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A. Viering

Welkom:Gegroetengezegend.

Gezegend

het lichtvandezemorgen.

Gezegend

ieder woord dat kracht geeft en be-

zielt.

Gezegend

iedervanu,omwiejebent,

omwatonssamenbrengt,

innaamvanwiewijnoemen:

Vader,ZoonenGeest.

(Kris Gelaude)

Inleiding

Van harte welkom vandaag! Zoals

iedereen beginnen we het jaar graag

met goede voornemens, ook als

Don Bosco-parochie. Na onze kor-

te viering willen we vooral graag

luisteren naar jullie bedenkingen

en wensen i.v.m. onze vieringen,

enhorenwe ook graagwat jewil bij-

dragen.

Liturgiegroep

We zijn met vijf vrouwen nu ongeveer

drie jaar aan het werk in deze parochie,

met vallen en opstaan. We voelden ons in

het begin wat verweesd maar gaandeweg

werden we een team en kregen genoeg zelf-

vertrouwen om door te gaan en dat kon al-

leen dank zij jullie feedback!

Hier staan we dan vandaag om te

vieren, te luisteren naar mekaar en

een glaasje te drinken op het nieu-

we jaar en op het naamfeest van

onze patroonheilige: Johannes Bo-

sco!

Samen op weg

Openingslied: Geen weg is te lang

Geen weg is te lang, geen steen is te

zwaar

voor wie van het eerste vuur zijn

doordrongen.

Zij weten van hoop. Zij dragen het

licht.

In hen welt een lied dat stamvaders

zongen.

Zij die de woorden tot leven bren-

gen.

Zij die de aarde genegen zijn. Zij die

verbinden,nietbreken.

Zij die in zwijgen en spreken, recht

blijvendoenaandeliefde.

Zij die van stilte de talen kennen.

Zijdiedehemelgehorigmaakt.

Zijdiebevrijdenenhelen.

Zij die, met zorg om de velen, stem

willenzijnvangenade.

Kris Gelaude /A. Malfliet

Intentieverklaring

Tijdens de viering van Maria ten

Hemel opneming op 15 augustus

vorig jaar hebben wij als voorgan-

gers de tekst van Kris Gelaude ge-

bracht, die ons inspireerde om hier

in deze gemeenschap voor te gaan

en waarin wij onze intenties, onze

wensen, onze betrachtingen, onze

dromenverwoordzien.

Getuigenis

Zoals de vrouwen eens, tegen over-

macht en onzekerheid in, als eer-

sten opstonden en naar het graf

gingen om de tekenen van Jezus'

opstanding te zien en dat te melden

aan hun broeders, zo willen wij op-

staan om met zachte moed en eens-

gezind de machten die ons binden te bre-

ken.

Tegen machtsontplooiingen bin-

nen elke gemeenschap in, willen

wij de zijde kiezen van kwetsbare men-

sen. Tegen elke bevoogding in wil-

len wij vrouwen en mannen oproe-

pen om voor te gaan in woord en daad.

Tegen de scheiding van werelden

in, willen wij warm en teder om-

gaan met elkaar en leven doorgeven. Te-

gen eenzijdigheid of bevoorrech-

ting in, willen wij voorrang geven aan

bezieling en pastorale aanwezigheid.

Tegen elke neiging tot religieuze

verdeeldheid, willen wij uitnodigen

tot ontmoeting en dialoog met anderen.

Tegen vervreemding en fundamen-

talisme in, willen wij diegenen volgen

in wie Jezus menselijk herkenbaar is.

Tegen pessimisme en ontmoedi-

ging in, willen wij geloven in het klei-

ne en het ongeziene en het hart zijn van

een kerk die het leven liefheeft en die op

haar beurt gelooft in mensen.

Lezing: Het geschenk van de slak

Lang geleden wilden de dieren God

danken voor alles wat ze van Hem

haddengekregen.

Maar… waar was de berg waarop ze

datkondendoen?

De slak wist het: ‘Die berg staat op

het einde van de wereld. Kom, ik

wijs julliedeweg.’

De slak ging naar de berg, de dieren

volgdenHem.

De weg liep over bergen en dalen

want de slak liet een spoor achter,

dat zo glinsterde, dat ze niet alleen

overdag, maar ook ’s nachts konden

zien.

Eindelijk zagen ze de berg die met

zijntopindehemelstond.

‘Kom maar slak’, zeiden de dieren,

‘gajijmaarvoorop’.

Maar de slak zei niets. Toen klop-

ten de dieren op zijn huisje. Maar

deslakwasernietmeer.

Erwasnietsmeervanhemover.

Met al wat hij had, met al wat hij

kon, had hij een zilveren, glinste-

rend spoor achtergelaten om de an-

deredierendewegtewijzen.

Naar een verhaal uit Scandinavië uit ‘

Een parel voor elke dag’ Chantal Leterme

p341

Voorbeden: Raak ons met uw vuur

Zoek ons, raak ons met uw heilig

vuur

datwij levenvoortbrengen.

Zoek ons, raak ons met uw heilig

vuur

datwij liefdevolhouden

Zoek ons, raak ons met uw heilig

vuur

datwijonrechtaanvechten.

Zoek ons, raak ons met uw heilig

vuur

datwijelkaarzegenen.

B. Beraad

We zijn samen onderweg hier in Don Bo-

sco en we zullen mekaar de weg wijzen!

We werken in groepjes en krijgen

enkele bladen ter inspiratie aange-

reikt. Er zijn de persoonlijke bezin-

nende vragen die we kunnen be-

antwoorden. Er zijn ook groepsvra-

gen waarbij korte antwoorden kun-

nen genoteerd worden. Er is ook de

vraag naar wat jullie willen bijdra-

gen in onze gemeenschap. En op

de laatste bladzijde kunnen we zien

wie wat doet in onze parochie. Mis-

schien inspireert ons dat om zelf

ookietsbij tedragen.

Bezinningstekst:Samenopweg

Samen op weg! Neem niet teveel

mee!

Alleenjezelfhebjenodig:

de mens die je tot nu toe geworden

bent.

Gaopwegmetopenhanden:

open handen om te geven van jezelf

en open handen om te ontvangen.

Gaopwegmetopenogen

om te zien waar volheid van leven is

en waar dit leven wordt kapotge-

maakt.

Gaopwegmetopenoren

om de vragen van mensen, de nood

vanmensen,

en vooral de hoop van mensen te

horen

en te bewaren in het diepste van je

hart.

Waarjeookkomt,

breng vrede daar waar mensen wo-

nen,

genezing waar mensen gebroken

zijn,

en breng Gods Rijk dichterbij in

je manier van leven die getekend is

doorJezus’woord:

‘Ik zal er zijn voor u.

En wees niet bang, want Ik ga met je mee.’

Carlos Desoete

C.Uitnodigingvoordereceptie

Bekijk op pagina 4 enkele sfeerbeel-

denvandereceptie

Uit de viering en het beraad van 26 janu-

ari 2020 in het Don Boscocentrum

Don Bosco
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Mensen die mediteren kunnen op veel ma-

nieren merken dat er in hun dagelijks le-

ven iets verandert, ook al is het niet zo ge-

makkelijk om dit onder woorden te bren-

gen. De hoogste vrucht van de meditatie-

praktijk is Liefde en vrede.

Jeanne-Marie Gyon (1648-1717) be-

schrijft het mooi:

Als God je met zijn Liefde vult, begin je

werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je

zult merken dat dit besef heel natuurlijk

voor je wordt. Zowel het gebed waarmee

je begon als het besef van zijn aanwezig-

heid dat dit gebed vergezelt, zullen te zij-

ner tijd een normaal deel van je dagelijk-

se ervaring worden.

Volgende meditaties op maandag 2,

maandag 16 en maandag 30 maart

2020.

We komen samen ter meditatie om

20 u. in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmel-

den bij Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Sint-Antonius

Donderdag 27 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 3 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 5 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 6 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 26 februari

VM: OKRA team

20 uur: Koor Blij Rondeel

Vrijdag 28 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Parochie Geloofsavond

Zondag 1 maart

11u. Zondagcafé

Maandag 2 maart

NM: OKRA

Dinsdag 3 maart

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 4 maart

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Ja, de Franse piloot en dichter An-

toine de Saint-Exupéry schreef het:

Je ziet alleen goed met het

hart!

In de mate dat je die andere mens

liefhebt ga je hem echt goed zien

in zijn meest waarachtige diepte,

je ziet hem zoals je hem gelukkig

wil zien worden, in je gezamenlijke

toekomst. En omdat je het in die an-

dere gezien hebt, kan niets in de we-

reld je nog tegenhouden om radi-

caal de as van je leven te verleggen,

je stapt resoluut samen dat nieuwe

licht van je liefde in, alles wordt an-

ders, nieuw, maar je voelt meteen

ook: in deze liefde moeten we nog

groeien.

Herman Boon

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 26 februari

Aswoensdag

Om 19 u gezamenlijke viering van de

pastorale zone ‘KesseLinde’ in het

Don Boscocentrum

Zondag 1 maart

1ste zo van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 maart

Familieviering

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Kinderen van de eerste

communie

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 maart

1ste zondag in de veertigdagentijd A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 8 maart

2de zondag in de veertigdagentijd A

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Mathieu Voets

Assistent: Myriam Neves

Lector: Paul Rumbaut

Homilie: Mathieu Voets

Beelden : Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

DON BOSCO

Woensdag 26 februari 2020

19.00 u. Viering; Aswoensdag

Gezamenlijke viering Pastorale Zone

KesseLinde

Zondag 1 maart 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 8 maart 2020

10.30 u. Vastenviering

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Annie Van Avermaet

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

Op woensdag 5 februari namen we

in de parochiekerk van Sint-Anto-

nius afscheid van de heer Willy

Peeters, echtgenoot van Tine Ce-

ijssens, broer van pastoor Paul Pee-

ters.

Voor Willy een vertrouwde plaats.

Een plek ook waar hij meerdere ke-

ren heeft meegewerkt: het altaar in

de kapel was zijn werk en bij de

vernieuwing van de Kristoffelzaal

droeg hij zijn steentje bij.

Het was de wens van Willy om in

Sint-Antonius afscheid van hem te

nemen.

Een serene, ingetogen en verzorg-

de viering moest het worden, waar-

in vooral grote dankbaarheid de bo-

Willy Peeters

ventoon zou krijgen.

Willy was een gelovig zoekende

mens.

Hetgeen er zou komen na dit le-

ven... hij verlangde het te weten.

‘Ik ben écht benieuwd naar wat er

hierna komt...’, waren zijn laatste

woorden.

Het refereert naar het feit dat hij

daar spoedig een antwoord op zou

hebben....

Daarom kozen wij voor deze bezin-

ningstekst.

Op de bodem van een oude vijver

leefden larven die niet konden be-

grijpen waarom niemand uit hun

groep ooit terug kwam nadat ze wa-

ren opgekropen tegen de stengels

van de lelies die op het water dreven.

Zij beloofden elkaar dat de volgende

die werd geroepen om de klim naar

boven te maken, terug zou komen

om te vertellen wat er met hem was

gebeurd.

Al gauw voelde één van hen de in-

nerlijke drang om het oppervlak op

te zoeken.

Hij rustte boven op een lelieblad ui-

ten onderging een glorieuze veran-

dering die van hem een libel met

prachtige vleugels maakte.

Tevergeefs probeerde hij zijn belof-

te te houden.

Terwijl hij heen en weer vloog over

de vijver, gluurde hij naar zijn

vrienden daar beneden.

Toen begreep hij dat zelfs als zij

hem konden zien zij zo’n prachtig

schepsel nooit zouden herkennen

als één van hen.

Het feit dat wij onze vrienden niet

kunnen zien of contact met hen

kunnen hebben na de verandering

die wij de dood noemen, is geen be-

wijs dat zij niet langer bestaan.

Willy zelf koos ervoor om zijn af-

scheidsviering te eindigen met een

blijmoedig ALLELUIA van Mozart

gezongen door de jonge Sopraan

Aksel Rykkvin.

Overlijden in Sint-Antonius

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00 uur

Slimmer onderweg. 25 snelwegen

naar een leefbare mobiliteit

Prof. Stef Proost – Faculteit Economie en

Bedrijfswetenschappen

Dinsdag 10 maart 2020 om 14.00

uur

Polen - het recalcitrante hart van

Europa

Mevrouw Maja Wolny, Schrijver – jour-

nalist

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegang tot de digitale opnames.

Ons nieuwe adres van het Secretari-

aat UDLL:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL) vzw.

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

Er gelden ook nieuwe openings-

uren voor het secretariaat.

We zijn bereikbaar voor telefoons

en bezoeken van dinsdag tot vrijdag

tussen 8u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnum-

mer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoonnummer: 016/32 41 01

Universiteit Derde Leeftijd
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We vieren vandaag het feest van ‘de

opdracht van de Jezus in de tempel’,

voor velen beter bekend als het feest

vanMariaLichtmis.

Bij een geboorte wordt een kind ons

toevertrouwd.

...dat ook voor hen een lichtje mag blijven branden.

‘Ik wil zoals Jezus licht brengen rondom mij en zo meewerken aan een betere en gelukkige wereld.’

Teer en klein komt het in ons leven,

totaalafhankelijkvananderen.

Elk kind is een oproep tot verant-

woordelijkheid, het nodigt uit tot

liefde.

Gelovige mensen erkennen hier-

in Gods werken laten hun kindje

dopen.

Hierbij vertrouwen zij het kindje

toe aan God en bidden zij om steun

en kracht om goede ouders te zijn.

Het doopsel wordt in onze paro-

chiegemeenschap beleefd als een fa-

miliegebeurenen gevierd in de klei-

nekringvandefamilie.

Zegen deze kinderen en hun ouders, zegen ons allen Vader, Zoon en heilige Geest.

Maar een kindje wordt door het

doopsel ook opgenomen in een ge-

loofsgemeenschap.

Op de zondag na het ieder doopsel

bidden wij daarom hier in de kerk

voorpasgedooptekindje.

En éénmaal per jaar, rond Lichtmis,

vieren wij samen het nieuwe leven

inonsmidden.

Het afgelopen jaar werden er hier in

dekerkvierkinderengedoopt.

Twee kinderen die vorig jaar ook

hun Eerste Communie gevierd

hebbenentweebaby’s.

Vanhartewelkom!

Enookuallen;

lieve kinderen, goede ouders, bes-

te vrienden,welkom in deze kind-

gerichteLichtmisviering.

Dat brandend kaarsje tot bij Jezus

enMariabrengen,wilzeggen:

‘Ik wil zoals Jezus licht brengen

rondom mij en zo meewerken aan

eenbetereengelukkigewereld.’

Wij bidden voor alle papa en ma-

ma’s dat zij elkaar en hun kinderen

metliefdeomringen.

Wij bidden voor alle kinderen en

ouderswaarookterwereld,

die niet zoveel geluk hebben als

wij,

die moeten leven met honger, of in

oorlog,angstofgeweld,

dat ook voor hen een lichtje mag

blijvenbranden;

Alle kinderen en de papa’s en ma-

ma’s met hun baby komen rond het

altaarverhoog staan voor de kinder-

zegen.

Zegen deze kinderen en hun ou-

ders, zegen ons allen Vader, Zoon

enheiligeGeest.Amen.

Lichtmisviering in Sint-Antonius - Zondag 2 februari 2020

OM DE EERSTE STEEN TE LEG-

GEN MOETEN WE MET VELEN

ZIJN!

Op 29 september 1968 te 15 u. leg-

gen we de eerste steen van ons Don

Bosco centrum. Dat beginnen we zo

stilaan al te weten. We hebben de

bolhoed met paraplu en rode bak-

steen al zien hangen bij onze vrien-

denvandeparochie.

Wat wil dat zeggen? De baksteen

is wel duidelijk. Dat is de eerste

steen. De bolhoed en paraplu, dat

zijn de mannen van 27! Zij ko-

men de eerstesteenlegging wat op-

vrolijken. Ook de fanfare komt en

de heer hulpbisschop Schoenmaec-

kers en vele genodigden. (...)Wij ko-

men samen per wijk en brengen ons

deel van de eerste steen. Wij bren-

gen bloemen mee. Wij hebben ons

deel, groot en klein, bij het bou-

wen van ons tehuis. Een puzzel zal

daar het zinnebeeld van zijn. Elke

wijk brengt zijn deel aan. En zo

zijn we echt onmisbaar voor elkaar.

Niet alleenophetborddat indekerk

hangt, maar bij dit feest vooral en in

het dagdagelijkse leven nog meer.

Wij hopen dat u allen echt zultmee-

doen en meekomen. Met de kinde-

ren, want voor hen zijn er ballon-

netjes en karamellen. En voor de

groten, nu een frisse pint zal er al-

tijd zijn. En misschien trakteert mr.

Pastoorwel!

Parochieblad 26 september 1968

NAKLANK EERSTE STEENLEG-

GING

Een zeer hartelijk "Dank U" en een

dikke proficiat voor uw sympathiek

meeleven en meedoen in verband

met de eerste steenlegging van ons

centrum. Het was echt aanmoedi-

gend en zinvol: zoveel volk, groot

en klein, oud en jong, dat samen

feest vierde en uiting gaf aan hun

vreugde omdat wij toch al een stap-

ke verder staan in de opbouw van

onsgemeenschapsleven.

De zondagavondontspanning was

zeker geslaagd, zowel wat betreft de

opkomst als de gezelligheid om het

samenzijn. Een zeer oprechte dank

aan alle mensen die hebben mee-

gewerkt om alles zo goed te laten

verlopen: de mensen van het zang-

koor, de jongens en meisjes van de

uitbeelding, demannen van den tap

die tot laat in de nacht hebben ge-

werktomallesbaastekunnen.

De opbrengst van dit feest bedraagt

ongeveer 25.000 fr. Proficiat. Laten

wijzosamenverderbouwen.

Parochieblad 17 oktober 1968

WIST U?

dat het bisdom Caracas iets gro-

ter is dan het bisdom Gent, doch

dat het slechts 585 priesters telt?

En van deze 585 priesters zijn er

488 vreemdelingen. Een van de vele

problemen voor al deze vreemde

priesters is het zich aanpassen aan

de mentaliteit van de bevolking. Zij

moeten het "Europeaan-zijn" vol-

ledig kunnen afleggen om Venezo-

laan te worden met de Venezolanen

om door hen te worden aanvaard.

Laten wij de eerste zondag van de

maand februari eens speciaal in ge-

dachten verenigd zijn met al deze

missionarissen die het beste van

zichzelf geven om de ware leer

van Christus ook in Zuid-Ameri-

ka te laten open bloeien. Zeer in

het bijzonder denken wij dan aan

onze voormalige pastoor E.H. Van-

horenbeke die ook de zware opgave

aanvaardde om zichzelf weg te cijfe-

ren en een beetje Venezolaan tracht

tezijn.

Moge hij erin slagen om de echte,

levende Christus NU te laten wan-

delen en preken in Venezuela. Veel

moed en veel geluk Padre Eugenio,

want de parochiegemeenschap Don

Bosco blijft met U één in gedachten

enwerk.

Parochieblad 30 januari 1969

PASTORALE RAAD – DISTRICT

LEUVEN

De leden van de pastorale raad voor

het district Leuven kwamen op ei-

gen initiatief samen te Leuven op

24 maart. Naast de effectieve leden

van de raadwerden, benevens de de-

kens, vanzelfsprekend ook de niet-

gekozen kandidaten uitgenodigd.

De vergadering heeft een voorzit-

ter en een secretaris verkozen. De

groep zal regelmatig vergaderen

met als doel het contact met de me-

degelovigen te bevorderen en uit dit

contact een aantal praktische voor-

stellen te formuleren. De leden ho-

pen op die manier het hunne bij

te dragen om in het kader van de

pastorale raad voor Vlaams Brabant

te komen tot eigentijdse en realis-

tische besluiten. De eerstvolgende

vergadering handelt over de wer-

king en de samenstelling van de

parochieraden. Uw mening en uw

voorstellen zijn steeds welkom op

adres: Pastorale raad, St.-Albertus-

zaal, Vital Decosterstraat 68, Leu-

ven.

Parochieblad 8 mei 1969

Uit het rijke verleden van de parochie Don Bosco Kessel-Lo

Viervrouwen.

Viernerveuzevrouwen.

Ze horen stemmen in hun hoofd,

denken in bochten en kronkels,

zienwatwijnietzien.

Wat doen die vrouwen samen op

eenpodium?

Ze zingen, ze zuchten en ze maken

zichzorgen.

Overdewereldenzichzelf.

Ze vertellen u wat het is om verlo-

ren te lopen in de donkere kamers

van hun gedachten, de weg kwijt te

geraken in hun kronkelige herse-

nen, op de dool te zijn tussen waan

enwerkelijkheid.

Ze zingen het bloed van onder je

nagels, krabben aan je ziel en pluk-

kendeeeltvanjeemoties.

Vier nerveuze vrouwen en een mu-

ziekband.

De jongste nerveuze vrouw heet

EllaLeyers.

Samen met nerveuze moeder Tine

Reymer en tierelierende Eva De

Roovere zingt ze donkere duetten

in coupletten, terwijl Inge Paulus-

sen rondjes draait in waangedach-

ten.

Voor de teksten van deze voorstel-

ling heeft Gerda Dendooven haar

zinnen verloren en Hugo Matthy-

sen heeft er zijn hoofd op gebroken.

De regie is in handen van Els Dot-

termans.

Paul Poelmans houdt de mannen

van De Laatste Showband in het ga-

reel.

Zijspelenlevendmuziek.

BESTELNUkaarten(22€).

Info:www.tegek.be

Deze voorstelling wordt georgani-

seerddoor door Bl.i.C in samenwer-

kingmetTEGEK!?

Ze gaat door op vrijdag 3 april 2020

om 20u30 in HET DEPOT, Marte-

larenplein12,3000Leuven

Blauwput in Concert nodigt uit



LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd

door vier verschillende werkgroe-

pen die elk vanuit een andere in-

valshoek werken: Cultuur, Levens-

beschouwingen, Open venster op

de wereld en Welzijn. Voor de le-

zingen moet niet op voorhand in-

geschrevenworden.

Alle lezingen hebben plaats in de

lokalen van Seniorama op maan-

dagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

* Maandag 02 maart 2020: Alfons

Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsy-

chologie KU Leuven

Spirituele groei in de laatste levens-

fasen

*Maandag 09 maart 2020: Hélène Du-

bois – Koninklijk instituut voor het

kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het

LamGods

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

LOT OF NOODLOT

Een taboe in een maakbare wereld.

Code :LOT

Seniorama : woensdag van 14.00 tot

16.30u.

Aantal lessen : 3

Data : woensdag 18 en 25 maart,

woensdag01april2020

Prijs :24euro–leden21euro

Lesgever : Katharina Haemers, do-

cente vergelijkende godsdiensten

4 FEDERATIE FRANDO
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Geboren in Charleroi, laat Marie

Boz, de enige vrouw in onze re-

gioploeg voelen dat zij de vurigheid

heeft van een Carolorégien. Of is

het omwille van het Italiaans bloed

dat van vaders zijde door haar aders

stroomt? Het onderwerp roept on-

middellijk emotie op. “Ikkankwaad

worden wanneer er laatdunkend

over migranten wordt gesproken.

Mijn grootmoeder was eerste gene-

ratie migrant. Haar man en zij heb-

ben ‘de zon’ achter zich gelaten om

hun kinderen hier een toekomst te

geven. Ze hebben er veel voor op-

geofferd. Dat heeft zij heel dikwijls

verteld.”

Marie is van veel markten thuis en

dat zal haar zeker helpen in haar

opdracht als vormingswerker. Ma-

rie groeide op in Kampenhout waar

ze zich vooral in de parochie van

Marie Boz

Relst thuis voelde. Na haar huma-

niora behaalde ze een diploma re-

gentaat voeding-verzorging-gods-

dienst. Ze zou er nog een jaartje

aanbreien in Hasselt met zorgver-

breding. Van dan af zou haar per-

soonlijke engagementen als jonge

gelovige en haar professionele op-

drachten mekaar doorkruisen en

bevruchten. Ze begon met les te ge-

ven bij de Ursulinen in Meche-

len, maar kon tegelijkertijd in het

Johannes XXIII-seminarie in Leu-

ven verblijven. Een apart biotoop

dat voor verrassende ontmoetingen

zorgde.

Ze ondervond vlug dat ze niet heel

haar leven les wou geven en start-

te in datzelfde seminarie waar het

Hoger Instituut voor Godsdienst-

wetenschappen is gevestigd, de op-

leiding voor pastoraal werk. Geloof

was een bijzondere rol in haar le-

ven gaan spelen. Als misdienaar van

de parochie Relst nam ze dankzij

hen deel aan de Wereldjongerenda-

gen in Keulen. Nadien zou Sidney

nog volgen. Ze kwam in contact met

IJD, de interdiocesane jeugddienst

en werd deelnemer en begeleider bij

de Pluskampen. Zoveel inzet bleef

niet onopgemerkt en ze werd op-

gevist als werknemer bij IJD. “Ma-

rie, zou jij niet van je ‘hobby’ jouw

beroep willen maken?” Voor Marie

is het allemaal meer dan toevallig-

heid. Dat ondervond ze ook bij haar

persoonlijk leven. Via IJD kwam ze

bij de studentenvieringen in Leu-

ven terecht. Het bracht haar samen

met Maarten, die ondertussen haar

echtgenoot is. Samen zijn zij ou-

ders van twee kindjes. Dit interview

had trouwens plaats terwijl Pieter

op de tapijt tussen de speeltjes rond-

kruipt en Victor in de armen van

Marie ligt. De komst van Victor in

september maakte dat Marie nu pas

januaristartte inderegioploeg.

Marie werkte haast vijf jaar bij IJD.

Hiervan heeft ze echt genoten. Ze

mocht leuke dingen met jongeren

doen, over haar eigen geloof praten

zonder remmingen en vooral ande-

re jongeren aanmoedigen in hun

zoektocht naar hun eigen geloof.

Nadien volgde een korte tussenstop

bij Caritas. Het gaf haar de kans

om het terrein van de diaconie, de

dienstbaarheid, verder te verken-

nen. In die mate zelfs dat ze dit

als opdracht nu meeneemt in haar

werk over de grenzen van de regio’s

heen.

Wat haar verwachtingen zijn als

vormingswerker binnen de re-

gioploeg? Hierover is Marie duide-

lijk. “Onze kerk heeft nood aan po-

sitieve ‘vibes.’ Ik hoop groepen van

mensen mee te enthousiasmeren

om samenKerk te vormen. Erwordt

al genoeg aandacht besteed aan leeg-

loop van de Kerk. Laat ons de men-

sen in het zonnetje zetten die la-

ten voelen dat Kerk leeft. Zo wil ik

met mensen op zoek gaan waar zij

inspiratie kunnen vinden, nieuwe

initiatieven mee helpen ontwikke-

len of op specifieke vragen ingaan

die Kerk ook mee optillen over het

lokaleheen.

We hebben nood aan een aanbod

voor mensen die niet meer denken

vanuit een mentaliteit van onder

de eigen kerktoren. Ik ben hiervan

eigenlijk een product. En het mo-

tiveerde mij om binnen deze re-

gioploeg van Leuven aan de slag te

gaan. Gods Geest bezielt nog steeds

mensen zoals we het in het boek

“Handelingen van de apostelen” op

zoveel bladzijden lezen. Ik ben er-

van overtuigd dat we dit ook mogen

lezen op de bladzijden van ons ei-

genlevensboek.”

Deken Patrick

MARIE BOZ

Wanneer je hobby je werk wordt
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