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Ook in de Don Bosco parochie mochten

de voorziene vieringen niet meer doorgaan

in deze corona-tijd. Majo Werrebrouck en

Ingrid Wezemael, twee leden van de litur-

giegroep, maakten een samenstelling van

de viering van Palmzondag 5 april 2020.

Majo brengt een getuigenis over haar reis

naarColombia.

Een verder deel van de viering verschijnt

involgendparochieblad.

Openingslied - Hier wordt het land ge-

zocht

Hier wordt het land gezocht waar

wijgelijkenzijn,

niemand apart en geen kleuren die

minderzijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij

elkaarverstaan,

handen die wenken en ogen die

opengaan.

Hier wordt de Stem gehoord die

nognietklinkenmag:

mensen die hopen op ooit hun be-

vrijdingsdag.

Woordje

Op 28 januari 2020 vertrok ik naar

Colombia met in het vooruitzicht 2

maanden bij mijn dochter Sara en

haar echtgenoot Freddy te zijn en

zelfs een week op tocht te gaan naar

Santa Marta (Noorden van Colom-

bia)samenmethen.

Maar allerlei factoren hebben ge-

maakt dat Freddy alleen is vertrok-

ken naar het congres Democracia y

Paz in Santa Marta. Het Nationaal

Netwerk voor Democratie en Vrede

is een organisatie die inzet rond so-

ciale en ecologische thema’s waar-

bij, onder andere, mensenrechten

en de toepassing van het vredesak-

koord. Ik heb daar vorig jaar reeds

over verteld dat het vredesproces

na de ondertekening, dode letter is

gebleven voor gewone mensen. Zij

wachten nog steeds op grond, want

daar ging het uiteindelijk om, 50

jaargeleden.

Ondertussen heb ik wat mensen,

die daar in organisaties werken, le-

ren kennen en vang je hier en daar

wat op. Zoals iemand die bij de au-

tonome regionale milieudienst (die

door de overheid ook ondersteund

wordt) werkt en contact zocht met

Freddy om van gedachten te wisse-

len en ook om strategieën te bekij-

ken. Er werd ook stevig gediscussi-

eerd met mensen van een organisa-

tie die blijkbaar dicht aanleunt bij

de guerilla en waar gewone mensen

in Pasca dan de gezonde reactie heb-

ben: geen inmenging, want dat leidt

onsweernaaroorlog.

Maar het hele netwerk van onder-

steuning voor de Paramo’s waar

zowel de Fundación als “Grond-

gebied van vrede” deel van uitma-

ken, komt zowaar op de helling te

staan. Er mag geen hint van onder-

steuning door de guerilla aanwe-

zig zijn. De mensen zijn daar al-

lergisch voor. Maar ja dat belet niet

dat er van alles moet gedaan wor-

den om de Paramo’s te beschermen.

En de mensen zijn betrokken par-

tij, vooral boeren die zo hoog in de

bergen, tegen de Paramo’s liggen,

willendiegrondookgebruiken!

En dan is de “delimitación” (= be-

grenzing) een zeer actueel thema.

Toen ik er vorig jaar was, heb

ik zo’n studiedag rond delimita-

ción, waarvoor de Casa cultural

in Guchipas gastheer was, meege-

maakt!

En de overheid wil een volledig

verbod, maar die hebben een ver-

borgen agenda omdat zij dan kun-

nen doen wat zij willen. Mis-

schien de boel verkopen aan Nest-

lé, waarbij de hele voorraad zoetwa-

ter verkocht wordt? Of petroleum,

of mijnbouw? Dus ook daar zijn de

mensenzichbewustvan.

En het thema is niet zwart-wit te

benaderen, het is eerder grijs… wat

heel dikwijls is in het leven. Wat ik

vooral gezien heb bij Freddy, Sara

en de vele mensen waarmee zij om-

ringd zijn, is de niet aflatende inzet

en het geloof en de trouw om verder

te doen ondanks alle moeilijkheden

op hun persoonlijke weg alsook op

de maatschappelijke weg die zij nu

meemaken.

Er zijn ook positieve zaken ge-

beurd. Zij mogen deel uitmaken

(als Fundación) van een studie door

de universiteit van Cundinamar-

ca uitgevoerd. De bedoeling is een

historische studie te maken van

het water in de streek van Pasca.

Zij zijn één van de pilootprojecten.

Dus willen zij samen met de 2 col-

leges (middelbare scholen) van Pas-

ca en de mensen die verantwoor-

delijkheid nemen in de vele orga-

nisaties van Aqueducten en Juntas

overal bij de mensen langsgaan om

voor verhalen, foto’s, kaarten van

de streek waar bronnen, waterlopen

zijn, enz… in kaart te brengen. Het

is een vrij uitgebreide situatie en

zal een groot gebied bestrijken van

de gemeente Pasca met z’n 23 ge-

huchten(veredas).

Buiten onze wandelingen af en toe

in dit meer dan groen gebied heb-

ben wij niet veel gedaan. In het be-

gin hadden we nog de vrijheid om

naarde stad te gaan voor boodschap-

pen en af en toe een “guilty plea-

sure”, een ijskoffie - wat ik daar

heerlijk vind - , maar naargelang

het coronavirus dichterbij kwam

(niet letterlijk maar landelijk) wer-

den in Colombia ook allerlei beper-

kingen opgelegd. Een drietal weken

geleden werden de scholen, colle-

ges en universiteiten gesloten, en-

kele dagen nadien ook de casa cul-

tural. Geen cursussen meer van cir-

cus en muziek, geen acrobatische

yoga meer. De internetklas geslo-

ten. Alle mensen boven de 60 moch-

ten niet meer op straat rondlopen

alsook kinderen-jongeren onder de

18jaar.

Het weekend waarna ik vertrok, was

er een volledige lock-down van Bo-

gotá en Cundinamarca aangekon-

digd. Het was een lang weekend

(San José is bij ons de heilige Jozef)

en de burgemeester van Bogotá wou

voorkomen dat iedereen de stad uit

zou trekken naar het platteland en

op maandag terug zou komen. Dus

ophokplicht! Daar heb ik het re-

sultaat van gezien en ervaren want

mijn vlucht vertrok maandag 23

maart…. en ik benmet privaat trans-

port naar de luchthaven gebracht

met fotokopie van paspoort en tic-

ket van mijn vlucht om door te

kunnen aan de vele politiepatrouil-

les en militaire barrières. Er was

bijna geen mens op de autostrade,

alleen wat vrachtvervoer en taxi’s.

De enkele bussen van het openbaar

vervoer stonden leeg aan de hal-

tes. Die 80 à 90 km waar wij met

onze wagen in het beste geval rond

de 3 uur voor nodig hebben om

naar de luchthaven te rijden heb-

ben we op 1,5 uur gedaan. Nooit

gezien, nooit meegemaakt. Dat was

een voordeel maar ik was uren te

vroeg in de luchthaven. Maar ook

daar met de nodige bewijsstukken

mocht ik binnen maar onmiddel-

lijk werden mijn handen met anti-

bacteriële gel behandeld. Niets aan

hetongewisseoverlaten.

Maar ik ben gewapend met mond-

masker en gel en werkhandschoe-

nen op het vliegtuig geraakt en ‘s

anderendaags geland in Schiphol,

met dan een aantal treinen om in

Antwerpen te geraken en vandaar

naar Leuven met de boemel over

Aarschot. Een dag later, iets na 16:00

uur is de trein Leuven binnenge-

rold en Pieter stond mij op het per-

ron op te wachten. Gelukkig want

ik zag het niet zitten om met mijn

valiezen over straat te voet te gaan

naeenreisvanmeerdan24uur.

Thuis nu, in quarantaine, is niet

gemakkelijk omdat je veel alleen

zit. Pieter doet boodschappen en

wij hebben een diepvriezer. We

gaan het nog wel een tijdje uithou-

den maar de emotionele en menta-

le druk is groot. Ik hoop dat ieder

van jullie dit goed kan doorkomen

enwijzienmekaarterug!

Omtrouw

Wijbiddenomtrouw,

dat wij ons niet laten scheiden van

deliefdeGods,

en dat wij daarom vasthouden aan

hetrechtvandeminsten.

Dat wij niet buigen, niet door de

knieën gaan voor goden zonder

hartzeer, voor machten zonder me-

dedogen,

maar dat wij ons blijvend hechten

aan die Ene, die in ons openhoudt

de pijn om zijn allerliefste mensen

die altijd weer in doodsnood zijn.

Wijbiddenomtrouw.

dat wij blijven aan de zijde van hen

die vechten voor voedsel en vrede.

Dat wij met hen de duiven voeren

ennietdehaviken.

Dat wij daarom geen vertrouwen

schenken aan de machthebbers in

hun gang over lijken, maar dat wij

wedden op de machtelozen in hun

hang naar bevrijding. (Jan van Opber-

gen)

Don Boscogemeenschap – Palm-

zondag

Uit de viering van zondag 5 april 2020

(Deel 1 )

Samenstelling Majo Werrebrouck en In-

gridWezemael

Beter onvolmaakt en echt

dan gemaakt volmaakt

bzn

WIJ DELEN APPLAUS, TEGENSTAND EN TROUW Jes.50,1-4, Fil.2,6-22, psalm 22
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Er is voor de contemplatie geen godsvoor-

stelling, maar ook geen godsprobleem.

Men kan zelfs niet zeggen dat in de con-

templatie God verwacht wordt, want om

Godteverwachtenmoetmeneenbeeldvan

Hem hebben. Dit ontbreekt nu juist. Er

wordt aan de verwachting geen grens ge-

steld, zelfs niet de grens die het beeld is;

de horizon wordt open gehouden en hier-

door richt de contemplatie zich op po-

sitieve wijze niet naar een voorstelbare

godheid of een voorstelbaar hiernamaals,

maar naar een ongenoemde en onnoemba-

re volheid van zin, die alle beperkte zinge-

ving te boven gaat en daarom als een ge-

schenkuitde leegteverwachtwordt.

Verhoeven

Meditatie in april: op maandag 27

april 2020. In de meimaand: maan-

dag 11 en maandag 25 mei 2020.

Omwille van het coronavirus kun-

nen bijeenkomsten worden gean-

nuleerd.

We komen samen ter meditatie om

20 u. in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Tierra Libre deelt kennis en verde-

diging van landrechten in Colom-

bia

In juli 2019 trokken twaalf vrijwilli-

gers van Broederlijk Delen richting

Colombia voor een inleefreis. Ze be-

zochten er onder andere Tierra Li-

bre, een agro-ecologische boerderij

die een brede werking heeft en inzet

op vorming van boeren en verdedi-

ging van grondgebied. Opvallend is

dat er veel kracht kan uitgaan van

de lokale gemeenschap. Tierra Libre

slaagde er op één maand tijd in om

de inwoners van een grote stad te

overtuigen om in een referendum

tegen oliewinning via fracking te

stemmen.

Het bezoek inspireerde deelneem-

ster Sonja tot dit tekstje:

‘De oprichters van Tierra Libre zijn alle-

maal universitair geschoold. De praktijk

van de landbouw hebben ze geleerd bij de

boerenzelf.’

‘Een boer wordt in de Colombiaanse

grondwet niet gezien als rechtspersoon.

Soevereiniteit begint nochtans met erken-

ning.’

‘Woorden die ik neerschreef op de finca

vanTierraLibre.

Ik markeerde ze, zodat ze loskwamen uit

al mijn andere noties van die dag. Toen

pas zag ik een vreemde schakel tussen de

uitspraken.’

‘De academicus erkent wie door de staat

wordt verworpen en gaat bij hem in de

leerschool.

De boer leert werken volgens de principes

van de agro-ecologie en vindt zijn diepste

roots terug. ‘

‘Dewin-winsituatie isaandoenlijk.

Intermenselijkkanhetooktellen.

Dit is een reuzenstap in de evolutie van

eensamenleving.’

Sonja – deelneemster inleefreis Colombia

2019

Uit: Vastenkalender ’40 dagen delen

voor meer’ van Broederlijk Delen –

6 april 2020

TIERRA LIBRE

Hierbij eenwarme oproep omvolgende pe-

titie teondertekenen :

De noodoproep #SOSMoria, een

initiatief van de Nederlandse huis-

arts Steven van de Vijver en gy-

naecologe Sanne van der Kooij. Zij

waarschuwen voor een medische

en humanitaire ramp op de Griekse

eilanden met mogelijk duizenden

slachtoffers. 'Als we niks doen, heb-

ben wij als Europeanen een mense-

lijk drama op ons geweten. We ston-

den erbij en keken ernaar.'

Meer info:

https://www.dewereldmorgen.be/

artikel/2020/03/27/nederlandse-

artsen-voorkom-corona-ramp-in-

europese-vluchtelingenkampen/ -

https://www.sosmoria.eu/

Lesbos/Lesvosfonds : BE64 0004

5616 7152

Op de website van Caritas-Vlaan-

deren kan je lezen over de nood-

hulp aan organisaties die werken

met dak- en thuislozen. BE80 7765

9023 3377

NOODOPROEP #SOSMoria

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Tijdelijk geen activiteiten wegens

corona

Tot en met 31 mei 2020 zijn er geen acti-

viteiten bij Vormingplus Oost-Brabant

Op die manier willen wij meehel-

pen aan het indijken van het coro-

na-virus en de meest kwetsbaren in

onze samenleving beschermen.

Zorg goed voor jezelf en de anderen

door afstand te bewaren.

Vormingplus

Paul van Ostijenlaan 22-24 – 3001 Hever-

lee

Telefoon: 016 525 900 (Van maandag tot

donderdag9u. tot 17u.)

https://www.vormingplusob.be

Of de activiteiten echt kunnen doorgaan

in deze coronatijd hangt af van wat de

overheid zal beslissen en hoe het virus

evolueert.

Activiteiten 2020

17 – 19 april 2020: Molenweekend

lente AFGELAST

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen

lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels AF-

GELAST

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

Bankrekening van vzwMoulin de

Belle Meuse

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

Molenhuis

Bérismenil

EN ONZE DIEREN?

Coronacrisis: bel naar 0800/533

met vragen over uw huisdier

Bereikbaar elke werkdag

tussen 9 u. en 18.30 u.

Hopelijk zijn u en uw naasten nog

in goede gezondheid. Ik hoop het

van harte…

Het is belangrijk om in tijden als

deze allemaal onze verantwoorde-

lijkheid op te nemen. We moeten er

zijn voor elkaar en voor de dieren,

nu meer dan ooit.

We hebben beslist een 0800-num-

mer te lanceren, omdat wij willen

helpen.

Wij willen mogelijke ongerustheid

wegnemen bij de mensen. Wij wil-

len er zijn voor iedereen die (een

hart voor) dieren heeft. Op onze

website kan je al heel wat antwoor-

den vinden. (info@gaia )

We zijn er voor jullie!

Met diervriendelijke groeten,

Michel Vandenbosch, voorzitter van

Gaia

Wij melden jullie het overlijden

van onze trouwe medewerker in de

parochie: Camiel De Vis

Hij overleed op vrijdag 3 april 2020.

Er zal een dienst zijn in het Don

Boscocentrum op een af te spreken

datum na de coronacrisis.

Jullie worden op de hoogte gehou-

den.

JefWauters

Inzachtheiduniek

Inbescheidenheidbijzonder

De lentekreeg

eenonverwachtewending

Altijd tevroeg

kruist eenafscheidonspad

Maardankbaar

Omwathijvooronsbetekendheeft

Instiltevanonsheengegaan

Camiel De Vis, geboren in Asse op

24 februari 1928, overleed te Leuven

op 3 april 2020.

Hij was de echtgenoot van Ma-

ria Blervacq. Zij zal hem erg mis-

sen. Ook zijn vier kinderen en de

schoonkinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen, delen in het

verdriet. En voor zijn broers, zus-

sen, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten, is dit heengaan

ook aangrijpend.

Op de overlijdensbrief staat ook ver-

meld: Van zodra het mogelijk is zal er

eendatumbepaaldwordenvoordeherden-

kings- en afscheidviering. Daartoe zal u

allenuitgenodigdworden.

Dank alvast voor de vele steunbetuigin-

gendiewereedsmochtenontvangen.

Rouwadres: Fam. De Vis p/a Begra-

fenissen Pues, Eikestraat 2 – 3020

Winksele –Delle 016-60 15 06

condoleren: www.pues.be

Overlijden in de

Don Bosco-parochie

Kleur je dag met een warme lach,

de kortste weg naar je medemens.

Geniet van je dag heel intens,

droefenis verdwijnt als bij tover-

slag.

Kleur je dag met een open hart,

kloppend om te omhelzen

en elkaar beter toe te wensen

Maak deze dag eens heel apart.

Kleur je dag met een teder woord.

Zo eenvoudig als maar kan,

maken wij hier het beste van,

maken wij de wereld tot een beter

oord.

Kleur je dag met kleine dingen.

Samen worden we er beter van.

Laten wij elkaar eens warm omrin-

gen

met deze toch zo heel gewone din-

gen.

Helemaal gratis en voor niets!

Thema tijdens een CM-ziekenzorgvakan-

tie

Samen onze

dag kleuren

Men kan niet zonder meer zeggen:

waar mensen zich bevrijden van

hun onderdrukkers, waar mensen

door anderen bevrijd worden, daar

is God.

Dat is alleen het geval waar bevrij-

ding voortkomt uit een hernieuw-

de levenshouding. De geschiedenis

heeft ons al talloze malen laten zien

dat mensen die zich bevrijden van

hun onderdrukkers vaak zelf weer

tot onderdrukkers uitgroeien. Dan

is het alleen een opschuifsysteem

zonder dat de mensen in kwestie

echt vrij worden.

De waarlijk grote mens is hij die

niemand overheerst en die door

niemand overheerst wordt, zegt

Kahlil Gibran.

S. Konijn
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MAAK HET VERSCHIL

Seniorama Vanden Tymplestraat 35

–3000Leuven

Het vaste personeel is aanwezig en telefo-

nischenviamailbereikbaar.

Telefoon016222014

https://www.seniorama.be

Wat een vreemde tijden...het coro-

navirus is overal. Bedrijven, scho-

len... moeten sluiten, hele secto-

ren worden getroffen. We voelen

ons allemaal machteloos. Hopelijk

gaat het goed met jou en je fami-

lie. En hopelijk vind je toch de

nodige ernergie om te werken en

te helpen waar het kan. We delen

graag met jullie onderstaande op-

roep.Staysafe

VanwegeSeniorama

Maakhetmee:mondmaskers

MAAKbar coördineert, samen met

de stad Leuven, het maken en verde-

len van mondsmaskers voor hulp-

verleners. We spraken ons netwerk

aan, verspreidden het nieuws via

sociale media... Dank ook aan Qrios

opleiding mode om mee te zoeken.

De vraag blijft groot. Vanmorgen

belde nog een arts van het UZ Leu-

ven met de vraag naar onze mond-

maskers. Op dit moment zijn er

270 vrijwilligers achter de naaima-

chine mondmaskers aan het stik-

ken volgens het FOD patroon. Er

zijn 40 vrijwillige fietskoeriers die

rondrijden en pakketjes met materi-

aal brengen en terug ophalen, on-

der begeleiding van Wouter Flori-

zoone. De pakketjes worden van-

uit MAAKbar gemaakt door Corine.

Het call centrum en de opvolging

draait van uit het thuisadres van

Magda Peeters. Melissa van de stad

zorgt dat de afgewerkte mondmas-

kers bij de hulpverleners worden

bezorgd. Sylvia van de stad zorgt

voor de aanvulling materiaal, stic-

kers, enveloppen. Alles loopt ge-

smeerd en vanop grote fysieke af-

stand. De nood is echter nog groter

dan wat wij nu kunnen aanbieden.

Hoekanjijhelpen?

-Word fietskoerier en bezorg pak-

ketjes indebrievenbussen.

-Naaimeemondmaskers!

-Biaislint liggen? Laat het ons we-

ten!

-Deelditbericht!

Mailnaarinfo@maakbar.org

Hartelijkdank,

TeamMAAKbar

3FEDERATIE FRANDO

‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric

Bouts is en blijft de kers op de taart

bij een bezoek aan de Sint-Pieters-

kerk van Leuven. Wonder hoe dat

doek door de eeuwen heen bewaard

is gebleven, aandacht kreeg, be-

schermd werd, een ereplaats kreeg

in deze kerk. Dat gegeven op zich

zegt al genoeg. Wie er naar kijkt

wordt naar de Late Middeleeuwen

getrokken en mag iets van de ma-

gie voelen van de toenmalige schil-

derkunst doorheen de pennentrek-

ken van een ‘klassenbak’. Een Luc

Tuymans van toen. Of vervang de

naam maar met je eigen actuele fa-

voriet. Een religieus thema geeft

een inkijk in de toenmalige samen-

leving. In feite gebeurde het niet

anders doorheen de voorbije twin-

tig eeuwen. Kunstenaars plaatsten

dikwijls zulke Bijbelse taferelen in

een voor die tijd hedendaags kleed-

je. Net zoals vandaag opera’s een he-

dendaagse interpretatie aangemeten

krijgen. En de bedoeling is niet an-

ders: de universaliteit en tijdloos-

heid van het eigen verhaal of eigen

boodschapnaarvorenhalen.

Dat brengt mij bij mijn punt: met

welke ogen bekijken wij vandaag

het ‘Het Laatste Avondmaal’? Als

een waardevol reliek uit vroegere

tijden? En dat is het ook. Of als een

kunstwerk dat zijn diepreligieuze

en diepmenselijke boodschap pro-

beert weer te geven over alle eeuwen

heen?

Een boodschap uit het verle-

den

U hoeft niet te kiezen. Bekijk het

maar met je eigen ogen, net zo-

als ik het nu doe en aandacht heb

voor beide elementen. Ik beperk

mij hierbij wel tot het centrale pa-

neel van het gelijknamige werk van

Dieric Bouts: het Laatste Avond-

maal zelf. Eigenaardig genoeg val-

len mijn ogen niet op de centrale

figuur. Ze vallen op de vier perso-

nen in de coulissen, de sponsors

van toen. Wat hebben ze zich goed

in de aandacht gewurmd. Ze spelen

schijnbaar de rol van dienstperso-

neel, maar zijn toch prominent op

het doek aanwezig. Ze roepen bij

mij het beeld van een Amerikaanse

persconferentie op: een schare zwij-

gende ondergeschikte verantwoor-

delijken die lippendienst verlenen

of supporters die vaak alleen met

lichaamstaal de boodschap van wie

aan het woord is, mee onderschrij-

ven. Soms trekken ze zelf meer de

aandacht dan dat de boodschap on-

derlijndwordt.

Persoonlijk weet ik mij niet zo-

zeer aangetrokken door de frêle Je-

zusfiguur wiens kapsel haarfijn de

toenmalige mode in beeld brengt.

Het trekt mijn aandacht weg van

die goddelijke Persoon en het pries-

terlijke, rituele gebaar waarmee hij

het brood zegent. Hier is het de

schilder uiteindelijk om te doen.

We zien de twaalf leerlingen dit

moment ieder op eigen wijze bele-

ven, met piëteitsvolle vroomheid,

in zichzelf gekeerd, soms wegdro-

mend, mijmerend vanuit het eigen

perspectief, de Jezusfiguur bewon-

derend of nors zoals Judas “Hoe

lang gaat dit nog duren?” Een veel-

heid aan gelaatsuitdrukkingen en

belevenissen die laten vermoeden

hoe belangrijk dit moment is. Of dat

vandaag de uitdrukking zou kun-

nen zijn van zovele belevingswij-

zen van de gedachtenis van dit Laat-

ste Avondmaal wanneer gelovigen

zich verzamelen in de eucharistie.

Wellicht ook toen in de tijd van Die-

ricBouts?!

Elk bijbels tafereel dat in een bepaal-

de tijd in het verleden geplaatst wer-

d, had in zich de mogelijkheid om

voor de mensen van toen zijn bood-

schap te openbaren. Maar als mens

die leeft in 2020weet ikmij toch ook

vervreemd van deze scène. Net zoals

bij een gepolychromeerd beeld laag

na laag kan verwijderd worden om

tot de originele schildering van het

personage te komen, zou ik dat wil-

len doen met elk kunstwerk van Je-

zus dat in een bepaald tijdskader is

geplaatst. Dat de ware Jezus nu op-

staat. De Jezus die weet dat Hij ver-

raden is, die weet dat zijn dood na-

kend is en die zijn testament wil

meegeven. Ik wil de dramatiek en

tragiek van dat moment voelen, de

gedachten en gebeden van die Jezus

horen en van de mensen rondom

Hem. Ik wil weten wat Hij zijn leer-

lingen op het hart drukt of hoe Hij

nog gelovig in het leven kan staan

metalleswatopHemafkomt. Ikzou

erbij willen zijn, gefascineerd door

de geladenheid van zijn gebaar: bre-

ken en delen…en geven. Wie schil-

dert mij dit vandaag? Dat is niet al-

leen een opdracht voor een kunste-

naar van deze tijd. Dat is een op-

dracht voor al wie met die Jezus

ronddetafelgaatzitten.

Waardering en dank

Omdeze redenwaardeer ik ten zeer-

ste de keuze van museum M dat het

schilderij van Dieric Bouts in zijn

eigen historisch en religieus kader

blijft hangen: de prachtig gerestau-

reerde Sint-Pieterskerk. Net zoals de

vele andere topstukken die getoond

worden. Ik dank namens de Kerkge-

meenschap alle overheden, instan-

ties en personen die deze restauratie

mogelijk hebben gemaakt en net als

de dienstknechten op het schilde-

rij nauwlettend toekijken. Ik dank

al wie met het kunstenaarstalent

en het genie van een Dieric Bouts

meegewerkt hebben aan de restau-

ratie binnen en buiten: door decora-

ties weer haarfijn te laten oplichten,

door zwijgende stenen te laten spre-

ken of door hedendaagse aanpassin-

gen een bezoek aan de kerk in ei-

gentijdse omstandigheden te laten

plaatsvinden. Ik dank alle plaatselij-

ke medewerkers van de parochie die

werklui en restaurateurs binnen-

lieten, de weg wezen en toezicht

hielden, kerkgangers die hier ba-

den en vierden tussen stellingen en

stofschermen met het geluid van de

werkzaamheden op de achtergrond.

In feite zijn wij dank verschuldigd

aan elke belastingbetaler die met

haar of zijn bijdrage deze restau-

ratie en de bescherming van zulk

belangrijk religieus, historische en

cultureel erfgoed van eigen bodem

mogelijkmaakte.

Een zegenend gebaar dat ook

ons mag raken

Maar de grootste opdracht wacht

ons allen die gefascineerd raken en

zijn door de centrale figuur van het

Laatste Avondmaal. Wij verzamelen

ons aan deze tafel, aan dit altaar, tel-

kens om de gedachtenis aan die Je-

zus en dit moment levend te hou-

den. Wij laten Zijn woorden na-

zinderen: “Doet dit om Mij te ge-

denken.” Wij verzamelen ons hier

in deze kerk en elke kerk om Zijn

woorden en Zijn gebaar telkens mee

te nemen naar het leven van elke

dag, Zijn breken en delen waar te

maken in elk brekend en delend ge-

baar dat deze wereld menselijker, en

dus goddelijker mag maken. Zijn

gebaar dat mensen wil binnenlei-

den in Zijn vertrouwen dat liefde,

geloof en hoop samenbalt. Zijn ge-

baar van breken en delen dat men-

sen wil inspireren om in alle tijden

en op alle plaatsen brekend en de-

lend in het leven te staan. En zeker

met de zwaksten en kleinen. Anders

zouden wij die figuur van een Jezus

tekortdoen.

Ik bid dan ook tot slot dat het zege-

nend gebaar van Jezus op het schil-

derij van Dieric Bouts zich niet al-

leen over het Brood uitstrekt, maar

ook over elk van ons. Dat dit gebaar

ons mag raken. Dat dit Brood ons

mag blijven voeden. Dat Zijn testa-

ment mag blijven spreken over ge-

neraties heen die dit schilderij met

eigenogenzullen

bekijken en bewonderen. Dat is

mijnwens.

Maar vooral waag het er maar op.

Durf dit schilderij met eigen ogen

tebekijken.

PatrickMaervoet

DekenvandePastoraleRegioLeuven

HET LAATSTE AVONDMAAL - Met eigen ogen zien

Christelijke meditatie - Uit de bezin-

ning van Week 5 – zondag 5 april

Vandaag lezen we in de eucharistie

het hele lijdensverhaal, van het Laatste

Avondmaal tot Jezus die zijn geest geeft

ophetkruis.

Verlies lijden

Allemaal hebben we geweten , of

zullen we weten, wat het is om het

verlies te lijden van iemand waar we

intens omgeven enwat het betekent

om te leven met hun nieuwe en ein-

deloosvreemdeafwezigheid.

Ik sprak vanmorgen met een vrien-

din wier vader plotseling aan een

hartaanval is overleden. Zij en haar

moeder werden in de paar minu-

ten dat hun geliefde vader en man

stierf, naar een andere wereld ver-

plaatst.

We hebben maar weinig woorden

voor wie net in smart gedompeld

is. Het is gemakkelijker om over

kosmische mysteries te spreken dan

over persoonlijk verlies. Toch kan

de eenvoudige, zorgzame aanwe-

zigheid van anderen in tijden waar-

in het leven op zijn op kop gezet

en binnenstebuiten gekeerd wordt,

voorkomen dat we instorten of gek

worden.

Persoonlijkeverbondenheid

Als we zien hoe ingrijpend de in-

vloed van deze corona-pandemie is

en hoe die de wereld zo plotseling

tot stilstand heeft gebracht, en hui-

veringwekkende schokken door elk

aspect van ons leven stuurt, dan

is de behoefte aan persoonlijke ver-

bondenheid nog nooit zo kostbaar

geweest.

In onze nieuwe vertraagde, geslo-

ten wereld is de manier waarop we

slingeren tussen het globale en het

lokale nog nooit zo duidelijk ge-

weest. Of we nu online surfen of

praten, of naar de aanliggende ka-

mer of in de tuin lopen, we voelen

dat we wezens zijn die bestaan om-

dat we verbonden zijn, of verbin-

ding zoeken, of rouwen om verlo-

ren relaties. We leven op aanwezig-

heid,nietopbroodalleen.

Het plotse verlies,van wat ons doet

open bloeien, snijdt ons de adem

af. Omdat het pijn doet, denken we

dat we iets hebben gedaan waar-

door we dat verdienen of voelen we

ons uitgepikt door een buitenaard-

se kracht. We voelen ons ook gedes-

illusioneerd omdat we ervan gin-

gen dat de dingen wel zouden blij-

ven zoals ze waren zolang we ze

op die manier nodig hebben. Het is

niet fout om dit te voelen. Het is

vreemd maar uiteindelijk heeft het

weleenzekerezin.

Maar dan is er nog de banaliteit

van het verdriet. Het plotselinge

verdriet is melodramatisch, beslis-

send. Maar climaxen veranderen

langzaam in routines van leven en

verlies, meer traagheid en luste-

loos verdriet. Het is dan, dat we

het meest behoefte hebben aan een

pad, eenpraktijkdiehoopgeeft door

het ervaren van verbinding met een

eeuwige bron van zijn in ons. Dat is

het aanbreken van het tijdperk van

deOpstanding.

LaurenceFreeman

PALM ZONDAG – GOEDE WEEK
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