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Juist in de verborgen omgang met God

krijgen we dieper contact met mensen

(Henri J.M. Nouwen)

De verborgen omgang met God - dat is een

mystieke uitdrukking, die je vooral in de

psalmen aantreft. Die uitdrukking betreft

de intieme relatie met de Eeuwige. Dat is

met recht een ‘verborgen’ relatie: onzicht-

baar voor de oppervlakkige toeschouwer.

Niemand kan het aan je zien dat je voort-

durend, vaak woordeloos, in gesprek bent

met God. Guido Gezelle zei:

Ik wandelde, ik wandelde alleen,

ik wandelde en sprak tot de Heer.

Hij sprak en ik hoorde, Hij hoorde en ik

sprak.

En ‘k wandelde en sprak tot de Heer.

André F.Troost.

Volgende meditatie op maandag 30

maart 2020.

Meditatie in april: op maandag 13 en

maandag27 april 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 26 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 27 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 31 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 2 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 25 maart

VM: OKRA Team

NM: Catechese

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 maart

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 27 maart

VM en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zondag 29 maart

11u. Zondagscafé

Maandag 30 maart

AV: BuurTTeateR

Dinsdag 31 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Gastvrij Michotte

Woensdag 1 april

20 uur: Koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Wegens coronavirus-preventie

gingen/gaan de vieringen van 15

- 22 - 29 maart niet door in Sint-

Franciscus.

Zondag 5 april

Palmzondag

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie jaargetijde Margaretha

Frooninckx

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ann Francis

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Raoul Vereecken

HOU JE HART OP TEMPERATUUR

bzn

TREUR NIET OM DE BLAADJES

DE BOMEN STAAN ER NOG

bzn

Gezegend de zon

die de aarde verwarmt,

de knoppen laat uitbarsten

en wat groeit,

door reiken naar het licht

Gezegend de regen

die de aarde drenkt,

het zaad doet ontkiemen

en de wortels laat drinken

SINT-ANTONIUS

Wegens coronavirus-preventie

gingen/gaan de vieringen van 15

- 22 - 29 maart niet door in Sint-

Antonius. Ook de

bijeenkomsten van Samana

gaan niet door.

Zondag 5 april

Palmzondag

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

In de ganse zone KesseLinde

Geen vieringen tot 3 april

wegens coronavirus-preventie.

Gezegend de wolken

hun schaduw

de wind voor ander weer,

de donder en bliksem

voor een nieuw begin.

Gezegend de mensen

die met eerbied

de aarde bewerken,

opdat zij vrucht voortbrengt

voor al wie er op leeft.

DON BOSCO

Zondag 29 maart 2020

Geen viering in Don Bosco

Of in deze tijd van moeilijke

omstandigheden rond het

coronavirus, volgende

vieringen echt kunnen

doorgaan, kunnen we nog niet

als vaststaand bevestigen.

Zondag 05 april 2020

10.30 u. Viering Palmzondag

Voorgangers: Ingrid Wezemael en Majo

Werrebrouck

Lector: Jan Van Nieuwenhove

Donderdag 09 april 2020

20.00 u. Witte Donderdagviering

Voorgangers: Hermien Den Tandt en

Ingrid Wezemael

Lector: Bernard Deprez

Vrijdag 10 april 2020

20.00 u. Goede Vrijdagviering

Voorgangers: Chris Willocx en Majo

Werrebrouck

Lector: Ria Ooms

Zaterdag 11 april 2020

22.00 u. Avondviering van Pasen

Voorgangers: ChrisWillocx en ganse

werkgroep

Zondag 12 april 2020

10.30 u. Paasviering

Voorgangers: Chris Willocx en ganse

werkgroep

VIERINGEN

Nieuw tabernakel in het nieuwe ge-

bouwde noordportaal

Afgelopen jaren heeft er een groot-

scheepse restauratie plaatsgevon-

den in de Sint-Pieterskerk in Leu-

ven die nu bijna is afgerond. In dit

hele proces heeft het kerkbestuur

dan uiteindelijk besloten om nieuw

meubilair voor het altaar podium

en een tabernakel te laten ontwer-

pen.

Deze opdracht werd gegeven aan

interieurarchitect Hay Verhey die

Suisse is in de Sint-Pieterskerk. Het

altaar meubilair is al in de vroe-

ge zomer van 2018 geplaatst nadat

het nieuwe altaar podium gereed

was. Aangezien de nieuw te bouwen

noord- en zuidportaal nog niet

klaar waren, liet het tabernakel nog

even op zich wachten.

Het tabernakel bevindt zicht in het

nieuwe noordportaal waar ook de

weekkapel is ondergebracht.

In het tabernakel worden na de vie-

ring van de eucharistie de overge-

bleven hosties bewaard. Bij het ta-

bernakel brandt een kaars of lamp

als teken dat Christus in het sa-

crament aanwezig is. Een kerkge-

bouw is naar katholieke overtui-

ging altijd bewoond, want de verre-

zen Heer is aanwezig in het heilig

sacrament dat bewaard wordt in het

tabernakel.

Het tabernakel gemaakt in staal staat

op een ronde sokkel met twee tre-

den. Vervolgens is er een onderge-

deelte met kluis alsook vier kaar-

senhouders met symboliek. Een

middengedeelte met glazen vitri-

ne waarin een monstrans of ci-

borie komt te staan. Een boven-

gedeelte waarin kerkelijke symbo-

liek is verwerkt en dat wordt be-

kroond met de Godslamp die dag

en nacht brandt en zo de aanwe-

zigheid van Christus aangeeft. Het

midden- en bovengedeelte van het

tabernakel is vervaardigd uit een

buitenschil in warmgewalste staal-

plaat dat een warm zwart blauwgrij-

ze uitstraling heeft en waarin diver-

se kerkelijke symbolische tekenin-

gen door middel van lasertechniek

zijn uitgesneden. Deze buitenschil

staat op korte afstand van het hoofd-

volume

dat eveneens gemaakt is in staal. Dit

hoofdvolume is echter verguld in

goud waardoor de kerkelijke sym-

bolen als reliëf naar voor komen.

In het tabernakel zijn verschillende

symbolen verwerkt. Zo vinden we

onderaan vissen die symbool staan

voor Christus en het Christendom.

De vis verwijst ook naar het laat-

ste avondmaal en de eucharistie.

Alfa en omega in twee van de kaar-

senhouders symboliseren Gods al-

macht en staan ook voor het begin

en het einde. De derde kaarsenhou-

der is voorzien van een driehoekig

motief dat de Heilige Drie-eenheid

symboliseert en in de laatste kaar-

senhouder is de witte duif afgebeeld

die de Heilige Geest symboliseert.

In het bovenste gedeelte staan de

graanaren verwerkt als teken van

brood, het Latijnse kruis als sym-

bool van het kruis waaraan Chris-

tus stierf en de druivenranken als

teken van wijn.

Guy Michils

SINT-PIETERSKERK Nieuw tabernakel

Beste parochiaan. Onderstaande be-

richt bereikte ons deze middag

(donderdag 12/3/2020):

"De katholieke kerk schorst

publieke liturgische samen-

komsten wegens Coronavirus

van 14 maart tot en met 3

april! De bisschoppenconfe-

rentie schorst alle openbare li-

turgische bijeenkomsten van

de katholieke Kerk vanaf 15

maart tot vrijdag 3 april. Doop-

sels, huwelijken en uitvaarten

kunnen plaatsvinden in be-

perkte kring."

Als parochie nemen wij dan ook

onze verantwoordelijkheid op en

schaffen tijdelijk al de vieringen in

grote groep af. Dat wil zeggen dat de

zondagsvieringen van 15 maart, 22

maart en 29 maart niet zullen door-

gaan. Vriendelijke groeten, Lieven

Dries, Sint-Franciscusparochie.
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DE MUIZENVERGADERING

Een aantal muizen kwam bijeen in

eenvergadering.

Ze wilden het hebben over de beste

manier om van een kat af te komen.

Een kat die al veel van hun familie-

ledenhadgedood.

Ze bespraken allerlei plannen tot

eenjongmuisjevoorstelde:

‘Als we een bel zouden binden om

de hals van de kat, dan worden we

tijdig gewaarschuwd als ze zich be-

weegt. Zo krijgen we genoeg tijd om

tevluchten.’

De vergadering keurde het voorstel

goed.

Een oude muis, die ook op die ver-

gaderingwas,stondopenzei:

‘Dit is een zeer knap plan, dat

heel succesvol is als het uitgevoerd

wordt. Maar ik wil wel eens weten,

welke dapperemuis de kat de bel zal

durvenomdoen.’

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie

rustige dingen, van de seizoenen,

het leven van plant en dier, de fris-

se luchtenhetgezelschap.

Op woensdag: wandeling van 5 tot

6kmaantraagtempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot

8km

Elke maand is er een dagwande-

ling:Verplaatsing met het openbaar

vervoer.

Voor alle wandelingen (behalve

voor de dagwandelingen) rijden we

samen met de beschikbare auto’s

naar de startplaats van de wande-

ling. De chauffeurs geven een lift

tegen0,10perkm.

Bij regenweer de dag voordien, zor-

gen jullie voor gepast schoeisel.

Voorzie altijd gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Voor wandelen

moetjenietvooraf inschrijven.

Woensdag4april2020

Wandelingvan±8km

Wekomen samen om 13.30 u. op het

De Becker Remyplein, t.h.v. de ka-

pel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

Volgendedagwandeling:

Donderdag 16 april 2020: Kembeek –

Hallerbos18km

Info: Frans Dumont: 016 25 43 07

en Jan Borremans: 016 25 00 85 of

0476563027

Een verzekering is vereist. Je kunt

aansluiten bij de verzekering die

Seniorama aanbiedt: 3 euro voor le-

den en 5 euro voor niet-leden. Deze

loopttotseptember2020.
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Welkom

Gezegendhet lichtvandezemorgen.

Gezegend ieder woord dat kracht geeft en

bezielt.

Gezegendiedervanu,omwie jebent,

omwatonssamenbrengt,

in naam van wie wij noemen: Vader,

ZoonenGeest.

Inleiding

Wie haalt het in zijn hoofd om zo-

wel voor goeden als voor kwaden

de zon te laten schijnen, om zowel

rechtvaardigen als onrechtvaardi-

gen te bedenken met een malse re-

genbui als alles kreunt en zucht on-

derdedroogte?

Daarmoet jeGodvoorzijn,

dievriendenvijandbemint,

die–over twistenenconflictenheen–

kijktnaarwatmensenwaardzijn.

Mensenhanterenanderemaatstaven:

poetswederompoets,

oogomoogentandomtand.

Jezus leert ons vandaag zíjn wijs-

heid, die dwaas klinkt in de oren

vandewereld.

Laatonsdanbidden:

God, alle mensen zijn voor u gelijk

en U vraagt diezelfde houding ook

van ons. Ieder mens mag rekenen

op uw barmhartigheid en U vraagt

die houding ook van ons. Te vaak

blijkt dit teveel gevraagd te zijn. Te

vaak maken we onderscheid tussen

vrienden en vijanden. Te vaak zijn

we hard in ons oordeel en weigeren

we te vergeven. Kom onze zwakheid

te hulp. Help ons op U te gelijken.

Amen.

Lezing:uitLeviticus19

De Heer verzocht Mozes de gemeenschap

vanIsraël toe te spreken.

Zij moeten ontzag tonen voor hun

ouders,voordesabbat,

zich niet inlaten met afgoden, zor-

gen voor armen en vreemdelingen.

Zij mogen niet stelen, niet liegen of

bedriegen, geen valse eed afleggen,

anderen rechtvaardig behandelen,

nietafpersenofvervloeken.

Zij moeten ontzag tonen voor God,

deHeer.

“Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de

Heer.”

Uit het evangelie volgens Matteüs

(5,38-48)KBSWillibrord1995

Jullie hebben gehoord dat er gezegd

is:Oogomoogentandomtand.

Maar als iemand jou een klap op je

rechterwang geeft, houd hem dan

ookdeanderevoor.

Als iemand een rechtszaak tegen je

aanspant om je hemd te krijgen,

geefhemdanookjejas.

Als iemand je dwingt hem een mijl

te begeleiden, ga er dan twee met

hemmee.

Geef aan wie jou iets vraagt, en

wend je niet af als iemand van je wil

lenen.

Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en

bid voor wie je vervolgen, dan zul-

len jullie kinderen worden van je

Vader in de hemel, want die laat zijn

zon opgaan over slechten en goe-

den, en Hij laat het regenen over

rechtvaardigen en onrechtvaardi-

gen.

Want als je lief hebt wie jou lief-

heeft, welk loon verdien je dan?

Doen de tollenaars dat ook niet? Als

je alleen je broeders groet, wat voor

bijzonders doe je dan? Doen de hei-

denendatookniet?

Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,

zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed

is.

Duiding

"Geluk komt van aandacht voor

kleine dingen; ongeluk van het ver-

waarlozenvankleinedingen."

Ik vind de tekst uit Leviticus, met de

“berekende” nonchalance in het la-

ten liggen van de aren op het veld,

zomooi, zowarm.Zo laat je demen-

sen die aangewezen zijn op deze

overschotten in hun waardigheid,

ze kunnen zelf gaan plukken en

verzamelen wat ze nodig hebben.

Korte anekdote: ik ging naar de Bra-

bantstraat aan het noordstation in

Brussel om een gebedsmatje te ko-

pen, ik vroeg de winkeleigenaar of

hij een islamitisch gebedssnoer had

(het duurde even eer hij begreep wat

ik bedoelde, omdat we elkaars taal

niet spraken). Maar toen begreep

hij het en hij had er nog eentje en

ik mocht het zelfs niet betalen, ik

kreeg het als cadeau. Van vreemde

werdikgast.

De oefening in liefde tot het uiter-

ste, in absolute overvloed, daar ga ik

evennaarkijken.

De vraag of opdracht die we krijgen,

grenstaanhetwaanzinnige.

Maar Einstein biedt ons troost: Te

midden van de moeilijkheid, ligt de

mogelijkheid.

Terug naar dat overvloedig, barm-

hartig antwoord dat van ons ge-

vraagd wordt in situaties waarin

ons of een van onze naasten, ge-

weld of onrecht of lijden wordt aan-

gedaan.

Dat zijn zaken die afstand, gebro-

kenheid tussen mensen veroorza-

ken.

Dat zijn zaken, die ons terugwer-

pen op onszelf en op onze primitie-

ve verdedigingsmechanismes, zo-

als wraak en de strijd om genoeg-

doening en ja, zelfs de erkenning

vanonsslachtofferschap.

De God waar we rond samenkomen

had van oudsher de naam, de Ene,

Iemand of Iets die allen en alles ver-

bindt, die juist zorgt dat er geen ge-

brokenheidis.

Er wordt ons gevraagd om de wre-

vel, de pijn, het geweld, de frustra-

tie als het ware te verdrinken in een

liefdevol gebaar in barmhartigheid.

Zo verbind je je terug met je mede-

mens, zo neem je het verschil weg.

Praat met bondgenoten, heb geduld

metjezelfenmetjeomgeving,

praat met hen over je gevoelens

van genoegdoening en je kwetsu-

ren,probeer daar sterkte, verbon-

denheid op te bouwen zodat je uit

de verlammende positie om genoeg-

doening weggeraakt en terug actief

de hand kan reiken naar jezelf, naar

je omgeving en - wie weet - naar

de veroorzaker of de oorzaak van je

pijn.

Voorbeden

God,ubiddenwij:

•vooronze samenleving,

waarin zoveel kampen en stromin-

gen zijn die elkaar tegenstreven en

soms elkaar zelfs het licht in de

ogennietgunnen;

dat initiatieven, waarin gezocht

wordt naar verbondenheid,een

kans krijgen en dat deze mogen lei-

den tot grotere solidariteit en har-

monie...

Laatonsbidden.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

• voor wie in hun leven steeds maar-

klappen te verduren krijgen, voor zove-

len die slachtoffer worden van on-

gelijkheid,onrechtenleugen;

dat er mensen zijn die voor hen op-

komen en hen bijstaan, zodat er iets

zichtbaar wordt van de wereld die U

voorogenstaat...

Laatonsbidden.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

• voor wie ondanks alles blijven zoeken

naarhetgoede

in iedere mens, voor ieder die ge-

looft in en werkt aan vrede en ge-

rechtigheid;

dat zij steeds meer bondgenoten

mogen vinden in hun idealen, dat

mensen zich met hart en ziel inzet-

tenvooreenbeteretoekomst...

Laatonsbidden.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Gebedoverdegaven:

God, U laat de zon opgaan over

goede en kwaden, terwijl wij onze

vijanden meestal duisternis toe-

wensen. U nodigt ons allen aan

uw tafel zonder enig onderscheid

des persoons, maar die gastvrij-

heid is ons vaak vreemd. Geef dat

wij ons open stellen voor die hou-

ding van breken en delen die Jezus

ons heeft voorgehouden en voorge-

leefd.Amen.

Communiezegen

Moge het delen van dit brood en

dezebekeronshartversterken:

dat wij, vol hoop, meewerken aan

eennieuwewereld

waar brood en recht en waardigheid

enliefdeisvoorallemensen.

Slotgebed

God, U zendt ons weer het gewo-

ne leven in met die onmogelijke op-

dracht goed te zijn voor onze vij-

anden en welwillend tegenover hen

aan wie wij een hekel hebben. Sta

ons bij om deze zo moeilijke taak

zo goed mogelijk uit te voeren in de

concrete omstandigheden van ons

leven. Mogen wij zo een bijdrage

leveren aan het leefbaar maken van

onze samenleving, vandaag en alle

dagen. En dit in de naam van de va-

der, de Zoon en de heilige Geest,

Amen

Slotlied:Gadanopweg

Ga dan op weg naar een toekomst van

vreugdeenvrede.

Zoek reisgenoten om samen die weg te be-

treden.

En valt het zwaar, steun en bemoedig el-

kaar.

Liefdeverlichtdanje schreden.

Uit de Zondagsviering in Don Bosco 23 fe-

bruari2020

Voorganger: Hermien Den Tandt – Lieve

Neukermans

Lector:BernardDeprez

WEES VOLMAAKT ZOALS UW HEMELSE VADER VOLMAAKT IS

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 31 maart 2020 om 14.00 uur

En hoe en wat gelooft u dan nog, als

Bijbelwetenschapper?

Eenbrooseneerlijkantwoord

Prof. Benedicte Lemmelijn, KU Leuven

– Faculteit Theologies en Religieweten-

schappen

Opgelet! In de Paasvakantie zijn er

geen lezingen op de dinsdagen 7

aprilen14april2020.

Dinsdag 21 april 2020 om 14.00 uur

Waar komen onze familienamen

vandaan?

Em. prof. Magda Devos, Universiteit

Gent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegangtotdedigitaleopnames.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL)vzw.

EygenHeerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

We zijn bereikbaar voor telefoons

en bezoeken van dinsdag tot vrijdag

tussen8u30en12u.

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoonnummer:016/324101

BIJZONDERE CURSUS ARTIFI-

CIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven –

Lessenvoorde21steeuw

*Donderdag 26 maart 2020: Taal-

technologie

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor

Computerlinguistiek

Locatie: Van Den Heuvelinstituut

(VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000

Leuven

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Tel.016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD



Kleur je dag met een warme lach,

de kortste weg naar je medemens.

Genietvanjedagheel intens,

droefenis verdwijnt als bij tover-

slag.

Kleurjedagmeteenopenhart,

kloppendomteomhelzen

enelkaarbetertoetewensen

Maakdezedageensheelapart.

Kleur je dag met een teder woord.

Zoeenvoudigalsmaarkan,

makenwijhierhetbestevan,

maken wij de wereld tot een beter

oord.

Kleurjedagmetkleinedingen.

Samenwordenweerbetervan.

Laten wij elkaar eens warm omrin-

gen

met deze toch zo heel gewone din-

gen.

Helemaalgratisenvoorniets!

Besteallemaal,

Ik weet niet of jullie beseffen wel-

ke bijzondere lijnen de Jezuïeten

met de hemel hebben nu een van

hen het Petrusambt bekleedt. Mis-

schien is het nog geen rechtstreekse

lijn met de Allerhoogste zelf, maar

dan toch al met een van zijn lui-

tenants. Ze verstuurden mij onder-

staande boodschap die dus "uit den

hoge"komt....

Je kan ze zelf ook recht-

streeks capteren op "in alle

dingen" (http://nikolaassintobin.-

blogspot.com/), voor één keer of

voor een permanente lijn, maar

misschien beschik je al over die lijn:

excuseerdanvoorhetstoren.

Graag een knipoog aan iedereen: be-

waarjeglimlach!

AlfonsBoey

Wat zou Ignatius van Loyola ons te zeggen

hebben over het omgaan met de crisis rond

het coronavirus?

Hemel, 14 maart 2020, aardse tijd

Dierbaremensenopaarde,

Ik zie dat jullie het moeilijk hebben

een juiste houding te vinden ten

aanzien van het coronavirus. Dat

is niet vreemd. De voorbije tiental-

len jaren heeft de wetenschap zo’n

vooruitgang geboekt, dat jullie zijn

gaan geloven dat binnen de kortste

keren voor elk probleem een oplos-

sing kan worden bedacht. Nu wordt

wereldwijd duidelijk dat dit een il-

lusie is. Voor velen onder jullie is

ditbehoorlijkverwarrend.

Zelf heb ik ruimdertig jaar gekampt

met chronische ziekte. Als algeme-

ne overste van de snel groeiende

jezuïetenorde werd ik vijftien jaar

lang dag in dag uit geconfronteerd

met alle mogelijke en onmogelijke

problemen. Ik wil jullie graag vier

tips geven omdeze barre tijden goed

door te komen. Ze zijn ontleend aan

mijneigenervaring.

1. Gehoorzaam ten tijde van dit co-

ronavirus aan de artsen, de weten-

schappers en de bevoegde overhe-

den als was het aan God zelf. Ook

al ben je het niet met hun besluiten

eens of snap je ze niet goed, heb de

nederigheid om te aanvaarden dat

het de moeite loont te vertrouwen

op hun kennis en ervaring. Het zal

je een gerust geweten geven en je

toelaten jouw bijdrage te leveren tot

deoplossingvandecrisis.

2. Hoed je voor angst. Angst komt

nooit van God en leidt niet naar

God. De angst fluistert je vaak alle

mogelijke redenen in waarom je

bang zou moeten zijn. Veel daar-

van is waar. Alleen, je hoeft er geen

angst voor te hebben. De Heer zorgt

ook nu voor jullie. Dat weet ik uit

goed ingelichte hemelse bron. De

ervaring heeft geleerd dat Hij recht

schrijft op de kromme aardse lijnen.

Durfdaarintegeloven.

3. In tijden van crisis heb je niet

minder, maar juist meer baat bij ge-

bed. Gun het je om je te laven aan

zijn liefde. Het is het beste tegengif

tegen de angst. Je kan bijvoorbeeld

bidden met wat men tegenwoordig

een podcast noemt en die mijn me-

debroeders elke dag aanbieden op

www.biddenonderweg.org.

4. Ten slotte, vergeet bij dit alles

niet te leven en te genieten van het

leven. Wat er ook gebeurt, elke se-

conde die je gegeven wordt is een

enig en kostbaar geschenk. Daar

kan het coronavirus niets aan ver-

anderen.

Met jullie verbonden in onaflatend

gebed,

+ Ignatius

Als Ignatius van Loyola zich gaat

bemoeien met het coronavirus

WINTERUUR Niet vergeten! Op

zaterdag 29 maart draaien we alle-

maal tegelijk ons uurwerk een uur

vooruit. Twee uur wordt drie uur.

En dan prutsen we niet meer aan

onzekloktoteindoktober.

Molenweekendlente

Van vrijdag 17 april 2020 - 18.00 u. tot

zondag 19 april 2020 – 16.00 u.

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest, weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len,maaien,snoeienofwieden.

Een werkweekend gelijkt op het eer-

ste zicht geen boeiend weekend en

werken is vaak iets dat mensen af-

schrikt. Maar toch is dit één van de

peilers waarop Het Molenhuis zich

staandehoudt.

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. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het inHetMolenhuisomdraait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusiefeten)

Ouder dan 18jaar: 8 euro per per-

soon,pernacht

13-17 jaar: 6 euro per persoon, per

nacht

6-12 jaar: 4 euro per persoon, per

nacht

4-5 jaar: 2 euro per persoon, per

nacht

0-3 jaar: gratis De ouders zorgen

zelfvooraangepastevoeding.

Rekeningnummer BE 89 3770 2696

1185

OpnaamvanNeleSteeno

Vermelding: Molenweekend + data

+naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij,pantoffels,zaklamp

Verantwoordelijke: Nele Steeno, te-

lefoonnummer0495/364896

E-mail: nele@moulindebellemeu-

se.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil
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“Delen doet goed", bloklettert

Broederlijk Delen deze vastentijd.

Ik kan het onderschrijven. Sinds

vorige maand is de pastorie op de

Jules Vandenbemptlaan een gedeeld

huis. De parochie en zone Hever-

lee deelt de benedenverdieping met

de Regioploeg van Leuven. Voort-

aan huist hier niet alleen de zetel en

het archief van de kerkfabriek, ver-

gaderen hier niet alleen kerkraad,

parochieploeg en parochiale/zonale

werkgroepen van Heverlee. De pas-

torie is tevens Regiohuis van Leu-

ven geworden. Hier zijn de bure-

len van Pieter, Marie, Jonas, Peter

en van mezelf gevestigd. Hier hou-

den wij overleg, bereiden wij pas-

torale activiteiten voor, hebben per-

soonlijke ontmoetingen of contac-

ten met parochies, zones en federa-

ties in hun groei naar pastorale zo-

ne.

Ik heb zelf mijn intrek op de eer-

ste verdieping genomen. Hiervoor

werd de hele familie ingeschakeld,

broers en zussen, neefjes en nicht-

jes. En wat een geluk dat ik een gro-

te familie heb. Het werd een stevige

klus.Voordezoveelstemaal.

De verhuis van de regioploeg en

mijzelf heeft wel wat op zich doen

wachten gezien de perikelen rond

de nieuwe woonst van deken Dirk

De Gendt. Maar eens hij kon ver-

huizen, ging het allemaal snel. Fi-

lip Leën van de kerkfabriek coör-

dineerde de meeste opfrissingswer-

ken, vooral schilderwerken en klei-

ne herstellingen. De ploeg van Wo-

nen en Werken, net als klusjes-

man Bart Vanluyten en schrijnwer-

ker Guido Van Roost voerden prima

werkuit.

Het aartsbisdom deed zijn duit

in het zakje. Zij lieten de twee

grootste lokalen helemaal schilde-

ren en zorgden voor een grondi-

ge beurt van de authentieke, na-

tuurstenen vloer van de gang. Ver-

lichting wordt nog aangepast. Ver-

schillende meubels werden gere-

cupereerd uit vroegere werkruim-

Vier witheren van Wonen en Werken naast de abt-witheer die de pastorie van Heverlee liet

bouwen. Ze leverden keurig werk.

tes van het vicariaat. Hierbij sta-

ken de leden van de Regioploeg mee

de handen uit de mouwen. In het

voorbije halfjaar werden meubels

door hen verschillende malen ge-

demonteerd en verhuisd, afgewas-

sen, opnieuw gemonteerd. Ook zij

zijn uitermate blij dat de rondedans

voorbij is en dat zij hun definitie-

ve stek hebben. Alles werd afgerond

meteenstevigepoetsbeurt.

Er is wel één grote verandering.

De pastorie is voortaan rookvrij ge-

bied. Het is een sinecure om de laat-

ste rookslierten en –geuren van een

sigaren rokende bewoner buiten te

krijgen. Waarschijnlijk is dit zijn

geest die hier blijft ronddwalen.

Anderzijds missen velen de warme

presentie van Leentje, zijn moeder.

Zij was de steeds aanwezige, de re-

ceptioniste aan de telefoon, de stem

aan de deurbel, de sleutelbewaarder

van vele ruimtes…We hopen dat zij

zich vlug thuis weet in haar nieu-

wewoonstteStrombeek.

Tot slot deel ik graag mijn con-

tactgegevens. Want aansluitend bij

de vastencampagne van Broederlijk

Delen wilt u misschien straks een

boodschap delen, uw vragen, info,

de kleine en grote vreugdes en zor-

gen van uw geloofsgemeenschap of

van u persoonlijk,…. Aarzel niet.

Want “Delen doet goed”. Eerlijk-

heidswijze zeg ik er in deze vasten-

tijdbij“OokmethetZuiden”.

DekenPatrickMaervoet

RegiohuisLeuven

JulesVandenbemptlaan2

3001Heverlee

gsm0460.95.63.73

patrick.maervoet@vlbm.be (werk-

adres)

patrick.maervoet60@gmail.com

(persoonlijkadres)

prleuven@vlbm.be (wanneer u een

ander ploeglid van de regio wil be-

reiken)

Een gedeeld huis

KALENDERBLAADJE

Wie de weg naar de diepte heeft ge-

vonden en daarna uit de diepte te-

rugkeert ontdekt iets verrassends.

De wereld van vormen en woor-

den heeft nu voor hem een ande-

re klank. Wat vroeger voor hem

misschien een hol woord was, een

woord-huls, is nu van leven ver-

vuld. In het zonder-woorden-zijn

werd hij geraakt door de werke-

lijkheid die eenmaal door vroegere

mensen werd aangekleed met reli-

gieuze woorden: hij, op zijn beurt

uit dezelfde diepste grond omhoog-

komend en terugkerend in de we-

reld van het woord, ontdekt in die

woorden deze werkelijkheid, ont-

dektzichzelf inhen.

W.Massa
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