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Welkom

Lievekinderen,goedemensen,

van harte welkom in deze kindge-

richteLichtmisviering.

Bijzonder welkom vandaag zijn de

kindjes die we in het voorbije jaar

door het doopsel mochten opne-

men in onze geloofsgemeenschap,

welkom aan hun papa’s en mama’s.

We vieren vandaag het feest van ‘de

opdracht van de Jezus in de tempel’,

voor velen beter bekend als het feest

vanMariaLichtmis.

De kindjes die we in het voorbije jaar door het doopsel mochten opnemen in onze geloofsgemeenschap

De kinderen, de papa’s of mama’s met hun baby plaatsen een kaarsje bij Maria en het kind Jezus

Naar Joodse gewoonte gingen Ma-

ria en Jozef kort na de geboorte van

Jezus met hun kind naar de tempel

om het aan God toe te vertrouwen

en Hem om kracht en zegen te vra-

gen.

Bij een geboorte wordt een kind ons

toevertrouwd.

Teer en klein komt het in ons leven,

totaalafhankelijkvananderen.

Elk kind is een oproep tot verant-

woordelijkheid, het nodigt uit tot

liefde.

Gelovige mensen erkennen hierin

Gods werk. Zij laten hun kindje

Zegen deze kinderen en hun ouders, zegen ons allen

dopen. Hierbij vertrouwen zij het

kindje toe aan Goden bidden zij om

steun en kracht om goede ouders te

zijn.

Het doopsel wordt in onze paro-

chiegemeenschap beleefd als een fa-

miliegebeuren.

Maar wanneer een kindje gedoopt

wordt,wordt het ook opgenomen in

onzegeloofsgemeenschap.

Opde zondagnahet doopsel bidden

wij daarom hier in de kerk voor het

nieuweleven.

En éénmaal per jaar, rond Lichtmis,

vieren wij samen het nieuwe leven

inonsmidden.

Lichtritus

Lichtzijn…

Lichtzijnvooranderen…

Jezustoondeonsdeweg…

Een oproep om te beantwoorden.

De kinderen, de papa’s of mama’s

met hun baby plaatsen een kaarsje

bijMariaenhetkindJezus.

Bezinning

Opvoeden is een hele kunst.

Opvoedenis…

kinderen laten uitgroeien tot ge-

lukkigemensen.

Makkelijk gezegd, maar hoe gedaan

???

Wekunnenhetookzostellen:

de reis die we met onze kinderen

maken, iseenwereldreis.

Wewetenwelwaarwenaartoe gaan,

maar de weg er naartoe of de manier

waarop de reis verloopt,…: dat zijn

grotevraagtekens.

Eén ding is zeker: onze levensreis

met onze kinderen is een boeiende

reis, met veel rijke ervaringen, als

we er maar in blijven geloven en we

blijven volhouden, ondanks alles.

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk.

En toch wil God het doen langs ons

om. Dat is Zijn weg. Hij koos de

weg van de menswording. Hij kiest

die weg nog steeds. Wij zijn belang-

rijk voor hem. Hij neemt ons zoals

we zijn, met ons vallen en opstaan.

Maarvooral:metonsgoedewil.

Uit : Gezinsboek. Een uitgave van PIC

Hasselt

Zegening van de kinderen

Samen rond het altaar willen wij

Godomzijnzegenvragen

voor de kinderen die ons zijn toe-

vertrouwd.

Mogendezekinderen

dooronzegeborgenheid

uwliefdevoelen.

Bewaar deze kinderen voor het

kwaad,

laathengoedewegengaan,

opdatzijmogenzijnenblijven,

kinderenvanhet licht.

Zegen deze kinderen en hun ou-

ders, zegen ons allen Vader, Zoon

enheiligeGeest.Amen.
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De stilte doorbreekt de gewone werkelijk-

heid en geeft ons zicht op het ongewone.

In de stilte verdwijnt elk geluid van onze

luidruchtige wereld en krijgt een nieuwe

wereld gestalte. Stilte is sfeer en teken van

de epifanie, van komst en opstanding. In

de stilte van de nacht kwam het kind en

verrees de gekruisigde.

Charles Vergeer – ‘De kunst van de

Stilte’

In de maand maart vinden onze me-

ditatieavonden plaats op maandag 4

en maandag 18 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 1 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 5 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 7 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 8 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 10 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 27 februari

VM: OKRA-team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 29 februari

VM+NM: Bar Michotte

AV: De Ark

Zondag 31 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: koor Dissonant

Maandag 1 maart

VM+NM: OKRA-ledenvergadering

AV: NN-Zang

Dinsdag 2 maart

VM: Samana

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Gastvrij Michotte

Woensdag 3 maart

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 maart

8ste zondag door het jaar

4 maart 1914 erkenning

parochie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ann Francis

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Woensdag 6 maart

Aswoensdag

Woord- en communieviering

Voorgangers:

Lieven Dries & Hilde Pex

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 10 maart

1ste zo van de vasten

10.00 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Francois Barrette

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 3 maart

8ste zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 10 maart

1ste zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 3 maart 2019

8ste zondag door het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 6 maart 2019

Aswoensdagviering

20.00 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Lector: Bernard Deprez

Zondag 10 maart 2019

1ste zondag van de Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Viering op 17 maart: 2de zondag

veertigdagentijd

Voorgangers: Majo Werrebrouck,

Ingrid Wezemaal, Jef Wauters -

Lector: Constance Gielen

Viering op 31 maart: 4de zondag van de

veertigdagentijd

Voorganger: Hermien Den Tandt –

Lector: Chris Hostens

VIERINGEN

Met onnoemelijk veel verdriet,

maar getroost door wat zij ons gege-

ven heeft, namen wij op vrijdag 15

februari 2019 in de Sint-Franciscus-

kerk in Heverlee afscheid van me-

vrouw Prudence Robberechts,

weduwe van Roger De Meulenaere,

geboren in Pellenberg op 5 maart

1932 en plots overleden in UZ Leu-

ven campus Gasthuisberg op 8 fe-

Prudence Robberechts

bruari 2019.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar herdenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2019.

Prudence was een moedige vrouw!

We kunnen én mogen ons spiege-

len aan haar wilskracht en discipli-

ne doorheen haar leven en ziekte.

Een getuigenis van haar kinderen

belichtte moeders passie en talenten

die van invloed waren tijdens haar

leven en ziek zijn. Moeder was naar

buiten toe eerder een teruggetrok-

ken persoon, ze viel niet op. Ken-

merkend was immer weer haar posi-

tieve gerichtheid. Bedachtzaamheid

om niemand te kwetsen was haar

levensstijl. Doorheen dit alles wil

je op haar gelijken. Haar strijdvaar-

digheid doorheen haar ziekte heeft

ons meermaals beroerd. Prudence

liet onverwachts het leven bij haar

laatste onderzoek in Gasthuisberg.

Ann Francis

Ma

Vergeten zullen we je nooit.

Steeds weer was jij het zonnetje in ons le-

ven en altijd stond je klaar om anderen te

helpen, zelfs al ging dat soms wel ten kos-

te van jezelf!

En nu jij er niet meer bent, beseffen we

nog méér dan vroeger wie we nu verliezen

... en hoezeer we je wel missen is met geen

woorden te beschrijven. Wij houden ont-

zettend veel van jou, die liefde zal altijd

blijven.

Afscheid nemen doen we niet, want in

onze harten zal je steeds aanwezig zijn ...

Wij houden van je ...

Vergeten zullen we je nooit

De Leuvense Joorzangers

nodigen u uit op de 12 de Missa

Lovaniensis

op zondag 3 maart 2019 om

10.00 uur in de Sint-Pieterskerk.

Aansluitend is er een receptie

in de wandelzaal van het stad-

huis.
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Eindelijk ishetdanzover!

Na enkele maanden van voorberei-

ding konden wij om 14 u. starten

met alles in gereedheid te brengen

voordeviering.

In de kerk werd alles klaargemaakt,

sommige dingen nog even van

plaats wisselen, andere er dan weer

bijplaatsen.

Alles nog eens uittesten en dan ho-

pendat jenietsvergetenbent.

Om 15 u. startte ook het koor met

zijn generale repetitie, onder lei-

ding van dirigent Harry Doms en

organistRobPeinenborg.

Hierbij was de grote vraag van hoe

krijgen we meer dan 50 personen

daarachter inhetkoor?

Is er genoeg ruimte om als men

rechtstaat de longen vol te persen

om dan de klanken er weer mee uit

teblazen.

Even werd overwogen om te ver-

huizen naar vooraan in de kerk,

maar gelukkig heeft men dat niet

gedaan.

Ook de receptieploeg was volop be-

zig in de school om daar alles klaar

tekrijgen.

Om 16.15 u. kwamen de eerste kerk-

gangers toe en werden achteraan

opgevangen om ze zo nog even te

informeren over de viering, waar-

na zij zich een plaats zochten in de

kerk.

Ook de voorgangers en alle ande-

re actoren begonnen aan te komen,

want klokslag 17 u. werd er begon-

nenmetdeviering.

In processie kwam men langs achter

de kerk binnen, voorafgegaan door

vier misdienaars en bij het zingen

van het intredelied: ‘samen op weg’.

Nadat iedereen zijn aangewezen

plaats had ingenomen, volgde de

begroetingdoorLievenDries.

Hierbij werd het nieuwe logo van

de Pastorale Zone KesseLinde voor-

gesteld.

Ook de bisschop Mgr. Koen Van-

houtte en alle anderen werden wel-

komgeheten.

Nadat de bisschop de viering had

ingezet met het kruisteken en de be-

groeting, las hij het oprichtingsde-

creet voor waarbij onze zone offi-

cieel wordt erkend en getekend is

Aanstellingen tot zonepastor: Rony Timmermans, catechese: Marleen Michiels, diaconie: Mathieu Voets, verkondiging: Frans

Vanistendael, liturgie: Lieven Dries, het tijdelijke: Ann Goossens in naam van Stefan Michaux. Foto's Marc Vanlaer

Het aansteken van zeven zonekaarsen, voor iedere parochie één. Foto Marc Vanlaer

door onze kardinaal, Mgr. Jozef De

Kesel.

Dit alles werd bezegeld met het

aansteken van zeven zonekaarsen,

voor iedere parochie één, alsook

de centrale zonekaars die voortaan

bij elke belangrijke gebeurtenis zal

branden. In zijn homilie op het

evangelie van Lucas (5, 1-11) bena-

drukte de bisschop het belang van

de evangelieboodschap, ‘gooi uw

netten uit’, welke ook juist onze

opdracht is als gelovige christenen,

maar vooral ook als Pastorale Zone.

We konden geen betere evangelie-

teksthebbenopdezezondag.

AANSTELLING VAN DE ZONE-

PASTOR en DE VELDVERANT-

WOORDELIJKEN

Alle leden van de Zoneraad werden

gevraagd om naar voor te komen.

Als eerste was Rony Timmer-

mansaandebeurt.

Hij werd door de bisschop gevraagd

hoe hij zijn engagement zag als

pastor inonzeZone.

Hierop was het antwoord van Rony:

In de geest van het tweede Vaticaans Con-

cilie wil ik graag een houvast zijn voor

mensen als Gods volk onderweg, waar-

in elke gedoopte, elke gevormde, ieder met

zijn gaven en talenten uitgenodigd is om

samen mee te bouwen aan deze geloofsge-

meenschap.Ik wil mij hiervoor ten dien-

ste stellen en voorgaan in de eucharistie

en in het toedienen van de sacramenten.-

Samen met al de geëngageerden wil ik mij

inzetten om de Blijde Boodschap van Je-

zus te verkondigen en voor te leven.

Hierna werd Rony een Bijbelboek

overhandigd, een geschenk van de

zone voor zijn engagement, met

de boodschap van de bisschop dat

het dat Woord van God is dat ons

samenbrengt en tevens ook onze

richtsnoer in de opbouw van onze

gemeenschap.

Voor het werkveld catechese

kwam Marleen Michiels naar

voor.

Ook aan haar vroeg de bisschop hoe

zij haar engagement zag en haar

antwoordwas:

In onze Pastorale Zone willen wij op zoek

gaan naar vernieuwing en verdieping van

diverse vormen van catechese die nauw

aansluiten bij de concrete levenssituatie

van kinderen, jongeren en volwassenen.

Onze aandacht gaat ook uit naar gezins-

catechese, waarbij ouders en grootouders

inhoudelijk aangesproken worden, steeds

trouw aan de Blijde Boodschap van Jezus.

Ik wil deze taak ter harte nemen samen

met alle medewerkers die verantwoorde-

lijkheid dragen binnen het werkveld cate-

chese.

Mathieu Voets kwamdan voor het

velddiaconie.

Op de vraag van bisschop hoe hij

hieraan wil invulling geven was

zijnantwoord:

Vanuit onze pastorale visie wil ik mij

luisterend en dienend opstellen, vooral

naar kwetsbare mensen en groepen in onze

geloofsgemeenschappen en in de bredere

samenleving.Ik wil, samen met mijn me-

dewerkers, op zoek gaan om antwoorden en

oplossingen te zoeken voor de vele vragen

en noden van de zwaksten en gekwetsten

in onze samenleving om zo bij te dragen

aan het welzijn en geluk van heel onze sa-

menleving.

Gods woord bij de mensen bren-

gen is de opdracht die Jezus gaf

aan zijn leerlingen en ook aan ons.

Voor dit veld, verkondiging, wil

Frans Vanistendael zich engage-

ren endaaromookdevraag aanhem

door de bisschop van wat is jouw

motivatie?

HetantwoordvanFranswas:

De diepere zin en betekenis zoeken van

mensen en dingen is steeds de drijfveer ge-

weest van ons zoeken, en in zekere zin de

grond geweest van ons bestaan.

Al duizenden jaren lang vertellen de Bij-

bel en Zijn blijde boodschap hierover een

verhaal, dat bij dit zoeken gaandeweg

onze leidraad is geworden.

Die leidraad wil ik samen met U allemaal

uitdragen, niet alleen voor hen die deze

boodschap al ontdekt hebben, maar ook en

vooral voor hen die nog op zoek zijn.

Samen komen en vieren zoals Jezus

ons dat gevraagd heeft, doen we in

“Ieder van u heeft de taak om mee te bouwen aan de pastorale zone, niet alleen de veldverantwoordelijken of zoneploeg. Allemaal zijn we

vissers van mensen”. Foto Marc Vanlaer

deliturgie.

Lieven Dries wil zich engageren

voor dit veld wat we liturgie noe-

men.

Op de vraag van de bisschop wat dat

dan inhoud, zei Lieven het volgen-

de:

Op de eerste plaats willen wij, ikzelf en

heel de werkgroep, ons engagement uit-

spreken voor dit veld, waarbij wij wegen

zoeken om trouw te blijven aan het bre-

ken en het delen van het Brood en aan het

gebed.

Wij willen er dan ook voor zorgen dat

al onze samenkomsten, onder welke vorm

dan ook, een gelovig en gedragen karakter

zullen hebben.

Verder willen we werk maken van de vor-

ming van een bredere groep van voorgan-

gers in de liturgie en in het gebed, zeker nu

de ambtelijke voorgangers schaarser wor-

den.

Niets in onze economisch georiën-

teerde samenleving kan gebeuren

zonder geld en dus moet dat goed

beheerdworden.

Dit veld wordt het tijdelijke ge-

noemd.

Stefan Michaux wil dit op zich

nemen, doch kan om gezondheids-

redenen nu niet aanwezig zijn en

daarom doet Ann Goossens dat in

zijnplaats:

Hun motivatie werd als volgt ge-

bracht:

Als medewerker van Stefan wil ik vandaag

in zijn naam beloven dat wij als econo-

mische raad, willen zorgen voor een goed

en transparant beheer van gebouwen en

middelen, en dat ten dienste van de lokale

gemeenschappen en van deze pastorale zo-

ne.

Al deze verantwoordelijken van de

vijf verschillende velden werden

door de bisschop bekrachtigd in

hun engagement en hierop volgde

er dan een warm applaus van de bij-

na300aanwezigenindekerk.

Hierna werd de viering verder gezet

met de voorbeden, welke helemaal

in het teken stonden van deze Pas-

toraleZone.

De omhaling was bestemd voor de

werkingvandeZone.

Enzokondenweaantafelgaan.

Door de misdienaars werden de of-

fergavenaangebracht.

De prefatie en het Hooggebed, wer-

den afwisselend gebeden door de

voorgangers, zowel priesters als le-

ken en ondersteund door het koor

met ‘ConfiteminiDomino’.

Voor het ‘Onze Vader’ gaven we

elkaar de hand als teken van gro-

te verbondenheid en éénheid, ge-

volgd door de Vredeswens die aan

iedereen werd doorgegeven onder

het zingen van ‘Dona la pace Signo-

re’.

Na de Communie volgde de apothe-

ose van dit gebeuren, ons geloof

uitspreken in de Geloofsbelijdenis.

Op einde van de viering sprak

onze kersverse zonepastor Rony

eendankwoorduit.

Hij bedankte iedereen die had bij-

gedragen voor het tot stand komen

van deze Pastorale Zone en hierbij

was een speciaal woordje voor Marc

Cardoen, die ons in de beginperio-

de succesvol heeft bijgestaan op de

wegdiewijgevolgdhebben.

Ook schepen Carl Devlies werd be-

danktvoorzijnsteun.

De bisschop werd bedankt en ieder-

een die ertoe had bijgedragen om er

eenmooievieringvantemaken.

Verder zei Rony, dat we nu vijf vel-

den hebben met een speciale aan-

dacht en opdracht, maar dat er mo-

gelijks in de toekomst nog vel-

den zullen bijkomen en Rony ver-

noemde: het Eco-veld en zeker ook

het jongeren-veld.

Een belangrijke opdracht zat ook in

zijn woordje voor iedereen die in

de kerk aanwezig was: “Ieder van

u heeft de taak om mee te bouwen

aan de pastorale zone, niet alleen

de veldverantwoordelijken of zone-

ploeg. Allemaal zijn we vissers van

mensen.”

Belangrijk is ook dat er niets wordt

afgeschaft, maar dat we blijvend

op zoek gaan naar nieuwe vormen

van vieren, die beantwoorden aan

de leef- en denkwereld van mensen

vannu.

Na de zegen door de bisschop was

iedereen uitgenodigd voor de recep-

tie en kreeg men bij het buitengaan

nog een herdenkingskaarsje mee.

Dank aan iedereen voor deze

mooie viering.

De volledige viering is te vinden op

de website van www.kesselinde.be

ZATERDAG 09 FEBRUARI OM 17 UUR IN DE KERK VAN DE HEILIGE FAMILIE OP DE BOVEN-LO.

Installatieviering Pastorale Zone KesseLinde
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Patroonsfeest Don Bosco: 50 jaar

eerstesteenlegging

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht;

Geef taal entoonaandromen.

Geef stemaanwatverborgenbleef.

Laathier jouwrijkmaarkomen.

Welkom allemaal. Het is fijn dat

jullie komen meevieren, want het is

feest vandaag. De datum is niet zo-

maar gekozen. Don Bosco, naar wie

onze parochie genoemd is, stierf

op 31 januari 1888 in Turijn. Vol-

gens Marcel Van Laethem, voorma-

lig pastoor, had de eerste pastoor,

Eugène Van Hoorenbeeke, een gro-

te verering of bewondering voor

DonBosco.

We kennen Johannes Bosco als

priester werkzaam in de achter-

buurten van Turijn als geniaal pe-

dagoog voor arme en verwaarloosde

jongens. Door zijn talenten als goo-

chelaar, acrobaat en atleet, zijn har-

telijkheid en zijn optimisme maak-

te hij de jongens vertrouwd met de

waardenvanhetevangelie.

Hij stichtte een congregatie voor

mannen, de Salesianen, en voor

vrouwen de Dochters van Maria,

om tot uitdrukking te brengen dat

de zorg voor jongeren, ook Gods

zorg is. De keuze voor de armen

in de achterbuurten van Turijn, de

zorg voor jongeren over heel de we-

reld, verbindt Don Bosco met onze

parochie.

Het is ondertussen ook al 50 jaar geleden

datdeeerstesteenwerdgelegdvandezekerk

enhetgemeenschapscentrum.

Openingsgebed

Jij, God, Jij laat je door geen geld,

geen offers omkopen.Jij, God, Je laat

je door geen lied, geen gebed mislei-

den, zelfs niet door dit gebed,help

ons te kiezen, trefzeker en steeds

consequenter, voor de rechtelozen

in ons midden, voor onze eigen toe-

komst,voorJou.

Geloofsbelijdenis

Ergenskwameenkindvandaan,

hij werd een man, met ogen vol me-

dedogen,

begaan met het lot van de kleinste

mens.

Zijn leven lang droeg Hij op han-

den

alwiekwetsbaarwasenklein.

Hij geloofde in het geven van twee-

dekansen,

endaaromgelovenwij inHem.

Liefde en gerechtigheid heeft Hij

eenlevenlangnagestreefd.

Hij koos de kant van de verloren

mens.

Ten dode toe heeft Hij zo geleefd.

DaaromhebtUhem inUwhand ge-

schreven.

WijgelovendatHijeeuwigleeft

omwieHijwasenwatHijdeed.

Alwiebijhemwilhoren,

moetdezelfdewegopgaan:

het dwarse pad van opstand tegen

alleonrecht,

het struikelpad van steeds opnieuw

beginnen

zonder ooit de droom uit het oog te

verliezen.

Wij geloven dat wij het samen en

metZijnhulpkunnen:

doen opstaan wie kromgebogen is,

vruchtbaarmakenwatdoris,

reddenwatverlorenis,

de droom bewaren en realiseren,

nuofooit.Amen.

Getuigenissen

We hebben aan enkele mensen ge-

vraagd om uit te drukken wat hen

inspireert om in deze parochie naar

de vieringen te komen en wat ze er

indetoekomstvanverwachten.

Latenweevenluisteren.

Jos:

Waarom ik reeds een dertigtal jaren uit-

drukkelijk hier voor de Don Boscogemeen-

schap kies? De Don Bosco-gemeen-

schap bewandelt een eigen, vrije

weg binnen de grotere kerkgemeen-

schap, benadert de Bijbelse bood-

schap in een eigentijdse taal.Wat ik

bedoel kan ik het best uitdrukken in

de aanhef van het Onze Vader. Be-

merk het verschil: ‘Onze Vader die

in de hemel zijt’ of ‘Onze vader die

in het diepste van uw mensen zijt’

.In onze praktijk noemden we dat

graag: de bijbel over de krant van

elke dag leggen. Met de bijbel hele-

maal ingebed leven in deze wereld!

“Voor kleine mensen is Hij bereik-

baar!” De Bijbelse inspiratie vraagt

van ons een duidelijke keuze voor

de kleine mens. God laat zich ken-

nen in de mens die klein gehou-

den wordt door de machten van het

geld. Enkel als ik God kan herken-

nen en erkennen in de mens bestaat

Hij voor mij werkelijk. In onze da-

gen ontmoet ik hem in de daklozen,

de vluchtelingen, de echte armen.

InD.B. zoek ik een gemeenschap die

concrete gestalte geeft aandie keuze.

Ik wil die keuze verwoord en ver-

kondigd zien en horen in de zon-

dagsevieringen.

Mijn verwachtingen voor de toekomst:

Ik hoop dat de Don Bosco gemeen-

schap - ondanks de kleine groep –

baanbrekend werk verricht inzake

de plaats van de vrouw in de kerk.

Een voorbeeld. Sinds het pensioen

van Jef werkt hier een liturgisch

team van 5 vrouwen. Zij brengen

in de praktijk wat het zeggen wil:

Niet als een magische kracht maar

als een God onder ons, een God

in ons of misschien duidelijker ge-

zegd: “Liturgie als Vieren van het

Leven” Met de twee voeten op de

grond.

Annie

Het moet zo'n 40/45jaar geleden

zijn dat ik stapsgewijs de weg vond

naardezeparochie.

Wat er van bij de eerste vieringen -

toen nog Modest - bleef hangen was

" we komen hier niet samen om te

consumeren, maar om ons te enga-

geren". Erwerd appel gedaanomuit

je kot te komen, 't was allemaal een

beetje tegendraads - dit is niet veran-

derd -maardat lagme,het sprakmij

aan. Mensen ontmoeten - gelijkge-

zinde - je laten inspireren, kan dan

ooknietzonderengagementen.

- Zo 'n engagement was oa: delen

met de derde wereld, me er deel

van uitmaken, verder kijken, met

de mensen ter plaatse zoeken waar

die onderdrukking vandaan komt.

Het was alsof ik opnieuw uitgezon-

den werd, maar gedragen door een

gemeenschap, met opgeladen batte-

rijen.

- Ookhier ennu in deze hardemaat-

schappij, de echte waarheid benoe-

men en ervaren. Zo stapte ik met

enkele mensen in een beklijvende

inleefweek van welzijnszorg; Toe-

komen met 60€ per week, dit zelf

ondervinden doet je anders kijken

naar mensen in armoede, dicht bij

huis.

- Het is ook, bv na een kerstvie-

ring een briefje meenemen i.v.m.

de vluchtelingen. Een uitnodiging

om een huis te zoeken voor hen,

etc. Dit heeft mij diep geraakt, een

plaats in de herberg, klinkt schoon,

maar niet evident. Maar vooral nu,

hen een hand reiken om hun weg

te vinden in deze harde maatschap-

pij, kijken en luisteren naar wat er

inhenleeft.

Zoiets laat je niet los en kan je alleen

maar vanuit een inspiratie die we

hier meekrijgen en die je ook met

elkaar kan delen. Zoiets laat je niet

los door te verhuizen, niet door de

priestersdieoppensioengaan.

Hier staat een dankbaar iemand,

voorwatkonennogkan.

En, wie doet ze na, 5 vrouwen die

het roer overnamen, die het bes-

te van zichzelf geven, ons blijven

warmmaken en oproepen omverre-

gaand, geïnspireerd door het evan-

gelie, op weg te gaan met wat er

schuilt inelkemens...

Tafelgebed:

Hetwerkvanmensen.

Zie, - je mensen, vertrapt, verwor-

pen, vergeten, onderdrukt, klein

gehouden.

Hetisnachtopjeaarde.

Het houd je wakker zoals een moe-

der bij haar ziek kind waakt in de

nacht.

Is er een spoor van jou te ontdekken

middendezeduisternis?

Hoe komen wij te weten wat we

moeten doen, hoe te leven, omzien

naar, zorg dragen voor je minste

mens.

Gelukkig zijn er mensen onder ons

die feilloos aanvoelen waar leven

wordt gefnuikt, die opstaan tegen

onrecht, staan aan de kant van uw

liefste mensen, de allerkleinsten.

Zij zijn als het allerkleinste zaad,

het mosterdzaadje: hun takken rei-

ken zo ver als nodig is, om alle ge-

kwetsten te herbergen, een nieuwe

aardevangelukvoorallen.

Zij zijn als zaad in de aarde verbor-

gen, krachtig voedsel geworden,

een spoor van jou, een spoor van le-

ven,eenwoordvanleven.

Laat ons uw wil ontdekken in ´t

werk met mensen aan een nieuwe

aardevangelukvoorallen.

(JefWauters )

Zendingenzegen

Eens vertelde een joodse grootvader

aan zijn kleinzoon:“Aan een van

de poorten van een grote stad zit

een bedelaar, die wacht en die wacht

en die wacht…Die bedelaar, jongen,

dat is de Messias.”“Op wie wacht

hij dan?” vroeg het kind. “Op jou,

mijnjongen.”

Mogen ook wij, met Gods zegen,

op weg gaan naar Hem die op ons

wachtde Vader, de Zoon en de heili-

geGeest.Amen.

Uitnodiging

Jullie worden allemaal verwacht

voor het aperitief en het con-

cert door de Concertband. Nadien

kunnen diegenen die ingeschreven

hebben genieten van lekkere brood-

jesenpannenkoeken.

Uitdevieringvan27 januari2019

Blaas de sjofar! Lev. 25, 8-16,

Lc.4,14-22

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Zang: Lieve Neukermans - Orgel: Herman

Beelen

BLAAS DE SJOFAR (2)

Zangweekend

Van vrijdag 15 maart 2019 tot zondag 17

maart2019.

Met dit lenteweekend doen we het

weer: een kakelvers zangweekend

volgenshetbeproefdrecept.

Op vrijdagvond worden jullie ver-

welkomd met soep en boterham-

men en zorgen wij er samen voor

dat iedereen geïnstalleerd is voor de

nacht.

Daarna zijn we klaar om aan de

voorstellings-ronde te beginnen,

daarvoor heb je een Nederlandsta-

lig lied gekozen, waar jij je, om

welke reden dan ook, verbonden

mee voelt. Je zorgt voor een kopie

voor de andere deelnemers en omde

beurt en als je er klaar voor bent,

stel je jezelf en je liedje even voor

en begin je te zingen. Wie het kent

valt al gauw in. Alle liedjes die reeds

gekozen zijn werden gebundeld in

een bundel die jaarlijks aangepast

wordt. Een mailtje en je krijgt hem

doorgestuurd.

Vrijdagavond ligt de nadruk op Ne-

derlandstalige liedjes, de rest van

het weekend zingen we alles wat we

leukvinden.

Zaterdag zetten we ook een stapje

in de wereld, zondagmorgen halen

we nog een frisse neus, en na een

lekker middagmaal en de poets slui-

tenwehetweekendaf.

Gelieve onze liedbundels af te druk-

ken en mee te brengen om de tek-

stenbijdehandtehebben.

Je vindt deze op www.moulinde-

bellemeuse.be/activiteiten bij zang-

weekend->liedbundels

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten

Liefst voor 9 maart 2019 - Minimum

leeftijd: 16jaar

Inschrijving pas geldig na betaling

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

16t.e.m.17 jaar: 16europp/nacht

Eventueelaankoopliedbundels.

Rekeningnummer: BE31 0012 1965

4455

Vermelding: Zangweekend 2019 +

aantal

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop –

slaapzak - toiletgerief – warme kle-

ren - laarzen en regenjas – liede-

renbundels, ev. muziekinstrumen-

ten, - wandelkledij: stapschoenen,-

regenjas, rugzak,…

Verantwoordelijke: Wannes Tijs-

kens:032185738

E-mail:wananas@skynet.be

Molenhuis Bérismenil
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