
Al eens de voordeuren bekeken als

je op wandel bent? Bij sommige

deuren zou je direct willen aanbel-

len, want je bent er welkom, zo staat

het er toch, op een plaatje of op een

steen gegraveerd. Zo’n deur is heel

uitnodigend. Als de deur opengaat,

verwacht je een stralende glimlach

en een hartelijk: ”Kom binnen!”

Je verwacht iemand die vertrouwen

uitstraalt. Iemand bij wie je je wel-

kom voelt. Eenmaal binnen voel je

je er thuis. Je wil er graag terugko-

men.

Zo is dat ook bij Jezus. “Ik ben de

deur” zegt Jezus ons. “Iemand die

door mij binnenkomt vindt veilig-

heid, vrede en leven in overvloed”.

Hij is de deur. In alle vrijheid kan

je kiezen om langs die deur binnen

te gaan. Hij sluit niemand op, laat

mensen vrij om te leven en keuzes

temaken.

Langs die deur binnen gaan houdt

consequenties in. Het is kiezen om

te leven in het spoor van de “Goe-

de Herder”, omdat je gelooft dat Hij

je nooit in de steek laat. Soms kan

je het spoor bijster raken, ben je de

wegkwijt.Maardan isdaardegoede

herder! Trouw op post! Als je ver-

dwaalt, haalt Hij je terug. Jezus zet

de deur van zijn hart open voor ie-

dereen, en nog het meest voor de

zwaksten. Dat is zijn spoor, zijn le-

vensweg. De keuze om langs Hem

binnen te gaan is dus ook de keuze

om je eigen hart open te stellen voor

hen die je nodig hebben. Herderen

als Jezus is zorgend en dienend in

het leven staan, wetend dat je zelf

gehoed wordt door die ene “Goede

Herder”.

(bij Joh.10,1-10)

Christine (pastorale eenheid Emmaüs

Brugge)

IK BEN DE DEUR

De wereld zal nooit meer hetzelf-

de zijn. We leren hoe kwetsbaar we

zijn. Dat niets zeker is in het le-

ven. En hoe dom we zijn geweest

om geld, status en schoonheid tot

hethoogstegoedteverheffen.

Honderd km/uur rijden voor het

milieu?? Velen zouden zich er niet

aangehouden hebben. Nu is er bij-

naniemandmeeropdeweg.

Verre vakanties waren de normaal-

ste zaak van de wereld. Sterker nog,

het was een trend waar iedereen

graag aan meedeed. Hoe verder, hoe

beter. En nu vliegt bijna niemand

meer.

Kinderen brachten we massaal naar

kinderdagverblijven en BSO’s.

Onze carrières waren belangrijk.

Gaven ons aanzien. Thuisblijfmoe-

ders moesten zich altijd verdedi-

gen.Hetwoordalleenal…

Nu we verplicht thuis zitten en

onze kinderen ook, weten we de

spelletjesweertevinden.

De verf en de klei. Worden we zelf

weereenbeetjekind.

Onze ouderen waar we voorheen

nauwelijks naar omkeken, worden

nu beschermd met man en macht.

We bieden onze hulp aan, doen

boodschappen voor ze, en zingen

ze toe zodat ze zich niet vergeten

voelen. We bellen en skypen omdat

wezenietkunnenbezoeken.

En nu we de kapper, de schoon-

heidssalons en de rimpeldokter niet

meer kunnen bezoeken, wat zal er

overblijven van onze schoonheids-

idealen? Onze drang om jong te

blijven terwijl we nu niets liever

willendanoudworden.

De natuur kan eindelijk ademha-

len. De natuur waar wij deel van

uitmaken maar waarvan we ver-

vreemd waren geraakt. Wat zijn we

nietig als de natuur van zich laat

horen: tsunamis’s., orkanen, bos-

branden, epidemieën. Dan laten we

alles vallen en hebben we alleen el-

kaar nog. Naakt en kwetsbaar. Ik

haal ook eens diep adem en droog

mijntranen.Hetkomtgoed…

Zorggoedvoorelkaar.

RolandeBelemans–16april 2020

IN MOEILIJKE TIJDEN…

Nieuwewebsite

Wegens vernieuwingen bij het sys-

teem dat we gebruiken voor onze IT

waren we verplicht voor eind 2021

over te schakelen op een nieuwe

website. Door de lockdown liggen

alle andere werkjes binnen Het Mo-

lenhuis stil, dus hebben we deze

rustige periode benut om daar werk

vantemaken.

Naast dat het er allemaal wat mooi-

er uitziet, heeft deze nieuwe websi-

te het voordeel dat hij veel beter gaat

werken op jullie tablets en gsm’s.

Het is allemaal wat gebruiksvrien-

delijkergeworden.

Checkitout:

www.moulindebellemeuse.be

Komende activiteiten in Het Molen-

huis

Houer rekeningmeedatdoordemaatrege-

lingen omtrent corona deze planning nog

kanaanpassen.

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaan-

sedans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend

zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molenmeer-

daagse

16-21aug.2020:Naardebasis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil
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Corona gewoon zes letters één

woord,

waar we vroeger nog nooit van had-

dengehoord!

Een virusje reukloos en onzicht-

baarklein,

maar hoe groot zou de invloed niet

zijn!!

NaChinaheelverhiervandaan,

kan nu ook België de virus niet

weerstaan!

Ongrijpbaarvooronsallemaal,

zonder medicijnen zijn maatrege-

lenmaximaal!!

Het gevaar voor besmetting is erg

groot,

daarom dit briefje als redder in

nood.

Enkele woorden een kort bericht,

hopelijk tovert het een glimlach op

jegezicht!!

Zes letters het zet iedereen even stil,

binnen blijven in maart en straks

ookapril.

Niemand weet echt hoe lang het

echtduurt,

daarom hebben wij dit kaartje ge-

stuurd!!!

We wensen je ook in deze moeilijke

tijd,

het allerbeste in de Corona strijd.

Wedenkenaanjeiederedag,

datditallesgoedaflopenmag!

Coronavirus

goes viral

FEDERATIE FRANDO
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Schenk nieuw vuur

aan groepen en gemeenschappen

die willen gaan voor een nieuwe

wereld van gerechtigheid.

Schenk nieuw vuur

aan godsdiensten

en wijsheids-tradities,

dat zij meer werk maken

van een verenigde wereld.

Wees in ons

een blijvend Pasen.

Word in ons

een krachtig Pinksteren.

Pasen is het vieren

van de grote hoop

Als wij zelf de hoop

niet meer in ons dragen

is er geen hoop meer.

Hoop is een gerichtheid

van de geest

voorbij de horizon verankerd.

Vaclav Havel

Opstanding in hoop

Het is niet tevergeefs

weet de liefde

Wees niet bang

fluistert het vertrouwen

Er is Meer

gelooft de hoop

Het herbegint

zegt de nieuwe opstanding

Pasen, zo zegt het geloof,

is aanvoelen dat iets zinvol is

ongeacht de afloop

en het resultaat ervan

Pasen is erop vertrouwen

dat Hij ons met ons meegaat,

een nieuwe,

andere toekomst tegemoet

Pasen is het feest van de grote hoop

van toch nieuwe leven, altijd weer.

Don Bosco parochie Kessel-Lo Goe-

de Vrijdag 10 april 2020

Beste mee-vierders van de Don Bo-

sco parochie,

Hieronder kunnen jullie de vie-

ring van Goede Vrijdag vinden en

het gevoel ervaren dat we met elkaar

verbonden zijn.

Ik heb me laten inspireren door

eenvoudige verhalen, waarin je

misschien iets bruikbaar vindt: een

boodschap, een verwijzing naar je

eigen leven of gedachten, een prik-

kel, een doordenker,…

Ik herinner jullie even aan het ver-

haal van de slak, gebruikt in de vie-

ring van ons pastoraal beraad in ja-

nuari. De slak die de dieren de weg

wees naar de berg waar de dieren

God wilden danken voor alles. Voor

mij een metafoor voor het leven en

lijden van Jezus.

De slak ging de dieren voor. Ze liet een

glinsterend spoor na dat zowel overdag als

’s nachts te zien was. Maar eens bij de berg

aangekomen, was de slak er niet meer. Ze

had haar leven gegeven om de dieren de

weg te tonen.

(Het geschenk van de slak. Uit: Een pa-

rel voor elke dag. P 341. Averbode. Chan-

tal Leterme)

Gebed:

Als ik me alleen voel, God.

Als ik me verstoten voel.

Als de grond onder mij wegschuift.

Als ik kou om mijn hart voel.

Als ik zoek naar een houvast.

Als ik me afvraag waarom toch?

Als ik in verdriet wakker word.

Wilt Gij dan mijn herder zijn?

Zie dan naar mij om.

Neem mij bij de hand.

Laat mij steunen op U.

(Marinus van den Berg)

Het lijdensverhaal

Toen namen de soldaten Jezus mee.

Hij droeg zelf het kruis. Zo kwam

Hij op de plaats die in het He-

breeuws Golgota genoemd werd.

Dat betekent: schedelplaats. Op die

plaats hingen de soldaten Jezus aan

het kruis. Ze hingen ook twee ande-

re mannen aan een kruis. Het kruis

van Jezus stond in het midden, tus-

sen de twee andere kruisen in.

Pilatus had een bordje op het kruis

laten maken. Daarop stond: ‘Jezus

uit Nazareth, de koning van de

Joden’. Het stond er in het He-

breeuws, het Grieks en het Latijn.

Het werd door veel Joden gelezen.

Want de plaats waar Jezus aan het

kruis hing, was vlak bij de stad.

De priesters gingen naar Pilatus en

zeiden tegen hem: ‘Er moet niet

‘De koning van de Joden’ op staan,

maar ‘Deze man beweert dat hij de

koning van de Joden is’.’ Maar Pila-

tus zei tegen hen: ‘Zo heb ik het ge-

schreven, en zo blijft het staan.’

Vier soldaten hadden Jezus aan het

kruis gehangen. Ze hadden hem

zijn kleren afgenomen, en die ver-

deelden ze nu onder elkaar. Het

hemd van Jezus bleef over, want dat

was gemaakt uit één stuk stof. De

soldaten zeiden tegen elkaar: ‘We

moeten dat hemd niet in vier stuk-

ken scheuren. Laten we erom loten.’

Zo moest het gaan. Want in de hei-

lige boeken staat: «Ze verdelen mijn

kleren, en ze loten om mijn hemd.»

Dat was precies wat de soldaten de-

den.

Bij het kruis van Jezus stonden vier

vrouwen. Het waren zijn moeder

Maria en haar zus, en verder Maria,

de vrouw van Klopas, en Maria uit

Magdala.

Jezus zag zijn moeder. En naast

haar zag Hij de leerling van wie Hij

veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn

moeder: ‘Hij is nu uw zoon.’ En te-

gen zijn leerling zei Hij: ‘Zij is nu

jouw moeder.’ Vanaf dat moment

zorgde die leerling voor Maria.

Jezus wist dat zijn werk nu hele-

maal klaar was. Er was nog één ding

dat moest gebeuren. Want dat stond

al in de heilige boeken. Daarom zei

Jezus: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar

een vat met zure wijn. Iemand vul-

de een spons met wijn. Hij maakte

de spons vast aan een lange tak, en

stak die omhoog naar Jezus’ mond.

Jezus dronk van de wijn, en zei:

‘Mijn werk is klaar.’ Toen boog Hij

zijn hoofd en stierf.

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in

Gewone Taal, © Nederlands Bijbel-

genootschap 2014, p. 1708-1713)

Verhaal: Een kamer vol kruisen

Een jonge man was ten einde raad.

Hij zag geen uitweg meer in zijn le-

ven, en begon te bidden:

'God, ik kan niet meer! Mijn kruis

is veel te zwaar om te dragen.'

God antwoordde:

'Lieve zoon, kom even met me mee.

In deze kamer staan verschillende

kruisen.

Kies maar het kruis waarvan jij

vindt dat je dat het beste kunt dra-

gen.'

De man was opgelucht.

Hij keek rond in de kamer

en zag allerlei soorten kruisen.

Sommige waren zo groot dat hij er

de top niet van kon zien.

Andere zagen er heel zwaar uit.

Toen zag hij een klein kruisje.

Het stond tegen de muur.

'Ik zou dat kruis willen, God,' zei

hij.

Toen zei God: 'Lieve zoon, dat is het

kruis dat je zelf naar hier hebt ge-

bracht.'

(C. Leterme, Een parel voor elke dag, Aver-

bode 2007, p. 100. )

Wie zijn leven niet wil geven,

niet wil delen met zovelen,

met een ander, gaat verloren.

Wie wil geven wat hij heeft

die zal leven opgegeten,

die zal weten dat hij leeft.

Voorbeden

Wees niet niemand

Tot op onze dagen zijn er mensen

die vreselijk lijden doorstaan dat

hen door anderen wordt aangedaan.

Nog altijd worden mensen gefolter-

d, gestenigd, verminkt, terechtge-

steld.

We zijn getroffen door het coro-

navirus die onze samenleving lam

legt. Een groot aantal mensen we-

reldwijd zijn ziek geworden, een

groot aantal zijn ook overleden.

Heel wat mensen zorgen ervoor dat

wij een stuk verder kunnen met

ons leven, dat we voedsel hebben,

medicijnen, noodzakelijke dingen.

We zijn ook dankbaar voor de zove-

le dokters, verplegers, zorgkundi-

gen, virologen, poetsers, … die voor

zieken zorgen.

‘Voor allen die gekruisigd worden, wees

niet niemand.’ Uit ‘ Groter dan ons hart’

Bezinning: Het kruisbeeld

Een man wandelde in een winkel-

straat.

Even later stopte hij voor een an-

tiekzaak.

Daar keek hij aandachtig in de etala-

ge naar een prachtig kruisbeeld.

Een kind kwam naast hem staan en

keek ook naar het beeld.

‘Dag jonge heer,’ zei de man,

‘weet jij wie dat is op dat kruis?’

‘Natuurlijk,’ zei de jongen, ‘dat is

Jezus.

Lang geleden hebben ze Hem ge-

dood.’

‘Heel goed,’ zei de man en hij liep

verder door.

Ineens hoorde hij iemand achter

hem lopen.

Hij draaide zich om en zag de jon-

gen van bij de winkel.

‘Meneer, meneer,’ riep hij,

‘ik ben het belangrijkste vergeten:

Nadien is Hij verrezen!’

(C. Leterme, Een parel voor elke dag, uit-

geverij Averbode 2007 p108)

Don Boscogemeenschap: Uit de viering

voor 10 april, Goede Vrijdag 2020

Samenstelling Chris Willox

De parochianen kregen deze viering in

hun mailbox.

(c) K. Carden. Deze digitaal bewerkte foto

(2014) toont een man die van duisternis

naar licht loopt met een Bijbel in zijn

linkerhand. Zijn schaduw op de muur

beeldt hem af met een kruis.

LICHT DAT LEVEN EN DOOD OVERSCHADUWT - deel 1

Waar liefde is en wijsheid,

daar is geen vrees

en geen onwetendheid.

Waar geduld is en deemoed,

daar is geen toorn

en geen opwinding.

Waar armoede is met vreugde,

daar is geen begerigheid

en geen hebzucht.

Waar rust is en bezinning,

daar is geen bezorgdheid

en geen ronddwalen.

Waar God mag waken

over de mens,

daar kan de vijand geen plaats

vinden om binnen te dringen.

Waar barmhartigheid is

en onderscheidingsvermogen,

daar is geen veeleisendheid

en geen verharding.

Wijsheidsspreuken van Franciscus
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Dat kan in Leuven op het Rector De

Somerplein

Op het Rector De Somerplein in Leuven

staat sinds vrijdagmiddag 24 april een

voedselautomaat. Het is geen broodauto-

maat zoals er wel meer zijn, maar een gro-

te aanhangwagen vol met verse producten

recht van op de boerderij.

De voedselautomaat staat ter hoog-

te van de kiosk op het Rector De So-

merplein. De komende weken kunt

u er terecht voor aardappelen, ap-

pels, appelsap, yoghurt, soep en

asperges. Later zullen er nog sei-

zoensgebonden producten bijko-

menzoalsaardbeien.

Automaat Rector De Somerplein

Het is een tijdelijk initiatief tot de

coronamaatregelen versoepeld wor-

den.

“Steeds meer mensen vinden nu

de weg naar korteketenproducten”,

zegt schepen van Landbouw David

Dessers. “Met deze automaat kan

ook wie in het centrum van de stad

woont, proeven van lokale, duur-

zame producten zonder zich hier-

voorvertemoetenverplaatsen.”

De hygiënische maatregelen wor-

den strikt nageleefd. De deurtjes

openen automatisch, waardoor de

klant enkel het gekochte product

hoeft aan te raken. U kunt ook con-

tactloos betalen. Het aanbod zal va-

riëren naargelang van de oogst. Alle

producten komen van boeren uit

Vlaams-Brabant. Het geheel wordt

georganiseerd door de stad Leuven

en Kort’om, een platform voor kor-

teketenopgerichtdoorRikolto.

Kort’om Leuven zal een online

markt zijn die handelaars en hore-

ca in contact brengt met lokale boe-

ren”, zegt Michael Moulaert van

Rikolto. “Producten van onze boe-

ren rond Leuven vinden zo gemak-

kelijker de weg naar de supermark-

ten, winkels en restaurants in de

stad. Op diemanier zullen nogmeer

Leuvenaars dagelijks kunnen ge-

nieten van producten recht van het

veld.”

Het platform is nog in volle opstart,

maar dankzij de automaat krijgen

de Leuvenaars nu al een voorproef-

je.

Zwaretijden

Dat de voedselautomaat er in volle

coronacrisis komt, is niet toevallig.

“Heel wat landbouwers hebben

het nu moeilijk. Zij verdienen

onze steun, want zij zorgen voor

ons voedsel. Tegelijk herontdek-

ken steeds meer mensen het be-

lang van gezonde en verse voeding

en vinden de weg naar lokale pro-

ducten recht van de boer, in hoe-

vewinkels of zelfoogstboerderijen.

Met de voedselautomaat willen we

het aanbod van korteketenproduc-

ten in onze stad nog bekender ma-

ken”,aldusDessers.

(hsb) Het Nieuwsblad 25 april 2020

VOEDSEL VAN DE BOER?

Studentenmeteenstudiebeurs

In het nummer 1 – januari/februari:-

maart 2020 van VZW Caracas Hulpfonds,

laat Pater Willy ons kennis maken met

jongeren die voor het project studiebeur-

sen in aanmerking komen.

IsaacJavierD’SantiagoSoto

Isaac woont samen met zijn ouders

en een kleinere zus in een paar ka-

mers die ze nog wisten bij te bou-

wen, bij het huis van de grootmoe-

der, dicht bij de kerk van Campo Ri-

co.

Ze zijn niet de enigen van de familie

die zo hun huisvestingsprobleem

hebben opgelost. Nog andere kinde-

ren hebben hetzelfde gedaan. Het is

een kwestie van creativiteit waarbij

weinig belang wordt gehecht aan

de intimiteit van ieder gezin. Tel-

kens moet ge door het huis van de

grootmoeder gaan als door een la-

Isaac Javier D’Santiago Soto

byrint. Privaatzaken kunt ge alleen

maar fluisteren, zodat niet iedereen

ze heeft gehoord. Het is een manier

van leven die door het gebrek aan

huurwoningen of de onmogelijk-

heid om iets te kopen, in de hand

wordtgewerkt.

Isaac is 12 jaar endoethet eerstemid-

delbaar. Hij doet het goed en begint

zijn studies serieus te nemen. De

vorige jaren deed hij nog veel voet-

bal en karate, maar daarvoor blijft

hem nog weinig tijd over. Misdie-

naar is hij wel gebleven, gesteund

door zijn ouders die in de parochie

de verantwoordlijken zijn van de

eerste gemeenschap van het neoca-

techumenaat.

Hij voelt zich goed in de barrio. De

steegjes en trappen in kronkelende

stijl zijn hem heel vertrouwd. Het

is zoals de uitgebreide woning van

zijn grootmoeder maar dan op gro-

tereschaal.

Het enige wat hem soms stoort,

vooral ‘s nachts, is de luide muziek

die hem wakker houdt. Jammer ge-

noeg heeft de barrio geen grootmoe-

der die er de plak zwaait en de mu-

ziekhetzwijgenoplegt.

HetCaracashulpfonds

Er zijn mensen die hun verant-

woordelijkheid opnemen en het al-

gemeen belang laten primeren op

het eigen belang. In navolging van

Padre Eugenio proberen we, samen

met Pater Willy Polders en de paro-

chieanen van Campo Rico te wer-

ken aan een sociale wereld als ant-

woord op de ieder-voor-zich-men-

taliteit. En in deze coronatijd kan

Campo Riuco onze hulp zeker goed

gebruiken.

Door het project van de studiebeur-

zen dragen we ons steentje bij in

deze strijd voor meer rechtvaardig-

heidenmenswaardigheid.

In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hun voor-

malige pastoor, Padre Eugenio, de nodige

gelden te bezorgen voor zijn levensonder-

houd.

Ook na zijn overlijden in 1982 is het Ca-

racashulpfonds blijven steun bieden aan

Campo Rico.

En via hun tijdschrift vzw.Caracas

Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuws.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vereni-

gingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25

3523)

VZW Caracashulpfonds – Drie-

maandelijks tijdschrift

Uit nr 1 –januari/februari/maart

2020

Verantwoordelijke uitgever: Eddy

Deroost.

Rekeningnummer van het Caracas-

hulpfonds:BE06451022480122

CARACAS HULPFONDS

Er waren eens twee broers, die al ja-

ren samen leefden zonder enige on-

enigheid.

Op een dag zei de ene broer: ‘Willen

we eens ruzie maken zoals iedereen

dat doet?’ ‘Ik weet helemaal niet hoe

datgaat’,zeideanderebroer.

‘Wel: ik leg een steen tussen jou en

mij. En dan zeg ik: “Die steen is van

mij.” En dan moet jij antwoorden:

“Nee, die is van mij.” Want zo be-

ginnendemeesteruzies.’

Zogezegd,zogedaan.

De broers plaatsten een steen tussen

henin.

De ene broer zei: ‘Die steen is van

mij.’

De andere broer antwoordde: ‘Als

die steen van jou is, neem hem dan

maar.’

En ze slaagden er maar niet in om

ruziemetelkaartemaken.

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

De twee broers

3FEDERATIE FRANDO

NIEUWS IN DON BOSCO

Blijf op de hoogte van het nieuws in

DonBosco.

http://www.ademtocht.be

Vanaf nu is de website op alle plat-

formen te raadplegen en te doorbla-

deren,

pc, laptop,smartphone, tablet.

Je kan alles raadplegen, je moet je

niet inloggen.

Groetenaaniedervanu!

JefWauters

www.ademtocht.be
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