
Wat is de betekenis van het gebed

vooru?

Voor mij betekent het een binnen

gaan in je eigen innerlijke ruimte,

het stil maken en in die stilte luiste-

ren naar de Aanwezigheid, voor mij

is God een permanente aanwezig-

heid in ons midden. We hoeven ons

eigenlijk alleen maar over te geven

aan dat innerlijke luisteren om die

Aanwezigheid te kunnen voelen.

Alle vormen van gebed waarbij de

stilte en het luisteren naar je hart

vooropstaan, spreken mij het mees-

te aan. Ik hou niet van gebeden die

worden afgedreund. Zelfs het gebed

waarin tot God wordt gesproken als

een persoon is een gebed waarin ik

menietthuisvoel.

Het is zoals Maurice Zundel,

een tamelijk onbekende Zwitserse

priester het zegt: “Spreek niet te

veel over God, want dat doet af-

breuk aan Hem. God moet je inade-

men,beleven.”

Deze uitspraak heeft mij zeer ge-

troffen. Hij stelt in zijn werk steeds

weer dat innerlijke leven centraal.

Marie De Hennebel – Meditatief 307

KALENDERBLAADJE

Blijf op de hoogte van het nieuws in

DonBosco.

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

Nieuws van de drie parochies van

Frando: Sint-Franciscus, Sint-An-

tonius, Don Bosco, is ook te vin-

den op http://www.franciscusfran-

do.be/adressen.htm
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Geloven -StefBos

Alzijnde tijdennogzoslecht

Endraaitdewerelddoorendoor.

Ikvechtnietmeer tegendestroom.

Vecht liever ergensvoor.

Ikblijf geloven.Gelovendathetkan.

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-

zus zien en ervaren in het gelaat

vanonzemedegelovigen.

Welkomstlied: Hier kun je op ver-

haalkomen

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,

hier ben je groot genoeg voor een klein ge-

baar:

het brood van de vrede, de beker gegeven

omdoor tegevenaanelkaar.

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,

de droom vanGodwordt hier als een schat

bewaard

en wij, wij vergeten niet dat oude en nieu-

welied

dat jemagdelenmetelkaar.

Vanuitstiltekomentotgebed

Jezus,

wij hebben uw verrijzenis gevierd,

de kern van ons christelijk geloof.

Net als uw leerlingen hebben ook

wijhetnodig

om ‘aan den lijve’ te ondervinden

dat Jij in ons leven aanwezig zijt.

Doe daarom vandaag wat je ook bij

je leerlingenhebtgedaan:

kom binnen in ons midden, breek

onzekringopen,

adem over ons, zodat Gods Geest

onshartnieuwmaakt

en wij verrijzenismensen worden.

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-

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

Samengeloven

Ik geloof dat het leven mij geschon-

kenwerd

door God, onze Vader, Moeder,

bronvanliefde.

Ikgeloofdat ikgeroepenben

ommee tewerken aan een toekomst

die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in Jezus, die uitzonderlij-

kemens,

die niet geleefd heeft voor zichzelf,

maarindienstvananderen.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons

werkt

alswij inzijnnaamsamenzijn

en wij elkaar levenskansen geven.

IkgeloofdatzijnGeest

onstelkensweeraanspoort

omnaarelkaaromtezien

en zo mens te worden met en voor

elkaar.

WoordenvanLeven

De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Onge-

ziene,Dichtbije,

Hemzijonze lof endank.

De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Onge-

ziene,Dichtbije,

Haarzij onze lof endank.

God,wezijnJedankbaar

omdat wij in deze tekenen van

broodenbeker

Jezusmogengedenken.

Zend ons zijn Geest opdat wij el-

kaarwaarderen,

dat we niet blind zijn voor de mens

naastons

of doof en onverschillig voor men-

seninnood.

Danzalervreugdezijnopaarde

liefde, vrijheid en vriendschap in

Jezus’naam.

Lied na Communie Geloven - Stef Bos

Ikblijf geloven,

gelovendathetkan.

Want ik leefdemetgordijnendicht

totdatdeangstverdween.

Nuzie ikergensaltijd licht

al ishetdonkerommijheen.

Al lijktalles zwart enwit,

enkrijg iknietwat ikverdien,

er isnogkleur inovervloed.

Dewereld iszoals jijhaarwilt zien

Geloofme

ende liefde,de liefdeoverwint.

Ikblijf geloven,

gelovendathetkan.

Wij zijn dankbaar voor al de acties

vanverbondenheid

tijdensdecoronacrisis,

de steun voor alle verzorgenden,

verplegenden, dokters, poetshul-

pen,

vrachtwagenchauffeurs, vuilnis-

ophalers,

leerkrachten, plaatselijkse winke-

liers,

rekkenvullers, applaudiseerders…..

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.

SamengestelddoorAlisLories

www.parochieinbeweging.be
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In deze barre tijden is niets nog
wat het lijkt. Vele mensen voelen
zich gedesoriënteerd en onzeker.
Wat brengt de toekomst? In zijn
boek ‘Volharden in de broosheid’ legt

Bert Roebben getuigenis af van zijn
eigen omgang met de dubbelzin-
nigheid van deze crisis: wat is het
‘nieuwe normaal’ waarop iedereen
hoopt en willen we dat eigenlijk
wel? Hij beschrijft in tien hoofd-
stukken de ambivalenties die hij
zelf, tussen hoop en vrees, heeft
ondervonden tijdens de periode van

de lockdown. Hij ontwikkelt een spi-
ritueel perspectief dat de feiten on-
der ogen ziet en tegelijk een nieu-
we toekomst opent in de richting
van een ‘Nieuw Kwetsbaar Wij’.
Zo wil hij minstens de stomheid
doorbreken die ons overvalt wan-
neer wij met onzekerheid gecon-
fronteerd worden en de traditionele
woorden ons geen soelaas meer bie-
den. Elk van de 10 hoofdstukken be-
gint met een gedicht, veelal van Ril-
ke, maar ook van eigen hand. Lees
even mee.
Opengereten land, leeggezogen akker,ver-
woeste aarde. Het heeft geen zin meer om

aan de grassprieten te trekken. Maai ze de

kop af, scheur maar, verbrand maar. Op

het veld van ontlediging en betekenisloos-
heid komt hij op me toe, vanuit de bos-

rand, en knikt naar me.Sta rechtop, zegt

hij, laat je niet onderspitten, blijf. Recht

je rug, sla gade wat er gebeurt, loop niet

weg, blijf. Als jij gaat, is er niemand nog

over voor het lied. Blijf en rakel de kracht

op die ik in je gelegd heb. Raap de ge-
vallenen op, verzamel de afvalligen, zij

die voor de oogst zijn weggegaan en niet

konden wachten op betere tijden. Blijf en

wachtenwerkenbid.

In het besluit van zijn boek zegt
Bert Roebben: “Tussen Pasen en Pink-
steren schreef ik dit boek. Tussen hemel en

aarde. Tussen het feest van de opstanding

van de Heer en het feest van de nederda-
ling van de Geest. Ik zocht ruimte in mijn

hoofd en een plek om tot rust te komen,

om mijn gedachten te ordenen en aan het

papier toe te vertrouwen. En om op zoek

te gaan naar een taal die minstens mijn

verstomming en die van mensen in mijn

omgevingkonoverstijgen.

Alle ambivalenties waarvan sprake in dit

boek, heb ik ook zelf intensief aan den lij-
ve ondervonden. Alleen al heel praktisch:

het boek kwam “tussendoor” tot stand,

naast mijn online onderwijs, onderzoek

en bestuurlijk werk aan de universiteit in

Bonn. En te midden van het leven van

elke dag “in mijn kot”. Vaak overviel me

dewanhoop–precies op diemomentendat

ik in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid

over de hoop schreef. Daarbij kwamnog de

extra uitdaging van de tijd: de crisis ver-
anderde voortdurend van gezicht – het vi-
rus en de politieke en sociale reacties daar-
op, waardoor ik me steeds in mijn denken

en schrijven moest heroriënteren. Ik ben

er echter zeker van dat wat ik hier schreef

niet alleen voor coronatijden geldt, maar

ook nadien zijn diensten zal bewijzen.

Het nieuwe-normaal zal een ánders-nor-
maal moeten zijn – sociaal, politiek maar

ook spiritueel gezien. Ik ben benieuwdwat

weervanterechtgaanbrengen.”

Het boek ‘Volharden in de broos-
heid’ kan je bestellen bij Halewijn
www.halewijn.info voor de prijs va
14,95 euro.

BOEK ‘VOLHARDEN IN

DE BROOSHEID’

Wijzoekeneenschat,

wij zoekeneenschat,

wij zijnomdie tevinden

aldagenlangoppad…

Een kinderliedje dat tot de verbeel-
ding spreekt, want zoektochten en
schattenjachten zijn van alle tij-
den en van alle leeftijden. Gewa-
pend met een wegbeschrijving of
schatkaart trekken wij mensen op
tocht met als enige doel de mooi-
ste schat te vinden. Of die schat nu
een vergeten kapel is, een beer die
achter een raam staat, of een mooi
verpakt geschenkje verstopt in een
hoekje van de tuin: het worden pa-
reltjes als wij de waarde ervan zien.
Geen goud of juwelen, geen luxe of
macht kunnen daar tegenop!
Maar de meest kostbare schat is
de schat die we niet moeten zoe-
ken, maar die ons zomaar in de
schoot wordt geworpen, als wij daar
open voor staan: de eerste knuf-
fel van je kind na maanden lock-
down, een liedje van een kleinkind
voor oma, een bedankingskaartje
van een vriend, een telefoontje naar

iemand die ziek is, een babbeltje
met iemand ie bang is, een bezoek-
je bij iemand die eenzaam is, een
troostend woord voor iemand die
rouwt: kleine en eenvoudige din-
gen, maar toch ook groots, zelfs
spectaculair.
De meest kostbare schat is de liefde.
Liefde die op onze weg komt, gratis,
voor niets. Wij moeten alleen maar
bereid zijn ons ego los te laten en de
ander voorop te stellen. Dan wordt
ook die Ander voelbaar. Dan wordt
Gods Rijk een stukje zichtbaar.
Pas dan worden wij echt rijk. Schat-
rijk. (bij Mt 13,44-52)
Anne (PastoraleEenheidEmmaüs)

SCHATTENJACHT

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 augustus

19de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communievie-
ring
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zaterdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 augustus

20ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Gedachtenis aan Jean Pierre Persy
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 augustus

DON BOSCO

Zondag 9 augustus 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 16 augustus 2020 - Dag
na Onze-Lieve-Vrouw ten hemelop-
neming
10.30 u. Viering (woorddienst)

De veiligheidsmaatregelen gelden
bij de vieringen.

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Er was eens een man die drie zonen
had.
Op een dag zei hun vader: ‘Breng
me zoveel takken als jullie kunnen
dragen!’
De jongens renden het bos in en
keerden na een tijd terug met een
bos takken.
‘Neem elk één tak,’ zei de vader, ‘en
probeer hem te breken.’
‘Da’s gemakkelijk,’ zeiden de jon-

gens, en ze braken hun stokken in
twee.
‘Bind nu alle stokken samen met
een touw,’ zei de vader, ‘en probeer
dan die bussel te breken.’
Ze probeerden het om beurt, maar
de takken die afzonderlijk zo ge-
makkelijk te breken waren, waren
samengebundeld zo sterk als staal.

‘Wel,’ zei hun vader, ‘wat jullie
met deze stokken deden, kan ook
met jullie gebeuren. Als je alleen
voor jezelf opkomt, kan men je
gemakkelijk aanvallen en breken.
Maar samen
zijn jullie zo sterk als deze bussel
takken.’

naareenverhaalvanAesopus

Chantal Leterme uit ‘Een parel voor
elke dag’

Samen sterk

Boeddha was op weg samen met veel
monniken.
Hij kwam aan de oever van een ri-
vier.

Daar woonde een kluizenaar.
Ik kan over water lopen, zie hij
trots.
Hoe lang deed je erover om dat te
kunnen?
Ik heb daar tien jaar op geoefend.
Zonde, zei Boeddha, voor een paar
centen had je de boot kunnen ne-
men en overgezet worden.

ChantalLeterme

uit ’99verhalenmeteenknipoog’

Op water lopen
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Ze liepen wat verveeld en bezorgd

rond en geraakten niet meer aan het

spel.

LarsenLena,vijfenzevenjaar.

“Waarom komen oma en opa niet

op bezoek? Ik zou ze een dikke

knuffelwillengeven.”

Mama zocht zichtbaar naar een ge-

pasteuitleg.

“Opa is mijn grote vriend. Hij kan

mooie verhaaltjes vertellen. Wan-

neer komt hij?”, wilde Lena weten.

‘Opa moet in zijn kot blijven’, zei

mamabezorgd.

‘Waarom? In zijn schapenkot ?

Moeten de schapen lammetjes krij-

genmisschien?’

Mama glimlachte en deed een po-

gingomallesuit te leggen.

‘Luister, Lena, opa heeft schrik van

de stoute corona en blijft in zijn kot

samen met oma. De dokter heeft ge-

zegddat zemoetenopletten enbeter

een tijdje thuisblijven. Maar mama

en papa zijn nu veel thuis om voor

jullie tezorgen.’

‘Ja, ik vind dit leuk. Papa is nu een

beetje mama geworden, en mama

eenbeetjepapa.’

Lars had alles gehoord en wilde

méérweten.

‘Mama?’

‘Ja?’

‘Onze buur Marc praat niet meer.

Hij roept altijd van ver in zijn tuin

en ook op straat. Heeft hij ook coro-

na?’

Papa kwam op het goede moment

juist binnen en zag dat Lars nog

vragenhad.

‘En Lars, je moet nu niet meer naar

school.Verteleens.’

‘Er gebeuren rare dingen papa. De

juf stuurt huiswerk op om te maken

en mama is een beetje juf geworden.

Mijn vriendjes mogen niet komen

om te spelen. Ik vind dat niet leuk.’

‘Ja, Larsje, de dokter zegt dat we be-

ter thuisblijven en goed voor elkaar

zorgen. Maar er zijn toch nog leu-

kedingenomtedoenhé.

Maak eens een mooie tekening voor

de juf en schrijf eens een briefje aan

oma en opa. Straks kunnen we ook

eens bellen of skypen. Dan kan je ze

ookzien.’

Lars bekeek zijn papa en was schijn-

baargerustgesteld.

De kleine Lena liet mama niet ge-

rust.

‘Mama, corona is toch goed voor de

kindjes.’

‘Neen, Lena, het is gevaarlijk. Waar-

omdenkjedat?’

‘Het is nu toch altijd vakantie, co-

ronavakantie. Dat is beter dan gewo-

nevakantie.’

‘Waarom?’,vroegmama.

‘Coronavakantie duurt veel langer

dan gewone vakantie’, zei ze met

veelovertuiging.

Even later was ze opnieuw aan het

spelgeraaktmethaarpoppen.

‘Mama?’

‘Ja?’

‘De mevrouw van de televisie zegt

dat er in Spanje veel mensen sterven

vandestoutecorona.

SinterklaaswoontinSpanje.

Hij zal toch niet doodgaan hé,

mama?’

JoséDeMarez

UitTijdschriftBGBvan1/7/2020

De CORONA van Lars en Lena

Je hoorde zeker ook wel dat de kin-

deren die hun eerste communie

gaan doen dit jaar, in voorbereiding

van de dag “Voetgangers veilig” op 24

april 1977 en van de vieringen in

datweekend “Aandacht voor ouderen en

kinderen op straat” mogen uittekenen

hoezijdezaakbekijken?

PetraPaulustekentook…

OnzePetrawouookmeedoen.

We zochten een groot blad papier.

Het werd op de muur bevestigd met

duimspijkers. Petra besloot een oud

vrouwtje te tekenen dat viel op de

straat en geholpen werd. Dat was

goed.

“Maak maar eerst de straat met een doek-

je,Petra.“

Ze deed het. Toen zette zemet zwier

langs de bovenste straatlijn vier

huisjes, een garage, een wit-genop-

te struik, een dikke boom met ma-

gere kruin en een appartementsge-

bouw dat verstoppertje kon spelen

inelkvandevierhuizen.

We werkten met een zucht door aan

eigen werk. En tijdens die zucht

had Petra het klaargespeeld om een

tank over de rijweg te laten bollen.

“Neen, het is geen tank,maar een tractor!”

Verbeterdeze.

Toen kwamen er nog twee fietsende

moedersaantepas.

En daar lag plots, op de onderste

rand van het blad, een tenger oud

vrouwtje ten gronde. Het stak hulp-

behoevend een hand als een kolen-

schopzogroot indelucht.

Die wanverhouding viel Petra toch

ook wel op want ze zei beteuterd:

“De hand van het vrouwtje is wat mis-

lukt.”

“Misschien heeft het vrouwtje een pak-

je in de hand”, suggereerden we vin-

dingrijk.

Petra's gezicht klaarde op. En daar

torste het vrouwtje meteen een reu-

zegroot zwart pak op haar gestrekte

arm.Wezwegenmaar.

Naast het vrouwtje schilderde Petra:

Dedamediehelpenkomt!

“Watheeftdiedameindehand?”

“In de hand? Dat is toch gewoon de hand

vandedamemetdevijf vingers! “

Inderdaad, vijf weldoorvoede vin-

gers! En Petra had dan nog te veel

watergebruiktbijdeverf.

“Er druipt precies bloed uit de pink van de

dame.”

Daar moest Petra nu ook om lachen.

Petra werkte nog verder af met een

grote rode boodschappentas voor

het vrouwtje. Het verwonderde ons

niets dat men met zulke tas wel te-

gen de grond moest, zeker als men

eentengeroudvrouwtje is.

Een grote zon, twee voetgangers

verderop op de bladrand: De teke-

ningwasklaarvondPetra.

Ach, Petra Paulus! Een tekening

met een fietsende moeder met de

baby achterop en de armen vrolijk

in de lucht! Hoe zal dat in aanmer-

king komen als tekening over veilig

verkeer!

Parochieblad31maart 1977

UIT ONS RIJKE VERLEDEN - PAROCHIE DON BOSCO
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KU LEUVEN FONDSENWER-

VING

KU Leuven begeleidt meer dan 200

onderwijs- en onderzoekprojecten

inuiteenlopendedomeinen.

Steun aan KU Leuven betekent

steun aan een internationale onder-

zoeks- en onderwijsinstelling die

zich onverzettelijk inzet voor pro-

jecten binnen biochemische weten-

schappen, wetenschap en technolo-

gieenhumanewetenschappen.

Al van bij haar oprichting in

1425 wordt de universiteit gedreven

door de donaties van schenkers die

in haar geloven. Schenkers met een

onbegrensd vertrouwen in het cut-

ting-edge onderzoek aan KU Leuven

dat streeft naar het verbeteren van

wat is en het realiseren van wat nog

niet is.

Uwbijdrage maakt dat allemaalmo-

gelijk, en meer. Het zijn gulle

schenkers en alumni die KU Leu-

venmakentotwatzeis:

een enthousiaste gemeenschap met een

duidelijkdoel,

namelijk de wereld leefbaarder maken

voor iedereen.

Dienst Fondsenwerving en alum-

nirelaties

Minderbroederstraat5bus5020

3000Leuven

Telefoon+3216323739

fondsenwerving@kuleuven.be

www.kuleuven.be/mecenaat

UDLL – UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD LEUVEN

BesteUDLL-cursist,

De Corona COVID-19 pandemie

heeft ons leven de laatste 3 maan-

den stevig overhoop gegooid. Ook

de activiteiten van Universiteit Der-

de Leeftijd Leuven werden er hard

door getroffen: de 7 nog resteren-

de lezingen na 10 maart moesten tot

onze grote spijt geannuleerd wor-

den, evenals twee lezingen van de

Bijzondere Cyclus en de mei-uit-

stapnaarMechelen.

De voorzorgsmaatregelen van de fe-

derale en academische overheden

zijn ondertussen wat versoepeld.

Maar naar alle verwachtingen zul-

len we het volgend cursusjaar,

2020-2021, toch niet kunnen star-

ten op de normale manier met le-

zingen in aula Pieter De Somer voor

een publiek van ruim 800 senioren.

Het risico op besmettingen blijft te

groot, zeker voor een seniorenpu-

bliek, en een algemene vaccinatie

zal nog een tijd op zich laten wach-

ten.

Het Bestuur van UDLL heeft inten-

sief overlegd over een alternatie-

ve organisatie van volgend cursus-

jaar, waarvoor de sprekers en de le-

zingen reeds vastgelegd waren be-

ginmaart.

De andere Vlaamse UDL-verenigin-

gen hebben ervoor gekozen hun

programma 2020-2021 slechts te

starten in januari of februari 2021,

maar deze optie werd door ons Be-

stuur niet weerhouden. Na onder-

zoek van verschillende mogelijkhe-

den hebben wij volgende oplossing

uitgewerkt:

Lezingenin2020

- De lezingen van het eerste semes-

ter (13 lezingen van 22 september

tot 15 december) gaan door op de

data zoals gepland, maar zonder pu-

bliek.

- De lezingen worden op professio-

nele wijze opgenomen in een stu-

dio zodat opnames van uitsteken-

de beeld- en klankkwaliteit gemaakt

worden. De lezingen kunnen op

het moment van opname door onze

cursisten live gevolgd worden via

computer of laptop (= live-strea-

ming). De cursisten kunnen tij-

dens en onmiddellijk na de lezing

vragen insturen, waarvan een se-

lectie door de spreker zal beant-

woord worden. Dit betekent dus dat

telkens op dinsdagnamiddag om 14

u de lezing zal starten. Misschien

kunnen jullie, indien nodig met

wat hulp van kinderen of vrien-

den, jullie computer/laptop verbin-

den met jullie TV-toestel zodat jul-

lie de lezingen op een groot scherm

kunnenbekijken.

- De opnames kunnen daarna ver-

der onbeperkt bekeken of herbeke-

ken worden. Deze mogelijkheid is

wel voorbehouden aan onze cur-

sisten van cursusjaar 2019-2020.

Hiermee bedoelen we de cursisten

van het Algemeen programma en

de cursisten van de Bijzondere cy-

clus, met een abonnement met toe-

gang tot het auditorium of met

een digitaal abonnement. Daartoe

ontvangen jullie begin september

meer praktische informatie met on-

dermeerde linknaardeopnames en

hetpaswoord.

- Voor de lezingen van het eer-

ste semester 2020-2021 is geen in-

schrijving nodig en wordt geen

cursusgeld gevraagd, het is als het

ware een voortzetting van cursus-

jaar 2019-2020 en een vorm van

compensatie voor de geannuleerde

lezingensindsmaart.

Lezingenin2021

- Voor de geplande lezingen van-

af januari 2021 is nog niet beslist

of die doorgaan in aula De Somer

of verder via opnames. Deze beslis-

sing zal pas genomen worden in

november aanstaande. Daarbij zal

rekening gehouden worden met de

ontwikkelingen in verband met de

COVID-19 pandemie en tevens met

de mate waarin de opnames – recht-

streeks of uitgesteld-bekeken en ge-

waardeerd worden door onze cur-

sisten. Het is wel de bedoeling dat

de cursisten inschrijven en een nog

later te bepalen cursusgeld betalen

voorhettweedesemester.

Op deze manier kunnen we onze

cursisten vanaf eind september

aanstaande kwaliteitsvolle lezingen

blijven aanbieden. Het sociale as-

pect van de UDLL-lezingen (mekaar

ontmoeten, samen iets gaan eten

en/of drinken, een gezellige babbel)

kunnen we met deze oplossing jam-

mer genoeg niet behouden. Maar

misschien kunnen jullie met enke-

le vrienden de opnames samen be-

kijken en bespreken zodat de ban-

den bewaard blijven en het een ge-

zellige en zeker leerrijke namiddag

wordt.

Namens het Bestuur van UDLL wens ik

jullie allen een goede gezondheid toe en

ik hoop dat het alternatief aanbod van

UDLL voor het eerste semester jullie vol-

doeningmaggeven.

Metwarmegroet,

Em. Prof. Alfons Verbruggen -

VoorzitterUDLL

PS: Kijk ook even bij de nieuwsbe-

richten op onze website (http://a-

lum.kuleuven.be/udll); er worden

deelnemers gezocht voor weten-

schappelijkestudies.

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

27 september in Leuven

Op zondag 27 september

daagt Vluchtelingenwerk Vlaande-

ren deelnemers uit om in de voet-

sporen te treden van vluchtelingen

en een tocht van 40 kilometer af te

leggen in en rond Leuven. Is 40 km

te veel voor jou? Dit jaar kan je mee-

doen aan een wandeling van 10 km.

De deelnemers laten zich sponso-

ren door familie, vrienden en ieder-

een die mensen op de vlucht een

warm hart toedraagt. Naast de spon-

soring is het natuurlijk ook een

prachtig moment om mensen op

een sportieve manier bij elkaar te

brengen. Onderweg bots je op heer-

lijke ontmoetingen, onvergetelijke

verhalen en kun je je verkwikken

aan muziek en eten uit alle hoe-

ken van de wereld. Deze coronacri-

sis valt erg zwaar voor mensen op

de vlucht. Heel wat onder hen krij-

gen geen opvang door coronamaat-

regelen en moeten op straat overle-

ven. Hier vind je meer over wat ze

doen voor deze mensen en hoe je

kanhelpen.

Wanneer? Zondag 27 september

(op dit moment gaat de organisa-

tie ervan uit dat de refugeewalk kan

doorgaan)

Info: refugeewalk@vluchtelin-

genwerk.beof022254400

Inschrijven: www.refugeewalk.be

De Refugee Walk
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In het parochiaal centrum op

de Tiensesteenweg in Hever-

lee tegenover park Michotte start

in september 2020 een Alpha. In

een twaalftal (wekelijkse) bijeen-

komsten ontdek je wat het chris-

telijk geloof inhoudt met een

Alpha-reeks.

Alpha geeft je de kans om op zoek te gaan

naar de zin van het leven in een laag-

drempelige, leerzame en leuke setting. Er

is ruimte voor al je vragen.

Elke avond begint om 19 u. met een

maaltijd. Hét moment om elkaar op

een ontspannen manier goed te le-

ren kennen. Na de maaltijd luiste-

ren de Alpha-deelnemers naar een

kort, inspirerend verhaal. Elke bij-

eenkomst staat een ander onder-

werp centraal waarover de Alpha-

deelnemers daarna kunnen door-

praten in kleine gespreksgroepen.

De eerste bijeenkomst is op

maandag 14 september en de

laatste vindt plaats op maandag 21

december 2020, 3 keer een reeks van

4 avonden met telkens een pauze

van14dagenertussen.

Deelnemen aan deze bijeenkomsten

is gratis en vrijblijvend. Je kan ook

de eerste avond(en) komen kennis-

maken en zien of het iets voor jou

is. Elke bijeenkomst begint om 19

u. en eindigt om 21.30 u. Of je

jong of oud, gelovig of niet-gelovig

bent, jebentvanhartewelkom!

Inlichtingen/inschrijven kan via

alfonsboey@gmail.com of door on-

derstaande strook ingevuld te be-

zorgen in de brievenbus: secretari-

aat, Tiensesteenweg 190, 3001 He-

verlee.

Naam:

………………………………………......

te bereiken op: (adres en/of telefoon

en/ofe-mailadres)

…………………………………………………

Handtekening

wil deelnemen aan Alpha in Hever-

lee.

Homilie van Fons Boey: 28

juni 2020 St.-Franciscusparo-

chie Leuven-Heverlee-Kessel-

Lo

Vorige woensdag was het de ver-

jaardag van mijn priesterwijding.

Ik werd gewijd in 1984, dat is dus

36 jaar geleden. Ook dit jaar waren

deze dagen voor mij een uitdaging

om na te denken over wie ik ben als

priester en over wat nu mijn taak

is; m.a.w.: Wat vraagt God nu van

mij? Als ik 65 werd heb ik bewust

aan de bisschop gevraagd om geen

verantwoordelijke functie meer te

moeten opnemen in onze kerk. Als

pastoor en als deken heb ik jaren-

lang verantwoordelijkheden gedra-

gen, maar, achteraf gezien, was ik

toen soms meer een bedrijfsleider

die er vooral moest voor zorgen om

alles zo goed mogelijk te blijven

doen zoals dat al jarenlang de ge-

woontewas.

Toen ik jong was heb er vele jaren

over gedaan om ‘ja’ te zeggen op de

uitnodiging van de Heer om pries-

ter te worden. Eigenlijk wilde ik dat

niet. Eerst had ik verschillende ja-

ren geworsteld met de vraag of er ei-

genlijk wel een God bestaat die met

mij wat te maken had, en toen dat

uiteindelijk wat duidelijk was ge-

worden, was ik er van overtuigd dat

ik evengoed als leek in de kerk be-

paalde taken kon opnemen, naast

een gewone beroepsactiviteit. (Ik gaf

toen les in een grote technische

school). Maar God is blijven aan-

dringen en uiteindelijk heb ik toe-

gegeven en ben ik aan de priesterop-

leiding begonnen. Ik werd tenslot-

te gewijd als ik 33 jaar was. Het be-

sef dat God met mij, met ons bezig

is, dat Hij van ons houdt en ons

telkens weer onze fouten wil verge-

ven, dat Hij van elke mens houdt,

dat wij altijd op Hem kunnen reke-

nen en dat het zijn grootste zorg is

dat iedere mens tot zijn recht komt,

dat iedere mens voluit kan leven en

gelukkig worden is altijd het funda-

ment geweest van waaruit ik geloof

en van waaruit ik priester ben. Maar

dat goede nieuws overbrengen, uit-

dragen en verkondigen … ik heb

moeten ervaren dat ik dat vaakmaar

amper kon doen als priester. In de

contacten met ouders van dopelin-

gen, met jonge mensen die wilden

trouwen in de kerk, met familiele-

den van overledenen, met ouders

van eerste communicanten of vor-

melingen waren er weliswaar vaak

goede gesprekken, soms ook wel ge-

sprekken over waar het om gaat in

ons geloven of over wat nu echt be-

langrijk is in het leven of over wat

echt gelukkig maakt – maar er was

bijna nooit tijd om daar lang op in

te gaan, of om een dergelijk gesprek

ook nadien nog verder te zetten, om

dus echt tot de kern van ons gelo-

ven te komen: wat het betekent dat

God door zijn grote liefde ons echt

vrij maakt in het leven, dat God al-

tijd weer toekomst en vreugde geeft

aan ons, wat er ook gebeurt of ge-

beurd is in het leven. En eigenlijk

ben ik toch priester geworden om

daarvan te getuigen, eigenlijk is het

toch dat wat God indertijd aan mij

is blijven vragen zodat ik tenslotte

niet anders kon dan “ja’ zeggen op

die vraag om priester te worden, zo

heb ik het toch altijd ervaren en be-

grepen.

Ondertussen zien we toch allemaal

wat er in de afgelopen 36 jaar ge-

beurd is, en eigenlijk in de afgelo-

pen 60 jaar. Van de volle kerken met

mensen van alle leeftijden in mijn

kindertijd zijn we nu gekomen –

ook in deze kerk - tot eerder klei-

ne groepen van mensen waarbij ik

denk dat ik als 69-jarige nog eerder

bij de jongsten in de kerk behoor.

Op de eerste plaats dus heel erg pro-

ficiat aan jullie allemaal die hier

vandaag aanwezig zijn: ondanks al

het negatieve dat in onze wereld

over kerk en geloven gezegd wordt

zijn jullie blijven vasthouden aan

uw overtuiging, mag ik zeggen aan

uw besef dat ons leven geborgen

is in Gods handen. Jullie houden

tot op vandaag onze kerk in leven.

Maar tegelijk vermoed ik – sommi-

gen zeggen dat ook wel eens – dat

velen van jullie, trouwe gelovigen,

het toch wel als pijnlijk ervaren dat

er van de jongere generaties, ook

van eigen kinderen en kleinkinde-

ren, nog maar weinigen zijn over-

gebleven die gemotiveerd zijn om

naar de kerk te komen of ruimer

om ons geloven een echte plaats te

geven in hun leven. Daarmee wil

ik hoegenaamd niet zeggen dat dat

slechte mensen zouden zijn, hoe

zou ik daarover kunnen oordelen.

Maar ik ben de laatste maanden wel

tot het besluit gekomen dat ik er als

priester mee verantwoordelijk voor

ben dat we als kerk niet echt gepro-

beerd hebben om aan de volgende

generaties de ongelooflijke rijkdom

van ons geloof aan te bieden. Ik heb

op de verschillende plaatsen waar ik

als priester gewerkt heb mee heel

veel tijd en energie besteed aan de

catechese van kinderen, van 8-jari-

gen en 12-jarigen in de voorberei-

ding van hun eerste communie en

hun vormsel maar ik heb er nooit

echt werk van gemaakt of kunnen

maken om de grote schat van ons

geloven, om de grote liefde van God

ook verder te verkondigen aan men-

sen na hun twaalfde levensjaar. Wat

in mijn jeugd nog een stukje van-

zelfsprekend was, dat opgroeiende

jongeren in de brede stroming van

het kerkgebeuren mee ingroeiden

in de geloofsgemeenschap gebeurt

nu helemaal niet meer door de ver-

anderende tijdsgeest en wij hebben

als kerk onvoldoende beseft dat we

de Blijde Boodschap nu op een an-

dere manier en veel gerichter en

uitdrukkelijker moesten verkondi-

gen aan mensen na hun twaalf jaar

zodat ze konden groeien in hun ge-

loven. We hebben bijna alleen maar

aandacht gehad voor de zondagse

eucharistie en het toedienen van de

andere sacramenten aan de mensen

die zijn blijven komen zoals jul-

lie. Maar de basisvoorwaarden om

de vruchten en de rijkdom van deze

sacramenten in het leven te kunnen

plukken, namelijk het geloven in

de liefde van God en in werking van

zijn Heilige Geest hebben we eigen-

lijk nooit systematisch verkondigd.

En zo is het geloven van vele men-

sen wat verdord zoals een plant ver-

dortalshijgeenwaterkrijgt.

Ik ben er nochtans meer dan ooit

van overtuigd dat de Blijde Bood-

schap die ons door Jezus gebracht

is ook vandaag voor heel veel men-

sen bron kan zijn van echte vreug-

de in het leven waar zoveel men-

sen naar snakken. En ik hoor dat

daar ook vraag naar is. In ons pa-

rochieberaad van 24 september van

vorig jaar klonk ook duidelijk die

vraag naar geloofsverdieping. Wel

daar wil ik in de tijd die mij nog ge-

geven is en zolang de Heer mij nog

wat min of meer gezond laat blijven

vooralaanwerken.

Op maandag 14 september star-

ten we met een Alpha hier in

onze parochiezaal. In een aan-

tal opeenvolgende weken willen we

voor iedereen die het horen wil die

grote rijkdom van ons geloven eens

systematisch op een rijtje zetten en

vooral de mogelijkheid geven om

daar samen over te praten. Ik reken

er op dat er voldoende mensen zul-

len zijn die dat mee helpen organi-

seren, want uiteraard kan ik dat niet

alleen. Ik droom er dus van dat er

voldoende mensen zullen zijn die

weer zo enthousiast zullen worden

over hun geloven en over de lief-

de van God in hun leven dat het

aanstekelijk zal werken op mensen

die nu nog veraf staan van onze ge-

loofsgemeenschap.

Ik vertel daar volgende week wel

meerover.

Ontdek wat het christelijk geloof inhoudt met een Alpha-reeks.

Technologiebedrijf Flanders Make richt

haar innovaties normaliter op de produc-

tieprocessen van kmo’s en grote bedrijven,

maar gezien de crisis hebben ze hun focus

tijdelijk verlegd naar het coronavirus.

“Tijdens de coronacrisis zagen we

dat veel kennis en technologie die

Flanders Make al geruime tijd toe-

past in voertuigen en machines ook

Toestel “Breathney”

in de medische sector nuttig kan

zijn”, zegt CEO Dirk Torfs. Door

samen te werken met medische spe-

cialisten hebben we zeer snel pro-

ductontwikkelingen kunnen reali-

seren. Een mooi voorbeeld is de ste-

thoscoop die van op afstand werkt.”

Alarmronddehals

Een ander snufje is het social dis-

tancing alarm, een klein blokje dat

je bijvoorbeeld rond de hals kan

dragen, en dat geluid maakt zo-

dra iemand te dicht komt. Hiervoor

maakt het gebruik van technologie

die werd ontwikkeld voor zelfrij-

dendeauto’s.

Robotdiemedicatieuitdeelt

Voor binnen de ziekenhuizen heeft

Flanders Make een robot ontwik-

keld die autonoom medicatie kan

uitkiezen,sorterenenuitdelen.

“De robot heeft toepassingen in bij-

voorbeeld de apotheek van een zie-

kenhuis, maar ze kan ook medica-

tie uitdelen aan de patiënten zelf”,

klinkt het. “Ze rijdt alleen een beet-

je traag,maar datmoet omongeluk-

ken te voorkomen. De robot heeft

een zicht van 360 graden, en staat

onmiddellijk stil zodra er iemand

indebuurtkomt”,klinkthet.

Beademingstoestel ‘Breathney’

Een ander toestel is de ‘Braethney’,

een goedkoop en snel te produce-

ren beademingstoestel, ontwikkeld

zonderwinstoogmerk.

Verdernog

Ook een exoskelet voor revalidatie,

een systeem voor visuele kwaliteits-

controlevanpillen,

een nieuw temperatuurscreening-

systeem,

technologie om operatoren op af-

standteondersteunen

enslimmehulprobots

werdenvoorgesteld.

Minister van Welzijn, Wouter Be-

ke, aanwezig op de presentatie van

de belangrijkste technologieën te-

gencorona, isonderdeindruk:

“De impact van het coronavirus

zal op heel wat domeinen blijvend

zijn en de manier waarop we kij-

ken naar zorg en gezondheid per-

manent veranderen”, zegt hij. “Elk

crisis leidt tot innovatie. We moeten

als Vlaanderen daarin voortouw ne-

men.”

Ruben De Keyzer- 5 juni 2020 Voor-

stelling bij Flanders Make - Krant Het

Nieuwsblad

IN STRIJD TEGEN CORONAVIRUS
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