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Gezegenddie staataanhetbegin

enaanheteindevanonsbestaan .

Maardieookmetonsopweggaat,

alsVader,ZoonenHeiligeGeest.

(KrisGelaude)

Welkomeninleiding

WelkomenZaligPasen!

Moge het lezen van de teksten,

het bidden van de gebeden en het

beluisteren en meezingen van de

liederen ons toch dicht bij elkaar

brengenopdezePaasdag.

De vrouwen bij het graf delen

vreugdevol nieuws! Een nieuwe

schepping is begonnen. De dood

heeft niet langer het laatste woord!

Laten ook wij deze vreugde delen.

De opstanding van Jezus, mag ook

onzeopstandingworden!

Opstaan om te werken aan een nieu-

we, betere wereld - een nieuwe

schepping!

opstaanmetziekemensen,

opstaan met dokters, verpleegsters

enverzorgenden,

opstaan met mensen die werken op-

dat wij zouden kunnen verder le-

venindezebijzonderetijd,

opstaan met mensen die lijden on-

derhetcoronavirus,

die werkloos zijn of in financiële

problemen, eenzamen en armen,

opstaan met mensen in het Zuiden,

opstaan met wie wij strijd, hoop en

vreugdeverderwillendelen.

Gegroethet lieve leven

alwatgeboren is

enwiehetheeft gegeven

eenmenselijkgezicht.

Gegroethet lieve leven

uitwater, grondenlicht

enwieeraanwilgeven:

eenmenselijkgezicht!

Inleiding op Handelingen

10,34a.37-43

Petrus werd door Cornelius, een Romeins

honderdman, bij hem thuis in Caesarea

uitgenodigd. Daar sprak hij Cornelius en

zijn gezin toe, vooraleer ze gedoopt wer-

den. Petrus richtte zich, net zoals Jezus,

niet uitsluitend tot Joden, maar ook tot

mensen die goed en rechtvaardig handel-

den.

Petrusbegontespreken.Hijzei:

‘Jullie weten wat er in ons land ge-

beurdis.

Het begon met Johannes de doper

diedemensenlietdopen.

Daarna trad Jezus van Nazareth in

Galileaop.

God heeft Hem gezalfd met de Hei-

ligeGeestenmetkracht.

Overal waar Hij kwam, deed Hij

goededingen.

Hij genas alle mensen die in de

macht waren van de duivel, want

GodwasmetHem.

Wij hebben dat gezien en vertellen

nu alles wat Hij in het land en in Je-

ruzalemgedaanheeft.

Wij spreken ook over zijn dood op

eenkruis.

Maar God liet Hem op de derde dag

verrijzen en verschijnen, niet aan

het hele volk, maar aan getuigen die

God tevoren had uitgekozen. Dat

waren wij, die met Hem gegeten en

gedronken hebben nadat Hij uit de

dodenwasopgestaan.

Hij vroeg ons om het volk te zeg-

gen dat Hij door God werd aange-

steld om te oordelen over de leven-

den en de doden. Alle profeten spra-

kenoverJezus.

Als jullie in Hem geloven, zullen

jullie zonden vergeven worden.”

(Copyright:C.Leterme)

Vernieuwenvandedoopbelofte

Ik zal de schepping liefhebben en

haarbehoeden.

Ik zal niet rusten zolang onrecht de

wereldverscheurt.

Ik zal met liefde en met geestdrift

mijn eigen wereld eindeloos probe-

renteherscheppen.

Ik geloof in een goddelijke kracht in

alles,

een kracht die al het verstoorde en

gekwetste zal helen en voltooien.

Ik wil daarvan een levend teken

zijn, met zorg en eerbied voor ie-

dereenenallesopmijnweg.

Ik zal wat mij gegeven is niet voor

mezelf alleen houden, geen voor-

recht opeisen, maar voorrang ge-

ven aan wie minder heeft of kwets-

baar is.

Ik wil het uitspreken en het ten

einde toe herhalen, dat Jezus onze

hoopis.

Dat ik Hem kan tegenkomen in de

mensnaastmij.

Dat ieder woord dat Hij heeft na-

gelaten mij zal zetten op een weg

naar waarheid en naar nieuwe le-

vensadem. En dat zijn geest nabij

zal zijn om ons te verlichten en

thuis te brengen als een gemeen-

schapvangeliefden.

Vriendvoorhet levenPsalm118

Psalm 118 is niet alleen een feestpsalm,

maar ook een Paaspsalm. Jezus heeft deze

psalm ook met zijn leerlingen gebeden.

DankaanHem,Hij isgoed.

Hij isvriendvoorhet leven.

BeterteschuilenbijHem

dantevertrouwenopmensen.

BetertehopenopHem

dantevertrouwenommacht.

Desteendiegeenmetselaar

kongebruiken,werdhoeksteen.

Zoisgeschiedvangodswege.

Begrijpenzal ikhetnooit.

DankaanHem.Hij isgoed.

Hij isvriendvoorhet leven.

(Uit : Psalm 118, Huub Oosterhuis, 150

Psalmenvrij, 2011, blz.194-195)

In deze coronatijd kan deze psalm

ons troost en vertrouwen geven zo-

als in onderstaande overweging ge-

schrevenstaat:

“Het is heel treffend dat het achtste

vers van psalm 118: ‘Je kan beter op

de Heer vertrouwen dan heil te ver-

wachten van mensen’ precies het

middelpunt van de Bijbel vormt.

Deze bevrijding en dit vertrouwen

mogen mensen ervaren in de meest

beklemmende situaties van hun le-

ven, als ze het daarin wagen op de

Heer te vertrouwen. Dan maakt Hij

zijnnaamwaar: Ikzalerzijn!

Als je gebroken relaties herstelt, als

een zielsverwante plots sterft, als je

getroffen wordt door een erge ziekte

of een intens verdriet. Dan kunnen

deze verzen een bijzondere klank

voor je vormen. Precies in de erva-

ring dat alle lijden voert tot nieuw

leven. Dit heeft ook heel sterk be-

trekking op Jezus Christus die door

een nacht van bespotting, veroor-

deling, kruisiging, dood en ellende

ging. Hij is uit zijn graf opgestaan

en opent de graven die ons, ook in

dit leven,omsluiten.”

( Uit: Overweging bij psalm 118 . Zusters

ClarissenSt.Truiden)

Geloofsbelijdenis:

Ikgeloof inGod

die het licht heeft geschapen om de

aardebewoonbaar temakenenmen-

sentot leventebrengen.

Ik geloof in aarde en water, in alles wat

groeit en leeft

– niet om te vervuilen en te sterven

–maar om te blinken in het licht zo-

alshetwasindenbeginne.

Ikgeloof inmensen,

geschapen naar Gods beeld – niet

voor onrecht en dood, niet voor

angst of geweld – maar voor het ge-

luk geboren en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene Mens, Jezus van

Nazareth,

die in opstand is gekomen tegen on-

recht en verdrukking, tegen macht

die mensen klein houdt en hun het

lichtontneemt.

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood

die Hem in leven houdt tot van-

daag. Daarom wil ik opstaan uit

mijn eigen duisternis, en weten dat

dedoodhetnietzalhalen.

Daarom wil ik geloven in de bewe-

ging van Jezus, wil ik Hem volgen

in het dienen van mensen totdat al-

les is voltooid en wij leven in vrede.

Amen.

Zending:

Wij lopen vooruit op wat nog niet

is,

wijspeleninopuwtoekomst,

zeggen en zingen: alles is goed wat

Gijhebtgemaakt.

Langzaamenmoeizaam,

in hoop en vrees werken wij uw be-

lofteuit,

bouwen wij aan een stad van vrede,

De nieuwe schepping waar Gij ons

lichtzijt.

Alles inallen.

Geef ons de kracht daartoe, breng

onstoteengelukkigeinde.

H.O. (Bidomvredep.142)

Don Boscoparochie Kessel-Lo – Pa-

sen12april2020

Wij delen schepping – opstanding –

vreugde

Samenstelling:ChrisWillocx

WIJ DELEN SCHEPPING – OPSTANDING – VREUGDE (Deel 1)
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Aan de Don Boscogemeenschap.

Wij melden jullie dat Maria Van

Rillaer (Dumont) maandagavond is
gestorven.
Haar uitvaart vond plaats in fami-
liekring, zaterdag, 16 mei 2020.
Wij verwijlen in gedachten bij haar
familie in deze moeilijke Corona-af-
scheidsmomenten.
Vriendelijke groet,
Jef Wauters

Er zit een stuk van jou in elk van ons.

Er leeft een stuk van jou verder in ons.

Voor wie je bent geweest: Merci!

Rust maar, ’t is geen vaarwel.

We weten dat we je ooit weerzien.

Maria Van Rillaer, weduwe van Jo-
seph Dumont, lid van Samana Onze-

Lieve-Vrouw van Troost, gewezen kernlid

van K.A.V. Don Bosco, gewezen vrijwilli-
ger bij het Kinderheil, geboren in Hols-
beek op 18 maart 1926 is rustig van
ons heen gegaan in Leuven in het
Heilig Hartziekenhuis op maandag
11 mei 2020.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de

Nationale Veiligheidsraad waren wij ge-
noodzaakt afscheid te nemen in intieme

kring.

Maria Van Rillaer was de geliefde
moeder van haar kinderen, Frans,
Pierre en Frie.
Haar schoonkinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen en alle
verdere familieleden zullen haar
aanwezigheid, haar lieve aandacht,

haar vrolijke lach missen.
Zij zal hen nabij blijven, troostend
en sterkend.

Haar kleinkinderen spreken over
haar als ‘de super oma’

Lieve Super Oma,

In je graf op het kerkhof van Vlierbeek

moet ik je niet zoeken.

Ook niet in een ster die hoog aan de hemel

staat te pinken.

Alleen in het diepste van mijn hart kan ik

je vinden,

om samen met jou, mijn levensweg verder

te gaan.

(Gedachtenisprentje )

Liefste (super)oma ,

Kom je? We gaan vertrekken! Ben je nog

niet klaar?

3x het vuur checken

Je trok de deur dicht. Je draaide de sleutel

om.

3X schudden

Om met een gerust gemoed naar ons toe te

komen.

3X de telefoon laten rinkelen

Om met gerust gemoed te gaan slapen bij

het thuiskomen.

Kom je? We gaan vertrekken.

Je was al klaar…Je vuur was uit. Je trok de

deur dicht.

Je draaide de sleutel om, om met een gerust

gemoed van ons te vertrekken…

Je sliep in..

Met een gerust gemoed. Je kwam thuis…

Sofie (Uit de afscheidsviering)

Ook haar buren en vrienden wor-
den stil bij haar heengaan.
En ook wij zullen Maria in goede
en dankbare herinneringen blijven
gedenken.

Rouwadres: Begrafenissen Pues,
t.a.v. Maria Van Rillaer, Geldenaak-
sebaan 342, 3001 Heverlee - 016-60 15
06 – condoleren: www.pues.be

Overlijden in Don Bosco

Huil niet omdat ik er niet meer ben.

Maar wees blij omdat ik er was.

Diepbedroefd melden wij U het
overlijden van de heer
François Buekenhout, echtge-
noot van Linda Vlaes, geboren in
Leuven op 17 augustus 1954 en heel
onverwacht van ons heengegaan in
Nieuwpoort in WZC Ter Duinen op
17 mei 2020.

De afscheidsplechtigheid vond
plaats in intieme kring in de Sint-
Antoniusparochiekerk in Heverlee
op woensdag 20 mei 2020.

De familie wil graag nog iedereen
bedanken die François altijd een
warm hart heeft toegedragen. Hij
wist dit altijd enorm te appreciëren.

Rouwadres: Begrafenissen Pues,
t.a.v. François Buekenhout
Geldenaaksebaan 344, 3001 Hever-
lee

Waar je ook bent,

Ik zou het niet weten.

Niet in afstand of tijd te meten!

Maar ik heb je bij me,

Diep in mij.

Daarom ben je zo dichtbij!

Toon Hermans

François Buekenhout

Overlijden in
Sint-AntoniusLogica brengt

je van A naar B.

Verbeelding brengt
je overal.

Albert Enstein

Durf dromen

PINKSTEREN

Geest van vuur

hart-

verwarmende

kleine daden

van liefde

verbinden

tot zorg

en ontferming

over de wereld.

Door tralies kijken naar de kerk.
Wie doet dat nu? We lopen ze door-
gaans achteloos voorbij, die wit-
te staven die werelden scheiden.
Recht naar de kerkdeur, daar wil-
len we zijn. De open kerkdeur, dat
spreekt. Nu dus even niet. Een mi-
nuscuul streepje DNA, meer is zo’n
virus niet, sloeg de deur dicht,
plaatste tralies op onze weg. Ge-
sloten en uitgesloten, geen door-
komen aan. Geen verwelkomende
handdruk, geen dwarrelende orgel-
muziek, geen wenkende noten die

ons vertellen dat de viering weldra
begint. De stilte heerst, als tralies in
onze ziel. Toch zullen ze het on-
derspit delven, die witgekalkte stan-
gen. Geen tralie, geen deur, zelfs
geen virus houdt ons tegen. Wed-
den dat de poort – onze poort –
binnenkort weer wijd openzwaait?
Dat stemmen weer klinken, voet-
stappen opnieuw schuifelen, kaar-
sen weerom flakkeren, liedboeken
nog eens ritselen. Dwars door de
tralies zien we al een glimp van be-
tere tijden.

Door tralies kijken naar de kerk

Kom tot ons in de stilte van de och-
tend.
Wees hoop en vertrouwen voor de
nieuwe dag die komt.

Kom tot ons in de pauze van de mid-
dag.
Wees dankbaarheid om wat er al was
aan inzet en liefde.

Kom tot ons in de avond van de dag.
Wees in ons tevredenheid om het
goede.
Wees in ons draagkracht voor het
moeilijke in ons leven.
Laat dankbaarheid ons niet ontbre-
ken.

Laat aanvaarding en overgave ons
laatste woord zijn.

Kom tot ons in dagen zonder uit-
zicht.
Dat wij niet wegzinken in de zin-
loosheid en het verdriet.
In de schuldgevoelens en de angst.
Geef ons moed om door te gaan.

Blijf ons vergezellen met uw liefde,
met uw doorzettingskracht,
alle dagen van ons leven. Amen.
(Jean-Paul Vermassen – Gebedskalender

Kerk&leven – 11 mei 2020)

KALENDERBLAADJE

De geest van God gebeurt
tot op vandaag.
Hij heeft een aangezicht,
hij spreekt en zwijgt.
In alledaagse feiten
en in het menselijk verhaal
dat mij ter harte gaat,
is Hij de vinger die beroert,
mijn onrust en geweten.
Hij wekt verwondering.
In onvervuld verlangen.
Iets gaat ten onder.
En er komt iets nieuws.
De één wordt aan de ander
te verstaan gegeven.
De Geest herstelt en herbegint.
Met niets. Als gids in ons bestaan.
En verder dan wij zien,
door armoe en benauwenis,
schept Hij de ruimte om te leven.
Kris Gelaude

Pinksteren
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HetvuurvandeGeest?

Vuurtjesvankleinemensen,

vangewonemensen,

mensen aangestoken door wat

schuiltachterhetzichtbare.

Levenskracht,

vuur in pijn of in hoop geboren,

vuur dat zoekt om te leven en leven

tegeven.

Vuurvanjouenvanmij,

kleinevuurtjes, samengroot.

Moge Jezus’ Geest kleine mensen

aanzetten om samen te bouwen aan

eenbeterewereld,

met mensen die elkaar niet loslaten

en in vrede en vreugde trachten sa-

menteleven,

mensen die samen een lichtend

vuurtje zijn waar anderen zich aan

kunnenoptrekken.

Het vuur van de Geest

Dankzij de website van Kerk&Leven

haal jemeeruit jeabonnement.

Surf snel naar www.kerkenle-

ven.be en registreer je met je

abonneenummer (8 cijfers, op

de cover van Kerk&Leven boven je

naam).

REGISTREER JE OP DE WEBSITE VAN KERK&LEVEN

3FEDERATIE FRANDO

MAAR DE LENTE WIST HET

NIET….

Hetwasbegin2020...

De mensen hadden een lange don-

kerewinterachterderug.

Februari was een hele onrustige

maand geweest met veel stormen en

veelregen.

De natuur was onrustig, alsof ze

de mensen iets wilde vertellen, als-

of ze de mensen ergens voor wil-

de waarschuwen…En toen werd het

Maart...

HetwasMaart2020...

De straten waren leeg, de meeste

winkelswarengesloten,

de meeste auto's stonden langs de

kantvandeweg,

de mensen kwamen bijna niet meer

buiten en dat over de hele wereld,

landengingenopslot,

de mensen konden niet geloven dat

dit gebeurde, het was zo surrealis-

tisch...

Iedereen wist wat er aan de hand

was.

Maardelentewisthetniet

Endebloemenblevenbloeien.

En de zon scheen…De eerste mooie

lentedag sinds lange tijd brak aan.

Endezwaluwenkwamenterug.

Endeluchtwerdrozeenblauw.

Het werd later donker en 's och-

tends kwam het licht vroeg door de

ramen.

HetwasMaart2020...

De jongeren studeerden online,

vanuithuis.

Kinderen speelden onvermijdelijk

vooral inhuis.

Pubers verveelden zich, ouders

wistennietwattedoen.

Mensen kwamen alleen even bui-

ten omboodschappen te doen of om

dehonduitte laten.

Bijna alles was gesloten …Zelfs de

kantoren, hotels, restaurants en

bars.

Het leger begon uitgangen en gren-

zentebewaken.

Mensen moesten vanuit huis gaan

werken.

Ondernemers kwamen in de pro-

blemen.

De meeste kinderen konden niet

meernaarschool.

Er was ineens niet genoeg ruimte

vooriedereeninziekenhuizen,

operaties en onderzoeken werden

uitgesteld...

Iedereenwisthet.

Maar de lente wist het niet en het

ontsproot.

Ze draaide onverstoorbaar haar

jaarlijkseprogrammaaf.

Ze schonk ons haar mooiste bloe-

menenhaarheerlijkstegeuren.

HetwasMaart2020.

Iedereen zat thuis in quarantaine

om gezondheidsredenen of preven-

tief.

Sommige mensen mochten niet

meer naar hun werk, anderen

móesten.

Elkaar omhelzen, kussen of een

hand geven was ineens een bedrei-

ging.

Iedereen moest flinke afstand tot el-

kaar bewaren, dat was afschuwelijk.

In de supermarkt waren allerlei

schappenleeg.

Allerlei leuke dingen gingen niet

meer door, daar werd een streep

doorgezet.

En niemand wist wanneer dat weer

kon.

Mensen werden beperkt in hun

vrijheidterwijlervredewas.

Over de hele wereld werden veel

mensen ziek en het was besmette-

lijk...

Er was isolatie, ziekte en paniek….

Toenwerddeangstpasecht!!

En de dagen zagen er allemaal het-

zelfdeuit...

En de weken duurden ineens veel

langer...

En iedereen hoopte dat er niet nóg

meer strenge maatregelen zouden

volgen...

De mensen zaten vast in een film en

hooptendagelijksopdéheld...

De wereld was vertraagd terwijl het

geen vakantie was, niemand had dit

verwacht...

Iedereenwistwatergebeurde.

Maar de lente wist het niet en de ro-

zenblevenbloeien.

DeMagnoliastondindeknop.

De vogeltjes begonnen aan hun

nestjes.

Entoen…

Het plezier van koken en samen

etenwerdherontdekt.

Iedereen gaf elkaar tips over leuke

dingen die je met je kinderen kon

doen.

Er was weer tijd om te schrijven en

te lezen, mensen lieten hun fanta-

sie de vrije loop en uit verveling

ontsprootcreativiteit.

Sommigen leerden een nieuwe taal.

Sommigenontdektenkunst.

Sommigen ontdekten dat ze niet

écht leefden en vonden de weg naar

zichzelf terug.

Anderen stopten met onwetend on-

derhandelen.

Iedereen had van de één op de ande-

re dag veel meer tijd voor het gezin.

Eentje sloot het kantoor en opende

een herberg met slechts vier men-

sen.

Anderen verlieten hun vastgeroes-

te relatie om de liefde van hun leven

tevinden.

Anderen boden aan om voor kwets-

bare mensen boodschappen te doen

oftekoken.

Iedereen wist ineens wat een 'vi-

taal beroep' was, deze mensen wer-

den helden, ze werden meer ge-

waardeerddanooit.

Anderen gingen op afstand muziek

met elkaar maken of zingen om op

dezemaniersamentezijn.

Mensen kregen oog voor eenzaam-

heid en verzonnen dingen om er

ietsaantedoen.

Mensen herstelden van hun stress-

volle leven.

Mensen die elkaar niet kenden be-

gonnen spontaan een praatje met el-

kaar.

Sommigen maakten vliegers van

papier met hun telefoonnummer

erop zodat eenzame mensen ze kon-

denbellen.

De overheid ging bedrijven en zelf-

standigen helpen zodat ze niet fail-

liet zouden gaan of mensen zouden

moetenontslaan.

Gepensioneerd zorgpersoneel bood

zichzelf aan om te helpen in de

Zorg.

Uit alle hoeken kwamen vrijwilli-

gers, iedereenwildeietsdoen.

Om 20:00 uur s ‘avonds gingen

mensen uit allerlei landen klappen

voor alle artsen, verpleegkundigen

en zorgpersoneel die keihard aan

het werk waren om in de zorg alles

draaiendetehouden.

Het was het jaar waarin men het

belang erkende van gezondheid en

verbinding,

van saamhorigheid, van sociale

contacten en misschien ook van

zijnroeping,

dit deed iets met het collectieve be-

wustzijn, dit deed iets met alle men-

sen…

En de economie ging bijna kopje

onder, maar stopte niet, het vond

zichzelfopnieuwuit.

Het was het jaar waarin de wereld

leek te stoppen, het jaar waarin we

met elkaar in de geschiedenisboe-

ken zouden komen…Dat wisten we

allemaal.

Endelentewisthetniet,

En de bloemen bleven bloeien, en

debomenliepenuit.

En het werd steeds warmer. En er

warenveelmeervogels.

En toen kwam de dag van bevrij-

ding…

De mensen keken tv en de premier

vertelde iedereen dat de noodsitua-

tievoorbijwas.

Endathetvirushadverloren!

Dat iedereen SAMEN had gewon-

nen!!!

En toen ging iedereen de straat op...

Met tranen in de ogen...Zonder

maskersenhandschoenen…

De buurman werd geknuffeld, alsof

hijeenbroerwas.

En de wereld was mooier en liefdevoller

geworden.

En de mensen waren humaner geworden.

En ze hadden weer waarden en normen.

De harten van mensen waren weer open,

endathadpositievegevolgen.

Doordat alles stil had gestaan kon de aar-

de weer ademen, ook zij was genezen van

wat de mensen háár veel eerder hadden

aangedaan.

Entoenkwamdezomer....

Omdatdelentehetnietwist.

En hij was er nog steeds, ondanks

deangst,ondanksdedood.

ondanks alles, ondanks het virus.

Omdatdelentehetnietwist,

leerde iedereen de kracht van het leven…

Deze poëzie komt uit Italië en is geschre-

vendoor IrenaVella

http://www.irenevella.com/

Datum:vrijdag5juni2020

Land / gebied: Verenigde Naties

Soort: Ecologisch (Bewustwor-

dingsdag)

Wereld Milieu Dag. Door UNEP -

het milieuprogramma van de Ver-

enigde Naties - is 5 juni ingesteld

als 'Wereldmilieudag' (World Envi-

ronment Day) en wordt sinds 1974

gehouden om overheden, bedrij-

ven en individuen bewust te maken

vanonzemilieuproblemen.

De jaarlijkse viering van 'Wereld-

milieudag' vindt telkens in een an-

dere stad plaats en heeft een eigen

thema. De mens is door de moderne

wetenschap en technologie in staat

zijn eigen leefomgeving op ontel-

bare manieren en op een ongeken-

de schaal te veranderen. De bescher-

ming en verbetering van die omge-

ving is een groot probleem en heeft

wereldwijd invloed op het mense-

lijk welzijn en de economische ont-

wikkeling.

'Wereldmiliedag' is ingesteld om

het bewustzijn hiervan te vergro-

ten en roept op tot verantwoord

gedrag van individuen, bedrijven

en overheden bij het behoud en

de verbetering van het milieu. Da-

tum vanwege het begin van de

eerste internationale milieuconfe-

rentie in Stockholm van 5 t/m 16

juni 1972 waarbij de UNEP (United

Nations Environment Programme)

werdopgericht.

Tegenwoordig wordt in meer dan

100 landen 'Wereldmilieudag' ge-

houden waarbij mensen worden

aangespoord actie te ondernemen

omonzeplaneetteredden.

Wereldmilieudag



De bedreiging van het corona-virus

vraagt solidariteit en zorg voor el-

kaar, in het bijzonder voor de meest

kwetsbaren onder ons die tot risico-

groepenbehoren.

Laten we elkaar in deze dagen zorg-

zaamomringen.

Op onze website “Van elkaar… voor

elkaar” brengen we een aantal za-

ken samen waarmee we elkaar kun-

nen ondersteunen en bemoedigen:

elke dag houdt Jacques Haers een

viering voor de camera, je vindt

er ook een dagelijkse bezinning,

lees- en muziektips, ingezonden

teksten, …Ook jouw bijdrage is wel-

kom!

U vindt alle bijdragen op: www.ku-

leuven.be/up/vanelkaarvoorelkaar/

Op onze website www.kuleuven.-

be/up/lifestance vind je ook een

aantal opgenomen Engelstalige ses-

sies van de ’lunchtime meditations-

’, die omwille van de corona-maat-

regelen niet live konden doorgaan.

Onzevieringenkanjevindenop

YouTubeviadelinkoponzewebsite:

www.kuleuven.be/up/

vanelkaarvoorelkaar/kerk-online/

kerk-online

VAN ELKAAR… VOOR ELKAAR

WEER OPEN VOOR THERAPIE

Na wekenlang uitsluitend online

therapie, heeft Tejo Leuven van-

af maandag 18 mei weer de deuren

kunnen openen, mét veiligheids-

maatregelen.

Het Tejo-huis biedt gratis, laag-

drempelige therapie aan jongeren

dieernoodaanhebben.

De vestiging is eind vorig jaar geo-

pend in de Verkortingstraat 5, Leu-

ven, maar moest door de corona-

maatregelendicht.

Er was tijdelijk een digitaal alterna-

tief.

Tussen 23 maart en 7 mei waren

er minstens 127 gesprekken, telefo-

nisch of via video. Dat waren er bij-

na evenveel als voor corona in de-

zelfdeperiode.

Het ging echter vooral over begelei-

dingendiealwarenopgestart.

Het aantal nieuwe meldingen (13)

daalde tot een derde van de gebrui-

kelijkecijfers.

Ook na de heropening van het Te-

jo-huis blijft het systeem van video-

bellenenchattenmogelijk.

Aan de jongeren die geen afspraak

hebben, wordt bovendien gevraagd

omsteeds evenhet onthaal op te bel-

len (0472-602-603) vooraleer aan te

bellen.

(dkr) Krant Het Nieuwsblad 15 mei 2020

Tejo Leuven

Tejo Leuven

Mochten de veiligheidsmaatrege-

len nog van toepassing zijn, dan

kan dit o.a. via de abdij van aver-

bode. Ga daarvoor naar volgende

link: https://www.youtube.com/u-

ser/AbdijAverbode.

Dit zijn uitzendingen uit de abdij-

kerk zelf waar de vieringen blijven

doorgaan met de paters (maar zon-

dergelovigen).

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

Wil je graag verder

kunnen vieren in deze

periode?

4 FEDERATIE FRANDO

Onlinelezingen

Em. Prof. Alfons Verbruggen,

Voorzitter UDL Leuven, infor-

meert ons, in deze tijd waar omwille

van de Covid-19 pandemie geen nor-

male UDLL-lezingen kunnen door-

gaan, over de mogelijkheid tot het

volgen van enkele online lezingen

dieaangebodenwordendoorhet

post-universitair centrum van KU-

LAK (Katholieke Universiteit Leu-

ven,AfdelingKortrijk).

Ter verduidelijking: Universiteit

Derde Leeftijd Leuven is wel niet be-

trokken bij dit initiatief maar wil

ons graag deze informatie bezor-

gen.

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

dingen/kalender kan u de kalender

van toekomstige dergelijke online

lezingenraadplegen.

Juni2020

9 juni: Opendeur Open Universi-

teit Studiecentrum Kortrijk (Gra-

tis)

18 juni: Psychiaters nodigen uit:

Prof.ChrisBervoets (25euro)

Oktober2020

22 oktober: Psychiaters nodigen

uit: Prof. Em. Joris Casselman: Wat

leert ons 150 jaar van aanpak van al-

coholproblemen in Vlaanderen (25

euro)

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL)vzw.

EygenHeerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoonnummer:016/324101

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Leuven – UZ ontwerpt badge voor

slechthorenden

Nu de coronamaatregelen versoe-

peld zijn, moet iedereen een mond-

masker dragen in het ziekenhuis,

en dat bemoeilijkt de communi-

(c) Het Nieuwsblad

catie met slechthorenden. Daarom

ontwierp Universitair Ziekenhuis

Leuven een button waarmee je kan

aangeven dat je gehoorverlies hebt;

zodat anderen daar rekening mee

kunnen houden: Graag duidelijk,

ikbenslechthorend.

“Het is belangrijk dat we de slecht-

horenden niet vergeten”, zegt pro-

fessor Nicolas Verhaert, oorchi-

rurg in UZ Leuven.”Als de mond

en een groot deel van het gezicht

bedekt zijn door een masker, on-

dervinden mensen met hoorverlies

veelhinder.”

Iedereen met licht tot ernstig hoor-

verlies die naar UZ Leuven komt,

kan de button ophalen aan het ont-

haalvancampusGasthuisberg.

De dienst beroepskledij werkt ook

een mondmasker met plastic ven-

ster uit voor heel wat zorgverleners

diemetslechthorendenwerken.

(ath) Krant Het Nieuwsblad 12 mei 2020

UZ ontwerpt badge voor slechthorenden

Museum M in Leuven ontving van-

af maandag 18 mei 2020 opnieuw

bezoekers.

Dat doet het museum volgens de re-

gelsvandekunst:

met een vooraf gereserveerd tijdslot,

een beperkt aantal bezoekers per

tijdslot,

en een vastgelegd parcours door het

museum.

En toevallig pakken ze er meteen

ookuitmeteennieuweexpo.

Vier bezoekers per kwartier mogen

het Museum M betreden. En dat be-

zoek moet vooraf via de website ge-

reserveerdworden.

“Een tijdslot duurt telkens ander-

half uur. Zo willen we een toeloop

vermijden”, zegt voorzitster Deni-

seVandevoort.

Naast het tijdslot en een opgelegd

parcours zijn er ook nog publieks-

begeleiders die erop toezien dat het

maximum aantal personen per zaal

nooitoverschredenwordt.

Tussen de verschillende tijdslots

wordt bovendien voorzien om te

ontsmetten waar nodig. Er is alco-

holgel ter beschikking van de be-

zoekers.

Bezoekers zullen aan de balie geen

foldersmeerkrijgen.

“Begeleidende teksten worden nu

via de website aangeboden, en aan

de muren in de zalen”, klinkt het.

“De touchscreens in de zalen zal

ook niet worden gebruikt. Bezoe-

kers kunnen wel nog gebruik ma-

ken van hun audiogids. De appara-

ten worden tussen elk bezoek gron-

digontsmet.”

Mondmaskers dragen is in het mu-

seumnietverplicht.

“We geven bezoekers alle ruimte,

dusdat isnietnodig“

Nieuwetentoonstelling

Bij de heropening van het museum

is er ook een nieuwe tentoonstel-

ling:

Rodin,Meunier&Minne

“De tentoonstelling focust op de in-

vloed van de middeleeuwen op de

beeldtaal van de drie beeldhouwers

en loopt nog tot en met 30 augustus

2020”,zegtDeniseVandevoort.

“Normaal is het bij de opening van

een nieuwe tentoonstelling gezel-

lig druk”, zegt directeur Peter Bar-

ry. “In deze nieuwe omstandighe-

den krijgen bezoekers de kans om

de expo op een intiemere manier te

bezoeken.”

Tegelijk is de tentoonstelling van

Kiluanji Kia Henda verlengd tot 30

augustus2020.

“Wie nog niet toe is aan een fysiek

bezoek, kan nog steeds grasduinen

in het uitgebreide digitale aanbod

vanM.”

Hannelore Smitz – Krant Het Nieuws-

blad 15 mei 2020

MuseumM

Leopold Vanderkelenstraat, 28 –

3000Leuven

Telefoon06272929

www.mleuven.be

www.mleuven.be/beleefMdigitaal

Open: dagelijks, behalve woensdag,

van11.00tot18.00u.

Ookgeslotenop:

Maandag 9 september 2020– Leu-

venKermis

Vrijdag 25 december 2020 – Kerst-

mis

Donderdag 31 december 2020 – Ou-

dejaar–Opentot15.00u.

Museum M
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