
...

Endelentewisthetniet,

En de bloemen bleven bloeien, en

debomenliepenuit

Enhetwerdsteedswarmer

Enerwarenveelmeervogels

En toen kwam de dag van bevrij-

ding… De mensen keken tv en de

premier vertelde iedereen dat de

noodsituatie voorbij was. En dat het

virus had verloren! Dat iedereen

SAMEN had gewonnen!!! En toen

ging iedereen de straat op... Met tra-

nen in de ogen... Zonder maskers en

handschoenen… De buurman werd

geknuffeld, alsof hij een broer was.

En de wereld was mooier en lief-

devoller geworden. En de mensen

waren humaner geworden. En ze

hadden weer waarden en normen.

De harten van mensen waren weer

open, en dat had positieve gevolgen

Doordat alles stil had gestaan kon

de aarde weer ademen, ook zij was

genezen van wat de mensen háár

veeleerderhaddenaangedaan.

Entoenkwamdezomer....

Omdatdelentehetnietwist

Ondanksalles

Ondankshetvirus

Ondanksdeangst

Ondanksdedood

Omdatdelentehetnietwist,

leerdeiedereenopnieuw

de kracht van het leven kennen...

Deze poëzie (waaruit hierboven het

slot) komt uit Italië en is geschreven door

Irena Vella http://www.irenevella.com/.

Leeshetvolledigeartikelop

www.franciscusfrando.be/Corona.htm

Dan kan dit o.a. via de abdij van

averbode. Ga daarvoor naar vol-

gende link: https://www.youtube.-

com/user/AbdijAverbode. Dit zijn

uitzendingen uit de abdijkerk zelf

waar de vieringen blijven doorgaan

met de paters (maar zonder gelovi-

gen).

Ofwel kan je dagelijks een vie-

ring volgen van Jacques Haers

via: https://www.youtube.com/u-

ser/JacquesHaers

‘s Zondags kan je de opgenomen

mis van de Sint-Pieterskerk in

Leuven beluisteren èn bekijken

via https://www.kerkleuven.be/. Je

scrolt dan verder naar beneden tot

de afbeelding van de priester bij het

altaar en dan klik je gewoon op het

pijltjevandeeucharistieviering.

Wie facebook heeft, kan elke dag

ook een viering bekijken van pries-

ter Andy Penne uit Holsbeek

via https://www.facebook.com/an-

dy.penne.5

of die van de abdij van Grim-

bergen https://www.facebook.-

com/groups/61593270750

Wil je graag verder kunnen

vieren in deze periode?
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Ook in de Don Bosco parochie mochten

de voorziene vieringen niet meer doorgaan

in deze corona-tijd. Ingrid Wezemael en

Lieve Neukermans, twee leden van de li-

turgiegroep, maakten een samenstelling

van de voorziene viering van 22maart. De

parochianen kregen ze in hun mailbox.

Datwaardeerdenwijwel.

We geven hier een eerste deel van deze vie-

ringdoor.

Goeiemorgen!

We nemen de tijd om na te den-

ken over hoe het coronavirus ons

leven nu beïnvloedt. Er wordt ons

gevraagd om fysieke afstand van el-

kaar te houden. Toch blijven wemet

elkaar verbonden. Laten we dank-

baarzijnhierom.

Deze algemene gezondheidscrisis

laat ons scherp ervaren en inzien

hoe verweven ons leven is met dat

van anderen. God heeft ons gren-

zeloze creativiteit en verbeeldings-

kracht geschonken, ook in deze tijd

van afstand en mogelijke afzonde-

ring. Deze viering is een manier om

een betekenisvolle verbondenheid

met anderen in stand te houden -

of het nu rechtstreeks is, door mid-

del van technologie, of door er met

onzeaandachtbij tezijn?

Openingslied

Zo vriendelijk en veilig als het

licht,

zo als een mantel om mij heen ge-

slagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aange-

zicht.

Ik roep zijn naam, bestorm hem

metmijnvragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn we-

zenricht.

Wil mij behoeden en op handen

dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd

enzijd

waakt over mij en over al mijn gan-

gen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet

bereid

om, als ik val, mij telkens op te van-

gen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij

zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlan-

gen.

Spreekt Gij het woord dat mij ver-

troostinggeeft,

dat mij bevrijdt, en opneemt in uw

vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde

heeft,

wil alle liefde aan uw zoon beste-

den.

Weest Gij vandaag mijn brood, zo-

waarGij leeft

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn ge-

beden.

(Huub Oosterhuis, Gezongen Liedboek,

TenHave juli 1993)

Openingsgebed

Oog hebben voor wat velen niet

zien.

De verborgen kansen zien als een

nieuwedagdiebegint.

Mensen kunnen genezing en be-

vrijding vinden, de muur van ver-

krampte regels en doemdenken slo-

pen.

Mogen we in deze tijd bruggen

slaan, handen reiken naar allen die

nood hebben aan aandacht, zorg en

liefdevollegenade.

Eerste lezing

Erwaren eens tweemannen die in een zie-

kenhuis een kamer deelden. De ene moest

in bed liggen, de andere zat vaak bij het

raam. Aan zijn buur die in bed lag vertel-

de de man bij het raam over alles wat er

buiten te zien was: bomen, bloemen, kin-

deren… De man bij het raam was al oud

en kwam zijn ziekte niet meer te boven.

Op een dag stierf hij. De anderemanwerd

langzaam beter. Toen hij kon rechtzitten,

vroeg hij aan de verpleegster: ‘Mag ik in

die zetel bij het raam zitten?’ De verpleeg-

ster bracht hem naar de zetel. Toen riep de

man: ‘Hoe kan dat nu? Ik zie alleen een

muur! Toen mijn buur hier zat, vertelde

hij me honderduit over alles wat er te zien

was.’ Toen zei de verpleegster: ‘Je vriend

was een blinde man. Hij dacht dat zijn

verhalen jegoedzoudendoen.’

(Uit “Een parel voor elke dag” C. Leterme)

Duiding

In het verhaal hierbij gaat het over

een blinde man die echt blind is,

maar die ‘ziet’ wat zijn buur in het

ziekenhuis nodig heeft. Hij ‘zag’

hoe hij zijn buurman kon opmon-

teren. Daarom vertelde hij hon-

derduit over alles wat door het raam

van het ziekenhuis te zien was, een

raam dat uitgaf op een blinde muur.

Wijkrijgenweerwoord

Wij krijgen weer woord, weer vuur

enweermoed,

wij krijgen weer oog, weer zicht

hoehetmoet,

wij krijgen weer stem, weer oor en

weerkracht,

wij krijgen weer licht, weer ziel en

dielacht.

Wij krijgen weer grond, weer brood

enweerrecht.

wij krijgen weer naam, weer geest

endievecht,

die vecht om behoud, die weerbaar

wilzijn,

die ademt geluk, die krijg je niet

klein.

En al wat je bent je geeft en je doet,

vergeet niet het is gekregen tegoed.

het brood en de hand, de lamp ende

voet,

die goed ermee doet, die goeddoen

ontmoet.

Don Boscogemeenschap - 4de zon-

dagvandevasten

Uit de viering opgemaakt voor zondag 22

maart2020 (Deel 1)
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* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

In overleg en samenspraak met de

academische overheid van KU Leu-

ven heeft het bestuur van UDLL

jammer genoeg moeten beslissen

geplande lezingen van het Alge-

meen Programma tot nader order te

annuleren, uiteraard omwille van

de escalerende situatie in verband

met het coronavirus SARS-CoV-2

Verdere geplande lezingen van het

Algemeen Programma - april en

mei

We houden u tijdig op de hoogte van het

al dan niet voortzetten van de lezingen

na de paasvakantie. Zoals u ongetwijfeld

begrijpt zal dit afhangen van de evolutie

van het risico op besmettingen met het co-

ronavirus SARS-CoV-2 en van de maatre-

gelenvandeoverheid.

Dinsdag 21 april 2020: Waar komen

onze familienamen vandaan?

Em .prof. Magda Devos, Universiteit

Gent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Dinsdag 28 april 2020: Egypte: de

bouw van de piramides als bouw-

kundige krachttoer.

Dhr. Marc De Block, De Block Enginee-

ring

Dinsdag 5 mei 2020: (Over)leven

binnen de planetaire grenzen. De

transitie naar rechtvaardige duur-

zaamheid.

Dr. Peter Tom Jones, KU Leuven – Een-

heidDuurzaamMaterialenbeheer

Dinsdag 12 mei 2020: Bier en bier-

gist – verleden & toekomst. Hoe on-

derzoek leidt tot superieure nieuwe

gisten – en beter bier

Prof. Kevin Verstrepen, KU Leuven – Fa-

culteitBio-ingenieurswetenschappen

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL) vzw.

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

Openingsuren: Van dinsdag tot

vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoonnummer: 016/32 41 01

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

‘Leuven helpt’ roept vrijwilligers op

om mensen steun te bieden in deze

tijden van corona.&nbsp;

‘ leuven.helpt@leuven.be ‘

Boodschappen doen voor een ou-

dere buur, de hond uitlaten, naar

de apotheek gaan, maaltijden rond-

brengen, brieven schrijven, telefo-

neren met een oudere persoon die

thuis moet blijven of in een rust-

oord zit zonder bezoekers. Het zijn

allemaal dingen waar sommige Leu-

venaars nood aan hebben, en ande-

ren bij willen helpen.

“Om vraag en aanbod op elkaar af te

stemmen en voor zo veel mogelijk

mensen iets te betekenen, hebben

we ‘Leuven Helpt’ opgericht” zegt

burgemeester Mohamed Ridouani.

Op de website worden alle vragen

gebundeld en zie je hoe je als vrij-

williger kan helpen. Mensen die

hulp nodig hebben, kunnen hun

vraag discreet stellen.

Dat kan ook telefonisch op 016

27.27.72

Leuvenaars die in hun buurt men-

sen willen helpen, kunnen op ‘Leu-

ven Helpt’ ook een kaartje downlo-

aden om bij buren in de bus te ste-

ken.

De stad heeft – dankzij vrijwilli-

gers onder de stadsmedewerkers –

ook een callcenter opgestart voor

vragen. Dat is bereikbaar via 016

27.27.72 of corona@leuven.be.

(hsb – Krant Het Nieuwsblad 16 maart

2020)

Leuven helpt

Blijf in uw kot!

Niet makkelijk, hé?

Hij isoveralgeweest,

hijdieallesheeftverloren,

hijdienooit ietsheeftbewaard.

Haal flessenuitdekelder

enhaalmuziek inhuis.

Laat iedereenhethoren:

de reiziger is thuis.

(BoudewijndeGroot)

De Sint-Franciscusgemeenschap

nam, wegens de corona-crisis in

intieme kring, op 25 maart 2020

afscheid van de heer Jos Brems,

geboren in Zelem op 22 mei 1949

en overleden op 20 maart 2020

in Wijgmaal in het woonzorgcen-

trum Wijgmaalbroek. Aan alle bu-

ren, vrienden en familie bijzonde-

re dank voor hun jarenlange begrip

en steun.

Tothet laatste toewilde je leven,

door je sterkewilhiertoegedreven.

Jegeestnogopvollekracht

maar over je lichaam had je geen macht.

Slaapzacht lievepapa.

JonathanenAnneleen

We hebben ons leven samen volle-

dig geleefd.

Het was de liefde die ons dreef.

Het was de zin van ons bestaan

de rechtvaardiging,

de roeping,

de vervulling.

We hoorden bij elkaar van de eerste

blik, zielen verwant.

We hebben onze weg gezocht en ge-

vonden, letterlijk en figuurlijk.

Er rest vrede, voldoening voor de

eeuwigheid.

Een goed mens was onder ons.

Ik heb hem mogen beminnen.

Mijn liefde was mijn antwoord op

de zijne.

Je eeuwig dankbaar voor wat je me

geschonken hebt,

Mia

De reiziger is thuis... Jos Brems

Of de activiteiten echt kunnen doorgaan

in deze coronatijd hangt af van wat de

overheid zal beslissen voor de tijd na 3

april enhoehetvirusevolueert.

Activiteiten 2020

17 – 19 april 2020: Molenweekend

lente

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. De klus-

jes die we doen zijn geen grote wer-

ken, maar het dagelijks onderhoud

zodat Het Molenhuis en haar om-

geving een plaats blijft waar ieder-

een thuis kan komen.

Nele Steeno en Helga Hoeterickx –

0495/36.48.96 – nele@moulindebelle-

meuse.be

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen

lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaan-

se dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend

zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaag-

se

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzw Moulin de

Belle Meuse

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

Molenhuis Bérismenil

Omwille van het coronavirus had-

den wij onze bijeenkomsten van

maart geannuleerd.

Voor april gaan we nog beslissen.

De kracht die naar God toe trekt, is de lief-

de.Hoe hoger haar graad is, des te dieper is

zij in de ziel verankerd, des te innerlijker

is de ziel door God gegrepen. Over de tre-

den van de trap stijgt de ziel op naar God,

dit wil zeggen tot de vereniging met Hem.

Hoe hoger zij naar God opstijgt, des te die-

per daalt zij af in zichzelf: de vereniging

vindt plaats in het binnenste in de ziel,

indediepstegrondvandeziel.

Edith Stein

Meditatie in april: op maandag 13 en

maandag 27 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:

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

KALENDERBLAADJE

Op een dag zal het heden verleden

zijn, zal men spreken over de gro-

te tijd en over de naamloze helden

die geschiedenis hebben gemaakt.

Ik zou willen dat men wist dat er

geen naamloze helden zijn gewee-

st, dat het mensen waren die een

naam, een gezicht, hun verlangens

en hun hoop hadden, en dat daar-

om ook het lijden van de minste on-

der hen niet geringer was dan het

lijden van de grootste wiens naam

blijft voortleven. Ik zou willen dat

ze jullie allen steeds bijblijven als

kennissen, als familieleden, als je-

zelf.

Ja, ik zou willen dat men hen niet

vergat die trouw en standvastig ge-

streden hebben, hier en in den

vreemde, en die gevallen zijn.

Julius Fucik, Tsjechoslowakije

Geboren in Praag op 23 februari

1903, terechtgesteld op 8 september

1943 in Berlin-Plötzensee.
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