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Gewestelijke uitstap Samana naar Averbode op 17 mei 2019
Naar jaarlijkse gewoonte in de maand mei hebben we dit jaar weeral onze zieken een uitstap aangeboden. Dit jaar was het een programma in twee delen. In de voormiddag was er een rondrit met gids

langs Diest en omstreken (foto 1). Via het kerkhof van de Abdij, waar Ernest Claes begraven ligt (foto 2), in Averbode gearriveerd (foto 3). In Het Moment wachtte ons een verzorgde warme maaltijd. In

de namiddag zijn we de Abdij gaan verkennen onder begeleiding van vier gidsen, die met een doorgeefsysteem werkten, zodat elke groep informatie kreeg van de gidsen. We waren op tijd vertrokken

zodat we nog eventjes geduld moesten hebben (foto’s 4 en 5). De gidsen namen ons mee naar de kerk (foto’s 6, 7 en 8) en het kapittel (foto 9)

lees verder op pagina 3.
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Wanneer we ruimte maken voor
stilte in ons leven, nemen we de tijd
om te genezen wat er in ons is, wat
nog steeds suddert en brandt, met
de zuren van lang vervlogen tijden.

Het is de stilte die ons beschermt
vanuit onze eerste impuls om ver-

anderingen te weerstaan ,of nieu-

we uitdagingen af te wijzen of
nieuwe ideeën te weerleggen of de
ideeën van anderen naast ons neer
te leggen.
Joan Chittister ‘The monsatery of
the heart’

In juli komen we samen op maan-

dag 8 juli en maandag 22 juli 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

Meditatiegroep Kessel-Lo
Samenkomsten in de tweede helft
van het jaar 2019

maandag 8 juli 2019

maandag 22 juli 2019

maandag 5 augustus 2019

maandag 19 augustus 2019

maandag 2 september 2019

maandag 16 september 2019

maandag 30 september 2019

maandag 14 oktober 2019

maandag 28 oktober 2019

maandag 11 november 2019

maandag 25 november 2019

maandag 9 december 2019

maandag 23 december 2019

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Ook het parochieblad komt in va-

kantiesfeer.

Het nummer 26 (27-28) van deze

woensdag, 26 juni 2019, brengt

nieuws van drie weken.

Op woensdag 3 en woensdag 10 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwach-

ten op woensdag 17 juli 2019.

Dan weer 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 24 juli en woensdag

31 juli.

Vanaf woensdag 7 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Een fijne, uitrustende vakantiepe-

riode gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

SINT FRANCISCUS

Zondag 30 juni

13de zo dh jaar

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 juli

14de zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 30 juni

Dankviering - BBQ
11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 7 juli

14de zondag door het jaar C
11 u. Viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Zondag 14 juli

15de zondag door het jaar C
11 u. Woorddienst met CD-muziek

Voorganger: Mieke Vanhooymissen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 30 juni 2019

Dertiende zondag door het Kerkelijk
Jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 07 juli 2019

Veertiende zondag door het Kerkelijk
Jaar
10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve

Neukermans

Lector: Lut Van Schepdael

Zondag 14 juli 2019

Vijftiende zondag door het Kerkelijk
Jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 21 juli 2019

Zestiende zondag door het Kerkelijk
Jaar
10.30 u. Viering

Voorgangers: Ganse ploeg van

liturgiegroep: Hermien, Chris, Majo, Ingrid

en Lieve

Lector: Raf Stabel

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Maria Struyf

Ik deed wat ik kon,

Tot ik niet meer kon.

Met dankbaarheid gedenken wij haar om

alle liefde die zij ons gaf. Wij koesteren

haar in mooie herinneringen:

Maria Struyf werd geboren te Kes-

sel-Lo op 2 juli 1932 en is vredig van

ons heengegaan te Leuven in het

Heilig Hartziekenhuis op 4 juni

2019.

Zij was de weduwe van Edmond

Vandegaer en moeder van zeven

kinderen. Ook haar schoonkinde-

ren, kleinkinderen en achterklein-

kinderen waren haar erg dierbaar.

Zij woonde in de Platte-Lostraat te

Kessel-Lo.

De plechtigheid rond de urne had

plaats op 8 juni 2019 in de aula van

crematorium Hofheide, Jennekens-

straat 5, 3221 Holsbeek. De begrafe-

nis had plaats in het begraafbos van

het crematorium.

Namens de parochiegemeenschap

van Don Bosco bieden wij onze

christelijke deelneming aan.

Overlijden in Don Bosco

Met grote verslagenheid delen wij u mede

dat geheel onverwachts uit onze familie-

kring is weggenomen, na een werkzaam

leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn

man, onze papa en onze pépé…

Op vrijdag 14 juni 2019 namen wij

in de Sint-Franciscuskerk in He-

verlee afscheid van de heer André

Lambrechts, echtgenoot van Eu-

genie Demolder, lid van de Lande-

lijke Gilde Lovenjoel, geboren te

Heverlee op 28 augustus 1931 en

plots thuis overleden te Leuven op

6 juni 2019.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem herdenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2019.

* * * * * * * * *

De uitvaartviering voor André, was

doorweven van uitzonderlijk fijne

herinneringen aan een echtgenoot,

vader en opa om 'U' tegen te zeggen!

Zoon Jos getuigde: vaders noeste

werklust baatte alle gezinsleden en

óók zijn talrijke vrienden. André

had een sociaal gericht karakter, 'n

minzame geaardheid. Zijn vele ta-

lenten kon hij benutten in meerde-

re rangen en aanzien. Hij was een

landbouwer in hart en nieren!

"Zaaien en oogsten in woord én

daad". Eenvoud en humor waren

zijn troeven, zo geëerd door allen

die hij kende. Zijn kinderen ge-

tuigden in ruime mate over dit al-

les in een overvolle kerk. De mooi

gekozen liederen en instrumenta-

le muziek hadden een kenmerken-

de, haast hemelse echoklank. Voor-

zeker heeft vader stil meegeluisterd

en dankbaar, glimlachend neerge-

keken over de zijnen!

A.F.

André Lambrechts

* * * * * * * * *

Mijn lieve man,

Lieve papa,

Lieve pépé,

Je handen hebben voor ons ge-

werkt.

Je hart heeft voor ons geklopt.

Je hebt er niets meer van gemerkt

maar het is onverwachts gestopt.

Je zat nog zo vol levenslust

en vol interesse in de mensen rond-

om jou.

Je hield van het veld en die liefde

bleef je trouw, je vond een oplos-

sing voor elk praktisch probleem

maar je grootste geluk was familie

om je heen. Voorbij is je leven van

helpen en zorgen, van klussen en

onbaatzuchtig geven.

Je missen zullen we, elke dag van

morgen.

We zullen je graag blijven zien,

heel ons leven! Als we je nog

één ding konden zeggen zou het

‘DANK U’ zijn!

Gedachtenisprentje

Met grote verslagenheid...
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1-11 augustus 2019: Molenmeer-

daagse

De meerdaagse is een jarenlange tra-

ditie in Het Molenhuis. Een men-

gelmoes van klussen, koken, alle-

daags onderhoud, spelende kinde-

ren, ontspannende activiteiten, ge-

nieten van de omgeving en vrolijke

avonden bij de ondergaande zon.

NeleSteeno– 0495/36.48.96

nele@moulindebellemeuse.be

9-10 augustus 2019: 40 Jarig bestaan

Op het einde van de meerdaagse vie-

ren we ons 40 jarig bestaan. Een ge-

zellig samenzijn met diverse activi-

teiten, muziek en spijs en de inhul-

diging van een nieuw molenhuis-

monument.

*9augustus2019

16-18u.:Talentvaneigenbodem

15u.:Aperitiefmetzangstonde

18.30 à 19 u.: Inhuldiging van het monu-

ment

19u.:Buffet

21u.:Muziekenfeest

*10augustus2019

10u.12.30u.:Opstaan

11u.:Afsluitendmoment

NeleSteeno– 0495/36.48.96

nele@moulindebellemeuse.be

HelgaHoeterickx–0478/200311

hoeterickx.helga@gmail.com

18-22 augustus 2019: Naar de basis

Volwassenen die hun ecologische

voetafdruk willen verkleinen, hun

veerkracht willen verhogen en er-

varingen willen uitwisselen met

gelijkgestemden. Terugkeren naar

de basis door het samen berei-

den van plantaardige voeding, li-

chaamswerk, creatieve en verbin-

dende activiteit.

ElsVandenWyngaerd

0473/28 44 94

els.vanden.wyngaerd@telenet.be

Meer informatie en inschrijven op

onze website www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten. Klik op de ge-

wenste activiteit. Daar vindt u een

link naar ons inschrijvingsformu-

lier.

MOLENHUIS BÉRISMENIL - KOMENDE ACTIVITEITEN

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 27 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 26 juni

VM: OKRA-team

Donderdag 27 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 28 juni

Ganse dag: Koor Blij Rondeel-vanaf

15u

Zondag 30 juni

11 u.: Zondagscafé

Dinsdag 2 juli

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 3 juli

VM: Poetsen

Franciscus is niet alleen profeet

door zijn mystieke overgave aan

God. Hij heeft ook de mens liefge-

had in oorspronkelijke, boeiende,

soms aangrijpende vormen.

Men behoeft zijn leven maar opper-

vlakkig door te lezen om te bemer-

ken dat in zijn liefde juist datge-

ne naar voren kwam waarnaar het

menselijk hart verlangt: eenvoud,

warmte en stralende goedheid.

En dit alles zo vanzelfsprekend dat

niemand het gevoel kreeg hem tot

last te zijn.

Want Franciscus had hier een zeld-

zame visie: hij mocht helpen, hij

mocht zich overgeven aan de mens

waarvan hij altijd de mindere was.

VanDoornik

KALENDERBLAADJE
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Gewestelijke uitstap Samana naar Averbode
Vervolgvanpagina1 -De gidsen namen ons vervolgens mee naar de ingangspoort en de binnenkoer (foto’s 10, 11 en 12) en we kregen uitleg over de economische activiteiten op de Abdijsite (foto 13 en 14).

Na een afsluitende broodmaaltijd zat het er voor dit jaar weer op. Hierbij mogen we niet vergeten dat zonder de plaatselijke vrijwilligers het niet mogelijk is om dit te organiseren. Daarom DANK U

WEL, vrijwilligers (foto 15) om deze dag er te zijn met helpende handen.

10 11 12

13 14 15

12 – 15 augustus 2019 Abdij te Brial-

mont

Meditatie is de weg naar eigen geest

en opent een mens voor een on-

eindige Liefde. Valse wegen worden

ontmaskerd, nieuwe wegen van

diepe zelfkennis worden ontslui-

erd. Dat mag ieder ervaren in deze

stille retraite.

Er is veel tijd voor stilte en medita-

tie. Daarnaast ook meditatief wande-

len, lectio, deelname aan de comple-

ten in de abdij, rust…

De omgeving en de abdij zelf zijn

zeer ruim en aantrekkelijk.

Korte inleidingen worden gegeven

door José Pype en Geert Van Malde-

ren.

Mogelijkheid tot persoonlijk ge-

sprek.

Praktischeinfo:

*Begineneinde:

Begin: maandag 12 augustus 2019

om 10.00 u.

Einde: donderdag 15 augustus 2019

om 14.30 u.

Mogelijkheid op zondagavond 11

augustus aan te komen vóór 17 u.

(mits betaling).

Het gedetailleerde programma

krijgt u ter plekke.

*Deelnameindeonkosten :

170 euro voor de retraite (volpensi-

on)

Indien gewenst 27 euro voor een

nacht extra op zondag (avondeten

en ontbijt).

8 euro voor eventuele huur lakens

(ter plaatse te betalen)

*Inschrijving:

Uiterlijk op 10 juli 2019

Indien extra nacht (aankomst op

zondagavond): verwittigen vóór

eind juni.

Schrijf het juiste bedrag over op re-

kening van:

Christelijke Meditatie België VZW

– BE 41-734-0224556-10

Vermeld zeker je naam en ‘Stille re-

traite Brialmont’

*Contactpersoon :

HildeVrancken

0494 61 97 17 – vranckenhilde@g-

mail.com

*Plaatsvansamenkomst:

Abbaye Notre Dame de Brialmont

1430 Tiff (Esneux)

Tel. 04/388 17 98

HOE LEIDT MEDITATIE TOT ZELFKENNIS?

Deze interessante boekenwinkel

vlak bij de oude markt heeft een

mooi en uitgebreid assortiment.

Naast romans en non-fictie vind je

er ook een selectie antieke boeken.

Deze recent geopende winkel die

volledig op een team van behulpza-

me vrijwilligers draait, is erg over-

zichtelijk en nodigt uit om een tijd-

Ooxfam-bookshop-leuven

je rond te snuffelen.

Je kan abonneren op de nieuwsbrief

en je blijft zo op de hoogte van onze

acties, werk en resultaten via onze

maandelijkse nieuwsbrief.

OxfamSolidariteit

Adres: Parijsstraat 60 – 3000 Leuven

Tel. 016 50 07 05

Openingsuren:

Maandag, dinsdag, woensdag, don-

derdag, vrijdag: Van 10.00 u. tot

18.00 u.

https://www.oxfamsol.be/nl/shop--

finder/detail/oxfam-bookshop-leu-

ven

OXFAM BOOKSHOP LEUVEN



Twee boeren reden met volgeladen

karren. Het had de laatste tijd veel

geregend en de wegen waren vol

modder. De karren bleven steken.

Een van de boeren viel op zijn knie-

ën in de modder, en vroeg aan God:

'Help me hieruit alstublieft!' Hij

badzonderophouden.

Intussen was de andere boer druk

in de weer. Hij trok aan zijn ezel,

duwde tegen de kar, zocht stukken

hout, bladeren en aarde bij elkaar,

legde die voor de wielen van de kar

envloektetegendesterrenop.

Toen gebeurde een wonder. Een en-

gel daalde neer uit de hemel. Tot

hun grote verrassing begon die de

vloekendeboertehelpen.

De man was er helemaal door in de

war en zei: 'Neem me niet kwalijk,

ik denk dat je je vergist. Jouw hulp

is vast en zeker voor mijn vriend

bestemd, want hij heeft het hardst

gebeden.'

Maar de engel zei: 'Helemaal niet,

God helpt diegene die zelf ook zijn

bestdoet.'

Chantal Leterme

toegeschreven aan de Braziliaanse bis-

schop Helder Camara

uit ‘Een parel voor elke dag’

VERHAAL VAN DE WEEK

Het wonder

misschienvindenwesamen

ooithetkruid

datonzearmenruimtegeeft

omallenteomvatten

wantwaarerechtepijnis

schietenwezoveel tekort

en toch moet er een vindplaats zijn

misschienheeldichtbijons

misschienheeldiep.

inons

Rik Wynants

Seniorama is op zoek naar een les-

gevervoorItaliaanselessen

Spreek en schrijf je vloeiend Ita-

liaans en wil je de anderen deze

taal, op een enthousiaste manier

aanleren? Dan ben jij de persoon

die we zoeken. In Seniorama zijn

er verschillende soorten Italiaanse

lessen, gaande van vakantiecursus-

sen tot conversatielessen voor ge-

vorderden. Je komt terecht bij een

vrijwilligersorganisatie met een ja-

renlange ervaring in het organi-

seren van taallessen. Onze cursis-

ten zijn voornamelijk senioren die

op een aangename, prettige en ont-

spannen manier willen kennis ma-

ken met een taal of hun talenken-

nis willen uitbreiden of opfrissen.

Naast deze leerdoelen is het elkaar

wekelijks ontmoeten ook zeer be-

langrijk.

Ben je geïnteresseerd of heb je vra-

gen,neemdancontactopmet

Bianca Pisera 016 22 20 14 of bian-

ca@seniorama.be

Seniorama vzw Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

www.seniorama.be

Seniorama
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Welkom, we komen vandaag weer

samen rond het woord in de bijbel

endezepaaskaars.

Vorige viering hebben we psalm

23 gelezen “De Heer is mijn her-

der” en verbonden met art.23 in

de grondwet: Iedere mens heeft het

rechtopeenmenswaardig leven.

Wij zagen ook een verband met de

tekst van Paulus over het mystieke

lichaam van Christus. Hij schreef

daarover in de brief aan de christe-

nen van Korinthe. Vandaag willen

wediebeluisteren.

Laten we dan samen vieren, en bij

God en bij elkaar antwoorden zoe-

ken op onze vragen. In de naam van

de levende, Vader-moeder, zoon en

Geest.

Openingsgebed

God, stem ons weer af op onze oor-

spronkelijkebestemming:

verbondenheid met alles en allen.

Maak ons weer open om te zien wat

is:goedenslecht.

Scherp onze aandacht: dat we onze

plekzieninhetgeheel.

Eerste lezing :

De brief uit het NT is van Paulus en

was eigenlijk bedoeld tegen fractievor-

ming /verdeeldheid in de heidengemeen-

schappen van de Grieken in Korinthe:

Uit de Basisbijbel: Het Lichaam van

Christus

Jullie zijn samen het Lichaam van

Christus. En ieder van jullie is een

lichaamsdeel van dat Lichaam. De

verschillende lichaamsdelen vor-

mensamenééngeheel.

God geeft aan iedereen zijn eigen,

speciale plaats in het lichaam, daar

waarHijhetwil.

Het maakt niet uit of we Joden zijn

of van een ander volk, of we slaven

zijn of vrije mensen. Wij zijn alle-

maalvolvandezelfdeGeest.

God heeft het Lichaam zó gemaakt,

dat Hij aan de delen die onbelang-

rijk lijken een belangrijke taak heeft

gegeven. Als één lid verdriet heeft,

leven alle anderen met hem mee.

Als één lid wordt geprezen, genie-

tenalleanderendaarvanmee.

Tweedelezing

De tweede lezing is een tekst van Robert

Mc Cheyne een Schotse predikant en mis-

sionaris in Palestina. Begin 19de eeuw

schreef hij over twee melaatsen die erwten

zaaiden in een veld.

De ene had geen handen, de andere

geenvoeten.

Wegens hun ziekte waren die leden

afgestorven.

De ene zonder handen droeg de an-

derezondervoetenopzijnrug.

Die handen had, droeg een zak met

zaden, en liet op regelmatige afstan-

den een erwt in de aarde vallen,

waarbij de andere deze in de grond

druktemetzijnvoet.

Zo speelden zij het klaar het werk

vanéénmantedoen.

Zo werkt ook het lichaam van

Christus. Er zijn veel dingen die

wij alleen niet zouden kunnen

doen, maar wanneer we samenwer-

ken zijn we in staat een taak te ver-

vullen!

Duiding:

De brief aan de christenen van

Korinthe is een oproep tot ‘eenheid

in verscheidenheid’ én een aan-

klacht tegen het gewelddadig karak-

tervanhetRomeinsebestuur.

In de keizerlijke cultus was er ook

sprake van een lichaam. Het stond

symbool voor de staat en het uni-

versum. De keizer was het hoofd.

Hij had goddelijke macht en genoot

hetmeestaanzien.

Het messiaanse lichaam kende die

hiërarchie niet. De Messiasgemeen-

te moest zich onderscheiden door

solidariteit en wederkerigheid, niet

doorsocialeongelijkheid.

We vinden in de tekst de uitdruk-

king “in-Christus-zijn”, een typi-

sche formulering van Paulus. Hij

gebruikt het in totaal meer dan 60

keer. Als we ‘in Christus zijn’ heeft

het geen belang van welk land of

van welke bevolkingsgroep we af-

stammen. De opdeling in standen

(slaaf of vrije mens) is van geen tel

meer. Er is niet langer sprake van

meer of minder omdat je man of

vrouwbent.

Paulus zet de verhoudingen op zijn

kop. Juist die lichaamsdelen die het

zwakst schijnen te zijn, zijn on-

misbaar. Dit een les van Paulus over

machtindeomgangmetelkaar.

Envandaag…

En nu woorden van vandaag over

desamenhangtussenmensen….

Ons lichaam is een groot won-

der waarin cellen, organen en li-

chaamsdelen op mekaar zijn inge-

steld. zegt/schrijft celbioloog Dr.

Bruce Lipton. Onze hersenen zijn

zo geprogrammeerd dat we kunnen

meevoelen met het verdriet van an-

deren en ook met andermans vreug-

deenplezier.

We zijn meer gemaakt voor samen-

werkingdanvoorconcurrentie.

Wetenschappers in de celbiolo-

gie, de neurowetenschappen en de

ontwikkelingspsychologie vonden

hiervoor nieuwe elementen (sinds

2007).

Dat is een hoopvol gegeven dat ook

in het werk van Dirk Van Duppen

met de titel “De supersamenwer-

ker” bevestigd wordt. Dankzij onze

zgn. spiegelneuronen zijn we em-

pathischensociaal.

(Ook het economische model van concur-

rentie en overleving van de meest winst-

gevende bedrijven is hiermee voorbijge-

streefd.)

De mens is een supersamenwerker

Zonder solidariteit, uitwisseling

en (complementariteit) mekaar aan-

vullenisergéénvooruitgang.

En in dit verband is er alvast goed

nieuws. “Youth for climate” is op

gang getrokken door Anuna De We-

ver. De beweging kreeg steun van

150 wetenschappers en onderzoe-

kers. Het klimaatplan zal aan de po-

litici gegeven worden om uit te voe-

ren in volgende regeringsperiode.

“Niets is onmogelijk als we het sa-

men doen.” Dat is een uitspraak

van Jeanne Devos. In het boek dat

over haar werk in India is gemaakt,

schrijft ze dan ook als opdracht “Sa-

men verder” – laat ons dat dan ook

doen.

Voorbeden:

God die in ons lichaam wil wonen,-

Zegen onze oge: dat ze zich openen

voor het wonder van solidariteit in

onzemenselijkesamenleving,

voor het wonder van de ecosyste-

men in onze ademende en levende

Aarde.

En dat ze opmerken waar er nog te

weinig samenwerking is in de geest

vanGodsliefde.

Mens voor de mensen zijn, herder als God,

Trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Zegen ook onze oren: dat ze zich

openen

voor de stem van mensen die niet

meekunnen

en dat ze de stem van God blijvend

horenklinken.

Youth for climate

Zegen onze mond: dat hij zich

opent om vreugde te verspreiden,

om woorden van troost en bemoe-

diging, eerlijkheid en mildheid te

spreken.

Mens voor de mensen zijn, herder als God,

Trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Zegen onze handen: dat ze zich ope-

nen om elkaars hand vast te hou-

den, om te ontvangen en te delen,

dat ze nooitmoeworden omgoed te

doen voor elkaar en onze planeet,

dat zij sterk en teder mogen zijn.

Zegen onze voeten: dat zij steeds de

weg vinden naar wie geen uitweg

meerzien,

dat ze stappen voor de bevrijding

van een kreunende moeder Aarde

en dat ze niet weglopen van de unie-

ke levensopdracht die in ons hart en

onshoofdgroeit.

Slotgebed

Soms duidt veelheid en verschei-

denheidoprijkdom.

Het vraagt tijd en inzicht om die

rijkdomteontdekken.

Soms duidt veelheid en verschei-

denheidoponrecht.

Het vraagt moed en vastberaden-

heid om wat krom is, recht te trek-

ken.

Wijsheid en een groot hart zijn no-

digomhetverschil tezien.

Uit de viering van 19 mei 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorganger: Lieve Neukermans en Ingrid

Wezemael

Lektor. Bernard Deprez

WIJ ZULLEN, EEN VAN ZIEL, ZIJN LICHAAM WORDEN
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