
Het coronavirus zaait dood en

angst. Maar het botst op zoveel

zorgzame mensen die boven hun

beroep uitstijgen, en op het lopend

vuurvandesolidariteit.

Desolidariteit schietuit…

… zoals de knoppen aan de bomen:

met beren en witte doeken, met

krijt- en kindertekeningen, met

boodschappen voor buren en com-

puters voor gezinnen in armoede,

met mondmaskers door gevange-

nen gestikt, met zang en applaus.

De solidariteit huist in ziekenhui-

zen, woonzorgcentra, verenigin-

gen, scholen, op straat en thuis. We

doen mee, we zorgen voor elkaar,

samen overwinnen we corona: dat

tonen de affiches van Samenstraten.

Geenwoordenmaardaden.

Deze solidariteit is een sein: zorg

voordezorg!

Zorg voor het sociale, voor het ‘es-

sentiële’! Het is het belangrijkste

dat we hebben. Dat betekent dat sa-

men met corona nog een paar virus-

senwegmoeten:

-Hetbesparingsvirus

We willen veilig werk, genoeg per-

soneeleneerlijke lonen.

-Het virus van het winstbejag in de

zorgendefarma-industrie

-Hetvirusvandeongelijkheid

We vragen een solidariteitstaks van

de allerrijksten, een sterkere sociale

zekerheid en eerlijke belastingen.

De solidariteit drijft niet op een

rozewolk

Ze zorgt, helpt en verbindt, maar

maakt zich ook boos. Amper 10 da-

gen voor de lockdown, op 5 maart,

betoogde de witte woede nog voor

meer middelen voor het personeel

in de zorg. Aan sommige beleids-

makers die nu de mond vol heb-

ben over “onze helden” en over hoe

“essentieel” het werk van die hel-

den is, kunnen we alleen maar zeg-

gen: “De afgelopen jaren hebben

jullie hen anders wel mooi laten

zitten. Jullie hebben alleen maar ge-

sneden in de zorg, het sociale werk,

het basiswerk en in publieke voor-

zieningen.”

Desolidariteitzetdoor

Wat houdt de samenleving vandaag over-

eind?

De kennis van de wetenschappers,

de toewijding van de zorgwerkers

en andere vitale beroepen, de soli-

dariteitsnetwerken van burgers, de

sociale zekerheid en een gezonde

omgang met de natuur. We heront-

dekken wat een goed leven waar-

borgt.

Die terreinen moeten voor alles de

nodigemiddelenkrijgen.

‘Gezondheid is een recht, geen

koopwaar’: dat spandoek blijft ook

na corona aan onze gevels hangen.

Het applaus voor de helden van de

crisiszaluitsterven,

maar de solidariteit moet overeind

blijven.

‘Ieder voor zich’ is niet ons recept.

Beschaving draait niet alleen om

economisch succes. Hoe gelukkig

kinderen zijn en hoe voor ouderen

gezorgd wordt: daaraan laat ze zich

kennen. Wij willen een wereld op

mensenmaat, waar (betaalde en on-

betaalde) zorg voor elkaar structu-

reel verankerd is. Dat zijn we aan de

slachtoffers en de helden van van-

daagverschuldigd.

Nu al veroveren de oude dooddoe-

ners weer de krantenkoppen ‘Er is

geen geld. We zullen allemaal sa-

men de kosten van de crisis moeten

ophoesten.’

Vragen stellen, daarmee begint ver-

zet.

Hoeveel gezondheidswerkers werf

je aan voor de prijs van een ge-

vechtsvliegtuig?

Wie en wat bepaalt hoeveel een ge-

neesmiddelkost?

Wanneer volgt er eindelijk ook een

lockdown voor belastingsparadij-

zen?

Met kleine daden, daarmee begint

verzet.

Zoals een brede rivier met een klei-

ne bron. Zoals een net van Samen-

straten met een raamaffiche aan en-

kelehuizen.

Hart boven hard, samen kunnen we

dat!

We hebben nu het bewijs dat het

kan: schouder aan schouder strij-

den voor wat ons tot mensen maakt.

Hart boven Hard

Wil je graag verder kunnen vie-

ren in deze periode?

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

IN MOEILIJKE TIJDEN

Ineensbenikintranen.

Ikvoelmealleen.Enmaaktde

uitzichtloosheidmegek,

grijptdeangstmenaardekeel.

Op andere momenten ben ik posi-

tief.

Zie ikwathetonsbrengt.

Hoeweditopdeeenofandere

maniernodighadden.

De wereld die steeds harder draaide.

Het milieu dat schreeuwde om aan-

dacht.

Mensen die schreeuwden om rust.

Ennulijkthetalsofdenatuur

aanderemheeftgetrokken.

Aandenoodrem.

Alleskomttotstilstand.

Behalve indezorg.

Daarisdedrukenorm.

De mensen die we jaren lang onder-

waardeerden.

Eenhongerloonbetaalden,

zijnnuonzehelden.

Weklappenvoorze.

Nu wordt zichtbaar wat er echt toe

doet:

Gezondheid, samenhorigheid, lief-

deenverbinding.

De wereld zal nooit meer hetzelfde

zijn.

Welerenhoekwetsbaarwezijn.

Datnietszeker is inhet leven.

Enhoedomwezijngeweest

omgeld,statusenschoonheid

tot het hoogste goed te verheffen.

Zorggoedvoorelkaar

RolandeBelemans–16april 2020

Zorg goed voor

elkaar...
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Er zijn verschillende soorten ma-

nieren van gedenken. Er is een her-

innering van woede en wrok die we

wraak noemen. Er is nostalgie, spijt

en verdriet over wat verloren is ge-

gaanindetijd.

Dit soort gedenken maakt dat we

blijven terugkijken. We slagen er

niet in om het verleden in het he-

den te integreren. Ze kunnen ons

niet voorbereiden op wat er straks

komt inde loop vande tijd, de onbe-

kende toekomst. Deze vormen van

gedenken leiden ons niet naar het

huidige moment. Ze zijn niet de

manier om ‘in gedachten te hou-

den’ waar de Eucharistie over gaat.

In een contemplatieve liturgie is het

gemakkelijker om de aanwezigheid

van Christus in het eeuwige nu te

voelen, het huidige moment waar-

in het verleden wordt genezen en

waar we vernieuwd worden om te

bouwenaandetoekomst.

Laurence Freeman – Bezinning

WitteDonderdag

KALENDERBLAADJE

VIERINGEN IN DON BOSCO

Zolang de coronamaatregelen du-

ren, sturen we een bezinnende vie-

ringopdemomentendatwemekaar

normaal in het Don Boscocentrum

Ademtochtzoudenzien.

Het overzicht van de data waarop

vieringen zijn voorzien, kan je ook

vinden op de website www.adem-

tocht.be

Vieringen in Don Bosco 2020

tot begin van de Advent

Mei: 10 mei – 21 mei Hemelvaart – 31

meiPinksteren

Juni : 14juni–28juni

Juli: 12 juli – 26 juli (dan 3 weken

tussen)

Augustus: 16 augustus Maria Ten-

hemelopneming (zondag) – 30 au-

gustus

September: 13 september - 27 sep-

tember

Oktober: 11oktober–25oktober

November: 1 november Allerheili-

gen – 15 november – 29 november

EerstezondagvandeAdvent
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HET KOMMETJE SOEP

In een snackbar langs de weg neemt

een vrouw een kom soep. Ze gaat er-

mee aan een tafeltje zitten. Wanneer

ze ziet dat ze vergat een lepel mee te

nemen, gaat ze er een halen bij de

kassa.

Als ze terug komt aan haar tafel-

tje, zit daar een zwarte man. Hij eet

van haar soep. Dat is nogal sterk!

vindt ze. Maar misschien is hij arm.

Hij ziet er wel sympathiek uit, maar

toch …

Mag ik? vraagt ze en ze trekt de

soepkom naar zich toe. De zwarte

man lacht en knikt dat het oké is.

De vrouw begint te eten. De zwarte

man trekt de kom wat naar zich toe,

en neemt verder van de soep. Wan-

neer de soep op is, staat de zwarte

man op en doet teken dat de vrouw

moet blijven zitten.

Even later komt hij terug met een

grote portie frieten. Die legt hij in

het midden van de tafel. Neem maar!

zegt hij met zijn hand.

Als ze alles gedeeld hebben, lacht

hij haar vriendelijk toe. Goeiedag,

zegt hij en hij gaat weg.

De vrouw wil ook weg gaan. Als ze

haar handtas wil nemen, is die er

niet meer.

Nu wordt alles duidelijk: de zwar-

te man heeft haar vriendelijkheid

misbruikt om haar te bestelen.

Ze staat op en wil iedereen in de zaal

verwittigen dat ze de dief moeten

vangen.

Maar dan ziet ze bij een raam dat

gelijkt op het raam waarbij ze zo-

juist zat, een stoel waar haar hand-

tas hangt.

Op het tafeltje staat een soepkom

zonder soeplepel!

Chantal Leterme uit ’99 verhalen met een

knipoog’

Verrijzen, paasmens worden -

het is een lange weg om te

gaan. Een groeiproces en een

geboorteproces, een ware pro-

cessie van Echternach.

Reeds jarenlang ben ik een heel gro-

te supporter van de processie van

Echternach. Hoe men daar jaar na

jaar met die processie blijft uittrek-

ken, op derde pinksterdag. En hoe

honderden mensen daar jaar na jaar

blijven in meelopen, ook al gaat het

verschrikkelijk traag vooruit en is

het altijd weer herbeginnen (drie

passen vooruit – twee passen ach-

teruit - ‘It’s a long way tot Tippera-

ry…’). Maar het wonder van de pro-

cessie van Echternach is: dat er ie-

dere keer juist op het gepaste mo-

ment, wanneer ze met zijn allen in

dat ‘point mort’ gekomen zijn waar

alles definitief dreigt stil te vallen,

dat er dan iedere keer minstens één

iemand is die zegt: ‘En toch!’ (‘Kom

gasten, we gaan voortdoen! Ik ga

koffie maken…’)

Diegene die deze woorden spreekt:

dàt is de paasmens, de verrijzenis-

mens in het gezelschap. Diegene die

(vaak ongeweten en nauwelijks op-

vallend in de stoet – hij of zij zegt

het omdat het sterker is dan hem-

zelf, omdat er een stem/Stem in hem

oprijst…) het hele gebeuren weer op

gang trekt…

De weg die de mensen van Emmaüs

gingen, weg van Jeruzalem, weg

van de hoop en weg van de mensen

die hun dierbaar waren, die weg ‘te-

rug naar huis’, die weg ‘terug naar

af’ – het was een ware processie van

Echternach. Een drietal schuchtere

pasjes vooruit af en toe, en dan di-

rect daarna weer die terugslag, dat

verliezen van veroverd terrein op

jezelf en op de feiten, die twee pas-

sen achteruit - om dan nog maar

een keer te belanden in het vreselij-

ke en onvermijdelijke ‘point mort’

van de wanhoop, van het dodelij-

ke schuldgevoel en het verdriet om

wat van dromen en verwachtingen

niet is uitgekomen…

Uit de homilie in de gevangenis van

Brugge30-04-2017doorGeertDedecker

In Leuven is voor de allereerste

keer een dagopvang voor daklozen

geopend. Het CAW Oost-Brabant

plaats, in sporthal Rijschool, tafels,

douches, zetels en ook lunch voor

mensen die overdag nergens terecht

kunnen.

Op het eerste zicht zie je in Leuven

niet veel daklozen, maar ze zijn er

wel degelijk. Hoofdzakelijk autoch-

tone mannen, en zowel twintigers

als vijftigplussers die op straat le-

ven door de dure woningmarkt of

een verslaving.

Voor hen is deze periode bijzonder

moeilijk.

“Overdag dolen die mensen rond

op straat, maar dat kan momenteel

niet zomaar”, zegt Bert Lambeir, di-

recteur van het CAW Oost-Brabant.

“Ergens op de grond zitten mag

niet, samenkomen op een bankje

ook niet. Een openbaar gebouw bin-

nengaan voor toiletbezoek of om

zich even te wassen, is ook niet

meer mogelijk.”

De nood voor de opvang voor der-

gelijke mensen in Leuven werd

groot. Daarom heeft CAW nu, in sa-

menwerking met de stad, een dag-

opvang geopend in sporthal Rij-

school.

“We zorgen dat ze bij ons kun-

nen rusten”, zegt Lambeir. “Er zijn

veldbedden ,tafels en stoelen en ze

kunnen gebruik maken van het sa-

nitair.”

Grote nood

Er wordt ook lunch voor de bezoe-

kers klaargezet, en ze worden bege-

leid door de professionele medewer-

kers van CAW en vrijwilligers van

de opleiding Sociaal Werk aan de

hogeschool UCLL, wier stages stop-

gezet zijn.

“Het is duidelijk dat de nood groot

was, want er zijn al twintig mensen

gebruik komen maken van de op-

vang” zegt Lambeir.

In totaal is er ruimte voor een veer-

tigtal mensen per dag.

Het CAW voorziet ook extra kledij

voor de daklozen. Een groot deel

kunnen ze zelf aanleveren via hun

tweedehands winkel De Kapstok,

maar sokken en ondergoed zijn een

probleem. Dat geven de mensen niet

vaak aan tweedehands winkels, en

doordat de winkels gesloten zijn,

kon het CAW er zelf geen kopen.

“We deden daarom een oproep, en

die kreeg meteen veel gehoor. We

zijn echt overrompeld. Net als na

onze oproep om een taart of wafels

te bakken voor bezoekers. Ik denk

dat we wel even toekomen nu”, be-

sluit Bert Lambeir.

Nachtopvang verlengd

Het CAW organiseert In Leuven so-

wieso iedere winter een nachtop-

vang voor daklozen, in samenwer-

king met de stad en het OCMW. Die

nachtopvang is nu met een maand

verlengd omwille van de coronacri-

sis en de capaciteit is opgetrokken

van twaalf naar zestien mensen.

(hsb) Uit Dagblad Het Nieuwsblad van

dinsdag7april 2020.

CAW opent dagopvang voor daklozen in Leuven

De goede God had besloten om de

moeder te scheppen.

Hij was er zeker al zes dagen mee

bezig, toen een engel kwam en zei:

"Wat staat u daarmee toch uw tijd te

verdoen?

"En God antwoordde: "Zeker, maar

hebt ge al eens gelezen wat er alle-

maal nodig is om een moeder te ma-

ken? Ze moet een groot hart hebben

en open armen, waarin iedereen

zich geborgen voelt... ze moet hon-

derdtachtig beweegbare delen heb-

ben, allemaal vervangbaar... ze moet

koffie kunnen zetten, voordat de

dag begint... ze moet een kus kun-

nen geven die alles kan genezen;

van een gebroken been tot liefdes-

verdriet toe... zes handen".

De engel schudde het hoofd en her-

haalde ongelovig: "Zes paar han-

den?"

"Och" zei God, "de handen zijn

niet zo moeilijk, maar een mama

moet ook drie paar ogen hebben".

"Zoveel?", vroeg de engel verbaasd.

En God knikte. "Ja, één paar om

dwars door gesloten deuren te kij-

ken als ze vraagt: "kinderen wat

doen jullie daarbinnen?", ook als

ze heel goed weet, wat ze aan het

doen zijn. Een tweede paar in het

achterhoofd om te zien wat ze niet

mag zien, maar toch moet weten.

En dan nog een derde paar, om

aan het kind dat iets misdaan heeft

zwijgend te zeggen: "ik begrijp het,

wees maar gerust."

"Maar Heer", zei de engel, hem bij

de arm nemend, "ga slapen, mor-

gen is er ook nog..." "Geen sprake

van", antwoordde God, "trouwens

ik ben bijna rond. Ik heb er al één ge-

maakt die vanzelf geneest als ze ziek

is, die een maaltijd voor zes perso-

nen kan gereed maken met één kilo

gehakt en die een jongen van negen

jaar onder de douche kan houden".

De engel draaide langzaam, om het

model van de moeder heen, en on-

derzocht het aandachtig. "Ze is veel

te zacht", besloot hij met een zucht.

"Maar ze is taai en stevig", verde-

digde God met klem. "Ge hebt er

geen idee van wat zo'n mama kan

doen en kan verdragen".

"En kan ze ook denken?", vroeg de

engel.

"Dat niet alleen, ze kan ook uitste-

kend gebruik maken van haar ver-

stand en een oplossing vinden voor

alles en nog wat," antwoordde de

Schepper.

Toen boog de engel zich nog eens

over het meesterwerk en streek met

één vinger over haar wang. "Hier is

iets fout gegaan!", stelde hij vast.

"Toch niet, dat is geen fout", verbe-

terde de Heer, "dat is een traan".

"En waar dient die voor?" wou de

engel weten. "Om vreugde uit te

drukken, pijn, eenzaamheid, maar

ook voldoening en fierheid".

"Maar Heer", riep de engel uit, "U

bent een genie!".

Met een glimlach merkte God op:

"Om u de waarheid te zeggen, Ik

was het niet die deze traan aan-

bracht, het waren de kinderen".

BronThomas:LukGorrebeeck

Een moeder

Weer mogelijk dank zij MAAKbar

Wie tijdens de lockdown klusjes wil doen

in huis maar daar niet het juiste materi-

aal voor heeft, kan weer terecht bij de ma-

terialenbibliotheekvanMAAKbar.

De MAAKbar in de Tiensestraat was

een tijd dicht, al zetten tal van

vrijwilligers zich via de circulaire

werkplaats in voor het maken van

honderden mondmaskers. Nu pikt

de MAAKbar haar normale bezighe-

den weer op. Vanaf nu lenen ze weer

gereedschappen uit aan al wie iets

nodig heeft.

“We doen dat uiteraard volledig

coronaproof”, klinkt het. “Leuve-

naars kunnen op onze website

hun benodigdheden uit ons aan-

bod van 125 werkmaterialen reser-

veren. Twee keer per week – op

woensdag en zaterdag – zullen vrij-

willige fietskoeriers de materialen

dan rondbrengen.”

Reserveren doet u wel best min-

stens twee dagen op voorhand.

Info: Meer info vindt u op maak-

bar.org

(hsh)HetNieuwsblad–24april 2020

Klussen in uw

kot

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



‘EN TOCH’…

Goede mensen, naar het schijnt

had Felix Timmermans de gewoon-

te zijn boeken eigenhandig te sig-

neren met een kleine tekening, en

daaronder in zijn sierlijke hand-

schrift ‘En toch’ te schrijven,

plus zijn naam. Hij had nochtans

een zware geestelijke crisis meege-

maakt, wanneer hij zijn ‘Pallieter’

schreef, en had daar heel erg van

afgezien – niet voor niets had hij

enkele jaren tevoren het zwartgalli-

ge ‘Schemeringen van de dood’ ge-

schreven…

Dat is sterk: spijts alles telkens weer

‘En toch’ kunnen zeggen en schrij-

ven! Vanuit het ‘point mort’ in je

leven tòch altijd weer kiezen voor

licht, voor liefde en leven, tegen de

duisternis, tegen de wanhoop en te-

gen de dood in. Ook als het hele-

maal donker wordt. Ook als je vreest

dat je niet meer kunt bidden of ho-

pen. Ook als de hemel en de aarde

lijken te vergaan: de God van Pasen

laat ons nooit in de steek. Het is bij

momenten haast bijna niet te gelo-

ven dat eenmens dit kan enmag ge-

loven….

Juist daarom, dus: ‘En toch’…

Uit de homilie in de gevangenis van

Brugge op de derde zondag van Pasen

29/30 april 2017 door Geert Dedecker

Een jongen kwam terug van school.

Wat heb je vanmorgen geleerd?

vroegzijnmoeder.

Vanmorgen vertelde de juf over

Mozes. Hoe hij achter de vijandelij-

ke linies ging om de joden te redden

van de Egyptenaren. Toen ze bij de

Rode Zee kwamen, liet Mozes de

genietroepen een pontonbrug bou-

wen? En toen ze allemaal aan de

overkant waren, keek hij om en zag

de Egyptenaren met tanks achter

henaankomen.

Toen nam Mozes zijn gsm om

het hoofdkwartier te zeggen dat

ze bommenwerpers moesten stu-

ren om de brug te bombarderen. Zo

werdendejodengered.

Moeder keek verbaasd naar haar

zoon. Heeft de juf dat werkelijk zo

verteld?

Nee, eigenlijk niet, maar als ik het

op haar manier deed, dan zou je het

tochnietgeloven…

Chantal Leterme

uit ’99 verhalen met een knipoog’
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Wij gedenken en vieren deze avond

het moment dat Jezus, staande in

het spoor van bevrijding en licht,

zijn leven samenvatte in gebaren

zoals voetwassing en broodverde-

ling. En wij gedenken de woorden

die Hij daarbij sprak: "dat ben Ik"

en"doedatook".

Wees er ook voor anderen en doe als

God. Laat Hem die is "Ik zal er zijn"

ookinjougebeuren.

We laten ons verlichten door Zijn

woord en door Gods naam: de Va-

der,deZoonendeheiligeGeest.

We steken licht aan in ons hart en

zingen.

Openingslied

Licht, van mijn stad de stedehou-

der,

aanhoudendlichtdatoverwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

draag mij, ik ben jouw kijkend

kind.

Veelstemmig licht, om aan te horen

zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,

licht, laatste woord van Hem die

leeft.Huub Oosterhuis

Eerste lezing: De voetwassing Jo-

h.13, 1-15

Tweedelezing: 1Kor.11,23-26

Wat ik heb ontvangen en aan u heb

doorgegeven, gaat terug op de Heer

zelf.

In de nacht waarin de Heer Je-

zus werd uitgeleverd nam Hij een

brood, sprak het dankgebed uit,

brak het brood en zei: 'Dit is mijn

lichaam voor jullie. Doe dit, tel-

kens opnieuw, om mij te geden-

ken.' Zo nam Hij na de maaltijd ook

de beker, en Hij zei: 'Deze beker is

het nieuwe verbond dat door mijn

bloed gesloten wordt. Doe dit, tel-

kens als jullie hieruit drinken, om

mijtegedenken.'

Dus altijd wanneer u dit brood eet

en uit de beker drinkt, verkondigt

u de dood van de Heer, totdat Hij

komt.

Woordje

In hoofdstuk 13 toont Johannes ons een

moederlijke Jezus die de voeten van zijn

apostelen wast, een Jezus die brood en

wijn deelt met hen.

In de Filippenzenbrief staat: “ Hij die be-

stond in goddelijke majesteit heeft zich

niet willen vastklampen aan de gelijk-

heid met God. Hij heeft zich van zichzelf

ontdaan en heeft het bestaan van een slaaf

aangenomen.”

Dat Jezus mens is geworden of

vlees” of “lichaam” is een bevesti-

ging en een heiliging van ons li-

chaam-zijn. IK BEN mijn lichaam

omdat WIJ ons lichaam ZIJN. Voor-

al in deze unieke coronatijd wor-

den we hiervan ten “overvolle” be-

wust. Zorg dragen voor anderen is

ook zorg dragen voor jezelf. Geef

de lichamen die WIJ ZIJN gezond

te eten en te drinken, kleed ze, ver-

zorg ze en laat ze niet verkomme-

ren in eenzaamheid. Luister, kijk

en voel rondom je wat nodig is en

doe alleen dat wat echt nodig is,

sloof je niet uit. Immers “Wie een

bad genomen heeft, hoeft zich niet

meer te wassen, tenzij de voeten, hij

is immershelemaalschoon.”

Hoe belangrijk het netwerk van re-

laties is waarin ons lichaam zich be-

vindt, wordt des te meer duidelijk

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.

in deze tijd van ziekte en gezond-

heid. Alleen als we wereldwijd zorg

dragen voor elkaar is een weg naar

overlevenenlevenmogelijk.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige, die in ons woont,

die de herinnering aan het Verbond

metonslevendhoudt,

die ons elke dag tekenen geeft van

Zijn aanwezigheid in ons mensen.

Ik geloof in de kracht van Gods Geest

die vorm geeft aan onze toekomst,

die niet blijft staan bij het verleden,

dieonsrustgeeftnaspanning,

die ons het goede leert kennen in

kwadetijden,

die ons inspireert als wij leeg en af-

gematzijn.

Ik geloof door Jezus Messias,

in de mogelijkheid van tegen-

spraak,

in de genezing van lichamelijke en

geestelijkekwetsuren,

in de omkering van onze werkelijk-

heid.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen,

diebezielddoorgeloof,

struikelend op zoek zijn naar het

beste in zichzelf, in elkaar en in de

wereld.

Mensen die in de wereld in verbin-

ding willen staan met hun mede-

mens,dichtbijenveraf.

Ik geloof! Amen.

Dankgebed

God, wij danken u voor de enorme

inzet van artsen en verplegers die

aan het coronafront staan, de ambu-

lanciers, de kinesisten, de psycho-

therapeuten, de poetsers, de pas-

tors, de koks, de leveranciers van

mondmaskers en medische toestel-

len, de bouwers van triagecentra

waar coronapatiënten worden opge-

vangen, de bouwers van veldhospi-

talenwereldwijd,

voor de meer dan 8000 vrijwilli-

gers die zich in België hebben inge-

schreven op de site www.Vlaande-

renhelpt.be

voor de 3500 vrijwilligers met me-

dische ervaring die zich al heb-

ben geregistreerd op de website ww-

w.helpdehelpers.be

voor de werknemers van voedings-

bedrijven, de boeren, de kassier-

sters, de rekkenvullers, de afstands-

controleurs, de vrachtwagenchauf-

feurs, de politie, de thuisleverings-

diensten, de huisvuilophalers, de

pakjesbestellers, de postbedienden,

de buschauffeurs en machinisten,

de telecommuniecatiediensten, de

informatici, de herstellers, de ou-

ders die zelf hun kinderen opvan-

gen en telewerken, die zelf gezonde

maaltijden bereiden, de mensen die

maaltijdenaanhuisbrengen,

de vrijwilligers in de voedselban-

ken, de maaltijdbereiders van Po-

verello, de Artsen zonder Grenzen

in de daklozenopvang van corona-

patiënten in Thurn en Taxis, de in-

richters van een huis voor daklo-

zenindesporthalvanLeuven.

elke mens die solidariteit verspreidt

tussen mensen in Europese landen

en wereldwijd, elke mens die finan-

cieelsteunt,

jouw inzet door zorg voor anderen of door

thuisblijven en dit uit te houden.

OnzeVader:

die in het diepste van uw mensen

zijt.

Uw naam worde steeds meer liefde.

Levend door en tussen ons als teken

vanuwrijk.

Laat ons uw wil ontdekken, in ’t

werk met mensen aan een nieuwe

aardevangelukvoorallen.

Geef ons het besef: dat brood voor

allendagelijkseopdracht is.

En waar wij falen of ontmoedigd

zijn, wees steeds opnieuw voor ons

vergeving in ’t herhaald vergeven

aan elkaar. En leid ons heen door

onmacht en door angst, op onze

tocht naar u, met Jezus onze Heer.

Bezinningstekst

Jezus, een mens van breken en de-

len.

Zijn keuze stond vast. Hij zou van

mensen houden, van elke mens zo-

als hij was en zoals hij maar was.

Van elke mens met al zijn goed en

kwaad en dwars door al zijn moei-

lijkheden heen zou Hij houden,

vooral van hen van wie niemand

hield.

Hij zou voor ze opkomen voor al-

les wat een mens meer mens maakt,

meer beeld van God, die liefde is,

en tegen alles wat dit beeld van God

verduistert.

Zijn ja aan de mens was het radicale

neen aan elk bezit en macht ten kos-

tevandemens.

Het was zijn keuze, zijn diepste be-

stemmingalsMensvanGod.

Door die Geest en door geen ande-

re werd Hij gedreven, ook toen het

gevaarlijk werd, toen ze Hem allen

in de steek lieten, Hem alleen lie-

ten met zijn angst voor het kruis

dat niet meer te ontwijken was. Zijn

keuzewasecht.

Carlos De Soete

Don Boscogemeenschap: Uit de vie-

ring voor 9 april, Witte Donderdag

2020

Samenstelling Ingrid Wezemael.

De parochianen kregen deze viering in

hun mailbox.

Zegen onze handen en voeten Joh.13,1-15 en 1 Kor.11, 23-26 Deel 2

KUNNEN HELPEN DAT DOET

VEEL DEUGD

In Het Nieuwsblad van 11 april gaf Ruben

De Keyzer het woord aan Davy Van Weze-

maal.

Davy woont in het wooncomplex

Sint-Maartensdal in Leuven. Daar

zijn veel bewoners die slecht ter

been zijn. Zijn gewone activitei-

ten is Davy in Coronatijd moeten

stoppen. Hij probeert nu toch zijn

dagen te vullen met verschillende

bewoners te helpen en om sociale

contacten te leggen: boodschappen

doenenallerleiklusjes.

Hij heeft zich ook opgegeven bij

platformLeuvenHelpt.

Op het einde van het artikel formu-

leerthijdezemooiewens:

Blijvendesolidariteit

“Ik hoop dat de mensen na deze crisis niet

in hun oude gewoontes vervallen, maar

dat de solidariteit blijft bestaan. Want

ook na de crisis zullen er altijd mensen

zijn die nood hebben aan hulp of een goe-

de babbel. Ik hoop dat het platform Leu-

venHelpt,zal blijven bestaan.”

Wie zich net als Davy Van Weze-

mael wil inzetten via hulpplatform

Leuven Helpt, kan zich inschrij-

venop:

www.leuven.be/leuvenhelpt

‘Leuven helpt’ roept vrijwilligers op

ommensensteuntebieden

indezetijdenvancorona.

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-

renbijwillenhelpen.

“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

vraagdiscreetstellen.

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

27.27.72ofcorona@leuven.be.

(hsb – Krant Het Nieuwsblad 16 maart

2020)

Zorg is

zoveel meer

dan zorgen.

Zorg is

liefde, hoop,

betrokkenheid.

Zorg is welzijn

willen borgen

met kracht,

geduld en

tederheid

Caroline Duisings
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