
GETUIGENIS

Vandaagbegrijpikheelgoed

waarom de goddelijke mensenzoon

het kruis op zijn schouders heeft

genomen.

Zijn hart ging uit naar de lijdende

mens.

Mijn menselijk hart gaat uit naar

diemens

diebezwijktonderhetkruis.

Mijn groot-ouderlijk hart gaat uit

naarmijnkleinzoon,

die de school en zijn vriendjes mist

en die moeke en vake momenteel

niet lijfelijkmagknuffelen.

Mijn moederlijk hart gaat uit naar

mijnkinderen

die de toegang tot het ouderlijk

huisvoorlopigwordtontzegd.

Mijn kinderlijk hart gaat uit naar

mijnoudemoeder

die door het raam van haar kamer in

hethome

verlangend naar buiten zit te kijken

en het allemaal niet goed meer be-

grijpt.

Ze voelt zich, ondanks alle pogin-

gen,

verlaten,verradeneneenzaam.

Zij wil gewoon een kus en een

knuffel.

De rest wordt voor haar te complex.

En toch staat zij elke morgen weer

op.

Ik hoop dat haar licht tanende geest

nietvollediginlockdowngaat,

vooraleer zij ons weer in haar ar-

menkansluiten

en wij haar alsnog proficiat kunnen

wensen,

want mijn moeder is een heldin...

Lucie Vrebos

...mijn moeder

is een heldin...Pasen is de overwinning van de

hoop.En…

Hoopis

datgevangenzitten

niethet laatste is;

dathongerhebben

niethet laatste is;

dat jewerkverliezen

niethet laatste is;

datmachtdietriomfeert

niethet laatste is;

datterreurdieblindelings

moordtendoodt

niethet laatste is;

Hoopis

dat iemandziensterven

niethet laatste is;

datschuldhebben

niethet laatste is;

dat ‘hetkanmenietschelen’

niethet laatste is;

datuit je landmoetenvluchten

niethet laatste is;

dat indesteekgelatenworden

niethet laatste is;

datergeenzinmeerinzien

niethet laatste is;

dathetallerlaatstewatwezien

vaneenmens

enzijnbestaanhieropaarde

tochniethet laatste is...

‘EN TOCH’…

Wantoveralzie jemensen,

die stand houden in het goed-zijn:

toegewijdaanelkaar:

koffiemaken,eentafeldekken,

wonden verbinden, de moedeloos-

heidbezweren,

terugvechten, de dood weerstaan,

stille voortdoen, de ‘coerage’ niet

verliezen…

En waar de een zegt: ''We kunnen

nietsmeerdoen..."

zegt een ander: ''We kunnen nog

veelbetekenen."

Waar de een zegt: "Dit is het ein-

de..."

zegt een ander: "Hier is een nieuw

begin."

Zetmeerkomma'sdanpunten.

Erismeerlichtdanjeweet.

Marinus van den Berg

Hoop is

Ik zal er zijn, wanneer je mij nodig

hebt, ik zal er zijn, wanneer je het

evennietmeerzietzitten.

Ik zal er zijn als je twijfelt aan jezelf

en wanneer je vermoedt uitgesloten

tezijn.

Ik zal er zijn wanneer je treurig en

angstig bent...wanneer je door pijn

enleedgeraaktwordt.

Ik zal er ook zijn wanneer iemand

je pijn doet en je doet lijden of wan-

neer je ingevaarbent.

Ik zal er zijn wanneer je hulp nodig

hebt en je denkt dat je wereld nu to-

taal inelkaarstort.

Ik zal er zijn wanneer je moeizaam

naar vergeving zoekt omdat je ie-

mand pijn hebt gedaan of wanneer

iemandjoupijndeed.

Ik zal er zijn wanneer vele vragen

en zorgen om je eigen toekomst en

die van anderen je wakker houden.

Ik zal er zijn wanneer je schrik hebt

om te sterven , dan zal ik er zijn om

jeinmijnliefdeoptevangen...

Jan Lagae

ZO SPREEKT MOEDER

MARIA TOT IEDER VAN

ONS

ze wachten op je tot je nog eens

langs komt en ze zijn onverstoor-

baarals jewegblijft.

Ook na maanden afwezigheid, kan

je de draad weer opnemen, om-

dat ondertussen niets werd afgebro-

ken.

Vrienden zijn als bomen op een

goedeafstandvanelkaargeplant.

Zo moeten ze elkaar niets betwis-

ten, ze kennen ook geen afgunst

maarnodigenwelelkaaruit

omhogertegroeien.

Vrienden zijn als bomen

en bomen buigen niet

maar wuiven.

Eugeen Laridon
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Nu de hele wereld, van China

tot Amerika en allicht van aan

de Noordpool tot in Zuid-Afrika,

kreunt onder de gevolgen van het

coronavirus met duizenden do-

den en honderdduizenden men-

sen in klinieken en miljoenen zie-

ken, overal ter wereld, kunnen we

ons onze gebeden, vooral in deze

meimaand, richten tot moeder Ma-

ria. Wanneer wij bidden dat wijzelf

en onze dierbaren gespaard blij-

ven van die vieze ziekte, dan is dit

een begrijpelijke wens, maar toch

een beetje ikzuchtig, zeker als wij

denken aan de velen die plichts-

getrouw, vol liefde, het beste van

zichzelf geven in de verzorgingen,

de bijstand bij zieke en lijdende

mensen.

Laten wij bidden dat de soms dode-

lijke besmetting zo vlug mogelijk

magovergaan.

Moeder Maria is er niet alleen voor

ons, voor mij. Neen, eigen aan

een moeder, een grootmoeder, een

overgrootmoeder is dat ze mee-lijdt

als ook maar één van haar kinderen,

kleinkinderen of achterkleinkinde-

ren lijdt of afziet. Op Zijn kruis

gaf de stervende Jezus Zijn eigen

moeder als een bijzondere moeder

voor ALLE mensen....en ook voor ie-

der van ons. Ik ben dan ook over-

tuigd dat moeder Maria, als een

echte moeder, voorvoelt als er iets

dreigt verkeerd te lopen met al haar

troetelkinderen...En zo is het nu,

op dit moment. Deze naoorlogse

generatie heeft nog nooit moeten

aanvoelen, hoe kwetsbaar en hoe

Mariaaltaar in Sint-Franciscus

broos onze gezondheid is, zelfs in

onze welvaartsstaat. Hoe snel stuikt

onze wereldeconomie als een kaar-

tenhuisje in elkaar. We zijn bang en

voelen ons tot in ons diepste bin-

nenste geraakt, omdat een kwalijk

beestje ons treft; we mogen elkaar

niet meer aanraken, we moeten toch

zovoorzichtigzijn.

Welnu in ons geloof en in ons ge-

bed moeten we helemaal niet voor-

zichtig of terughoudend zijn...we

mogen aan moeder Maria alles vra-

gen wat ons op het hart ligt. Mil-

joenen mensen zijn ons al voor-

gegaan op de weg naar Maria, zo-

velen zijn al op bedevaart geweest.

En nu we 'in ons kot' moeten blij-

ven en alleen maar noodzakelijke

verplaatsingen mogen doen (op het

moment dat ik dit schrijf) kunnen

we toch tot Maria bidden en als bid-

dende mensen mogen wij ons met

elkaar en met moeder Maria verbon-

denweten.

Echt vertrouwen doe je nooit in

iets, ineen talisman, maar wel in

iemand...en er is Iemand in wie je

helemaal kan geloven. Zo is Mari-

a, toevlucht in alle nood. Zij is de

jonge, gelovige vrouw 'in verwach-

ting', Die leeft vanuit een rotsvast

vertrouwen in God. Zo stelt zij zich

ook open voor al wat ons schijn-

baar onmogelijk lijkt in deze cri-

sistijd. Zij gaf zich helemaal aan

God om moeder te worden van Je-

zus en daarom is en blijft zij een

vrouw van vertrouwen. We mogen

onze noden en deze van de hele

mensheid toevertrouwen aan haar.

Bid tot Haar, steek een kaarsje aan,

versier haar beeld met bloemen...en

misschien kunnen we in de mei-

maand toch nog op bedevaart gaan.

Blijven we in gebed echt met elkaar

verbonden.

Je zonepastor Rony Timmermans

Maria, toevlucht voor al

wie lijdt
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Beste parochiaan

Met droefheid vernamen wij het
overlijden van deze drie parochia-
nen die regelmatig of af en toe mee-
vierden:
- de heer Andries Welkenhuy-
sen, emeritus hoogleraar K.U. Leu-
ven, echtgenoot van Mia Vandeput
geboren te Zonhoven op 24 mei
1929 thuis rustig ingeslapen te Kes-
sel-Lo op 15 april 2020

- mevrouw Miet Goris, geboren in
Begijnendijk op 27 oktober 1929 en
overleden in wzc De Lelie in Weze-
maal op 16 april 2020

- mevrouw Lucia Scholtus, wedu-
we van Alfred Davidts, geboren in
Leuven op 27 maart 1936 en thuis in
Kessel-Lo, omringd door haar fami-
lie, overleden op 17 april 2020.

Al de diensten gaan door, uitge-
steld of in intieme kring, buiten de
parochie. Nadien zullen een aantal
herdenkingsdiensten doorgaan in
onze gemeenschap.
Toch wilden wij u dit laten weten
via deze weg.

Mogen ze rust vinden en thuis ko-
men bij de Vader.

Van harte, Lieven Dries

Overlijdens in Sint-Franciscus

Wat jou niet klein krijgt maakt

je sterk - bzn

Welke stappen zijn in dit verhaal
belangrijk – stuk voor stuk stap-
pen die we kunnen herkennen en
die we samen moeten zetten telkens
weer om met elkaar, met onze (ba-
sis)groep, onze gemeenschap iets
van Pasen, van verrijzenis, van op-
standing en bevrijding, iets van ‘le-
ven in overvloed’ te kunnen erva-
ren…

1. Blijven samen komen, samen op
weg gaan, en er voor zorgen dat nie-
mand de weg van ontgoocheling,
ontmoediging… op welk vlak ook
alleen moet gaan. Elkaar niet en
nooit in de steek laten.

2. Onderweg, al gaande, altijd
een stuk levenservaring ter sprake
brengen. De goede dingen, maar ze-
ker ook de zaken die moeilijk, ge-
voelig, kwetsbaar… liggen. Pas wan-
neer we aan elkaar onze kwetsuren
durven tonen, kunnen we écht ge-
loven dat wonde en wonder met el-
kaar verwant zijn en in elkaars ver-
lengde liggen (denk aan Thomas!)

3. De andere, de vreemde, de ‘der-
de’ binnen laten in je leven. Niet ex-

clusief maar inclusief in de wereld
staan.

4. Je laten bevragen door de ande-
re; je laten oproepen, je ‘uit je kot’
laten halen door wat gezegd wordt
en door wat om je heen gebeurt.
Dat kan maar omdat er altijd ook ie-
mand is die luistert met veel aan-
dacht, en vragen stelt. Niet om jou
te ‘ont-luisteren’, maar om samen
met jou op het spoor te komen van
wat ons verlamt, en hoe we er mis-
schien een beetje uit kunnen ge-
raken of toch minstens overeind
kunnen blijven en voort kunnen
doen…

5. Gaan-de-weg zoeken naar een
antwoord. Samen ver-antwoord-
elijk willen zijn. Voor elkaar én
voor de wereld. Niet vrijblijvend
keuvelen en ter plaatse trappelen.
Nooit opgeven om vanuit elk ‘point
mort’ op-nieuw op weg te gaan in de
richting van het visioen.

6. Het goede dat gebeurt bevestigen.
Elkaar zegenen (bene-dicere!) – niet
ver-vloeken. Tekens en sporen van
leven aanwijzen in ieders levens-
verhaal. Mensen van hoop zijn (‘-
Siempre hay por que vivir’!). Voor
elkaar een adres-van-hoop aanma-
ken. Verrijzenismensen zijn, men-
sen op hun paas-best. Die rondlo-
pen met een verrijzenis-woorden-
boek op zak en geen dood-doeners…

7. Vanuit de gegroeide vriendschap
onderweg ontstaat het gevoel van:
‘Blijf bij ons, ga niet weg’ – voor-
al niet als het avond wordt en wij
bang zijn voor het donker… Zeggen
tot die andere, die vreemde-bekende
meegaande tochtgenoot: kom nog
meer bij ons binnen, in ons huis,

in onze persoonlijke leefsfeer, daar
waar wij ‘wonen’ (ons ge-heim!!).
Want zonder jou is het geen leven…
8. Bij elk thuiskomen het brood
breken en de wijn van vreugde
schenken. Leren delen in samenho-
righeid, dichtbij en veraf, wereld-
wijd. Het leven vieren en er een
feest van maken met doodgewone
dingen. En Hem dààrin herkennen:
de Levende. ‘Brandde ons hart niet
in ons terwijl Hij met ons sprak..?’

9. En dan altijd weer na dat in-
tieme (in-teame!) samenzijn voelen
en weten: We willen teruggaan, we
moèten teruggaan naar de ‘Stad van
de mensen’ (Kerk gebeurt buiten,
in het volle leven en in de kille re-
aliteit van elke dag). Niet blijven co-
coonen. Gaan naar de mensen die
ons nodig hebben. Om dààr een
doe-woord van verrijzenis, van op-
standing, van menselijke waardig-
heid mee te delen. Altijd vanuit die
sterke gemeenschapservaring terug
naar de plaats waar je staat – diezelf-
de onmogelijke situatie waar je van
weg wilde lopen. En dààr proberen
gelovig te zijn, leerling van de Ver-
rezene. Dàt is ‘Üzze Plekke’, en het
is daar dat we geroepen zijn om mee
te werken aan het Rijk Gods, een
nieuwe hemel en een nieuwe aar-
de…

Nee, ik ben niet pessimistisch

over de toekomst van de Kerk.

Want:

In de schoot
van duizenden gemeenschappen
is nieuw leven aan het groeien.

Midden anonimiteit
en koude onverschilligheid
gebeurt het toch maar telkens weer
dat mensen elkaar echt ontmoeten.

Ze delen met elkaar
ervaringen en vragen;
ze dragen samen hoop en zorg.
aan zoveel dingen is te voelen
dat zij elkander écht graag zien.

Gaan-de-weg groeit het besef,
vaak aarzelend
en toch onloochenbaar,
dat hier méér aanwezig is
dan louter mensenwerk…

Het hart en de ziel van Emmaüs

Elkaar van harte groeten
Met elkaar een tijd meegaan
Aan elkaar levensvragen voorleg-
gen
Met grote aandacht elkaars verhaal
beluisteren

Voor elkaar het verleden draaglijk
maken
Elkaars gelaat opdelven
Elkaars eigen bronnen weer bloot-
leggen
Elkaars visie verruimen
Met elkaar problemen uitklaren
Elkaar nieuw uitzicht op leven en
wereld aanreiken
Voor elkaar nieuw geloof zoeken

Voor elkaar een weg zijn naar het
Licht
Elkaars innerlijke kracht verster-
ken
Voor elkaar bidden

Voor elkaar gastvrij zijn
Elkaar opwachten voor een vriend-
schappelijke maaltijd
Elkaar weer op weg zetten
Elkaar niet meer loslaten
Met elkaar het Licht blijven zoeken

GeertDedecker

Het Emmaüs-verhaal, een verhaal van mensen samen onderweg.

Uithet scheppingsverhaal

‘Er moeten lichten aan het hemelge-
welf komen om de dag te scheiden

van de nacht. Ze moeten de seizoe-
nen aangeven en de dagen en de ja-
ren, en ze moeten dienen als lam-
pen aan het hemelgewelf, om licht te

geven op de aarde’.

Ook nu in deze voor velen donkere

dagen….

Er moeten mensen zijn die zonnen
aansteken, voordat de wereld verre-
gent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert, en die confetti
strooien tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn, die op hun
stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen in de mist.
Die lente maken van gevallen blade-

ren,
en van gevallen schaduw, licht.

Er moeten mensen zijn die op het
grijze asfalt
in grote witte letters LIEFDE ver-
ven.
Ja, er moeten mensen zijn
met tranen als zilveren kralen die
stralen in het donker
en de morgen groeten als het dag-
licht binnenkomt
op kousenvoeten.

Weet je, er moeten mensen zijn,
die roepen van de daken dat er liefde
is en wonder
als al die anderen schreeuwen: alles
heeft geen zin
dan blijven zij roepen: neen, de we-
reld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde weer een
nieuw begin.

Ze schrijven met hun paraplu 'I
love you' in het zand,
omdat ze zo gigantisch in het leven
opgaan.
en vallen, en vallen, en vallen en
OPSTAAN.

Bij dát soort mensen wil ik horen-
die op het tuinfeest in de regen BLIJ-
VEN dansenook als de muzikanten
al naar huis zijn gegaande muziek
gaat DOOR, de muziek gaat DOOR
en DOOR.
ToonHermans

Er moeten mensen zijn…
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD LEUVEN

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

De ongeziene situatie ten gevolge

van de risico’s op infectie en de op-

gelegde maatregelen hebben een se-

rieuze impact op ons dagelijks le-

ven, maar ook op de planning van

UDLL:

Alle nog geplande lezingen van het

Algemeen Programma en de mei-

uitstap van cursusjaar 2019-2020

zijn noodgedwongen geannuleerd

en/ofverschovennaarlater.

Verschoven naar 23 maart 2021:

Lezing van Prof. Benedicte Lemme-

lijn: En hoe en wat gelooft u dan

nog,alsBijbelwetenschapper?

Eenbrooseneerlijkantwoord.

Verschoven naar 30 maart 2021:

Lezing van Prof. Arnoud De Mey-

er: Een Aziatische visie op de wereld

van morgen. De verschuiving van

het economisch en cultureel zwaar-

tepuntnaarhetOosten.

De vijf andere weggevallen lezin-

gen van dit cursusjaar worden mits

akkoord en beschikbaarheid van de

sprekers ingepland in het program-

ma 2021-2022, wellicht in het najaar

2021.

Het algemeen Programma van cur-

susjaar2020-2021

Omstreeks 10 juni 2020 mogen jul-

lie een e-mail verwachten met het

programma en met de uitnodiging

om in te schrijven voor volgend

cursusjaar.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL)vzw.

EygenHeerd

Minderbroedersstraat5

3000Leuven

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoonnummer:016/324101

3FEDERATIE FRANDO

Welkom

Goede avond! We hopen dat je

in goede gezondheid verkeert. We

missen je fysieke aanwezigheid, de

warmte, je rustige aandacht, de aan-

wezigheid van God tussen ons en

het samenzijn in de bar. Ook de

geur van de paaskaars en het ritu-

eel van gedeeld brood en de wijn, de

orgelklanken en het samen zingen

met de stemmen om ons heen, de

commentaren, de zinvolle gesprek-

ken in de gang en in de bar. We mis-

sen je heel hard! We kunnen je geen

hand geven maar toch nodigen we

je uit om hier eerst virtueel de han-

den te wassen en samen deze bezin-

ning door te nemen in verbonden-

heid.

Openingslied :

Licht dat ons aanstoot in de mor-

gen,

voortijdig licht waarin wij staan,

koud, één voor één, en ongebor-

gen,

lichtoverdekmij,vuurmijaan.

Datiknietuitval,datwijallen

zozwaarendroevigalswijzijn,

nietuitelkaarsgenadevallen

endoelloosenonvindbaarzijn.

Huub Oosterhuis

Openingsgebed

De liefde die ons kent en die ons

noemt, die sterk als de dood ons

vasthoudt, is onder ons belichaam-

d,vleesgeworden.

Zij bloeide op, droeg goede vrucht

inJezusMessias.

Zijn leven hebt Gij zelf in hemels

licht gezet, opdat de glans daarvan

onsallenzouomstralen.

In een moeilijke tijd waarin ons wordt

gevraagd om vaak onze handen te wassen,

krijgt deze foto van Witte Donderdag 2019

in de Don Boscogemeenschap een

bijzondere betekenis.

Laat ons dan niet eenzaam en ver-

weesd elk onze weg ten einde moe-

ten gaan, maar bewaar ons bij elkaar

in de loofhut van uw vrede om Zij-

nentwil.

Sytze de Vries

Eerste lezing: De voetwassing Jo-

h.13, 1-15

Het paasfeest was op handen. Onder

de maaltijd, stond Jezus van de ta-

fel op. In het bewustzijn dat de Va-

der Hem alles in handen had gege-

ven en dat Hij van God was uitge-

gaan en naar God terugkeerde, leg-

de Hij zijn bovenkleren af, nam een

linnen doek en omgorde zich daar-

mee. Daarop goot Hij water in een

wasbekken en begon de voeten van

de leerlingen te wassen en ze met de

doekwaarmee Hij omgord was, af te

drogen.

Zo kwam Hij bij Simon Petrus die

echter tot Hem zei: 'Heer, wilt Gij

mij de voeten wassen?' Jezus gaf

hem ten antwoord: 'Wat ik doe be-

grijp je nog niet, maar later zul je

het inzien'.

Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in

der eeuwigheid zult Gij mij de voe-

tenwassen!'

Jezus antwoordde: 'Als jij je niet

door mij laat wassen, kun je mijn

deelgenoot niet zijn'. Daarop zei

Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet al-

leen mijn voeten, maar ook mijn

handen en mijn hoofd'. Maar Jezus

antwoordde: 'Wie een bad genomen

heeft, hoeft zich niet meer te was-

sen, tenzij de voeten, hij is immers

helemaalschoon.

Tweedelezing: 1Kor. 11,23-26

Woordje

Herinner je je het moederlijke ge-

baar van Jezus die speeksel en mod-

der op de ogen van de blindgebo-

rene smeert? In dit hoofdstuk van

Johannes vinden we weer een moe-

derlijke Jezus die voeten wast en

voedt.

Als je het hele hoofdstuk 13 leest in

het evangelie van Johannes valt er

iets bijzonders op. Het gebaar van

de voetwassing krijgt meer nadruk

dan het verhaal over brood en wijn,

dat eigenlijk maar terloops wordt

vermeld. Beide verhalen draaien om

zorgvoorlichamelijkheid.

Als we aan ons lichaam denken stel-

len we allerlei vast. Om te beginnen

rekenen we er elke dag als vanzelf-

sprekend op dat het zal meewerken

bij wat wij willen doen. We probe-

ren het onze wil op te leggen. Als

we sporten, leggen we het meteen

opomtepresteren.Alswehet teeten

geven, zijn we soms weinig kies-

keurig en grijpen we naar fastfood.

Als het niet voldoet aan onze eisen,

laten we het veranderen door aller-

lei ingrepen. Als het ziek is, ook

mentaal ziek, grijpen we meteen

naar medicatie, want ook dan willen

we blijven presteren. Uitrusten en

uitzieken is er zelden bij, ook niet

geduldig “revalideren”. We schei-

den fysieke ziekten van psychische

ziekten en komen vast te zitten in

een dualistisch medisch systeem.

Zo raken we vervreemd van wie we

zijn: wij zijn immers ons lichaam,

zoals de protestantse theologe Eli-

sabeth Moltmann het formuleert

“Mijn lichaam ben ik” in haar ge-

lijknamigeboek.

Elk bezittelijk voornaamwoord is

niet op zijn plaats als het over het li-

chaam gaat en drukt vervreemding

uit. De vraag is dus: hoe kunnen we

uit de vervreemding weer in zelfbe-

lichamingkomen?

De lichamelijkheid van Jezus

dringt ten volle door in het lijdens-

verhaal en de immense liefde en so-

lidariteit van God die hieruit blijkt,

ondanks de twijfel in de kreet “God,

waarom, hebt Gij mij verlaten”. En

weer denkenwe aan een vande oud-

ste en mooiste teksten uit het NT nl.

deFilippenzenbriefwaarinstaat:

“Hij die bestond in goddelijke majesteit

heeft zich niet willen vastklampen aan

de gelijkheid met God: Hij heeft zich van

zichzelf ontdaan en heeft het bestaan van

een slaaf aangenomen”

Is dit de centrale betekenis van Pa-

sen, ja zelfs van het christendom?

Wij geloven in een God die mens,

dus lichaam, is geworden en, meer

nog“slaaf“of“dienaar”.

Wij zijn of bestaan slechts in een

heel netwerk van relaties. We beho-

ren allemaal - uniek - tot een gro-

ter lichaam dan ons privé-lichaam.

Ook de dieren behoren tot dat net-

werkenalleecosystemen.

En wat wil Johannes dan zeggen

door de voetwassing te benadruk-

ken? Vertelt de boodschap van de

voetwassing iets over dat netwerk

en hoe wij ons daarin kunnen ver-

houden tot anderen? Wie de eerste

wil zijn, moet een dienaar zijn? Wie

deelgenoot wordt van Jezus volgt

hem in zijn voetspoor en is dienaar

van de meest kwetsbaren in onze

maatschappij?

Voorbeden:

God die in ons lichaam wil wonen,

Zegen onze ogen: dat ze zich ope-

nen voor al het moois dat God in de

wereldheeftgebracht.

En dat ze opmerken waar er nog te

weinig ruimte is voor Gods liefde.

Zegen onze oren: dat ze zich ope-

nen voor de stem van mensen in

nood.

En dat ze de stem van God blijvend

horenklinken.

Zegen onze mond: dat hij zich

opent om vreugde te verspreiden,

om woorden van troost en bemoe-

diging, eerlijkheid en mildheid te

spreken.

Zegen onze handen: dat ze zich

openen om te delen en te ontvan-

gen.

Dat zenooitmoewordenomgoed te

doen.

Dat zij sterk en teder mogen zijn.

Wie anders zal de wereld dragen,

dan zij die van de aarde houden

in een zachtmoedige omarming.

Zegen onze voeten: dat zij steeds de

weg vinden naar wie geen uitweg

meerzien.

En dat ze niet weglopen van de

unieke levensopdracht die in ons

hartgroeit.

Slotlied: Stem als een zee van men-

sen

Stem als een zee van mensen om

mij,doormijheen.

Stem van die drenkeling, van dat

stukwrakhout

dat een mens blijkt, als hij mij aan-

kijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,

mens,waaris jebroer?

Stem die mijn vliezen breekt en mij

bevrijdt, die vuur uit steen slaat,

Jijdiemij ikmaakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,

mensenzonderstem.

Stem als een specht die klopt aan

mijn gehoorbeen, woord dat aan-

houdt,

Goddiemijvasthoudt.

Huub Oosterhuis

Don Boscogemeenschap: Uit de viering

voor 9 april, Witte Donderdag 2020. Sa-

menstelling Ingrid Wezemael. De paro-

chianen kregen deze viering in hun mail-

box.

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

FORMIDABEL!

Majo, Lieve, Ingrid, Hermien en Chris,

onze liturgiegroep, Jef Wauters, onze pa-

rochiepriester op pensioen

Het coronavirus heeft, ook in de

Don Boscoparochie, de samenkom-

sten voor de vieringen, opzij ge-

schoven. Maar vieringen en gepaste

teksten krijgen de parochianen wel

doorgestuurd in hun mailbox. En

de website van de parochie www.a-

demtocht.be kunnen we ook raad-

plegen.

Een medeparochiaan gaf, dankbaar,

ditberichtdoor:

“Ik ben lid van een parochie. De le-

den van de liturgische groep zou-

den in deze coronatijd eens pau-

ze kunnen nemen; kerken zijn im-

mers gesloten. Ze zouden in alle

rust wat vieringen ‘voor later’ kun-

nen voorbereiden. Maar neen! Ze

verlichten de pijn om het gemis

van de diensten van de Goede Week,

door via mail vieringen te zenden.

DatistochFORMIDABEL.”

Formidabel ! En daar kunnen we

onsmetvelenachterscharen!

Zegen onze handen en voeten - Joh.13,1-15 en 1 Kor.11, 23-26 - Deel 1

BesteAllen

Coronacrisis! Mondmaskers!!!

Wie van ons had ooit gedacht dat dit

deel zou uitmaken van ons leven?!

En toch! CAW , het Centrum Al-

gemeen Welzijnswerk heeft er nog

1050stuksnodig!

Waarom? In Oost-Brabant bekom-

meren zij zich om ieder persoon

die zich in een moeilijke periode

van zijn/ haar leven bevindt: op-

vang van jongeren in crisis, onder-

steuning van personen die dakloos

zijn, gezinnen in armoede, vrou-

wen op de vlucht voor huiselijk

geweld, crisisopvang voor volwas-

senen, bezoekerscentrum voor ou-

ders en kinderen, ondersteuning

vluchtelingen, begeleiding van ge-

vangenen… Kortom, in onze stad

is CAW zeer aanwezig. Zij hebben

heelwattebieden!

Maar nu hebben zij onze hulp

nodig.

MAAKbar heeft met haar vrijwil-

ligersgroep een grote hoeveelheid

maskers gemaakt. Elke week krijgt

CAW van hen 150 maskers voor al

hun gasten in Leuven. Maar voor

het personeel en de vrijwilligers is

er niet genoeg voorraad. Het zou

goed zijn dat ook elk van hen over 3

maskers kon beschikken, zodat ook

zij zich op een correcte manier tus-

sen de mensen zouden kunnen be-

wegen.

VOELT U ZICH GEROEPEN OM

TE HELPEN? WAT WIL /KAN U

DOEN? WAT IS ER NODIG?

Wij hebben stoffen en stikzijde no-

dig.

Degelijke lakens die op 90° kun-

nen gewassen worden en die je niet

meer gebruikt, zijn zeer welkom.

Wie kan/ wil rechthoekige lappen

stof knippen volgens een bepaald

patroon? Wie kan/ wil linten maken

van 50cm lang? Wie kan/wil plooi-

tjes leggen in de lapjes stof? Wie

kan/wil de maskers in elkaar stik-

ken? Wie kan/ wil courier zijn? Wie

kan/wilmeecoördineren?

WIE START ER MEE DEZE

REGENBOOG VAN SOLIDARI-

TEIT?

Laat je niet afschrikken. Samen

kunnen wij hier iets zinvols van

maken.

Heb je vragen? Wil je meewerken?

Neem contact met Denise Meeus

via jos_vanaerschot@hotmail.com

telefoon: 016 25 03 41 of 0491 87 36

89 Zodra we terug mogen samenko-

men , vieren we dit verbindend ini-

tiatief met koffie en taart! Tot ant-

woord!

DeniseMeeus

Mondmaskers
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