
Ben jij ook zo content als iemand

jou en attentie, een cadeau geeft?

Voor zo’n cadeau draag je zorg, je

geniet ervan, je bent dankbaar, je

toont het aan je huisgenoten en

vrienden. Je laat een ander meege-

nieten van je vreugde en geluk om

wat je gratis en voor niets gekregen

hebt.

Jezus’ gedrevenheid en liefde voor

de zwaksten raakt heel velen diep

en geeft hen hoop en nieuwe moed.

Hij maakt de liefde van zijn Vader

voelbaar en tastbaar. Het opent de

weg naar een nieuwe manier van le-

ven. Dit is zijn cadeau aan de men-

sen, aan ons. Ons geloof, ons leven,

onze geliefden, de mensen rond-

om ons, kortom, de hele schepping

is een cadeau, een gave. Die gave

maakt je gelukkig, geeft een diepe

zin aan je leven! “Voor niets hebt

gij ontvangen, voor niets moet gij

geven!”zegtJezus.

Inderdaad zo’n vreugde en geluk

wil je delen. Je gunt een ander ook

die vreugde! Je wilt die doorge-

ven, zomaar, omdat je er niet kan

over zwijgen! “De oogst is groot”

zegt Jezus en Hij zet hen op weg,

zijn twaalf apostelen. Zo zendt Hij

ook ons op weg. Allemaal zijn we

verschillend, maar iedereen heeft

talenten. Iedereen zal, op zijn of

haar eigen specifieke manier, Je-

zus’ boodschap brengen: en stra-

lende glimlach, het juiste woord op

het juiste moment, echt luisteren,

zin voor humor, een mooie bezin-

nende tekst opmaken of onmiddel-

lijk de handen aan de ploeg slaan…

En dan laten we het aan Hem over.

Alleen Hij kan het zaadje laten ont-

kiemen.

Kom, ga mee op weg in verbonden-

heid. Begin maar in je eigen kring,

en zo kan je iets uitstralen naar an-

deren. Samen kunnen we heel wat!

(bijMt.9,36-10,8)

Christine (Pastorale eenheid Emmaüs)

OP WEG GEZET

Er waren eens twee jonge gerani-

ums.

Omdat er zoveel zon was, en de ge-

raniums zo gezond waren bedek-

ten hun bladeren al vlug de grond

waarinzegeplantwaren.

Maar op een dag zag de ene gera-

nium dat de andere hoger opschoot

danzij.

Datvondzeniet fijn.

Maar hoe ze zich ook inspande, ze

werdmaarnietgroter.

Haar bloemen en bladeren groeiden

steedsmaarnaarbeneden.

De geranium verloor de moed, want

ze moest steeds hoger opkijken naar

haarbuur.

Uiteindelijk hield ze het niet meer

uit.

‘Hoe komt het toch’, vroeg ze aan

haar buur, ‘dat jij steeds groter

wordt en mijn bloemen en blade-

ren steeds meer de grond reiken? Ik

groei toch in dezelfde grond en ik

krijgevenveelzonals jij.’

‘Maak je toch al die zorgen niet’, zei

haarbuur.

‘Jouw bloemen en bladeren groeien

naar beneden, omdat jij een hang-

geraniumbent.

En ik groei in de hoogte, omdat ik

eenklimgeraniumben.’

ChantalLeterme

uit ‘Parelsvanverhalen’

TWEE GERANIUMS
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Komende activiteiten in Het Molen-

huis

Houer rekeningmeedatdoordemaatrege-

lingen omtrent corona deze planning nog

kanaanpassen.

31 juli - 9 aug. 2020: Molenmeer-

daagse

De meerdaagse is een jarenlange tra-

ditie in Het Molenhuis. Een men-

gelmoes van klussen, koken, alle-

daags onderhoud, spelende kinde-

ren, ontspannende activiteiten, ge-

nieten van de omgeving en vrolijke

avonden bij de ondergaande zon.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@-

mouilindebellemeuse.be

16-21aug.2020:Naardebasis

Volwassenen die hun ecologische

voetafdruk willen verkleinen, hun

veerkracht willen verhogen en er-

varingen willen uitwisselen met

gelijkgestemden. Terugkeren naar

de basis door het samen berei-

den van plantaardige voeding, li-

chaamswerk, creatieve en verbin-

dendeactiviteit.

Els Vanden Wyngaerd – 0473/28.44.94 –

els.vanden.wyngaerd@telenet.be

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Kinderen koning! Heb je kinderen

die aan een gezonde dosis ravotten

toe zijn? Ben je een sociaal mens

die graag nieuwe mensen leert ken-

nen? Niet aarzelen en schrijf je in!

Steunend op een basisrecept voor

de groep, doet iedereen zijn deel en

vooral zijn zin. Samen maken we er

ietsonvergetelijksvan.

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bos-

mans83@gmail.com

21-25 september 2020: Midweek wan-

delennazomer

25-27 september 2020: Wandelweek-

endherfst

16-18 oktober 2020: Molenweekend

herfst

07-11 december 2020: Midweek wan-

delenwinter

29 december 2020-01 januari 2021:

Oudopnieuw

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

CORONATREFTOOK

HETMOLENHUIS

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-

aardookgetroffen.

Dit alles is een serieuze financiële

dompervooronsproject.

Je kan ons alvast door deze moeilij-

ke periode helpen door een gift te

doen of bij je online aankopen onze

trooperpaginategebruiken!

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.

Heb je vragen, niet aarzelen om

contactoptenemenmetonsvia:

contact@moulindebellemeuse.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de

BelleMeuse

BE57734377235635

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps
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Het parochieblad blijft nog wat in

vakantiesfeer.

Met dit parochieblad 29-30 31, van

woensdag 15 juli 2020 brengen we

nieuws van 18 juli tot 7 augustus

2020. Er verschijnt dus geen blad

op woensdag 22 juli en op woens-

dag 29 juli 2020.

Vanaf woensdag 5 augustus begint

met parochieblad 32 weer de weke-

lijkse regelmaat.

*Parochieblad 32 van 5 augustus

2020 brengt parochietekst van 8 au-

gustus tot 14 augustus 2020.

De teksten moeten ten laatste op

dinsdag 28 juli 2020 binnen zijn in

de drukkerij.

Gelieve uw teksten te bezorgen aan

de verantwoordelijken in uw paro-

chie.

Liefst een paar dagen voor donder-

dag 23 juli 2020

* Sint-Franciscus

ThierryVanCraenem,0486 520 182

Of via het parochiesecretariaat, dat voor-

lopig nog niet open is en enkel tele-

fonisch bereikbaar:

016 25 04 59

Leo Page verstuurt de teksten die

hij krijgt uit de drie parochies

van Frando, door naar de drukkerij

Kerk&leven.

* Sint-Antonius

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30 –

3001 Heverlee - 0475 67 56 67

Parochiesecretariaat, Léon Schreurs-

vest 33 – 3001 Heverlee

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo - 016 25 45 87

VAKANTIEREGELING

Het kasteel Maisin ligt aan de Tien-

sesteenweg, net buiten het drukke

stadcentrum aan de voet van de Pre-

dikherenberg.

Vlaams minister van Onroe-

rend Erfgoed Matthias Diependae-

le heeft het Kasteel Maisin en

het bijhorende park definitief be-

schermd als monument.

Na ruim zes jaar aandringen door

het Leuvense stadsbestuur, is het

nu officieel: de uitzonderlijke neo-

classicistische villa met een monu-

mentale toegang staat officieel op de

lijst van beschermd erfgoed.

Het kasteel Maisin werd gebouwd

in 1921 door de familie Tops-Van

Cutsem nadat het gebouw dat er

voordien stond, beschadigd was ge-

raakt tijdens de eerste Wereldoor-

log.

“De geschiedenis van de plek gaat

veel verder terug in de tijd”, zegt

Matthias Diependaele.

“De gronden maakten vroeger deel

uit van de Lo(o)bossen, een bosge-

bied dat bij de Abdij van Park hoor-

de”, zegt hij nog.

“Irma Van Cutsem deed voor de

aanleg ervan beroep op tuinarchi-

tect Léon Rosseels, die het ontwerp

van het park nadien als zijn visite-

kaartje gebruikte.”

Oprichter Kankerinstituut

De huidige naam van het domein

verwijst naar professor Joseph Mai-

sin (1893-1971), de oprichter van het

Leuvense kankerinstituut.

Hij verhuisde met zijn gezin in

1938 naar het kasteel en liet rond

1950 verbouwen tot wat het nu nog

is.

Vandaag is het kasteel nog altijd in

de handen van de familie van pro-

fessor Maisin.

(hsb) Uit Krant Het Nieuwsblad – 6 juni

2020

KASTEEL MAISIN

BESCHERMD

Langs rechte en kromme wegen,

onderweg stilstaan in het land-

schap, aanschouwen, beschouwen

en zien: wei, gras, bloemen, mar-

grieten als parels, daartussen koei-

en en schapen.

De smaak van boter en kaas proe-

ven: verwondering verbaast, ont-

vankelijkheid voedt een ziel.

VAKANTIE IS ONDERWEG ZIJN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 juli

16de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Pater Luc Van Den Wijngaert

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 26 juli

17de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 2 augustus

18de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 juli

Zondag 16 augustus

DON BOSCO

Zondag 26 juli 2020

Zeventiende zondag door het kerke-

lijk jaar

Geen viering in Don Bosco – Vie-

ringteksten worden gestuurd

Zondag 16 augustus 2020 - Dag

na Onze-Lieve-Vrouw ten hemelop-

neming

10.30 u. Viering (woorddienst)

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Algemeen Programma

Op dinsdag 22 september 2020 start

het nieuwe academiejaar 2020-2021.

De ongeziene situatie ten gevolge

van de risico’s op infectie en de op-

gelegde maatregelen hebben een se-

rieuze impact op ons dagelijks le-

ven, maar ook op de planning aan

UDLL.

Lezingen van vorig academiejaar

2019-2020 werden noodgedwongen

verschoven.

Verschovennaar23maart2021:

Lezing van Prof. Benedicte Lemme-

lijn: En hoe en wat gelooft u dan

nog, als Bijbelwetenschapper?

Een broos en eerlijk antwoord.

Verschovennaar30maart2021:

Lezing van Prof. Arnoud De Mey-

er: Een Aziatische visie op de wereld

van morgen. De verschuiving van

het economisch en cultureel zwaar-

tepunt naar het Oosten.

De vijf andere weggevallen lezin-

gen van dit cursusjaar worden mits

akkoord en beschikbaarheid van de

sprekers ingepland in het program-

ma 2021-2022, wellicht in het najaar

2021.

Als u niet de kans krijgt om de le-

zingen in de aula te volgen, kan u

wel opteren voor een digitaal abon-

nement. Daarmee kan u de digitale

opnames van de lezingen thuis in

alle rust op uw computer bekijken

(vanaf de dag na de lezing).

In de loop van juni werden e-mails

met het programma en met een uit-

nodiging om in te schrijven voor

volgend cursusjaar verstuurd.

Als cursist hebt u toegang tot de di-

gitale opnames. Het paswoord hier-

voor wordt geleverd bij het toe-

gangsbewijs.

Dit toegangsbewijs wordt ver-

stuurd in de loop van de maand sep-

tember.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL) vzw.

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoonnummer: 016/32 41 01

Universiteit Derde Leeftijd
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Welkom

Lieve mensen, we zijn hier, net als

deapostelen,bijeennaPasen.

We hebben de Verrezen Jezus niet

inlevendenlijvegezien,

en toch weten we Hem hier onder

onsaanwezig.

We mogen die aanwezigheid van Je-

zuszienenervaren

in het gelaat van onze medegelovi-

gen.

“Gelukkig die niet zien en toch ge-

loven” zullen we Jezus tot Thomas

horenzeggen.

We mogen ons rond deze tafel ver-

bonden voelen met elkaar met Je-

zus,metGod.

Welkomstlied: Hier kun je op ver-

haalkomen

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar.

In taal en teken wordt hier jouw droom

bewoord:

een boek dat je zelf schrijft, jouw tekening

ingelijst,

dat je mag delen met elkaar.

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,

hier kom je weer tot leven, luister maar,

een woord, hoor het spreekt je aan, een lied

waar je voor gaat staan

dat je mag delen met elkaar.

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar

en reizen in de ruimte, geloof het maar:

de stilte die opengaat, een hart dat zich ra-

den laat

voor wie wil delen met elkaar

Godkomt…

God komt nooit langs wereldcon-

gressen.

Hĳ komt waar mensen bij mekaar

zijn

en zich afvragen: ‘Wat kunnen we

doenvooranderen?

God komt nooit langs de kanalen

vandegrotemedia.

Op de schermen en de frontpagina’s

vindjeHemniet.

Hĳ komt op de onopvallende plaat-

sen,

waar mensen voor mekaar iets bete-

kenen.

God komt nooit langs bij de stout-

moedigegreep

naar macht van één of andere we-

reldveranderaar.

God komt langs bij mensen die ge-

loveninhetgoede.

Die blijven geloven in een wereld

vanrechtvaardigheidenvrede.

Jouw hand helpt mij op te staan,

jouw voet helpt mij verder gaan

en in jou klopt het hart van mijn bestaan.

Eerste lezingHand.2,42-47

Zij legden zich ernstig toe op de leer

der apostelen, bleven trouw aan het

gemeenschappelijk leven en ijverig

in het breken van het brood en in

hetgebed.

Ontzag beving eenieder, want door

de apostelen werden vele wonder-

bare tekenen verricht. Allen die het

geloof hadden aangenomen, wa-

ren eensgezind en bezaten alles ge-

Café Emmaüs Haasrode (c) Kerknet

meenschappelijk; ze waren gewoon

hun bezittingen en goederen te ver-

kopen en die onder allen te verde-

len naar ieders behoefte. Dagelijks

bezochten ze trouw en eensgezind

de tempel, braken het brood in een

of ander huis, genoten samen hun

voedsel in blijdschap en eenvoud

van het hart, loofden God en ston-

den bij het hele volk in de gunst.

En elke dag bracht de Heer er meer

bijeen, die gered zouden worden.

Blijde Boodschap - Johannes 20,19-

31

Gebedbijdegaven

LieveGod,Vader,Moeder,

verbondenmetiedervanons,

het samen zitten rond deze tafel is

vooronshetteken

dat we mekaar nodig hebben en op

elkaaraangewezenzijn.

Zie onze bereidheid te leven als

mensen

die iets willen betekenen voor ande-

ren.

Moge dit brood en deze wijn ons

daartoekrachtigmaken.

Dank-entafelgebed

WijdankenJou,God,

vooreenmenszoalsThomas

die,ondankszijntraaggeloof,

ook inzag dat de dood geen eind-

puntis

maareennieuwbegin.

Dieaarzelendenonbegrijpend

zijnwegzocht…envond.

WijdankenJouvoorallen

die ons woorden van hoop en vrede

toespreken,

die ons nabij blijven in uren van

angstenonzekerheid,

in uren van pijn en eenzaamheid,

diemetonsmeegaan

en ons nieuwe levenskracht geven.

Wij zijn dankbaar voor al de acties

vanverbondenheid

tijdensdecoronacrisis,

de steun voor alle verzorgenden,

verplegenden, dokters, poetshul-

pen,

vrachtwagenchauffeurs, vuilnis-

ophalers,

leerkrachten, plaatselijks winke-

liers,

rekkenvullers, applaudiseerders…..

WezijndankbaaromJezus

Hij was en blijft voor ons een mens

vangeloof,

hoop en eindeloos vertrouwen,een

mens van totale inzet met hart en

ziel.

Tot het uiterste is Hij gegaan: lief-

de,alleenmaarliefde

totdedooderopvolgde.

Hij gaf ons een teken op die laatste

avond.

Vredewens

Vredezijmetu!’zegtJezus

jijmetjezoekenentwijfelen.

‘Vrede'wensikje,zegtJezus,

niet om die voor jezelf te houden,

maar om ze door te geven aan alle

mensen

want jij mag mijn liefde voelbaar

maken!

Lied na Communie - Geloven - Stef

Bos

Al zijn de tijden nog zo slecht

En draait de wereld door en door

Ik vecht niet meer tegen de stroom

Vecht liever ergens voor

Ik blijf geloven

Geloven dat het kan

Het is een mooie dag vandaag

Al is het ook een vreemde tijd

En is de hemel grijs

Voor elke donkerdenker

Is er altijd iemand ergens

Die het tegendeel bewijst

ZendingenZegen

Woorden en brood van vrede wer-

denonsaangereikt.

Moge die woorden van vrede met

onsmeegaan,

mogezijaanstekelijkwerken

overal waar wij met anderen samen

zijn.

Moge het brood van vrede gebroken

engedeeldworden

overal waar wij mekaar ontmoeten.

Daartoe worden wij gezonden en

gezegend:

indenaamvandeVader, deZoon en

deH.Geest.Amen.

Door mensen, door God bezield, ge-

ïnspireerdgedreven,gelovend.

Samengesteld door Alis Lories

www.parochieinbeweging.be

IK BLIJF GELOVEN, GELOVEN DAT HET KAN… Deel 1

Rouwen is door de coronacrisis nog

wat persoonlijker en eenzamer ge-

worden dan het al vaak was. Op de

site van kerknet verscheen een arti-

kel van Manu Keirse. Het is alvast

demoeitewaardomtelezen.

Verborgenverdriet

Afscheidsplechtigheden en begrafe-

nissen worden in beperkte familie-

kring gehouden, gedachtenisvie-

ringen worden ‘ergens’ in de toe-

komst georganiseerd; dat lezen we

deze dagen overal in de overlijdens-

berichten. We vinden het evident in

de context van de voorgeschreven

maatregelen, maar achter deze be-

richten zit meer verdriet verborgen

danweonsrealiseren.

De dood wacht niet tot de maatrege-

lenvoorbijzijn

De omstandigheden waarin de laat-

ste levensdagen van de overlede-

ne zijn verlopen, lezen we in zo’n

bericht niet. Woonzorgcentra laten

geen bezoek toe, ook ziekenhui-

zen zijn slechts beperkt toeganke-

lijk. Enkele zeer dichte familieleden

zijn vaak de enigen die nog toege-

laten worden. Thuissituaties zijn

vaak niet veel beter: mensen sterven

eenzamer dan anders, hun zorg-

verstrekkers doen hun uiterste best

om bij hen te zijn terwijl ze onder

zeerhogedrukstaan.

Een naaste vriend van de persoon

kan daardoor niet bij de laatste da-

gen en ultieme afscheidsmomenten

aanwezig zijn, terwijl daarbij vaak

een bijzonder licht op de levensge-

schiedeniswordtgeworpen.

Het zijn momenten die je anders je

leven lang in je herinneringen be-

waart

Onze maatschappij draagt vriend-

schap hoog in het vaandel, maar een

goede vriend die veel van zijn leven

met de persoon deelde, verliest wel-

lichtdezemomenten.

Afscheid nemen in beperkte kring

Afscheidsvieringen worden mo-

menteel verplicht in beperkte kring

georganiseerd met slechts een klein

aantal aanwezigen en genoeg af-

stand tussen iedereen. Wie mag op

de dienst aanwezig zijn en wie niet?

Hoe kan je je persoonlijk meeleven

vormgeven vanop anderhalve me-

ter afstand? Is het beter omdedienst

uit te stellen tot een later tijdstip?

Een afscheidsviering is een maat-

schappelijk gebeuren, een ritueel

dat in alle culturen bestaat. Het wil

persoonlijk verdriet een publieke

erkenning geven. Het is een eerste

stap naar nieuwe verbondenheid en

vergemakkelijkt de verdere contac-

ten. Je moet die stap niet alleen zet-

ten, maar je bent een schakel in een

gemeenschappelijk gebeuren. Het

is ook een kans om je emoties te de-

lenmetanderen.

Rouweniseensociaalgebeuren

Toch is de overleden persoon in een

uitvaart niet lijfelijk aanwezig. De

uitvaartviering is er vooral voor de

levenden en niet voor de doden. Je

kan mensen helpen om nog allerlei

zaken uit te spreken tegen de over-

ledene.

De eenzaamheid die veel mensen in

verdriet in andere omstandigheden

ook al meemaken, is nu maatschap-

pelijk voorgeschreven. Ze rouwen

nu vaak alleen of met hun gezin.

Het is nooit gemakkelijk om bij ie-

mand op rouwbezoek te gaan, maar

nu missen we het wel omdat we

onze solidariteit niet kunnen to-

nen. Als je niet op de uitvaart kan

zijn, kan je toch intens aanwezig

zijn door een brief te schrijven

naar de familie in rouw of - voor

de digitale generatie - een attente

boodschap te posten op sociale me-

dia. Schrijf over je herinneringen

aan de persoon, hun engagemen-

ten, hoe ze je geraakt hebben. Het

respect dat je zo betuigt aan de over-

ledene is voor de nabestaanden vaak

eenhartonderderiem.

Rouweninquarantaine

Rouwen is nu nog moeilijker dan

anders, maar Manu Keirse geeft ons

enkele tips voor wat we wel kunnen

doenvanuitquarantaine:

Wanneer je wel aanwezig kon zijn

in de laatste ogenblikken van het

leven, schrijf dan de indrukken

van die momenten neer om ze la-

ter te delenmet anderendie die kans

niet hebben gehad. Je kunt ook een

boodschap van de stervende door-

geven aan de familie en vrienden

die er niet bij konden zijn of omge-

keerd. Vier belangrijke zaken zijn

van grote waarde: “sorry”, “ik ver-

geef je”, “ik dank je”, “ik hou van

je”.

Organiseer met de nabestaanden la-

ter een herdenkingsmoment. Die

herdenking zal zich ook kunnen

verfijnen tot een treffend eerbetoon

in de tijd die intussen verstrijkt.

De genodigden kunnen gevraagd

worden om een herinnering neer

te pennen en die in een gesloten

omslag mee te brengen. Achteraf

kunnen de nabestaanden duurza-

me verbondenheid voelen terwijl

zedeboodschappenlezen.

Besef als bezoeker dat er geen ma-

gische formule is om de pijn van

het gemis weg te nemen, ondanks je

luisterende aanwezigheid en je at-

tente zorg. Probeer niet op te beuren

of raad te geven, maar laat gebeuren

wat er gebeurt. Door mensen in ver-

driet te willen richten op het posi-

tieve geef je de boodschap dat je hun

pijnnieterkent.

Veel slachtoffers van het coronavi-

rus zijn mensen op oudere leeftijd,

die al een wankele gezondheid had-

den. Kijk niet naar de leeftijd van de

persoon die is gestorven, maar naar

de leegte in het leven van de mensen

dieernogzijn.

Adequate hulp kan je meten in ter-

men van respect, zorg, eerlijkheid

en je capaciteit om echt te luiste-

ren en present te blijven bij hevi-

ge emoties. Dit vraagt in de eerste

plaats om ‘intensiteit’ van aanwe-

zigheid. Het betekent dat je ‘getui-

ge’ bent van hun verdriet in plaats

van de richting te willen bepalen en

er onmiddellijk iets aan te willen

doen. Getuige zijn betekent meer

observeren dan doen, meer luiste-

ren dan spreken en meer volgen

dan leiden. Zo bevestig je de waar-

digheid en de autoriteit van de per-

soon in verdriet. Troosten is geen

dam opwerpen tegen het verdriet,

maar juist een bedding waarin het

verdrietmagstromen.

Ten slotte: voor velen is het moei-

lijk hun weg te vinden doorheen

het verdriet, en mensen die willen

helpen willen het wel goed doen,

maar hebben zo weinig over ver-

lies en verdriet geleerd. Het kan hel-

pen als je mensen iets te lezen geeft

over verlies en verdriet of als je er

zelf iets over leest. Drie suggesties:

‘Vingerafdruk van verdriet. Woor-

den van bemoediging’, ‘Helpen bij

verlies en verdriet. Een gids voor

het gezin en de hulpverlener’ en

'Het wonder van de kleine goed-

heid'.

ManuKeirse

ROUWEN IN CORONATIJDEN



Aan het station van Heverlee is het

derde Leuvense uitleenpunt voor

Blue-Bikesgeopend.&nbsp;

Nergens in Vlaanderen worden

meer van die deelfietsen uitgeleend

als inLeuven.

Met de toevoeging van twaalf Blue-

Bikes aan het station van Heverlee

wordt tegemoet gekomen aan een

vraag van onder meer Imec. Zo kun-

nen werknemers met de trein tot

Heverlee pendelen en van daaruit

meteendeelfietsverderrijden.

“Nergens in Vlaanderen wordt

meer gebruikt gemaakt van Blue-

Bikes dan van die aan het station

van Leuven. Door dit uit te breiden

met een derde Blue-Bikepunt wil-

len we nog meer inzetten op deel-

mobiliteit. Heverlee-station wordt

zo een mobipunt ‘avant la lettre’:

hier komen trein, bus, deelwagens

en deelfietsen samen”, aldus sche-

pen van Mobiliteit David Dessers.

Op het Leuvenss grondgebied zijn

ermeerdan130Blue-Bikes.

Door de coronacrisis kreeg de deel-

mobiliteit de voorbije maanden ste-

vigeklappen.

“Maar de Leuvenaars hebben de

fiets herontdekt de voorbije we-

ken”,zegtDavidDessers.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad – 9 juni

2020

DEELFIETSEN BLUE-BIKE

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.

Toen Ik twaalf was namen mijn

ouders me mee naar Jeruzalem. Ik

voelde me daar echt in mijn ele-

ment: alles sprak Me over het werk

vanVader.

Detijdvloogervoorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik

van de natuur. Ik hield de zaaier

in het oog, die het graan aan de

aarde toevertrouwt. Ik bewonderde

het koren dat opschiet, met onkruid

daartussen. Ik luisterde naar de vo-

gels; ze zaaien noch maaien. Ik keek

naar de kleuren van de zonsonder-

gang, dronken van zaligheid. In al

die pracht vond Ik stof voor mijn

parabelsoverhetRijkvanGod.

Ik herinner me de wijngaard met

zijn ranken en druiventrossen, en

de vijgenboom: hoe hij het geduld

van de wijnboer op de proef stelt.

Nog steeds staan de kudden schapen

Me voor ogen, grazend onder het

waakzame oog van de herder. Alles

zong in Mij een goddelijke melodie.

Later heb Ik lange voettochten ge-

maakt met mijn apostelen, heerlij-

ke momenten van stilte, ver van het

gewemel van de massa. Ik ging wel

eens op bezoek bij mijn vrienden,

Martha en Maria, en hun broer La-

zarus. Ik genoot er van hun kook-

kunst, maar meer nog van onze ge-

sprekken van hart tot hart, uren

aaneenstuk.

Vakantie is voor Mij: mogen delen

in de vreugde van mensen, hun

kleine vreugden van elke dag. Zo

was Ik eens op een trouwfeest waar

ze wijn te kort hadden. Het feest

moest doorgaan, dus liet Ik kruiken

met water vullen en konden ze wijn

schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangespro-

ken. Ooit ontmoette Ik een Samari-

taanse vrouw vlak bij een waterput.-

Ten slottewas zij het dieMij omwa-

ter vroeg. Levend water heb Ik haar

toengegeven.

Sedert die paasmorgen, toen Maria

van Magdala Mij voor een tuinier

aanzag, komt er geen einde meer

aan mijn vakantie. Ik wandel langs

het meer van elke mens, en op gloei-

ende houtskool bereid ik een pick-

nick met vis uit overvolle netten. Ik

nodig vermoeid voortsloffende rei-

zigers uit in de herberg van Em-

maüs. Ik deel met hen het brood …

brood, dat smaakt naar eeuwigheid.

Editie PELLENBERG

De vakanties van Jezus

Er was eens een rijk man, die heel

gierig was. Op een dag stierf hij. Hij

kwam in een kamer met uitzicht op

dehel en dehemel. Niets lag er, zelfs

niet het kleinste kruimeltje brood.

Hij riep een engel en vroeg: ‘Waar-

om word ik zo slecht behandeld?’

De engel zei: ‘Omdat je jou niet

voorbereid hebt tijdens je leven.’

De man zei: ‘Maar daar heeft nie-

mandmeooit ietsvangezegd!

Mag ik misschien nog een maand

langer leven om me hier beter op

voortebereiden.’

De engel zei: ‘Goed. Je mag nog een

helemaandlanger leven.’

Zo kwam de oude gierige man te-

rug op aarde. Hij begon alle soorten

voedselklaartemaken.

Aan zijn kok vroeg hij om heel veel

drogekoekjestebakken.

Maar de arme kok liet er een paar

vanverbranden.

Toen de rijke man hem begon uit te

schelden, klopte er een bedelaar aan

dedeur.

Omdathet de laatste dagwas, vande

maand die hij langer mocht leven,

maakte de rijke man voor het eerst

in zijn leven een groot gebaar: hij

gaf de bedelaar één van de verbran-

dekoekjes.

Wat later kwam hij terug in de ka-

mer met uitzicht op de hel en de he-

mel. Daar vond hij in een hoek het

verbrande koekje dat hij aan de be-

delaarhadgegeven.

Chantal Leterme

uit: ‘Een parel voor elke dag’

(naar een verhaal uit Marokko)

De extra maand

Hang de sleutel van je hart niet

te hoog

bzn

Het leven moet niet

perfect zijn om een

volmaakt gevoel te geven

4 FEDERATIE FRANDO

Wij hebben niet lang geaarzeld,

grenzen open of niet, wij blijven

thuis. Veilig geborgen in ons war-

me nest. Zoals het oude spreek-

woord het zegt: 'Oost West Thuis

Best.' Hing dat bij jullie vroeger ook

in de huiskamer tegen de muur?

Een decoratief bord met de geken-

de woorden in delftsblauwe letters.

Je kon er altijd naar opkijken en je

dan bewust worden dat niets beter

is dan thuis. Plots is die uitspraak

heelactueel.

Deze zomer geen reizen, niet uit-

vliegen, niet inpakken, geen files

onderweg, geen vervuiling. Nee, in

alle rust in eigen woonst. Het wordt

ten zeerste aanbevolen je niet ver

te verplaatsen. Zee, Kempen, Arden-

nen… dat kan nog! Laat ik eerlijk

zijn, het vraagt enige aanpassing,

maar als het onze samenleving kan

beschermen tegen het virus en als

het milieu er wel mee vaart, doen

we dat met plezier, veel plezier! Wij

hebben immers voor ons thuisver-

blijf op de berg, al een charmante

vakantienaam verzonnen: ‘Au pe-

tit jardin du Mont César’. Klinkt

geweldig, vind ik en is ook gewel-

dig. Gelegen op ongeveer 50 meter

hoog. Veel groen, geen auto's, ter-

ras, stilte en alle comfort, alles bij

elkaar een behoorlijke luxe. En ja,

de douche werkt, geen kakkerlak-

ken in spleten en kieren, de kamers

zijn clean en het beddegoed proper.

Geen zorgen, geen verblijfserger-

nissen, alleen pure verwennerij. In

Coronatijd besef je wat een weldaad

het is als jewat open ruimtehebt om

te bewegen. Ademruimte, dat heb-

benwezónodig.

Het nieuwe reizen is dus thuisblij-

ven, dat hoort de toeristische sector

niet graag. Veel beter klinkt ‘vrij-

heid is blijheid!', dat is hun op-

brengst. Geef toe, wie heeft dat zali-

ge gevoel van wegzijn niet gekend...

avontuur, uitdagingen, verrassin-

gen. Ja, onze Boelenberg is er wel,

maar geen 3000 meter hoog met be-

sneeuwde toppen. Ons tuintje is er

wel, maar ik mis de bedwelmen-

de geur van Provencaalse lavendel-

velden. Die verrukkelijke Zuider-

se bouillabaisse proef ik nog altijd

en onze Spaanse amigo's lijken ver

weg. Souveniers, souveniers... met

heimwee dringen ze zich op. Je kan

er wat in ronddobberen, maar te

lang is ook niet goed. Chief Settle

zegt het zo mooi: "Neem alle her-

inneringen mee en laat alleen maar

voetstappenachter".

Dus reizen in eigen omgeving!

Hoe maak je in godsnaam het con-

stante tot een aantrekkelijke vakan-

tie? Het vergt wat creativiteit, wel-

licht wat inbeelding en zeker ob-

servatie. Een ontdekkingsreis door-

heen het gewone, het banale klei-

ne, het is een levenskunst. Kijk naar

de wolken die permanent rond je

woning drijven in de gekste vor-

men en volumes, in kleurenscha-

keringen die voortdurend wisse-

len, zelfs wolken met een zilverach-

tig lichtkransje, Corona! Thuisva-

kantie, een ervaring om de realiteit

te bekijken en te beleven. Die zach-

te avondwarmte op je huid voelen

strijken als een lichte omarming en

dan een teugje Franse Pastis erbij.

Heerlijkniet!?Watzijnwijrijk!

Verrukkelijk voor kinderen die een

outdoor paradijsje in eigen tuin

kunnen installeren of een tent-

je uitvouwen met ploeterbad er-

bij. Verwend zijn we met alles om

en rondom ons! Helaas, comfort,

lucht en ruimte, zelfs een dak bo-

ven het hoofd, het is niet aan ie-

dereen gegeven. Zelfs een thuisva-

kantie is voor daklozen onmoge-

lijk. Dankbaarheid om wat in deze

tijdnogwèlkan, isaangewezen.

Ach ja, ik zou het nog vergeten, dat

vakantiekaartje komt er dit jaar niet,

maarweet datwij hier: "Aupetit jar-

din du Mont César", best tevreden

zijn. Van harte voor jou hetzelfde

gewenst: "Prettige verblijf in Thuis

Best!”

Mia Bertmans

SENIORAMA

Gesprek met de senioreninspec-

teursLeuvensepolitie

De taak van senioreninspecteur be-

staat er voornamelijk in om te luis-

teren naar de noden, vragen, pro-

blemen en kritieken afkomstig uit

deseniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die niet meteen tastbaar of meetbaar

zijn maar toch impact hebben op

hetdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een helpen-

dehandkanreiken.

Senioreninspecteurs Patricia Van

de Walle en Jean-Lou De Graef

van de Leuvense politie starten op-

nieuwinseptember.

Voor dringend advies: 016 21 .96 10 of

0491912535

LDC Seniorama vzw

RondleidingindeKruidtuin

Dinsdag4augustus

Code Z9

De Kruidtuin van Leuven is de oud-

ste botanische tuin van België, met

uiteenlopende collecties van plan-

ten en kruiden. Er is ook een gro-

te verscheidenheid aan tropische en

subtropischesoorten.

Webezoeken de tuin samenmet een

ervarengids.

Kruidtuin Leuven

Samenkomst:

13.30 uur aan de ingang van de tuin,

Kapucijenvoer30,Leuven.

Aantal deelnemers: 25 - Bijdrage: 4

euro

Inschrijven :

Onthaal Seniorama tot 20 juli – 016

122014

Begeleiding:

Philippe Maertens – 0494 32 63 23

LDC Seniorama vzw

Door ons geheel aan de wereld te

wijden, door onze arbeid, onze stu-

die, onze wetenschap, onze tech-

niek, onze sociale en politieke actie,

door heel onze menselijke activiteit

verenigenweonsmetChristus.

Niet alleen de contemplatie, ook de

arbeid vormt aldus een weg naar de

verenigingmetGod.

Wildiers
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