
Twee mannen, een rijke en een ar-

me, gingen eens op bezoek bij een

bekenderabbi.

De rijke man praatte heel lang met

derabbi.

Toenmocht de armemanbij de rab-

bi.

Na twee minuten stuurde de rabbi

dearmemanalweg.

Rabbi, dat is niet eerlijk, zei de ar-

me. Jemaaktmeer tijdvoor rijkedan

voor arme mensen. Iedereen moet

tochgelijkzijnvooreenrabbi!

Jehebtgelijk.

Maar ik weet dat je arm bent en jij

weet dat ook. Ik moet daar zelfs niet

naar vragen. Maar die andere man

denktdathijrijk is.

Ik moest heel lang met hem praten

eer hij besefte dat hij in werkelijk-

heidmaareenarmekerel is.

ChantalLeterme

uit ’99verhalenmeteenknipoog’

Arme

mensen

bzn

Soms win je als

je verliest

De leerlingen stonden er bedrem-

meld, zeg maar verslagen bij. Eerst

op Goede Vrijdag; ze hadden Jezus

verloren aan de dood. En nu bij

zijn Hemelvaart verloren zij Hem

opnieuw. Maar zijn Geest was bij

hen, levend en warm, nabij en ver-

trouwd. Zij wisten het: Hij was bij

hen. Van die belofte konden zij le-

ven.

Leven als een mens van de hemel-

vaart is een stukje leven met het

hoofd in de wolken omdat God in

het onzichtbare voelbaar is en om-

dat Jezus woorden een prachtig ide-

aal zijn om na te streven. Maar een

mens van de hemelvaart is ook met

twee voeten op de aarde staan, in-

geworteld leven in de werkelijkheid

van vandaag, de noden proberen

aan te voelen van iedereen waarvoor

wij zorg dragen en verantwoorde-

lijkheiddragen.

God zend ons naar onze dagelijk-

se taak. Voelen wij daarbij de aan-

wezigheid van Jezus alle dagen. Hij

schenktonsdaartoezijnzegen.

Onze Heer

Hemelvaart
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Vreemden zijn

vrienden met

wie je nog

kennis moet

maken

Een leraar bracht ballonnen naar

school en vroeg de kinderen om ze

op te blazen en daarna hun naam

erop te zetten. Ze gooiden de bal-

lonnen de hal in terwijl de leraar

ze husselde. Daarna gaf hij de kin-

deren vijf minuten om de ballon

met hun naam erop te vinden. Ze

renden rond en zochten uitzinnig.

Maar toen de tijd om was, had nie-

mand zijn eigen ballon gevonden.

Daarna moesten ze van de leraar

de dichtst bijzijnde ballon oppak-

ken en hem aan de persoon geven

wiens naam erop stond. In minder

dan twee minuten had iedereen zijn

eigenballon.

Tenslotte zei de leraar: 'Ballonnen

zijn als geluk. Niemand vindt het

als ze het enkel voor zichzelf zoe-

ken. Maar als iedereen investeert in

elkaars geluk, vinden ze hun eigen

gelukhetsnelst.'

-Brononbekend-

Ballonnen

naar school

Er zijn belangrijker zaken in

het leven

dan voortdurend de snelheid

ervan te verhogen.

MahatmaGandhi
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“We maken een moeilijke periode

door. De maatregelen die nodig zijn

om de verspreiding van het coro-

navirus af te remmen, hebben op

korte tijd veel veranderd. Meer afge-

zonderd zijn van familie en vrien-

den,moeten rondkomen met een la-

ger inkomen, thuis werken en tege-

lijk voor je gezin zorgen, ongerust

zijn over je gezondheid of die van

jenaasten…

Heel wat mensen hebben zorgen,

en kunnen elke vorm van onder-

steuninggoedgebruiken.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf

en anderen. Samen kunnen we dit

aan.”

Namenshet stadsbestuur,

MohamedRidouani,burgemeester

‘Leuvenhelpt’

Heel wat Leuvenaars willen hulp

bieden. Daarom heeft de stad ‘Leu-

ven helpt’ opgericht. Het is een

platform dat mensen die hulp no-

dig hebben in contact brengt met

vrijwilligers die hen kunnen on-

dersteunen.

Wie hulp of ondersteuning kan gebrui-

ken,kandaarvia

www.leuven.be/leuvenhelpt, of via

leuvenhelpt@leuven.be of op 016

272772omvragen.

Ga zeker ook eens na of iemand in

je omgeving hulp kan gebruiken.

De stadbehandelt alle vragenmetde

nodigediscretie.

Wie hulp wil bieden – boodschappen

doen, iets oppikken bij de apothe-

ker, een maaltijd aan huis brengen,

eenbabbel…kandatviadezelfdeweg

latenweten.

‘Leuvenleert’

Iedereen kan er terecht voor tips

voor thuisonderwijs,voor online

huiswerkbegeleiding en voor ma-

teriële ondersteuning – een laptop

bijvoorbeeld. Vragen stellen kan

ook. Experten van de stad en het

Leuvens onderwijsnetwerk SOM

zoeken zo snel mogelijk naar een

antwoordopjouwvragen.

En ook wie hulp wil bieden kan

hierterecht.

www.leuven.be/leuvenleert

Vragenovercoronavirus

Alle federale maatregelen over het

coronavirusvindjeop

www.info-coronavirus.be.

Vragenstellenkanvia

info-coronavirus@health.fgov.beof

op080014689.

De gevolgen voor Leuven kan je na-

kijkenop

www.leuven.be/coronavirus .

Wie vragen heeft, kan contact op-

nemen met het informatiecentrum

van de stad op 016 27 27 72 of coro-

na@leuven.be

(Uit aan huis afgeleverde informatie van

Leuven: ‘Evenapart,altijd samen’)

Zorg dragen voor elkaar

KALENDERBLAADJE

Een spiritueel pad hebben verrijkt

ons met de gave van spirituele

vriendschap.

Geen prijs, geen lidmaatschapskos-

ten kunnen tippen aan deze gave;

een gave die de isolatie en eenzaam-

heid heelt die ook virussen zijn

die al lang in onze cultuur aan het

werkzijn.

Een pad voedt en kalmeert de geest

ook. Het geeft ons essentiële hulp-

middelen en inzichten om vol te

houden wanneer we lijden, ontre-

geling,verlies of angst ontmoeten.

Zonder een pad raken we zo over-

spoeld. Maar we zijn er nooit ver

van verwijderd. We hebben een ge-

voel van thuiskomen wanneer we

erweerverbindingmeemaken.

Laurance Freeman – Bezinning

Vasten2020Week5
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"Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,

dat ik U horen mag, met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden."

Inleiding

We vieren vandaag Goede Vrijdag.

Een ‘goede’ dag?

Alleen in het Engels en het Neder-

lands heet deze dag ‘Goede Vrijdag’

of ‘Good Friday’. In de Romaanse ta-

len worden woorden gebruikt die

‘een heilige dag’ betekenen. In het

Frans spreekt men van ‘Vendredi

Saint’, in het Spaans ‘Viernes San-

to’ en het Italiaans ‘Venerdi Santo’.

In de benaming 'goed' van deze vrij-

dag voor Pasen zit een geloofsbe-

lijdenis: Voor wie gelooft dat Je-

zus Christus verrezen is, verliest

de dood zijn onontkoombaarheid

en het lijden zijn vernietigende

kracht. Toch is Goede Vrijdag het

dieptepunt van de Goede Week. Dit

is terug te vinden in de Duitse be-

naming van deze dag: Karfreitag.

'Kar' (van het Oud-Hoogduits 'cha-

ra') betekent: stil verdriet, innerlij-

ke droefheid.

Goede vrijdag wil niet alleen be-

zinnen over het lijden en de dood

van Jezus, maar ook over het gro-

te onrecht en het schrijnende leed

in deze wereld. Sommige vormen

van onrecht zijn duidelijk zicht-

baar: de rijkdom in het Westen en

de armoede in de Derde Wereld, de

rijkdom van enkelen in ontwikke-

lingslanden en de armoede van de

massa. Soms is het onrecht moeilij-

ker aan te tonen: de armoede in ei-

gen land, minachting van vreemde-

lingen, onmacht van mensen, ego-

ïsme ...

Naam van Jezus

Naam van Jezus die ten dode

op het hout geschreven zijt,

vreemde koning van de Joden

L.Hinse, Lichtkruis - Ludger Hinse (1948) woont en werkt in zijn Recklinghausen

(Ruhrgebied – Duitsland). Hij gebruikt voor zijn lichtkruisen verschillende kleuren en

technieken en ontwerpt die vaak speciaal voor de omgeving. Met een lichtkruis wil hij niet

alleen de kruisiging, de dood van Jezus, weergeven, maar ook licht dat leven en dood

overschaduwt. Zo wordt een lichtkruis een teken van hoop. Het toont iets dat verder gaat

dan de dood en laat iets zien van de toekomende wereld. Het toont dat de dood voor God

geen kracht is die het leven vernietigt.

die ten spot verheven zijt,

vorstelijk hebt Gij gestreden om

vrede

tot in alle eeuwigheid.

Zoon van God en zoon van David,

priester zonder waardigheid

die ten dienste van de slaven

als een slaaf op aarde zijt,

aan de mens gelijk geworden,

ja, gestorven voor ons aller zalig-

heid.

(Zingt Jubilate 352 )

Het lijdensverhaal

Op de berg Golgotha werd Jezus

door de soldaten gekruisigd. Aan Je-

zus’ kruis had landvoogd Pilatus

op een band aan het kruis laten han-

gen: ‘Jezus koning der Joden’. De

priesters protesteerden. Maar Pila-

tus gaf niet toe.

Vanaf het kruis gaf Jezus de zorg

over zijn moeder aan zijn leerling

Johannes door.

Toen Jezus zei: ‘Ik heb dorst’, ga-

ven de soldaten hem zure wijn op

een spons.

Jezus zei daarna: ‘Mijn werk is

klaar’. Hij boog zijn hoofd en stierf.

Van de evangelisten gaf alleen Mattheus

het volgende door in zijn tekst:

Op het middaguur viel er duisternis over

het hele land …

In het negende uur riep Jezus met luide

stem: ‘ Mijn God, mijn God, waarom hebt

u mij verlaten?’ Mattheus 27,46

Tomáš Halík, een Tsjechisch

rooms-katholiek priester, bekend

als een van de meest toonaangeven-

de rooms-katholieke denkers van

het moment, schrijft:

‘Voor mij is heel belangrijk dat

deze schreeuw van Jezus zowel een

vraag is als een gebed: Hij transfor-

meert de ervaring van het geschei-

den zijn van God, of de dood van

God, tot een gebed. Een vraag. En

geen mens kan die beantwoorden.

Dat kan God alleen, en zijn ant-

woord is de opstanding.’

Kruis opnemen

Lucas herinnert ons aan een levens-

regel. Wie de naam van christen wil

dragen, zal in zijn leven een plaats

moeten geven aan het aanvaarden

van het kruis en het lijden.

Het gaat hier niet om een ziekelij-

ke kwelling, maar om in vertrou-

wen Christus na te volgen. Het le-

ven is nooit helemaal zoals we het

zouden willen, de mensen om ons

heen reageren niet altijd volgens

onze wensen. Net zoals Jezus het

lijden aanvaard heeft dat het leven

met zich meebracht, zal de christen

zijn kruis dragen, zoniet kan hij Je-

zus’ leerling niet zijn.

“Wie zijn leven wil redden, zal het

verliezen, zegt Jezus ons vandaag,

maar wie zijn leven om Mij verlie-

st, die zal het redden”.

Steeds komt hij daar terug op. Leven

in liefde is nooit zelfgericht leven,

er bestaat geen geestelijk autisme.

(Marc Gallant, trapist in Orval )

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

Voor allen die gekruisigd worden,

wees niet niemand,

wees hun toekomst ongezien.

Voor mensen die van U verlaten

zijn,

voor allen die hun lot niet kunnen

dragen,

voor hen die weerloos zijn in de

handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons mid-

den:

vluchtelingen, vreemden, wees

niet niemand.

Voor hen die kracht uitstralen, lief-

de geven, recht doen,

dat zij staande blijven in ons mid-

den.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Verhaast de dag van uw gerechtig-

heid,

Tomáš Halík

zie het niet langer aan dat her en

der in deze wereld mensen gemar-

teld worden, kinderen gedood;

dat wij de aarde schenden en elkaar

het licht ontroven.

Gebed: Heer Jezus, help ons om alle

kruisen van de wereld in uw Kruis

te zien:

het kruis van mensen hongerig

naar brood en liefde;

het kruis van mensen die alleen

zijn en verlaten,

zelfs door hun kinderen en ver-

wanten;

het kruis van mensen dorstig naar

gerechtigheid en vrede;

het kruis van mensen die de troost

van het geloof missen;

het kruis van ouderen die worste-

len onder het gewicht van jaren en

van eenzaamheid;

het kruis van migranten die geslo-

ten deuren vinden en harten ge-

pantserd door politieke berekenin-

gen;

het kruis van onze zwakheden, van

onze hypocrisie,

van ons verraad, van onze zonden

en van onze vele gebroken beloften;

het kruis van ons gemeenschappe-

lijk huis dat ernstig verwelkt voor

onze zelfzuchtige ogen, verblind

door hebzucht en macht.

Heer Jezus, breng in ons de hoop op op-

standing en op uw definitieve overwin-

ning op alle kwaad en alle dood. Amen.

(Paus Franciscus, Goede Vrijdag 2019 )

Bezinning: Het kruisbeeld

Een man wandelde in een winkel-

straat. Even later stopte hij voor een

antiekzaak. Daar keek hij aandach-

tig in de etalage 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

gedood.’

‘Heel goed,’ zei de man en hij liep

verder door.

Ineens hoorde hij iemand achter

hem lopen. Hij draaide zich om en

zag de jongen 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)

Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en steven voor God onze Heer.

Aan Hem behoren wij toe.

Don Bosco parochie Kessel-Lo Goe-

de Vrijdag 10 april 2020 – Deel 2

Samenstelling Chris Willox

De parochianen kregen deze vie-

ring in hun mailbox.

LICHT DAT LEVEN EN DOOD OVERSCHADUWT (Deel 2)

DE DRAAD

Een oude rabbi vertelde:

‘Ieder mens is met God verbonden

door een draad.

Telkens iemand een fout maakt,

breekt de draad.

Maar als men spijt heeft van zijn

fout, dan maakt God de draad weer

heel met een knoop.

Daardoor wordt de draad wel korter

dan voordien. En komt de mens die

fout handelde dus een beetje dichter

bij God!

Zo komen de mensen van fout tot

spijt, van knoop tot knoop steeds

dichter bij God.

Zelfs zonden zijn dus nog ergens

goed voor!’

naar een Joods verhaal

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’
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Onlinelezingen

Nu we omwille van de Covid-19

pandemie geen normale UDLL-le-

zingen kunnen organiseren, wil-

len we jullie graag informeren over

de mogelijkheid tot het volgen van

enkele online lezingen die aangebo-

denwordendoorhet

post-universitair centrum van KU-

LAK (Katholieke Universiteit Leu-

ven,AfdelingKortrijk).

Per lezing wordt een inschrijvings-

geld van 10 euro gevraagd. Inschrij-

ven om deze lezingen te kunnen

volgen kan via de links onderaan

dezee-mail.

Ter verduidelijking: Universiteit

Derde Leeftijd Leuven is op geen en-

kele wijze betrokken bij dit initia-

tief en deze e-mail is louter bedoeld

om u deze informatie te bezorgen.

Via https://puc.kuleuven.be/oplei-

dingen/kalender kan u de kalender

van toekomstige dergelijke online

lezingenraadplegen.

Met vriendelijke groeten en wen-

sen voor een blijvende prima ge-

zondheid,

Em. Prof. Alfons Verbruggen

Voorzitter UDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL)vzw.

EygenHeerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoonnummer:016/324101

Onlinelezingen

Universiteit Derde Leeftijd

De oudste van de vier abdijen in het

Leuvense is die van Vlierbeek. Ze

heeft in de loop van de geschiedenis

wat doorstaan en daardoor zijn haar

gebouwen wel een paar keren – la-

tenwemaarzeggen:verjongd.

Op een oktobervoormiddag in de

middeleeuwen vertrokken er eens

twee monniken door de Wester-

poort en liepen over de weg, die van

hun klooster naar Leuven liep. De

oudste heette Isidorus en de jongste

Amandus.

Het had dagenlang geregend en

hier en daar liep het water in stro-

men dwars over de weg heen, want

Vlierbeek ligt aan de lage kant van

Leuven en het gebied rond de abdij

is erg drassig. (De vijvers in dit park

zijn daar trouwens ook nog een ge-

volgvan.)

Ze waren nog niet ver, toen zagen

ze een meisje staan voor een mod-

derige waterstroom, want de mo-

lenbeek was overstroomd. "Kunt u

mij hierover helpen, want ik durf

niet",zeizetegendemonniken.

De oudste, Isidorus dus, bekeek

haar even, net lang genoeg om te

merken dat het een mooi meisje

was, draaide dan zijn hoofd weg en

waadde zelf door de modderstroom.

Maar Amandus dacht niet lang na,

nam haar op zijn rug en droeg haar

tot aan de overkant. Toen zette hij

haar neer, zij beloonde hem met

een stralende glimlach en de mon-

nikengingenverder.

Spreken deden ze onderweg verder

niet.

Toen ze na hun opdracht in de stad

terug op weg waren naar het kloos-

ter kwamen ze natuurlijk weer

voorbij de plek waar Amandus het

meisje over de modder geholpen

had. En toen ze aan de Westerpoort

van de abdij waren gekomen, nam

Isidorus zijn jongere gezel bij de

mouw en zei: "Amandus, monni-

ken horen geen vrouwen aan te ra-

ken, jij hebt tegen de regel gezon-

digd en zult straks in het kapittel

boetemoetendoen."

Maar Amandus antwoordde: "Nee

hoor, dat denk ik niet. Staat er niet

in het evangelie dat we mensen

moeten dienen als we dat maar kun-

nen? Ik heb dat meisje vanmorgen

geholpen en ik heb haar meteen los-

gelaten toen we over de modder-

stroom waren. Ik was haar al verge-

ten, maar ik merk dat jij haar nog

steedsmeedraagt!"

Rudi Thomassen

VLIERBEEKSE MONNIKEN EN

HET MEISJE
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CoronatreftookHetMolenhuis

Het Molenhuis wordt uiteraard

ook getroffen door het coronavirus.

We bekijken van dag tot dag wat de

maatregelen van de overheid zijn

en houden jullie op de hoogte over

eventueleaflassingen.

Daarnaast is onze verhuur uiter-

aard ook getroffen. Dit alles is een

serieuze financiële domper voor

ons project. Je kan ons alvast door

deze moeilijke periode helpen door

een gift te doen of bij je online aan-

kopen onze trooperpagina te ge-

bruiken!

Hoewerkthet?

Stap 1 Ga naar www.trooper.be/-

moulindebellemeuse

Stap 2 Klik op je webshop. De link

weetnudat jeonswilsteunen.

Stap 3 Doe je aankoop zoals altijd. Je

betaaltgeeneuroextra.

Stap 4 De webshop steunt de molen

door een percentage van je aankoop

aanonsdoortestorten.

Je mag dit bericht altijd delen! Ook

een ‘vind ik leuk’ helpt bij de ver-

spreiding ervan. Alle beetjes hel-

pen.

Heb je vragen, niet aarzelen om

contactoptenemenmetons:

contact@moulindebellemeuse.be

ActiviteiteninHetMolenhuis

De activiteiten van de meimaand werden

afgelast.

Verdere planning: (Of het doorgaat

hangt af van de richtlijnen i.v.m het co-

ronavirus)

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaan-

sedans

Een combinatie van Afrikaanse en

Oosterse klanken, dans en yoga, be-

weging in het groen…waarom niet?

Hatha yoga is de basis van alle fy-

sieke vormen van yoga. Daarnaast

wordt er gedanst! De ritmische im-

puls en bewegingen van West-Afri-

kavormenhierbijdebasis.

Vicky Van Roy (dans) – 075/75.32.92 –

vickyvanroy@yahoo.co.uk

Hilde Mertens (yoga) – 0495/87.92.67 –

hilde_mer@hotmail.com

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zo-

mer

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len,maaien,snoeienofwieden.

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. De klus-

jes die we doen zijn geen grote wer-

ken, maar het dagelijks onderhoud

zodat Het Molenhuis en haar om-

geving, een plaats blijft waar ieder-

eenthuiskankomen.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@mou-

lindebellemeuse.be

31 juli - 9 augustus 2020: Molen-

huismeerdaagse

19 - 21 augustus 2020: Naar de basis

28 - 30 augustus 2020: Klakskes-

weekend

06 - 11 september 2020: Vasten en

zuiveren

21 - 25 september 2020: Midweek

wandelennazomer

25 - 27 september 2020: Wandelweek-

endherfst

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de

BelleMeuse

BE57734377235635

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps

Molenhuis Bérismenil

Al onze activiteiten zijn opgeschort tot en

met 7 juni 2020.

Of deze geplande activiteiten doorgaan

hangt af van de richtlijnen i.v.m. de be-

strijding van het coronavirus.

Kalender van de maand juni 2020

Maandag 8: - 14.00 u. - Nordic Wal-

king

Dinsdag 9:

05.45 u. - Zomeractiviteit Doode

Bemde

14.00 u. - Individuele hulp bij gsm,

smartphone en tablet (op afspraak)

14.00u. -FilmKinepolis: Judy

Woensdag 10: -

10.00 u. - Individuele hulp bij digi-

taal fototoestel (opafspraak)-

14.00 u. - Scrabble, schaken en rum-

mikub

Donderdag 11: - 14.00u. -Petanque

Maandag 15: - 14.00u. - Nordic Wal-

king

Dinsdag 16:

13.43 u. – Zomeractiviteit: Leuvens

kerkhofmetAdWouters

14.00 u. - Individuele hulp bij gsm,

smartphone en tablet (op afspraak)

Woensdag 17:

10.00 u. – Individuele hulp bij digi-

taal fototoestel (opafspraak)

14.00 u. - Scrabble, schaken en rum-

mikub

Donderdag 18

09.00 u. - Gesprekken voor ouderen

14.00u. -Petanque

Maandag 22 - 14.00 u. - Nordic Wal-

king

Dinsdag 23

07.00 u. - Daguitstap: Zeebrugge en

Lissewege

13.15 u. - Zomeractiviteit: Langs de

oeversvandeDijle

14.00 u. - Individuele hulp bij gsm,

smartphone en tablet (op afspraak)

Woensdag 24

10.00 u. - Individuele hulp bij digi-

taal fototoestel (opafspraak)

14.00 u. - Scrabble, schaken en rum-

mikub

Donderdag25-14.00u. -Petanque

Maandag 29 - 14.00 u. Nordic Wal-

king

Dinsdag 30

13.00 u. - Zomeractiviteit: Afrikamu-

seumTervuren

14.00 u. - Individuele hulp bij gsm,

smartphone en tablet (op afspraak)

Seniorama Vanden Tymplestraat

35,3000Leuven

https://www.seniorama.be/kalen-

derlezingen

CopyrightLDCSenioramavzw

Seniorama

(c) Kerknet

Dit weekend is het Pinksteren. Een

lekker lang weekend vrij met ho-

pelijk mooi weer. Of bij veel wind:

heerlijk uitwaaien aan zee (???). In

elk geval tijd om weer wat op adem

tekomen...

Met Pinksteren draait het om de

heilige Geest, de Geest die van God

komt, die na de dood van Jezus over

alle mensen is gekomen die in de

geest van Jezus verder willen gaan.

De heilige Geest is datgene wat je

hier en nu van God op aarde kunt

merken.

De Geest van God zelf is onzicht-

baar, net als de wind of je adem.

Maar zoals je wel de bomen ziet be-

wegen door de wind, zo kan je wel

wat zien van de uitwerking van de

Geest: de effecten ervan zijn: liefde,

vreugde, geduld, vriendelijkheid,

goedheid, vertrouwen, zachtmoe-

digheidenzelfbeheersing.

Met een opmerkzaam oog kan je

dus meer van de Geest zien dan je

eerstdacht.

(c) Th o m a s (Theologie, Onderwijs

en Multimedia: Actieve Samenwerking)

Pinksteren
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