeenschap-

penmeegeven.

Dit jaar organiseren we opnieuw

een CHRISMA-viering op zaterdag

27 april 2019 om 16 uur in het Don

Bosco-centrum, Ortolanenstraat 4,

3010Kessel-Lo.

Syrische vluchtelingen

In het kader van de ‘humani-

taire corridor', een initiatief van

de christelijke lekenbeweging Ge-

meenschap van Sant'Egidio en in

samenwerking met alle in ons land

erkende kerken en godsdiensten,

worden in ons land 150 van de

meest kwetsbare Syrische vluchte-

lingenopgevangen.

Na een oproep van onze bisschop-

pen ontstonden er in een aantal

parochies en pastorale zone werk-

groepen om de opvang van een

vluchteling of een gezin te realise-

ren.

Ook in onze pastorale zone is zo’n

werkgroep aan de slag en worden er

hier momenteel drie vluchtelingen

opgevangen. Er zijn diverse samen-

werkingsverbanden om deze men-

sen te begeleiden en te ondersteu-

nen, onder meer op het vlak van

huisvesting, financiële middelen,

integratie in onze samenleving…

Wij willen mee zorgen voor gebor-

genheid en solidariteit voor deze

kwetsbaregroepvanmensen.

Op 22december 2018 hebben we met

de pastorale zone een ‘Kerstevoca-

tie’ georganiseerd ten voordele van

dit initiatief.

Syrische vluchtelingen

Chrisma

Andere vormen van samen-

werking

In onze omgeving zijn er ook een

aantal initiatieven en voorzienin-

gen die bijdragen tot het welzijn

vanmensen.

Hiermee willen we zeker een sa-

menwerkinguitbouwen.

Wij denken hier onder meer aan:

vzw MONTE ROSA

Monte Rosa vzw, is een organisa-

tie binnen de Bijzondere Jeugdbij-

stand waar kinderen en jongeren

van 3 tot 20 jaar kunnen opgevan-

gen en begeleid worden. Er wordt

intensief samengewerkt met de ou-

ders en de gezinnen van de kinde-

renenjongeren.

Woonzorgcentrum Ter Vlier-

beke

Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke

biedtplaatsaan90bewoners.

Ter Vlierbeke wil alle bewoners een

echte thuis bieden waarbij een kwa-

litatieve zorg op maat hand in hand

gaat met aangenaam wonen en le-

ven, waarbij integratie in de buurt

zekernietvergetenwordt.

Het vluchtelingenhuis Wilsele

-vzwRechtopmigratie

Het Vluchtelingenhuis biedt tijde-

lijke opvang aan vluchtelingen, bij

voorrang aan de meest kwetsbare

zoals minderjarigen, moeders met

kinderenenouderen.

Het Vluchtelingenhuis wil voor de

bewoners een plek zijn om even te

verpozen en te werken aan een con-

creettoekomstproject.

De werking van het vluchtelingen-

huis wordt ondersteund door vele

vrijwilligers: Nederlandse- of com-

puterles, tuinonderhoud, uitstap-

je met de kinderen, een babbel, de

organisatie van de opendeurdag of

het kerstfeest, klussen in het huis,

handwerk of samen gaan sporten,

vervoer naar sociale of medische

diensten.

Verdere werking

De Werkgroep Diaconie zal zich de

volgende maanden beramen over de

verdere werking en concrete ini-

tiatieven in onze zone die kun-

nen bijdragen tot dienstbaarheid

aan kwetsbare mensen in onze sa-

menleving.

Wie zich geroepen voelt om hieraan

mee te weken kan contact opnemen

met mathieu.voets@telenet.be en/of

met één van de lokale parochiesecre-

tariaten.

MathieuVoets

Veldverantwoordelijkediaconie

Diaconie in een nieuwe pastorale zone KesseLinde

FILM FEBRUARI “Theory of Eve-

rything” Verenigd Koninkrijk – 2014

– 2u.03’ van: James Marsh met: Eddie

Redmayne (S. Hawkins) en Filicity Jones

(Jane Wilde)

Met deze film is de wetenschap aan

de beurt in de film over het le-

vensproject van de geniale, ongeë-

venaardeStephenHawkins.

Datum: vrijdag 15 februari 2019 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 februari 2019 Vertrek: 13.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40

km) met mogelijkheid tot aanslui-

ting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaal-

brug (25 km) Info: Tine Coenen 016

58 52 86 of 0473 92 99 41 of Maurits

Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17.

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (+/- 7,5 of 15 km) –

Heist-op-den-Berg.

Woensdag 20 februari 2019. Verplaat-

sing: met de trein. We verzamelen

in de wachtzaal van Leuven station

om 9.20 u. Om 9.36 u. nemen we de

trein met bestemming Antwerpen.

Na aankomst in Heist-op-den-Berg

starten we om 10 u. onze wandeling.

Onderweg blikken we aan de hand

van foto’s, afbeeldingen en getuige-

nissen terug op het verleden van in-

teressante plekjes die we passeren.

Via d’Hoge Brug, het Hof van Rie-

men, Zonderschot, het Bergbos ko-

men we na 7,5 km stappen tegen

12.30 u in het centrum van Heist-

op-den-Berg aan. In kafee ’t Hoeks-

ke eten we ’s middags onze boter-

hammenop.

Ter plaatse kan je een snack of soep

bestellen.

Wie hier de wandeling wenst te onderbre-

ken kan met de bus naar het station van

Heist-op-den-Berg terugkeren. Vanuit dit

station vertrekt op het uur ’00 of ’33 een

rechtstreekse trein naar Leuven.

In de namiddag hernemen we rond

13.15 u. de wandeling die ons via het

kerkplein, Hallaar en het bos van

Averegten naar het station brengt.

(7,5km).

Info: Frans Dumont 016 25 43 07
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*Over het optreden van Johannes de

Doper

Omdat het volk vol verwachting

was en iedereen zich aangaande Jo-

hannes de vraag stelde, of hij niet de

Messias zou zijn, gaf Johannes aan

allenhetantwoord:

'Ik doop u met water, maar er komt

iemanddiesterker isdanik;

ik ben niet waardig de riem van zijn

sandalenlostemaken.

Hij zal u dopen met de heilige Geest

enmetvuur.’

*JezusdoorJohannesgedoopt

Terwijl al het volk zich liet dopen,

en Jezus na zijn doop in gebed was,

geschiedde het dat de hemel open-

ging en de heilige Geest in licha-

melijke gedaante, als een duif, over

Hem neerdaalde, en een stem uit de

hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de

welbeminde, in U heb ik mijn beha-

gengesteld.'

Johannes stelt zich zelf na Jezus, zijn

boodschap ligt in dezelfde profetische

lijn, en ook al wordt Johannes bedreigd,

toch zet Jezus, aldus het Lucasevangelie,

zijn missie verder. Diezelfde doortastend-

heid en vastberadenheid ,of noem het ge-

loof, bezingen we in het lied van Ruth.

LiedvanRuth

Gaantweevrouweninderouw

Naar een land van hoop op zegen.

Kiezenvoorelkaar introuw,

Delenwathaarwordtgegeven.

Alhetmijneishet jouwe,

Zusterschap in ’t groot en ‘t kleine.

Bukkendachtermaaiersaan

Groeienvragen,hoogalskoren.

Rijpentoteennieuwverstaan,

Eengeloventebehoren

Tothetvolkdat leeftvanwetten

diehetrechtnaar ’t levenzetten.

Ruth, een vreemd’ling in het land,

Zoekt haar recht en heeft gevonden.

Liefdekrijgtdebovenhand,

RuthenBoaz, lotsverbonden.

Komensamenenhet leven

wordtgevierdendoorgegeven.

Voorbeden

Dat we de uitdagingen die van ons

gevraagd worden, niet ontvluchten

uitangstofonzekerheid.

Dat we in de ander een mede-

mens durven herkennen en erken-

nen, een medemens die evengoed

op zoek is naar menswaardig leven,

eten, drinken, kleding, een dak bo-

ven het hoofd, gezondheid, graag

zienengraaggezienworden.

Wekmijnzachtheidweer

Geefmij terugdeogenvaneenkind

Dat ikziewat is

Enmij toevertrouw

Enhet lichtniethaat.

Dat we de zegeningen die anderen

overkomen,vanhartegunnen.

Dat we beseffen dat wij door die ze-

geningen niets tekort komen, maar

door jaloezie onszelf tekort doen.

Laten we de gulheid hebben om ons

erin te verheugen en zo deel te heb-

ben aan het geluk dat de ander over-

komt.Datwij deopenheid vanGeest

hebben om te zien hoeveel kleine

dagelijkse zegeningen ons omrin-

gen.

Slotgebed:Moedhouden

Moed houden, eenvoudig voort-

gaanals jekunt.

De weg gaan die komt met zijn voor

entegen.

Doenwatvoordehandligt :

antwoorden geven - als die er zijn -

of praten met je allerliefsten of zwij-

gen,alshetmysterietegroot is.

En intussen niet teveel omzien,

want deweg vanhet levengaat soms

dwarsdoorjehart.

Moed houden, eenvoudig voort-

gaanals jekunt.

En als je niet kunt: wachten en uit-

rusten bij wie je zorgen deelt, of bij

een vriend of een vriendin - als die

er is - zomaar een gesprek, eerlijk en

vertrouwd.

En als die er niet is, toch wachten…

Danmaaralleen…

Wacht tot het weer beter gaat,

straks.

Slotwens

Mag ik jullie dan van ganser harte

een prettige, versterkte en verster-

kende zondag wensen, daartoe ze-

gene ons datgene wat wij hier on-

der woorden willen brengen, datge-

ne wat wij proberen in daden om te

zetten, in de naam van de Vader, de

ZoonendeHeiligeGeest.Amen.

Viering van 13 januari 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorganger: Hermien Den Tandt – Lector:

RafStabel
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