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Ik denk dat we allemaal moeten le-

ren dat we de stilte eigenlijk niet

moeten scheppen. De stilte is er al

in ons. Wat we moeten doen is

daar binnengaan, stil worden, stil-

te worden.

Het is het doel en de uitdaging van

de meditatie dat we onszelf toestaan

stil genoeg te worden om die inner-

lijke stilte naar boven te laten ko-

men. Stilte is de taal van de geest.

John Main

In augustus komen we een tweede

maal samen op maandag 19 augus-

tus 2019

De meditaties van september gaan

door op 2, op 16 en op 30 september.

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

Wat mij in de naam “Jahwe” zo

boeit is dat de verantwoordelijkheid

voor het lot van mensen door Jah-

weh uiteindelijk in mensenhanden

wordt gelegd. Bovendien is in deze

godsnaam een evenwicht te beluis-

teren tussen uitdaging en bemoedi-

ging. Dit evenwicht is ontstellend

belangrijk. Een te groot accent op

de uitdaging maakt mensen kramp-

achtig en vreugdeloos. Een te groot

accent op bemoediging verlamt ini-

tiatieven en brengt valse rust.

S. Konijn

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Donderdag 8 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 9 augustus

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 11 augustus

11 u.: Zondagscafé

Dinsdag 13 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Donderdag 15 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Agenda

Het parochieblad verlaat de vakan-

tieregeling van verschijnen.

Met het parochieblad 32 van van-

daag zetten we de gewone wekelijk-

se regelmaat weer in.

Er mogen jullie wel nog fijne, uit-

rustende dagen te wachten staan!

VAKANTIEREGELING

SINT FRANCISCUS

Zondag 11 augustus

19de zo dh jaar

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

intentie voor Prudence Robberechts

vanwege de parochie.

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

Donderdag 15 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 11 augustus

19de zondag door het jaar C

11 u. Woorddienst met CD-muziek

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Zondag 18 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

11 u. Woorddienst met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Homilie: pater Walter Verhelst

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 11 augustus 2019

Negentiende zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 15 augustus 2019

Onze-Lieve-Vrouw

Tenhemelopneming

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Lector: Ria Ooms

Zondag 18 augustus 2019

Twintigste zondag door het Kerkelijk

Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 25 augustus 2019

Gústa Gúchipas – Colombia

10.30 u. Viering

Voorganger: Majo Werrebrouck

Lector: Jan Van Nieuwenhove

VIERINGEN

Bedroefd en dankbaar om al wat hij voor

velen betekend heeft

melden wij u het overlijden van

DEKEN JAN WUYTS, priester in

het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Hij werd geboren te Leuven op 13

mei 1937 en is overleden te Vilvoor-

de op 3 juli 2019. De uitvaartlitur-

gie had plaats in de Sint-Servaasba-

siliek van de Norbertijnenabdij te

Grimbergen op 13 juli 2019. Deken

Jan had 7 broers en 5 zussen.

Op pagina 3 kan je een herden-

kingsartikel over hem lezen.

* Leuven

Voormalig deken Jan Wuyts overle-

den

Voormalig Leuvens deken Jan

Wuyts is overleden. De priester

werd in 1983 pastoor in Sint-Geer-

trui in Leuven. Vanaf 1999 was hij

ook nog deken in Leuven en pastoor

in de Sint-Pieterskerk. Hij was ook

twee jaar lang deken van de federa-

ties Lubbeek en Boutersem.

In 2006 ging hij met pensioen

en verhuisde hij naar Grimbergen.

“Om mijn opvolger niet voor de

voeten te lopen,” zei hij toen, ook

al viel het afscheid hem erg zwaar.

Wuyts overleed op 3 juli in het Aca-

demisch Ziekenhuis Jan Portaels

in Vilvoorde. Zijn uitvaart vindt

plaats in de Sint-Servaasbasiliek, de

abdijkerk van Grimbergen, op za-

terdag 13 juli om 14 uur. (hsb).

Krant Het Nieuwsblad 12 juli 2019

Dankbaar om al wat hij voor velen

betekend heeft

Een uniek mens is heengegaan

Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,

maar hij zal altijd bij ons blijven

door de onuitwisbare indruk

die hij achterlaat

Op zaterdag 13 juli 2019 namen wij

in de Sint-Franciscuskerk in He-

verlee afscheid van de heer Mar-

cel Swinnen, weduwnaar van Ma-

ria Pardon, gewezen veldwachter

Korbeek-Lo, gewezen Inspecteur

van Politie Heverlee, Medaille van

Koninklijke Unie der Verbroede-

ring van het Geheim Leger, Zilve-

ren palmen in de Kroonorde, ge-

wezen voorzitter Oud-Wapenbroe-

Marcel Swinnen

ders Korbeek-Lo, geboren in Kor-

beek-Lo op 15 juni 1923 en god-

vruchtig overleden in Holsbeek in

het WZC Sint-Margaretha op 6 juli

2019, gesterkt door het ziekensacra-

ment.

“Waar een wil is, is een weg" was

een bekende lijfspreuk van vader.

Marcel Swinnen werd bij de uit-

vaart eervol op de schouders gedra-

gen. Ondertussen weerklonken de

woorden Ik mis je zo... van Will Tura.

Pastor Marcel Doms benadrukte in

zijn verwelkoming: “Wat schoon

en goed was in het leven van Mar-

cel, kan de dood niet uitwissen.”

Meer nog, toen de melodie “Gij tilt

mij op...” van A. Rieu in de kerk

weerklonk was er 'n gewijde stilte

waarneembaar.

Tijdens de Homilie benadrukte de

priester, ondersteund door meer-

dere getuigenissen, de levenshou-

ding van vader Swinnen, zijn

steeds weer positief vooruitkijken.

Goed zijn voor elkaar was vaders' le-

venswaarde!

Totdat de hem behandelende dok-

ters, het verminderende gezond-

heidsnieuws moesten melden. Voor

Marcel diende zich 'n andere ma-

nier van leven op: stilaan werd aan-

vaarden elke dag meer 'n droom die

aan ontwikkeling toe was.

Op de tonen van de “Last Post” werd

Marcel Swinnen ten grave gedra-

gen.

A.F.

Jij wou zo graag 100 jaar halen en bij

ons blijven.

Wanneer je kinderen, kleinkinde-

ren, achterkleinkinderen en fami-

lie op bezoek kwamen, kon je geluk

niet op.

Jouw handen hebben altijd voor

ons gewerkt en we hebben zoveel

van jou geleerd.

Jouw hart en deur stonden altijd

wagenwijd open voor ons en voor

zo vele anderen.

"Waar een wil is, is een weg", je

bekende lijfspreuk, zullen wij op

onze beurt fier doorgeven aan onze

kinderen.

Bedankt voor alles, lieve pa, bompa.

Gedachtenisprentje

Een uniek mens is heengegaan
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Op 3 juli 2019 overleed onze Leu-

vensevriendJanWuyts.

Op 21 maart 2012 verscheen in

Kerk&leven dit opmerkelijk artikel

van Erik De Smet over Jan, dat we

graag ter zijner nagedachtenis hier

willenherhalen.

______________

Meer dan twintig jaar lang was

Jan Wuyts pastoor in de Leu-

vense binnenstad. Van 1999 tot

2006 was hij ook pastoor-de-

ken, tot hij om gezondheidsre-

denen met pensioen ging. Dat

belet hem niet te reflecteren

over geloof en Kerk. Een boek

is er de vrucht van. "De vraag

die me nu bezighoudt, is of Je-

zus niet elke religie in vraag

stelt", vertelt hij.

______________

Beigem, een deelgemeente van

Grimbergen, is een ‘echt’ dorp. Ge-

Jan Wuyts: "Onze Kerk maakte dezelfde fouten die Jezus de machthebbers verweet" - Foto

Herman Ricour

boren Leuvenaar Jan Wuyts vindt

er alvast de rust die hij in zijn

geboortestad mist. Hij doet er wat

priesterwerk en zingt ’s zondags

mee in het gregoriaans koor van de

abdij. Hij schrijft en leest. De kar-

melietes Elisabeth van de Drie-een-

heid bestempelt hij als zijn „spi-

ritueel lief”. „God is geen verre

God”, leerde hij van haar. „Onze

relatie met Hem gebeurt in ons.”

– U werd in 1962 tot priester gewijd. Dat

maakt een halve eeuw ervaring met de

pastorale werkelijkheid. Veranderde er veel

sindsdien?

Mijn eerste aanstelling was als on-

derpastoor in Herent, bij Leuven.

Priesters deden toen alles: de litur-

gie, de catechese, het koor, huis-

bezoeken. We trokken op bedevaart

naar Lourdes en elke trein had

z’n eigen priester die moest voor-

bidden. Leken waren niet betrok-

ken. Dat ze een gebedsintentie uit-

spraken, was al veel. Toen kwam

het Tweede Vaticaans Concilie. Het

brakdatoudemodelopen.Ommaar

een voorbeeld te geven: met ande-

ren legden we in die jaren de ba-

sis van de catechese in de gezin-

nen, door de gezinnen zelf. Ik had

het geluk twintig jaar lang voor

het vicariaat Vlaams-Brabant te mo-

gen werken en beleid en reflectie te

kunnen combineren met parochie-

dienst. Wellicht behoedde dat me

voorontgoochelingen.

Sommige van mijn generatiegeno-

ten zijn bitter over de ontkerkelij-

king en vragen zich af waar ze hun

leven voor gaven. Zelf vind ik de

huidigesituatienietzoerg.

– Hoezo? Van de volkskerk uit uw jonge

jaren rest slechts een schim.

Het was toen niet beter. Waarom

gingen mensen te kerk? Omdat ie-

dereendatdeed.

Je moest al bijzonder moedig zijn

omnietmee te doen.Over het kleine

aantal gelovigen maak ik me geen

zorgen. Zal het niet zo zijn dat er

een kleine kern van actieve gelovi-

gen overblijft die bewust met hun

geloof omgaan en tegelijk ook open

en gastvrij zijn? Van dat model

droom ik. Daarom houd ik ook een

pleidooi voor de parochie, niet voor

een elitekerk. Ik ben niet tegen zo-

geheten nieuwe bewegingen, maar

de parochie is de enige ruimte waar

iedereen op voet van gelijkheid wel-

kom is. De parochie is er immers

ookvoormensen

die niet straf katholiek zijn of wil-

len zijn. Jezus maakte ook niet ie-

dereentotapostel.

– U werd tot priester gewijd in een ande-

re tijd. Vandaag zijn er nog nauwelijks

priesterwijdingen. Hoe kijkt u naar het

ambt?

Mijn beeld op het kerkelijke ambt

veranderde door de jaren, maar

priester was ik altijd graag. Het was

de juiste beslissing mijn roeping te

volgen. Bezinning leerde me ech-

ter dat de Kerk op een niet-evangeli-

sche manier omging met het pries-

terschap. De clerus werd op een

schabelleke geplaatst, een voetbank-

je. We leefden in een soort priester-

romantiek, met engeltjes bij je ere-

mis. Als priesters hadden we over

alles en iedereen een oordeel. Aan-

vankelijk liep ook ik rond in souta-

ne en zei toen eens in een discus-

sie tegen iemand: „Weet jewel tegen

wie je spreekt?” Achteraf schaamde

ikmediepoverdiewoorden.

De bovenbouw in de Kerk was be-

langrijker geworden dan de basis,

namelijk de beleving van ons geza-

menlijke doopsel. Ik vond het altijd

al vreemddat priesters tijdens de eu-

charistie per se willen concelebre-

ren. Gewoon meevieren, net als ie-

dereen,volstaat toch?

Omstreeks 1970 schreven theolo-

gen als Edward Schillebeeckx veel

over de hernieuwing van het ambt,

maar ze werden teruggefloten door

het leergezag. Gelukkig legden veel

priesters het klerikalisme af, al ben

ik bang dat jongere generaties pries-

tersopnieuwindievaltrappen.

– De Kerk moet aansluiten bij de oor-

spronkelijke Jezusbeweging, schrijft u in

uw boek.

Mijn geloof, dat ik van mijn ouders

kreeg, gaat terug op het getuigenis

van de jonge Kerk, niet op bewezen

daden en woorden van Jezus. Dat

was een tijd van zoeken en worste-

len in een plurale wereld, zeer ge-

lijkend op de onze vandaag. Ik zag

in dat onze Kerk dezelfde fouten

maakte die Jezus de toenmalige reli-

gieuze machthebbers verweet. Niet

enkel het instituut, maar wij allen

zijn daarvoor verantwoordelijk. Ik

merk daarentegen ook dat het actu-

aliseren van Jezus’ boodschap – wat

niet nieuw is, want de grote orde-

stichters deden dat al – volop bezig

is. Daarom durf ik te zeggen dat de

Kerktoekomstheeft.

– Maar u twijfelt, zo schrijft u ook, of dat

in de vorm van de huidige rooms-katho-

lieke Kerk

zal zijn.

Zijn we hier voor eeuwig? De ooit

bloeiende christenheid in Noord-

Afrika verdween ook. Is mijn gene-

ratie, die werkte en leefde vanuit de

vernieuwingsgedachte van het con-

cilie, dan een verloren generatie? In

het seculiere denken van vandaag

is geloven in God problematisch.

De vraag die me nu bezighoudt, is

of Jezus niet elke religie in vraag

stelde. Sommigen menen dat ik in

mijn vergelijking van het huidi-

ge kerkleven met de oorspronkelij-

ke Jezusbeweging nog te braaf ben.

God vind je slechts in de diepgang

vanhet leven, injeeigenhart.

Jan Wuyts, Van voren af aan. Kerk

met toekomst, Acco, Leuven/Den

Haag, 2011, 285 blz., 22 euro, ISBN

9789033486425.

GEBOREN LEUVENAAR JAN WUYTS:

‘Over het kleine aantal gelovigen maak ik me geen zorgen’



Komendeactiviteiten

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 bereiden van plantaardige

voeding, lichaamswerk, creatieve

enverbindendeactiviteit.

Els Vanden Wyngaerd – 0473/28 44

94–els.vanden.wyngaerd@telenet.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.

Molenhuis Bérismenil
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Het Caracashulpfonds werd opgericht om

Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van

Don Boscoparochie, te steunen toen hij

als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds

voor de bewoners van Campo Rico. Een

succes zonder weerga werd het studie-

beurzenproject voor de kansarme

jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy die ook pastoor is ge-

weest in Campo Rico stuurt ons nu

nogregelmatignieuwsdoor.

We maken nu nader kennis met

AndreinaGalarraga.

Al vier jaren geniet Andreina van

een studiebeurs van het Caracas

Hulpfonds. Het is een uiterst wel-

kome steun in deze tijd van crisis

in Venezuela. Ze begrijpt het heel

goed en is er zeer dankbaar voor.

Andreina Galarraga

Volgende maand beëindigt zij het

derde jaar humaniora in het colle-

ge van de parochie. Ze is dan 15 jaar

oud. Als studente doet ze het prima.

Bij ons gesprek van twee jaar gele-

den zei Andreina bij haar ouders te

wonen. Ondertussen weten we van

buitenstaanders dat het niet haar bi-

ologische vader is. Die heeft het ge-

zin vele jaren geleden verlaten en

zo plaats gelaten voor een nieuwe

vader die het heel goed doet. Voor

Andreina is hij haar echte vader. Ze

houdt er veel van en zal nooit te-

genover anderen enige afstand van

hem nemen. Ze is de oudste van vijf.

Aan moederskant zijn ze met drie

meisjes en dan nog twee broers,

kinderen van haar biologische va-

der.

De familie heeft geen eigen wo-

ning, maar huurt een huis dat ei-

gendom is van een tante. Zoiets is

een zeldzaamheid, omdat praktisch

niemand een huis durft te verhu-

ren. De wetgeving van wijlen pre-

sident Chávez bevoordeelt de huur-

ders zodanig, dat het heel moei-

lijk is uw huis terug te krijgen en

de huurders meestal eigenaars wor-

den. Zich van nieuwe eigendoms-

rechten voorzien is niet zo moei-

lijk. De huurders buiten zetten of

eigenaar worden van het gehuurde

huis, is een zaak van de sterkste of

vandevlugste.

Andreina doet aan voetbal, een eer-

der zeldzame sport voor meisjes.

Ook doet ze goed mee in de paro-

chie. Ze voelt zich prima in de bar-

rio en houdt van Campo Rico. Het

zijn voor haar vrolijke mensen, die

het tegenwoordig wel zwaar te ver-

duren hebben omwille van de poli-

tieke toestand van het land. Graag

zouzijeenveranderingzien.

Wijblijvensteunen

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze reke-

ning BE06 4310 2248 0122 van het Ca-

racashulpfonds.

Hartelijk dank!

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest wegens schenking.

Caracashulpfonds

Gezellige vakanties en leuke uit-

stappen voor een betaalbare prijs.

“Halo, ik ben Manuela, een alleenstaande

mama die door faillissement en ziekte in

de schulden is geraakt. Voor mijn vrien-

den en kennissen heb ik het altijd verzwe-

gen, maar ik ben het beu om te zwijgen en

te doen of alles oké is. Door het te uiten

heb ik mijn zelfvertrouwen terug gevon-

den en kan ik alles weer plaatsen en ‘Stap-

je in de wereld ‘ heeft me geholpen.

Ik kan nu op vakantie gaan met mijn

zoon aan een betaalbaar tarief en help zelf

mee met organiseren van super leuke en

betaalbare vakanties, voor mensen die in

een gelijkaardige situatie zitten. “

Ben je jong of al op leeftijd? Dat

maakt voor ons niets uit! Daarom

deze warme oproep, zeker als je zelf

in een situatie zit waar je van denkt,

‘Het is me genoeg geweest’. Neem

vlug contact met me op en ga deze

zomer wel mee op gezinsvakantie of

laat je kinderen meegaan op de va-

kantie en ook oma en opa mogen

meegarnalenvissenindezee.

Defitte60+vakantie

kost 100 euro all-in* voor een mid-

week Reigersnest in Koksijde dit

loopt gelijk met de vakantie van

de gezinsbond van 2 – 6 septem-

ber 2019. Je kan zonder problemen

de bus op- en afstappen, 60 is een

‘richtleeftijd’. Er is nog plaats voor

deelnemers.

*All-in is uitgezonderd rookwaren en al-

cohol .

Volgend jaar is er ook een vakan-

tie met kinderen met mama of/en

papa of/en oma of/en opa in de paas-

vakantie en een fietsvakantie voor

11-14jarigenindezomer.

Wil je graag mee, geef een seintje aan

manu@stapjeindewereld.be

of sms of telefoneer 0476 25 04 46

Je kan op vrijdagvoormiddag langskomen

in de Albrecht Rodenbachstraat 45 te Kes-

sel-Lo, daar kan je direct inschrijven en je

vindt veel op

www.stapjeindewereld.be

Tot binnenkort !!!

Manuela

Leuven krijgt TEJO-HUIS voor jon-

gerenmetpsychischeproblemen

TEJO, de organisatie die gratis laagdrem-

pelige therapie aanbiedt aan jongeren tus-

sen tien en twintig jaar, strijkt dit najaar

neer in Leuven.

Op 16 september 2019 opent het eer-

ste TEJO-huis in Leuven. Het wordt

een plek waar jongeren tussen tien

en twintig jaar gratis terechtkun-

nen voor laagdrempelige en ano-

niemetherapie.

“We willen jongeren in een vroeg

stadium weer op weg helpen, ver-

trouwen geven en deblokkeren uit

hun vastgelopen situatie”, zegt In-

grid De Jonghe, bezielster van TE-

JO. “Tachtig procent van de depres-

sies op latere leeftijd ontstaat in de

puberteit.”

SignaaluitMiddelbaar

“We vermoeden dat de nood in Leu-

ven hoog is”, zegt Luc Deneffe, ver-

antwoordelijke voor het Leuvens

TEJO-huis. “We denken aan stu-

denten die vereenzamen en jonge

vluchtelingen met een gebrekkig

netwerk. Ook vanuit de middelbare

scholen kregen we een signaal dat er

behoefte is aan meer therapeutische

hulpverlening.”

TEJO zoekt nog een huurpand en

zit nu op een tijdelijke locatie aan de

Naamsepoort.

“Het liefst van al zouden de jonge-

ren in een huis in de Lepelstraat te-

recht kunnen, omdat daar weinig

passanten zijn. Die locatie kwam

naarvorenineenbevraging.

TEJO zoekt een twintigtal vrijwil-

lige therapeuten die zich na de

schooluren kunnen vrijmaken, en

anderen om het huis draaiende te

houden. Voor het financiële plaatje

iseencrowdfundingopgezet.

Info.leuven@tejo.be 0492/602 603

Vanaf 16 september in Leuven (jph)
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TEJO-HUIS IN LEUVEN
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