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In zijn boek ‘De kunst van de stilte’

gaat filosoof Charles Vergeer op zoek

naar stilte en maakt duidelijk dat deze al-

leen gevonden kan worden na een ingrij-

pende persoonlijke ommekeer. Hij toont

de lezer dat de stilte, in een wereld die ge-

terroriseerd wordt door lawaai en rumoer,

niet alleen een kostbaar goed is, maar ook

een middel om de werkelijkheid in een ge-

heel nieuw licht te plaatsen. Mediteren is

die ommekeer en het werk dat we verrich-

ten, zodat die andere wereld die evengoed

onze wereld is, aan het licht kan komen.

Meditatief 277

In de maand maart gaat onze twee-

de meditatieavond door op maan-

dag 18 maart 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

* Rondleiding in Abdij van Park

Een gids neemt je mee in het hart

van de Abdij in restauratie.

Tijdens de rondleiding krijg je een

unieke blik achter de schermen van

het gebouw, zoals de kloostergang

met glasramen en de kapittelzaal.

Wanneer: Elke zaterdag en zondag

om 14 uur.

Waar: Abdij van Park 7

Prijs: 5 euro

(Leuven Actueel - Rondom Leuven – 6 fe-

bruari 2019 )

* Wandel je fit

Ben je op zoek naar wat (extra) be-

weging? En hou je van de fris-

se buitenlucht? Dan is de nieuwe

Buurtsportactiviteit ‘Fit in de Na-

tuur’ echt iets voor jou.

Iedere donderdag neemt een Buurt-

sportmedewerker je mee voor een

prachtige wandeling rond Abdij

van Park, met tussendoor eenvou-

dige oefeningen. Het tempo wordt

afgestemd op de deelnemers.

De wandeling is gratis en inschrij-

ven is niet nodig, je kan gewoon

aansluiten aan het startpunt.

Er wordt elke donderdag gewan-

deld, van 10.30 tot 11.30 u.

Startpunt: aan de ingang van

Sportoase Philipssite (Philipssite 6,

3001 Leuven)

(LVN Stadsmagazine van en over Leuven

- Februari 2019)

Abdij van Park

SINT FRANCISCUS

Woensdag 6 maart

Aswoensdag

Woord- en communieviering

Voorganger: 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

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Francois Barrette

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 17 maart

2e zondag van de vasten

Kruisoplegging vormelingen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Luc Van Den Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

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

Zondag 17 maart

2de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BOVEN-LO

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Woensdag 6 maart 2019

Aswoensdagviering

20.00 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Lector: Bernard Deprez

Zondag 10 maart 2019

Eerste zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 17 maart 2019

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

Voorgangers: Majo Werrebrouck, Ingrid

Wezemaal, Jef Wauters

Lector: Constance Gielen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

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

Dinsdag 12 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 14 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 17 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 3 maart

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 4 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 5 maart

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 7 maart

11 uur: Zondagscafé

AV: koor Dissonant

Dinsdag 9 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 10 maart

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

‘Straathistories’ diept opnieuw en-

kele Leuvense verhalen op in zijn

zevende publicatie, die ditmaal fo-

cust op de Martelarenlaan. Om de

Straathistories op papier te krijgen,

werd een beroep gedaan op Buurt-

comité Belle Vue.

“In de reeks Straathistories’ Leu-

vense buurten in woord en beeld’

gaan bewoners of buurtcomités van

Leuven, onder begeleiding van de

Erfgoedcel Leuven, zelf op zoek

naar het erfgoed, de verhalen en

de evolutie in hun straat of buurt.

Hun bevindingen tekenen ze op in

een publicatie,” meldt schepen van

Cultuur Denise Vandevoort.

“Samen met enkele andere enthou-

siastelingen verdiepte buurtcomité

Belle Vue zich in de archieven van

Kessel-Lo en Leuven, namen ze in-

terviews af en verzamelden ze vele

foto’s”, zegt Tiny T’Seyen van Erf-

goedcel Leuven.

“In de nieuwe Straathistories ont-

dek je dat de Martelarenlaan als rela-

tief jonge straat toch een woelige ge-

schiedenis kende. Het karakter van

de Martelarenlaan evolueerde mee

met de omgeving: van agrarisch ge-

bied in de jaren 1920 naar woonge-

bied in de jaren ‘30, van drukke ver-

keersader vanaf 1970 tot een fiets-

straat met Park Belle Vue vandaag.”

De huidige en voormalige bewo-

ners krijgen een bijzondere plaats

in het boek, dat aan de hand van ge-

tuigenissen, de verhalen en bezig-

heden van vroeger en vandaag voor

het voetlicht brengt.

Dit alles geïllustreerd met histori-

sche kaarten en foto’s.

Verkrijgbaar: Toerisme Leuven en

de balie van 30CC En via:

WWW.BCBELLEVUE.BE

WWW.ERFGOEDCELLEUVEN.BE

(Uit Deze Week – Streekkrant Leuven

Week 5 2019)

Boeiende verhalen uit de Martelarenlaan
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WELKOM OP ONZE

KORENONTMOETING

Drie koren ontmoeten elkaar en

zingen voor jullie het beste uit hun

repertotium. Ze zingen ook enkele

liederensamen.

Kaarten te verkrijgen bij de koorle-

den: €7,5 (-18 jr gratis) of bij Eddy

VanEspen016/261193
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Tijdens de installatieviering van de

nieuwe pastorale zone KesseLinde –

die plaatsvond op zaterdag 9 febru-

ari laatstleden - werd de doelstelling

van het werkveld catechese – kort

maar krachtig – uitgesproken door

de veldverantwoordelijke catechese.

‘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 gezinscatechese,

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 verantwoordelijkheid dragen

binnen het werkveld catechese.’

Doopsel - Huwelijkscatechese

Eerste communie catechese

In naam van de zeven plaatselijke

geloofsgemeenschappen - die deel

uitmaken van de pastorale zone

- krijgen heel wat catechisten de

opdracht om samen met kinde-

ren, jongeren, jong-volwassenen

en volwassenen op weg te gaan. Ze

zorgen ervoor dat er goed voedsel

is voor onderweg voor alle men-

sen die deel willen uitmaken van

een geloofsgemeenschap of die van-

uit eigen beweging de vraag stellen

naareensacrament.

Catechisten

Als catechisten dromen wij ervan

om mensen – jong én ouder – op

weg te helpen om God te ontmoe-

ten. We willen dit doen door cate-

chesemomenten aan te biedenwaar-

in zowel kinderen, jongeren en

volwassenen in een veilige omge-

ving naar elkaars verhaal kunnen

luisteren, zodat Jezus’ boodschap –

dat God liefde is – kan opklinken in

hun dagelijks bezig zijn met ande-

ren.

Dit betekent voor ons in de eer-

ste plaats dat wij onze eigen erva-

ring delen, vertellen en getuigen

van ons persoonlijk geloof, van ons

gelovig op weg zijn. Hiertoe wor-

den wij allemaal - catechist of niet -

opgeroepen: blijvend getuigen van

een hartelijke God die ons via zijn

zoon Jezus elke dag blijvend in-

spireert. Vanuit ons eigen verhaal

kunnen we de verbinding maken

met anderen, zodat God dichtbij

de mensen komt en mensen dicht

bij God. Dit willen we doen op

een open, gastvrije en ontvankelij-

ke manier met de mogelijkheden

die er zijn. We gaan samen op weg

met allerlei soorten gelovigen. Sa-

men op weg gaan met mensen, in

de hoop dat onze getuigenis men-

sen aanspreekt, dat ze altijd ietsmee

naar huis nemen van ons verhaal,

wantonbekendisonbemind!

Onze werking

Elke plaatselijke geloofsgemeen-

schap binnen onze pastorale zone

kent een geschiedenis van eigen ca-

techesewerkingen, die niet overal

hetzelfde zijn. Zo gebeurt bijvoor-

beeld in Linden de eerste commu-

nievoorbereiding nog steeds door

de school, terwijl in Vlierbeek de or-

ganisatie van de eerste communie

in de handen van de parochie ligt.

Voor de gemeenschappen van Sint-

Franciscus en Sint-Antonius is er

een gezamenlijke vormselviering,

terwijl elke gemeenschap toch een

eigen vormselcatechese, naamopga-

ve en kruisoplegging kent. Ook de

voorbereidingsperiode op nog an-

dere sacramenten gebeurt meestal

binnen de eigen parochiegrenzen.

Onze eerste taak binnen deze nieu-

we structuur is het in kaart bren-

gen van alles wat er reeds is. Wat

nu in elke parochie afzonderlijk ge-

beurt, zorgt alvast voor een kruis-

bestuiving bij de andere parochies.

Wanneer we elkaar bevragen en ei-

gen bevindingen delen, ontstaat er

méér.Hetmateriaal dat door éénpa-

rochie gebruikt wordt, kan gedeeld

worden met een andere parochie.

We willen leren van én door elkaar.

Van hieruit zoeken we een eigen

richting, waarbij we respect tonen

voor al het werk op vlak van cate-

chese dat op dit moment reeds ge-

beurt. De toekomst zal uitwijzen of

er binnenkort mogelijkheden kun-

nen groeien naar nog meer samen-

werking.

Tijdens een eerste brainstorm dach-

ten we er bijvoorbeeld aan om alle

eerste communicanten van de ver-

schillende geloofsgemeenschappen

samen te brengen in een gezamen-

lijke dankviering. Na de viering

kunnen we dan alle ouders samen

met hun kinderen uitnodigen voor

een feest van ontmoeting en gezel-

ligsamenzijn.

Op weg naar de toekomst

Tegenwoordig leven we in een cul-

tuur waar mensen bewust kiezen

om christen te zijn. Dit is geen een-

voudige keuze. Mensen die zoeken-

de zijn, moeten wij hierin bijstaan.

Dit betekent dat onze ganse geloofs-

gemeenschap actief moet openstaan

voor vernieuwende vormen van ca-

Gezinscatechese - Vormsel

techese. Zo kunnen we in de toe-

komst aandacht en ruimte geven

aan diverse vormen van gezinsca-

techese waar kinderen en ouders

en ook grootouders elkaar kunnen

ontmoeten en ervaringen kunnen

delen. Deze intergenerationele aan-

pak is misschien wat nieuw en on-

bekend terrein. Maar af en toe zul-

len we zelf onze ivoren toren moe-

ten verlaten om te luisteren naar

wat er leeft bij mensen die min-

der met geloof bezig zijn dan wij-

zelf. Want ook van hen kunnen

wij leren. We moeten er in geloven

dat zelfs ‘buitenstaanders’ ons ook

kunnen aanmoedigen om verder op

weg te gaan. Catechese is op de eer-

ste plaats iets meemaken en voelen

dat geloof iets met ons doet. Het is

iets van alle leeftijden voor iedereen

doorheenhethele leven.

Het blijft voor ieder van ons een

evenwichtsoefening van drempels

verlagen en toch blijven streven

naar een sterke inhoud gebaseerd

op de blijde boodschap van Jezus

Christus. Dit is geen gemakkelij-

ke opgave, maar we blijven een

volk onderweg. We moeten blijven

zoeken naar manieren om men-

sen dichtbij de Blijde Boodschap

te brengen, zodat mensen zich ge-

liefd weten in onze geloofsgemeen-

schappen die deel uitmaken van de

pastoralezoneKesseLinde.

Marleen Michiels

Catechese in onze pastorale zone KesseLinde

Bestemuziekliefhebber,

Wat als... we jazz en harmonie mu-

ziekcombineren?

Dat levert ongetwijfeld vuurwerk

op! Bakken sfeer, tonnen ontroe-

ring en een stevige lading speelple-

zierzijnverzekerd.

Een flinke portie ambiance krijgt u

er bovenop, want dit is een match

madeinheaven.

Wees er dus bij als Les Fournis-

seurs de Bonheur en Harmonie

Volharding elkaar ontmoeten. Nie-

mand minder dan Olav Gronde-

laers (KLARA)presenteert.

Hij laat u ontdekken hoe beide or-

kestenelkaar inspireren.

Laat u meevoeren in deze wonder-

lijke mix van JAZZ en HAFABRA

muziek en val van de ene verbazing

indeandere.

De titel zegt het al: "It don't mean a

thing... if itain'tgotthatswing"

Praktisch:

Zaterdag27april,20u

StadsschouwburgLeuven

Tickets €10 / €7

(-18j) via https://goo.gl/forms/lNF-

vvV1rMTURUUj43

www.harmonievolharding.be

lesfournisseursdebonheur.simplesi-

te.com

muzikalegroeten,

Les Fournisseurs de Bonheur en

HarmonieVolharding

CONCERT



Komendeactiviteiten

15-17maart2019:Zangweekend

Een kakelend zangweekend vol-

gens het beproefd recept. Vrijdag-

avond ligt de nadruk op Neder-

landstalige liedjes, de rest van het

weekend zingen we alles wat we

leuk vinden. Tussen het zingen

zetten we een stapje in de wereld.

Wannes Tijskens 03/218.57.38 – wana-

nas@skynet.be

26-28 april 2019: Molenweekend

lente

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. De klus-

jes die we doen zijn geen grote wer-

ken, maar het dagelijks onderhoud

zodat Het Molenhuis en haar om-

geving, een plaats blijft waar ieder-

eenthuiskankomen.

Nele Steene – 0495/36.48.93 – nele@mou-

lindebellemeuse.be

10-12mei2019:Knopkesweekend

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Dan is dit iets

voor jou. Iedereen brengt voeding

mee,wekokenenetensamen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 –bonke-

laar@moulindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

wananas@skynet.be

Molenhuis Bérismenil

Tijdens de gespreksgroep nodigen

we mantelzorgers uit om rond een

thema hun verhaal met elkaar te de-

len. Dit thema dient als rode draad,

maar laat ruimte om ook over ande-

re dingen te praten. Deelnemers kie-

zen zelf om, behalve naar elkaar te

luisteren, ook al dan niet zelf aan

hetwoordtekomen.

De gespreksgroepen komen samen

in:

KESSEL-LO op dinsdag 19 maart

van 14u tot 16u in CM Leu-

ven, Platte-Lostraat 541 in Kessel-

Lo.Thema:Lachenisgezond.

Deelname is gratis, wel graag

inschrijven via mantelzor-

g.leuven@samana.be

MANTELZORG SAMANA

Gespreksgroepen

Verborgen in de eenzaamheid van

het Kempische bos wordt het Mo-

nasterium van Bethlehem in Op-

grimbie ook wel “het huis van het

brood in de woestijn” genoemd. De

monialen dragen hagelwitte habij-

ten met kap en leven volgens de re-

gel van de Kartuizers van stilte en

gebed. Ook hun prachtige gezan-

gen van oosters-byzantijnse oor-

sprong maken dit kloosterleven tot

een unicum. De kloosterwinkel met

iconen, beelden, kaarten en divers

aardewerk is één van de enige bron-

nen van inkomsten. Met dit diep-

blauwe geglazuurde schaaltje, ge-

schilderd door de monialen zelf,

helpt u hen in hun levensonder-

houd(12,00europerschaaltje).

KerkinNood

Abdij van Park 5, te Heverlee – tel.

016395050

info@kerkinnood.be

www.kerkinnood.be

IBAN:BE91417601449176

GEGLAZUURD AARDEWERK UIT HET HUIS

VAN HET BROOD IN DE WOESTIJN

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer,

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 12 maart 2019 – Prof Bart

Van Der Schueren (Faculteit Ge-

neeskunde) Overvoeding en obesi-

tas

Dinsdag 19 maart 2019 – Dhr. Guido

Gryseels (Algemeen Directeur Koninklijk

Museum Midden Afrika. Het Konink-

lijk Museum voor Midden Afrika

vernieuwd

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma2018-2019.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven. Dagelijks open

tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en

16.30u.

Tel. 016 32 40 01 - udll@alum.ku-

leuven.be - http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer:

BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

GSM/smartphone en iPhone

Wie problemen heeft met gsm,

smartphone of iPhone kan een af-

spraakmaken ophet onthaal tel. 016

22 20 14. Dinsdagvoormiddag 10 u,

11 u of 13 u (behalve schoolvakan-

ties).

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen op

hetonthaal.

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel ken-

nen en gebruiken. Iedere woens-

dagvoormiddag vanaf 10 u kan je

hiervoor bij Seniorama terecht. In-

schrijven via het onthaal tel. 016 22

20 14. Merk en type van fototoe-

stel opgeven. Toestel moet opgela-

den zijn of breng een reservebatte-

rij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te be-

talen.
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Inleiding:

Voor de opbouw van een viering

halen we onze inspiratie bij andere

zoekende gelovigen en in wat de ac-

tualiteit ons voorschotelt. Vandaag

in het nieuws: door de regen is het

grondwater opnieuw op peil. Ngo’s

mogen in de Middellandse zee geen

mensenmeeroppikken.

Bij de lezing van vandaag over de

wonderbare visvangst en de roe-

ping van enkele vissers – zoals Lu-

cas dat vertelt - vonden we verschil-

lende commentaren. De ene bena-

drukt het aspect van de roeping, een

ander wijdt uit over de huiver bij

Petrusbijzo’ngrootwonder.

Onze aandacht is blijven hangen

bij de zin: Vaar naar het diepe wa-

ter.

Inleidingslied

Gegroethetbruisendwater

Steedsonderwegnaarzee.

Hetzingtvoornuenlater

Wiestroomtermetmijmee.

Gegroethet lieve leven

Uitwater, grondenlicht

Enwieeraanwelgeven

Eenmenselijkgezicht.

(Jan van Obbergen – Jan-Willem van de

Velde)

Eerste lezing:Zuiverwater

Toen aan een kerkelijke basisge-

meenschap in Sao Paulo gevraagd

werd wat hen eigenlijk bijeen-

bracht, zeiden de mensen: We had-

den een waterleiding nodig voor

zuiver water, onze bronnen waren

besmet.

De Europese bezoeker die de vraag

hadgesteld vroegzichafwatdatmet

geloof te maken had. Ze kreeg te ho-

ren: Denk je niet dat God wil dat wij

zuiverwaterhebben?

Evangelielezing:Luc5, 1-11

Opzekere dag stond Jezus aandeoe-

ver van het meer van Gennesaret,

terwijl de mensen op Hem aandron-

gen om het woord Gods te horen.

Hij zag nu twee boten liggen aan de

oever van het meer; de vissers wa-

ren eruit gegaan en spoelden hun

netten. Hij stapte in een van de bo-

ten, die van Simon, en vroeg hem

een eindje van wal te steken. Hij

ging zitten en vanuit de boot ver-

volgde Hij zijn onderricht aan het

volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëin-

digd zei Hij tot Simon: “Vaar nu

naar het diepe en gooi uw netten uit

voor de vangst.” Simon antwoord-

de: “Meester, de hele nacht hebben

we gezwoegd zonder iets te vangen;

maar op uw woord zal ik de netten

uitgooien.”

Ze deden het en vingen zulk een

massa vissen in hun netten dat deze

dreigdentescheuren. (…)

Duiding:

Wij mensen ervaren water als iets

dat leven geeft, zeker in landen waar

menkamptmetwatertekort.Wij ge-

bruiken alle dagen water om te was-

sen en te poetsen, om te koken enz.

Het is verfrissend, geeft leven aan

planten en dieren en het lest onze

dorst. Ook kinderen spelen graag

metwater,zwemmengraag.

Maar water kan ook bedreigend zijn

denkenwemaar aande tsunami van

26 december 2004 en de rampzalige

gevolgen met vele doden en de ver-

woesting dat dit teweegbrengt. En

er is het groeiend probleem van de

stijgendezeespiegel…

Ten tijde van Jezus en voor de

mens uit het oude testament werd

de zee of diep water gezien als sym-

bool van de dood. En dan vraagt Je-

zus aan Petrus: “Vaar het meer op

naar diep water. Daar moeten jul-

lie je netten uitwerpen”. Dus Jezus

vraagt hem om koers te zetten naar

de gevarenzone, waar je leven be-

dreigd wordt! Wat een opdracht…

maar ze trekken naar het diepe wa-

ter en komen terug aan landmet bo-

ten tot zinkens toe gevuld met vis.

Op dat moment brengt Jezus hen

aan het verstand dat zij vissers of

redders van mensen zullen zijn,

mensen tot leven wekken waar zij

anders gestorven zouden zijn. Van

dan af zijn zij zijn volgelingen met

als taak ervoor te zorgen dat mensen

leven hebben, bij voorkeur de men-

sendiedatniethebben.

Geloofsbelijdenis

Wij zullen niet geloven in hebben

enhouden,

in uitbuiting en vervuiling, in uit-

puttingvandeaarde.

Wij willen geloven in geven en ont-

vangen

in goed beheren van de aarde in res-

pectvooralwatleeft.

Wij willen niet geloven in muren,

grenzen en rassen.Wij willen gelo-

veninvrije landen,opensteden

en gastvrije mensen, in alle kleuren

vanderegenboog.

Wij willen niet geloven in een on-

gelukkigeinde,

allesvervuildenopgemaakt.

Wij willen geloven in toekomst en

geluk voor hen die na ons komen.

Wij zullen niet geloven in een gees-

t,

die ons van elkaar gescheiden

houdt.

Wij willen geloven in de geest

van Jezus die mensen samenbrengt.

Amen.

Bezinningstekst :Roeping

Je kunt de eerste toon zijn in een lied

waardoor alle grenzen vergeten worden.

wees niet bang. Ook wanneer de toon am-

perklinkt,

weesnietbang.

Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur

dat alle wapens tot ploegen omsmelt.

Wees niet bang. Ook wanneer de tegen-

windje striemt,

weesnietbang.

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een

akker die alle handen vullen zal met

brood. Wees niet bang. Ook wanneer het

landvol stenenzit,

weesnietbang.

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron

die in de woestijn levensliederen zingt.

Wees niet bang. Ookwanneer de wolk nog

zwijgt,

weesnietbang.

Je kunt de eerste pas zijn voor een dans, die

alle voeten leidt naar onze God. Wees niet

bang. Ook wanneer je voet nog struikelt,

wees niet bang(Naar Christa Pei-

kert-Flaspöhler vertaling Paul Begheyn

SJ )

Uit de viering van 10 februari 2019 in het

DonBoscocentrum.

Voorgangers: Lieve Neukermans en Majo

Werrebrouck

Lector:RiaOoms

Vissers van mensen (1)

De liefde tot de wereld en de liefde

tot God versmelten tot een enkele

liefde. Niet ten onrechte zou men

aldus deze mystiek van Teilhard de

Chardin een mystiek van de aarde

en van de actie kunnen noemen,

wat natuurlijk niet uitsluit dat ook

bij hem het gebed en de zelfverloo-

chening hun volle betekenis blij-

venbehouden.Wildiers
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