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Op de spirituele reis kost het meer energie

om stil te zijn dan te rennen. De mees-

te mensen spenderen zoveel van hun wak-

kere uren om te rennen van het ene naar

het andere ding dat ze bang zijn voor roer-

loosheid en stilte. Een zekere existentiële

paniek kan ons inhalen wanneer we voor

het eerst de stilte onder ogen zien. Maar

als we de moed kunnen vinden om deze

stilte binnen te gaan, vinden we de vrede

die alle begrip te boven gaat.

John Main

In de maand april gaan onze me-

ditatieavonden door op maandag

1april, maandag 15 april en maan-

dag 29 april 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

Gebed van een Engelse kloosterzuster uit

de 17de eeuw:

“Heer, Gij weet beter dan ik dat ik

oud word.

Bewaar mij voor de noodlottige ge-

woonte te denken dat ik in alle om-

standigheden iets moet zeggen. Be-

vrijd mij van de obsessie orde te wil-

len brengen in andermans zaken.

Maak mij bedachtzaam maar niet

humeurig, gedienstig maar niet ba-

zig.

Laat mij zwijgen over mijn kwaal-

tjes, ofschoon ze almaar toenemen.

Ik durf U niet te vragen het zo-

ver te brengen dat ik graag luis-

ter naar het verhaal van andermans

leed, maar help mij in alle geval het

met geduld te aanhoren.

Ik durf U niet te vragen om een be-

ter geheugen, maar geef mij steeds

meer nederigheid en minder eigen-

wijsheid, wanneer mijn herinne-

ringen niet kloppen met die van an-

deren. Leer mij de kostbare les dat ik

me wel eens kan vergissen...

Zorg dat ik in staat ben het goede te

zien waar ik het niet verwachtte en

talenten te erkennen bij mensen bij

wie ik die niet vermoedde, en geef

mij de genade, Heer, hen dat ook te

zeggen.”

Scheurkalender De Druivelaar 20 novem-

ber 2013

KALENDERBLAADJE

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 28 maart 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016

26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter

Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets met goede

banden en remmen is welkom.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 maart

4de zondag van de vasten

Brodenviering eerste

communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorgangers: Pastor Rony

Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 april

5de zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 31 maart

4de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 7 april

5de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Jef Wagemans,

echtgenoot van mevrouw Maria

Cuypers

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

DON BOSCO

Zondag 31 maart 2019

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Voorganger:Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

Zondag 7 april 2019

Vijfde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

VIERINGEN IN APRIL 2019

Don Boscocenrtrum

*Viering op 14 april: Palm- of passiezondag

Voorgangers Chris en Ingrid –

Lector: Annie Van Avermaet

*Viering op 18 april: Witte Donderdag

Voorgangers: Hermien en Lieve –

Lector: Lut Van Schepdael

*Viering van 19 april: Goede Vrijdag

Voorgangers: Hermien en Chris –

Lector: Raf Stabel

*Viering van 20 april: Paaszaterdag

Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef

Lector: Chris Willocx

*Viering van 21 april: Pasen

Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef

Lector: Ria Ooms

VIERINGEN

Sint-Antonius

Donderdag 28 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 29 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 31 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

Dinsdag 2 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 4 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 5 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 7 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 27 maart

VM: OKRA-Team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 29 maart

VM+NM: Bar Michotte + De ARK

AV: De ARK

Zondag 31 maart

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 1 april

VM+NM: OKRA-ledenvergadering

AV: L’Union Chorale de Louvain

Dinsdag 2 april

VM: Samana

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Gastvrij Michotte

Woensdag 3 april

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Vormingplus Oost Brabant

Wanneer

Dinsdag 23 april 2019 – 19.30 u. –

22.00 u.

Waar : LDC De Blankaart

Egenhovenstraat 22 – 3060 Bertem

Prijzen: 17 euro – Reductieprijs: 13

euro

Code: 196040

https://www.vormingplusob.be/

geweldloos-verzet-tussen-ouders-en-

kinderen-0

Steeds meer ouders en hulpver-

leners ervaren moeilijkheden bij

de aanpak van ernstig probleem-

gedrag bij (hun) opgroeiende kin-

deren. Geweld, druggebruik, com-

putermisbruik of schoolweigering

maken hen wanhopig. Ze slagen er

niet meer in om duidelijke grenzen

te stellen en bij overtreding conse-

quent te reageren. Ouders én hulp-

verleners dreigen vast te raken in

verschillende vormen van escala-

ties.

Dreigen, eisen, straffen, preken,

enz. worden afgewisseld met toege-

ven om de lieve vrede te bewaren.

De principes van geweldloos verzet

worden toegelicht aan de hand van

theorie en praktijk.

Praktische info: Je reserveert je

plaats op voorhand en betaalt ter

plaatse.

Begeleiding: Peter Nordin

Partners

LDC De Blankaart – Altijd Geslaagd

Zuid-Dijleland

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

https://vormingplusob.be/over-vor-

mingplus-oost-brabant

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

GEWELDLOOS VERZET OUDERS - KINDEREN
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

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

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

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

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

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon



OXFAM SOLIDARITEIT

Op zoek naar leuke tweedehands

cadeautjes voor een ander of voor

jezelf?

Ben je opzoek naar een degelijke

agenda, een pennenzak, een lunch-

box of kruiden voor op je balkon of

terras? Of stuur je graag leuke post-

kaarten?

En doe je het graag duurzaam? Hier

benjeaanhet juisteadres.

Er is een uitgebreid assortiment aan

duurzame producten, ideaal om je-

zelf een plezier te doen… of een an-

der,natuurlijk.

-Kledingenaccesoires

-Brocante

-Boeken

-Computers

Je kan ook online shoppen en een

koopjedoenbijOxfam.

www.oxfamwereldwinkels.be

Jeverkleintdeafvalberg.

Je stimuleert de sociale samenle-

vinginBelgië.

Je steunt zo de Oxfam-projecten in

dehelewereld.

BookshopLeuven

Parijsstraat60–3000Leuven

Open van maandag tot zaterdag van

10tot18uur

Telefoon:016500705

bookshop.leuven@oxfamsol.be

www.oxfamsol.be/shops

3FEDERATIE FRANDO

Terwijl Verkondiging, Liturgie,

Catechese, en Diaconie hoofdzake-

lijk te maken hebben met de ere-

dienst en de dienstbaarheid aan de

medemensen gaat het bij het Tij-

delijke over de financiële bestaans-

middelen die onze Pastorale Zone

Kesselinde (PZK) ter beschikking

heeft om die doelen waar te kunnen

maken. Het gaat hier dus over de

centen.

De kerkgebouwen zijn meestal

geen eigendom van de parochie. Zij

worden beheerd door een openbaar

bestuur dat de “Kerkfabriek” noemt

en dat bestuurd wordt door de“-

Kerkraad”. Deze wordt op regelma-

tige tijdstippen met verkiezingen

aangesteldofvervangen.

Alle eigendommen van de paro-

chies van de zone Kesselinde zijn

ondergebracht in de “Vereniging

van Parochiale Werken van het

dekenaat Leuven”, kortweg VPW

Leuven genoemd. Dit is de overkoe-

pelende VZW (Vereniging Zonder

Winstoogmerk). Deze VZW bestaat

reeds 97 jaar. Op 6 juli 2022 bestaat

dezevereniging100jaar.

De eigendommen van de pastorale

zone Kesselinde omvatten voorna-

melijk bankgelden, erfpachtvorde-

ringen t.o.v. Katholiek Onderwijs

Kessel-Lo en de Vrije Basisschool

De Linde. Daarnaast zijn er een

beperkt aantal uitrustingsgoederen

zoals kopiemachines, computers,

e.a. Het balanstotaal op 31/12/2018

van de pastorale zone Kesselinde be-

draagt ruim 500 000 EUR. Dit lijkt

misschien veel, maar dit vermogen

is dan ook opgebouwd gedurende

de voorbije jaren. Voor 2018 rappor-

teert de zone Kesselinde een verlies

vanruim3.000EUR.

Vóór de samenvoeging had elk van

de zeven parochies in deze VPW

een eigen financiële verwerking en

boekhouding met een lokale ver-

antwoordelijke. Maandelijks wer-

den door elke parochie afzonderlijk

de “kerkgelden” verdeeld en dit vol-

gens de richtlijnen van het bisdom

endeafsprakenmetde lokalekerkfa-

brieken. Dit wordt de transitverde-

ling genoemd. De kerkgelden om-

vatten alle omhalingen, offerblok-

gelden, ontvangen bedragen voor

misintenties, bijdragen voor hu-

welijkenenbegrafenissen.

Om tot een zone te kunnen komen

werden al in de loop van 2018 de

boekhoudingen van alle parochies

samengevoegd en is er nu één cen-

traletransitverdeling ingesteld.

De zorg voor het tijdelijke wordt

beheerd door de “Economische Zo-

neraad” die bestaat uit de financiële

verantwoordelijken van de vroege-

re parochies. Deze raad komt 2 maal

per jaar samen, evenals bij uitdruk-

kelijke vraag van een van de leden

of van de Zoneploeg. Het is tevens

de bedoeling om zo tot een heldere

inventarisatie te komen van de goe-

deren en waarden in onze pastorale

zoneKesselinde.

De vroegere parochies noemen we

nu de “geloofsgemeenschappen”.

Ze worden door lekenvrijwilligers

in stand gehouden. Elk van deze

geloofsgemeenschappen heeft nog

een eigen dynamiek en een eigen in-

zet. Het is de bedoeling dat door so-

lidaire samenwerking in PZ Kessel-

inde alle initiatieven van de lokale

geloofsgemeenschappen zoveel als

nodig ondersteund worden door

centrale verwerking van de tran-

sitgelden, de boekhouding, de ad-

ministratie enz. Ook hier wordt er

transparant gewerkt zodat elke ge-

loofsgemeenschap de eigen boek-

houdkundige resultaten kan op-

volgen. Gemeenschappelijke kos-

ten worden solidair verdeeld over

de verschillende gemeenschappen.

Elke geloofsgemeenschap die in

hun kerk nog regelmatig vierin-

gen of acties aanbiedt, heeft nog

een eigen agenda van de lokale ge-

gevens zoals misintenties, speciale

activiteiten, voorgangers, kerkgel-

den enz. Maandelijkse vullen de lo-

kale financiële verantwoordelijken

een verslag in voor de transitver-

deling en worden alle gelden op

een speciale uitbetaald transitreke-

ning gestort. Vanaf deze rekening

worden nadien alle rechthebben-

den uitbetaald, zoals daar zijn: bis-

dom, geloofsgemeenschap, kerkfa-

briek, voorgangers, organisten en

goededoelen.

Alle verantwoorde kosten en factu-

ren worden na goedkeuring recht-

streeks vanuit de algemene reke-

ning van de zone Kesselinde be-

taald. De betaling en boekhoud-

kundige verwerking hiervan wordt

toevertrouwd aan een medewerker

van de VPW Leuven, die bijgestaan

wordtdoorvrijwilligers.

In de Pastorale Zone Kesselinde zijn

er ook nog enkele parochiezalen ac-

tief. Sommigen zijn ondergebracht

in een eigen VZW die zorgt voor ei-

gen beheer en exploitatie, anderen

zijn voor boekhouding en admini-

stratie ondergebracht in een afzon-

derlijke afdeling van de VPW Leu-

ven

De exploitatie gebeurt meestal door

vrijwilligers en elke parochiezaal

moet zelfdekkend werken. De con-

trole en toezicht daarop gebeurt

door de bestuurders van de VPW.

AnnenStefan

“Zorg voor het Tijdelijke” in de nieuwe Pastorale zone Kesselinde

Wandelweekendlente

Van vrijdag 5 april tot zondag7 april 2019

Twee dagen lang in-

tens samen genieten-geven-nemen-

ontdekken-lachen-helpen-kokerellen-rus-

ten-plagen-wandelen, enz…Wie last heeft

van een winterblues zal dit wandelweek-

end zeker de nodige zonnevitamines kun-

nenopdoen.

*Vrijdagavond5april

Vanaf 19.00 uur staat de soep klaar.

Omstreeks 21.00 uur tracht iedereen

aanwezig te zijn. Dan verzamelen

we rond de kachel en maken enkele

afspraken.

*Zaterdag6april

We starten de dag op tijd. Ontbijt

om08.15uur:

Tegen 09.30 uur staan we klaar om

te vertrekkenmet de auto.Deze keer

richten we onze ze pijlen op Dinez.

Neen, dineren doen we daar niet, we

laten er enkel onze auto’s achter.

We wandelen een ganse dag aan een

rustig wandeltempo met voldoende

rustpunten, genietend van de ont-

luikendenatuur.

De afstand schatten we tussen 15à

20 km. ’s Middags wacht de pick-

nickonsopinWibrin.

Bij onze thuiskomst aperitieven we

bij de ondergaande zon. Dan begin-

nen we het grote feest van samen

kokkerellen, tafel dekken, eten, af-

wassen,warmdouchke,enz…

Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Een gezelschapsspel (Chinees p…?).

*Zondag7april

Zondagmorgen ontbijten om 08.15

uur en vertrekken om 09.30 uur:

voor een wandeling van een 3-tal

uur in de omgeving van Het Mo-

lenhuis. We nemen wat fruit en ver-

snaperingmeevooronderweg…

Middagmaal rond 13.30 uur, ge-

volgd door de noodzakelijke op-

ruimvanHetMolenhuis.

Tegen 16.00 uur kunnen we samen

afscheid nemen. Hopelijk met een

flinke dosis energie om de volgen-

de lenteweken blij gezind tegemoet

tegaan.

Men schrijft zich uiteraard in voor

het ganse weekend. Kinderen zijn

welkom als ze dapper meestappen.

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

Komendeactiviteiten

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

10-12mei2019:Fietsweekend

We fietsen aan een gezapig tempo

om te genieten van de omgeving

(+/- 70 km – rustige verharde we-

gen). Bij tijd en stond maken we een

stop. De stevige klimmen doet ieder

op zijn eigen tempo maar op de top

wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten –

016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

Molenhuis Bérismenil

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of … mijn pc doet raar!... Vooraf in-

schrijven op het onthaal is nood-

zakelijk: tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be. Omschrijf

je probleem. Vergeet niet je laptop

en de voedingskabel mee te bren-

gen, eventueel ook de muis. Don-

derdag 28 maart, 1 persoon om 9.30

uen1persoonom10.30u.



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 2 april 2019 – Dhr. Koen Van-

mechelen (Kunstenaar)

Labiomista

Opgelet: Paasvakantie: geen lezingen

op de dinsdagen 06/04/2019 en 16/04/2019

Dinsdag 23 maart 2019 – Prof. Sabi-

na De Geest (Chair Department Pu-

blic Haelth, University of Basel –

Zwitserland)

Ouderenzorg in tijden van de indu-

striële revolutie: zijn robots de toe-

komst?

* 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

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 -BIC:KREDBEBB

4 FEDERATIE FRANDO

Welkom vandaag in deze viering

rondValentijn.

Valentinus is de beschermheilige

van verliefden, verloofden en jong-

gehuwden, en wordt aangeroepen

voor het welslagen van het huwe-

lijk.

Hij is ook patroon van de bijen-

houders (bloemetjes en bijtjes zijn

symbool voor vruchtbaarheid). Hij

wordt ook aanroepen bij epilep-

sie, vroeger “vallende ziekte” ge-

noemd.

Uitvuurenijzer

Omijzer invuur tezijn,

omzoutenzoet enzuur tezijn,

ommensvooreenmens tezijn

wordtallemangeboren.

Openingstekst:

14 februari

Wat heb ik de voorbije dagen veel

liefdegevoeld,

liefde die zich niet laat knechten,

liefde die niet in complotten denkt,

liefdediedelenteproeft.

Liefde voor de planeet, liefde voor

hetbestaan,

liefde voor wie arbeidt, liefde voor

wiezingt,

liefde voor wie betoogt, liefde voor

wie staakt voor een toekomst van de

liefde.

Eerste lezing uit het Oude Testa-

ment:Hoogliedvandeliefde

Lezing: Jihadvandeliefde

We luisteren naar een korte tekst

uit het boekje van Mohamed El Ba-

chiri opgetekend door de journalist

David Van Reybrouck. Zoals u mis-

schien weet verloor Mohamed zijn

vrouw Loubna bij de aanslag in de

metroop22maart.

We lezen uit dit boek over de ont-

moetingmetLoubna:

Haar gezicht straalde zoveel liefde, zoveel

goedheid uit. Ik bloeide helemaal open. Ik

voeldemij de gelukkigsteman op de aarde.

Ze werd mijn beste vriend, mijn maatje.

Die relatie vervulde mij echt. In de islam

zegt men dat het huwelijk de helft van het

geloof is. In de Koran spreekt God over de

zegening van het huwelijk. Voor mij was

dat: Ik heb lief dus ik leef. Ik heb lief dus

ikben.Altijdenvooreeuwig.

Lezing: Afwateringskanaal of wa-

terbekken

18e toespraak over het Hooglied, geschre-

ven rond het jaar 1136 - Bernardus van

Clairvaux

Wees verstandig en maak jezelf tot

een waterbekken en niet tot een af-

wateringskanaal.

Een waterbekken wacht totdat het

geheel vol is. Een waterbekken deelt

uit van eigen volheid terwijl het

zelf gevuld blijft. Liefde vloeit over.

Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf

nodig heeft. En wàt ze heeft wil

ze in overvloed hebben, om rijk

te kunnen zijn ook voor anderen.

Kijk naar de bron zelf van het leven.

Laat eerst jezelf vullen. Laat daar-

na wat de bron je nog méér geeft

overvloeien naar anderen. Liefde

stroomtover.

Lezing Uit ‘Jihad van de liefde : sa-

menleven

Het leven met Loubna ging goed

maarwemoestenwelwennen.

We moesten ook leren communi-

ceren. Ik ben een groot voorstan-

der van een gelijkwaardige omgang

tussen man en vrouw, dat is enorm

verrijkend. Maar die verschillen in

gevoeligheid en beleving zijn on-

miskenbaar. Je moet altijd blijven

werken aan begrip, aan het beter le-

renkennenvanmekaar.

Aan liefde moet je werken, abso-

luut. En je moet haar ook onder-

houden,netals jegeloof.

Loubna en ik vonden elkaar hele-

maal. En bovendien steunden we el-

kaar inonzeplannen.

LezingUit.’Jihadvandeliefde:

We lezen nog een tekst uit “Jihad van

de liefde” van Mohamed El Bachiri. We

zijn ontroerd door dit boekje dat een lang

pleidooi is voor de liefde ook voor de vij-

and nl. IS die verantwoordelijk was voor

de aanslag en die het leven kostte van zijn

vrouwLoubna.

Die dag…Ik had vrijaf. Zij nam de

metro. Een van haar vriendinnen

kwam me opzoeken. Ze zei dat er

een aanslag was gepleegd. Ik had di-

rect een slecht voorgevoel..Ik zag

dat ze na 9.10 unietmeer onlinewas

geweest. Toen wist ik genoeg. Met

een deken om me heen stortte ik in.

Voor de rest heb ik een soort geheu-

genverlies. Ik ben in een andere di-

mensie.Alleenzokanikleven.

Loubna liefste, niets heeft nog

smaak, niets heeft nog zin. Liefde

van mijn leven, moeder van mijn

kinderen. We lachten zoveel sa-

men. We hadden een serieuze rela-

tie maar namen onszelf nooit te se-

rieus. Wat een buitengewone zeld-

zame parel had ik. Zo’n mooie, in-

telligente vrouw met een groot hart.

EvangelielezingLucas.6,27-38

Jezus vraagt zijn apostelen dat ze

ook hun vijanden liefhebben. Zoals

ze willen dat anderen hun behande-

lenmoetenzijhenbehandelen.

‘Weest barmhartig zoals uw Vader barm-

hartig is.’ zegt Jezus.

Duiding met een tekst uit ‘Jihad van

deliefde’

Jihad van de liefde. Volgens Larousse is

het Arab.Woord jihad is in de eerste plaats

de inspanning of de strijd die iedere mos-

lim moet aangaan tegen zijn eigen ego,

zijn hartstochten en verleiding. Pas in

een tweede betekenis is het ook de strijd om

het domein van de Islam te verdedigen.

Terugnaarde tekstvanM.E.B.

Kinderen waar roepen jullie om,

wraak? Ik ben woedend. Laat mij de

moed hebben om te vechten tegen

die vervloekte types die ons hun

god en levenswijze opdringen. La-

ten we een leger op de been brengen

om die zotten vol haat klein te krij-

gen.

Spreken over vrede terwijl je het

zwaard heft? Gerechtigheid prijzen

terwijl je bloed laat vloeien. Is dat

watervanonsover is?

Baden in liefde, drijven op de rivier

van het leven: niets rechtvaardigt

haat, niets zal tot haat leiden. Zelfs

de zwaarste beproevingen zullen

ons niet doen zwichten voor een

ideologie die oproept tot haat. La-

ten we verdergaan vanuit het hart

en de rede. Latenwede liefde aanbo-

ren, die onuitputtelijke grondstof

dieuithethartkomt.

Door begrip te tonen, naar elkaar te

luisteren hadden we kunnen pra-

ten over onrecht van het mondiaal

kapitalisme. Er zouden duidelijke

verschillen zijn in onze visie op de

islam en jullie zwart-wit versie. Het

probleem met zulke mensen is dat

alles uitgaat van een logica van haat

en die haat voel ik niet. Ze zijn hun

menselijkheid kwijt en ontmense-

lijkenanderen.

Het is zo waar wat Kahlil Gibran

schreef in “De profeet”: En altijd is

het zo geweest dat de liefde haar ei-

gen diepte niet kent dan op het uur

vandescheiding.

Liefhebben- en nooit vergeten om

die liefde zo vaak mogelijk uit te

spreken tegenover hen die je lief-

hebt.

In de beproeving die ik moet door-

staan voel ik me meer jihadist dan

de grootste strijder. Ik ben een jiha-

dist van de liefde in de eerste beteke-

nis van het woord: jihad als gevecht

van de moslim tegen eigen driften

enhartstochten.

Ikbeneenjihadistvandeliefde.

Communietekst

Vaderopdeuitkijk,

Moederdieonswenkt,

liefste liefde, houd ons bij elkaar,

helponsmenstezijn

metvelen,metallen,

brengonsthuis.

Bezinningslied:

Binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blin-

de

buiten mij, en uitgestort als water

liep ik van jou weg en liep verloren

tussen zoveel schoonheid die niet

jijwas.

Oogverblindend ben jij opgedaagd

om mijn blindheid op de vlucht te

jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien

dorst ik,

honger ik naar jou. Mij, lichtge-

raakte,

heb jij doen ontbranden. En nu

brandik

lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Trijntje Oosterhuis: Augustinus - Her-

taalde tekstdoorHuubOosterhuis

Kruisteken:

Laten wij dan datgene wat we hier

vandaag hebben bezongen en bele-

den als wegwijzer meenemen voor

elke dag, thuis, onderweg, in de

winkel, zowel met vriend, geliefde

maar zeker ook met vreemde en -

wieweet-metvijand.

Zegene en versterk ons daartoe de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Uit de viering 24 februari 2019:

Valentijnsviering: Don Boscocen-

trum

Voorgangers: Hermien Den Tandt en In-

gridWezemael

Lector: JanVannieuwenhove

Zang: Majo Werrebrouck - Orgel: Jos Ver-

meulen

EN NU BRAND IK LICHTER-LAAIE NAAR JOU TOE OM VREDE (Huub Oosterhuis)

De stad Leuven lanceert een websi-

te www.leuvenvrijwilligt.be waar-

op inwoners makkelijk de weg kun-

nen vinden naar vrijwilligerswerk.

In Leuven zijn ontzettend veel mo-

gelijkheden om aan vrijwilligers-

werk te doen, maar het is niet al-

tijd eenvoudig om de juiste match

te vinden tussen mensen die zich

willen inzetten en de organisaties

dievrijwilligerszoeken.

“Het werk van al deze vrijwilli-

gers vervult een fundamentele rol

in onze samenleving en draagt bij

tot het sterke sociale weefsel dat

Leuven zo typeert”, vertelt Bie-

ke Verlinden, schepen van Zorg

en Welzijn. “Daarom rolt de stad

Leuven een ambitieus vrijwilligers-

beleid uit dat Leuvense organisa-

ties en verenigingen en (potentië-

le) vrijwilligers dichter bij elkaar

brengtenondersteunt.”

Het startpunt is de ruimere da-

tabank www.vrijwilligerswerk.be

van het Vlaams Steunpunt Vrij-

willigerswerk. Daar kunnen ver-

enigingen een account aanmaken

en vrijwilligersvacatures plaatsen.

Alle vacatures voor Leuven worden

vanaf nu automatisch zichtbaar op

de stadswebsite dankzij www.leu-

venvrijwilligt.be. Vraag en aanbod

worden dus samengebracht, waar-

door het heel wat gemakkelijker

wordt om de vrijwilligersmogelijk-

hedeninLeuventeontdekken.

“De lancering van deze vrijwillig-

hersdatabank is het startschot om

nog veel meer mogelijk te maken op

het vlak van vrijwilligerswerk”, al-

dus Verlinden. “De bedoeling is een

hecht netwerk voor lokaal vrijwilli-

gerswerkuittebouwen.’

(hsb)

Uit ‘Het Nieuwsblad – Regio Leuven Ha-

geland-9maart2019

WEBSITE VOOR VRIJWILLIGERSWERK


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	Agenda
	

	GEWELDLOOS VERZET OUDERS - KINDEREN
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	Kalenderblaadje

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	“Zorg voor het Tijdelijke” in de nieuwe Pastorale zone Kesselinde
	

	Molenhuis Bérismenil
	

	
	

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	EN NU BRAND IK LICHTER-LAAIE NAAR JOU TOE OM VREDE (Huub Oosterhuis)
	

	WEBSITE VOOR VRIJWILLIGERSWERK
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

