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De jongste wekenmaakten de inwoners in

vele steden en gemeenten kennis met een

ongehoord fenomeen: gelijktijdig klokge-

lui uit alle torens, avond na avond, een eer

die in vroegere eeuwen enkel was wegge-

legd voor overleden monarchen voor wier

zielenheil diende gebeden te worden. In

2020 luidden de klokken als dank voor

de helden van de zorg. Ook in Neder-

land klonken tijdens de coronacrisis zo-

genaamde ‘klokken van troost’, weliswaar

iets spaarzamer, met een frequentie van

eenmaalperweek.

Tijdscapsule

Het is verrassend dat het klokgelui

dat zo onomkoombaar bezit nam

van de publieke ruimte, algemeen

positief onthaald werd. Er versche-

nen geen tweets of opiniestukken

over een katholieke kerk die de coro-

na-ellende recupereert om de klok-

ken nog eens driftig te laten lui-

den… Integendeel, de emoties van

vele omwonenden resoneerden met

deklankvandeklokken.

Ik mocht de klokken van Leuven

enkele keren beluisteren vanop een

Leuvense beiaardtoren en voelde

me als het ware in een tijdscapsu-

le naar de middeleeuwen. In het on-

geordende, maar nooit chaotische

samenklinken van grote en klei-

ne klokken vanuit alle richtingen

kwam de stad tot leven en sprak ze

tot zichzelf. Een soortgelijke erva-

ring moet Victor Hugo gehad heb-

ben toen hij op bloemrijke wijze

het luiden van de klokken van Pa-

rijs beschreef: ‘Het is nog slechts

een massa klankrijke trillingen, die

zweeft, golft, steigert, wervelt over

de stad en tot ver voorbij de hori-

zon de verdovende kring van zijn

schommelingenuitstrekt. (…)

Zeg of gij ter wereld iets kent,

dat rijker is, vrolijker, goudener,

verrukkelijker dan dit tumult van

klokken en carillons; dan deze

smeltkroes van muziek; dan deze

tienduizend stemmen, die tegelij-

kertijd zingen uit stenen fluiten

van honderd meter hoogte; dan

deze stad, die nog slechts een orkest

is; dan deze symfonie, die de ge-

luidskracht heeft van een orkaan.’

(uitNotreDamedeParis).

Pestem expello

Het is opvallend dat er spontaan

naar het luidtouw – vandaag de

luidknop – wordt gegrepen bij ge-

beurtenissen die een gemeenschap

raken. Het gebeurde in ons land

na het busongeval in Sierre, in Ne-

derland na de aanslag op vlucht

MH17 en in vele landen ter her-

denking van 9-11. De klank van de

luidklok zit blijkbaar stevig veran-

kerd in ons collectieve geheugen.

Het gebruik van klokken om onheil

af te weren is oeroud. In de oudheid

werden klokjes als amuletten aan de

nekvankuddedieren

gehangen om ze te beschermen te-

gen boze geesten. In de christelij-

ke traditie werden luidklokken ge-

wijd om ze te bestemmen voor de li-

turgie en ze bijzondere krachten te

geven. In hun opschriften verwij-

zen klokken vaak naar hun kwaad-

afwerende kracht: fulgura frango,

pestem expello, fugo cacodaemones

(ik breek de bliksem, ik verdrijf

ziekten, ik

verjaag demonen). In het brons van

pestlokken werden salieblaadjes ge-

goten omwille van de zuiverende

werking van het kruid. Eeuwen-

lang werden klokken geluid tijdens

onweer, soms tegen de wil van de

kerkelijke overheid, die wees op de

risico’s die klokluiders in torens

liepentijdensonweders.

Bescherming

Men moet niet geloven in de ma-

gische krachten van torenklokken

om de beschermende werking van

hun klank te ervaren. Klokken wek-

ken collectieve luisterervaringen

op en bieden een gevoel van vei-

ligheid en geborgenheid. Dat deze

stemmen in het bijzonder werden

gewaardeerd tijdens het noodge-

dwongen isolement van de corona-

periode, is dan ook niet verwonder-

lijk.

De warme deken van de klokken-

klank laat de mens voelen dat hij

niet alleen is en dat hij deel uit-

maakt van een lokale gemeenschap.

In een periode waarin steeds meer

kerkgebouwen worden onttrokken

aan de eredienst hebben torenklok-

ken op hun beurt nood aan be-

scherming. Dat kan gebeuren door

hen te documenteren. De jongste

jaren hebben een aantal vrijwilli-

gers onder leiding van Jef Teugels,

bestuurslid van de Leuvense klok-

ken- en beiaardvereniging Campa-

nae Lovanienses, talrijke klokken-

torens in Oost-Brabant bezocht om

er klokken te inventariseren. Zo

kregen klokken een naam en een

leeftijd, werd geregistreerd wat hun

opschriften vertelden over lokale

geschiedenis en konden ze gewaar-

deerdenbeschermdworden.

Naar nieuwe verbindingen

Klokken zijn echter gemaakt om te

klinken: ‘A bell is no bell ‘till you

ring it’, zingt Maria in de musi-

cal The Sound of Music. Door hun

verbindende kracht blijven kerk-

klokken ook in een geseculariseer-

de samenleving meerwaarde bie-

den voor lokale gemeenschappen.

Dat is niet nieuw, want al sinds

de middeleeuwen werden regelma-

tige weerkerende liturgische of ge-

bedsgeluien zoals het angelus bij-

komend gebruikt als ankerpunten

voor de dagindeling van de omwo-

nenden. Vanuit die verbindende rol

is het van belang dat ook klokken

die niet meer voor de eredienst ge-

bruikt worden, worden ingezet om

betekenisvolle gebeurtenissen ken-

baar te maken en lokale activiteiten

aan te kondigen. Door deze nieuwe

betekenis kunnen klokken vertol-

kers blijven van gemeenschappelij-

ke waarden en lokale identiteit. Een

mooi onderwerp om in je parochie-

team of buurtcomité creatief over na

tedenken!

http://www.kerkbertem.be/2020/07/24/

over-de-magie-van-luidklokken/

LucRombouts

Uit K&L 5/8/2020 van O.-L.-Vrouw van

TroostHeverlee

KLOKKEN ZIJN GEMAAKT OM TE KLINKEN

Over de magie van luidklokken

De Leuvense beiaarden blijven spe-

len, ook in tijden van corona. We

lijsten even op wanneer en waar je

je oren moet spitsen. En voor wie

te ver woont, is er natuurlijk een

livestream. Of toch liever een ver-

zoeknummertje?

PROGRAMMA

Sint-Pieterskerk: elke vrijdag om 12

u.

Universiteitsbibliotheek: elke dins-

dagom19u. en elkewoensdagom13

u

Abdij van Park: elke dinsdag en

woensdagom17u.

Groot-Begijnhof: elke dinsdag om

14 u. en 1ste en 3de woensdag van de

maandom19u.

Sint-Geertrui: elke zondag om 15 u.

De bespelingen duren telkens on-

geveer45minutentoteenuur.

LIVESTREAM

Naast de vaste livestream van de

universiteitsbeiaard, is er nu ook

een livestream van de bespelingen

in de Abdij van Park en het Groot-

Begijnhof. Je ziet de beiaardiers aan

het werk. Best spectaculair om te

zien.

Linksnaardestreams:

Universiteitsbibliotheek: www.ku-

leuven.be/beiaard

Abdij van Park: dinsdag via de

Facebookpagina van de Abdij en

woensdag via de Facebookgroep van

deVredesbeiaard (wordlid!).

Groot-Begijnhof: https://bit.ly/be-

gijnhofbells

VERZOEKNUMMERS

Een liedje aanvragen voor jezelf of

iemand anders? Dat kan ook. Stuur

gewoon een mailtje naar beiaard@-

kuleuven.be.

Met dank aan de Leuvense beiaar-

diers: Luc Rombouts, Marc Van

EyckenEddyMariën.

Foto's:AndreasDill

Hoor de klokken luiden in Leuven
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Het is wonderlijk hoe de oude beel-
den en verhalen uit het evangelie

een nieuwe betekenis krijgen in

deze coronacrisis:

• De innerlijke stormen in ons en in
anderen stilleggen. Of ze laten stil-
leggen in een moment van bezin-
ning of gebed of in een goed gesprek
met anderen.
• Varen naar het diepe.
• Genezen worden van angst, ver-
warring en verblinding.
• De visnetten aan de andere kant
uitgooien.
• Met nieuwe ogen kunnen zien.
• Van water wijn maken.
• De wonderbaarlijke vermenigvul-
diging van zorg en solidariteit, van
troost en attenties kunnen verrich-
ten.
• Na kruisweg en graf weer kunnen
opstaan en verder gaan.
• Voor elkaar brood en wijn worden.

Ook vandaag kunnen we in de lijn

van het evangelie wonderen ver-
richten en wonderen laten gebeu-
ren:

• Een kleine daad stellen met groot
resultaat,
• Een nieuwe mens worden met in-
nerlijke kracht en warme uitstra-
ling,
• Hoop schenken aan mensen in tij-
den van angst en onzekerheid.
• We kunnen vandaag deel hebben
aan de wondere kracht van Jezus’
Geest.
• Christen zijn in deze tijd, overal
waar we zijn.

(Met dank aan de werkgroep zingeving

van Femma Oost-Vlaanderen)

HOOP OOK IN CORONATIJD

Er was eens een groot amfitheater,
met daarin duizend toeschouwers.
Op een avond, stond daar op het
grote podium. in het licht van felle
schijnwerpers, een jongen.
Hij streek één lucifer aan.
’Kun je het licht zien?’ vroeg hij.
Maar bijna niemand van die dui-
zend toeschouwers zag iets. Ze
lachten met de jongen.

‘Wil je even alle lichten doven?’
vroeg de jongen.
Het werd pikdonker.
Dan streek hij opnieuw een lucifer
aan.
Toen zagen ze allemaal dat kleine
vlammetje.
‘Neem nu allemaal één lucifer en

steek die aan,’ zei de jongen.
Iedereen deed dat.

En duizenden kleine vlammetjes
zetten het hele amfitheater in een
zee van licht.

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Een zee van licht

‘De kerkraad van Vlierbeek besliste
om de uitvoering van de completen
op 14 augustus e.k. te annuleren.

(c) © Roger Stuyven

Zingen in de kerk dient te gebeu-
ren met mondmaskers en op grote
afstand van elkaar. Niet alle uitvoer-
ders zouden kunnen deelnemen.
Gezien die omstandigheden en de
praktische organisatie van de ont-
vangst van het aantal aanwezigen,
is er beslist om de uitvoering dit
jaar te annuleren.
We gaan er van uit dat we volgend
jaar met alle deelnemers opnieuw de
completen mogen en kunnen uit-
voeren. Noteer dus alvast 14 augus-
tus 2021 om 21 u in je agenda.’

ANNULERING UITVOERING

COMPLETEN OP 14 AUGUSTUS

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Samenzang en solozang met
Muriel en Sylvia De Ryck:
Panis Angelicus-C.Franck en Ave
Maria van Schubert en Saint-Saëns
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

Zondag 23 augustus

21ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Intentie jaargetijde Raymond Bod-
daert
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Lutgarde Frederickx
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 augustus

DON BOSCO

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

Zondag 23 augustus 2020: Geen
viering in Don Bosco

Zondag 30 augustus 2020

10.30 u. Viering

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor deze 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

De stad Leuven gaat in de toekomst

bij de heraanleg van het openbaar

domein volop inzetten op onthar-
ding.

Dat is het belangrijkste onderdeel
van het nieuwe droogteplan van de
stad, in strijd tegen watertekort bij
warme zomers.

Al enkele jaren op rij wisselen lange
droge periodes en felle buien elkaar
af. Doordat de bodem in Vlaanderen
in grote mate verhard is, kan het re-
genwater niet insijpelen. Dat leidt
enerzijds tot verdroging en ander-
zijds tot lokale wateroverlast.

Droogteplan

De stad heeft een droogteplan opge-
steld.
“We bestelden een wetenschappelij-
ke studie bij Sumaqua, een hoog-
technologische spin-off van de KU
Leuven”, zegt Dirk Vansina, sche-
pen van Openbare Werken. “Doctor
Vincent Wolfs en professor Patrick
Willems stellen in dit droogteplan

29 acties voor waarin het stadsbe-
stuur het waterbeleid vorm kan ge-
ven, samen met de Leuvenaars, in-
dustrie, landbouw, en de kennis-
centra zoals De Watergroep, Aqua-
fin en Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM).

Ontharding

Ontharding – het opbreken van
grote, stenen oppervlaktes – wordt
als een belangrijk actiepunt naar
voren geschoven. Bij de heraanleg
van straten en pleinen gaat de stad
daar dus vanaf nu extra op inzetten.

Sensibiliseringscampagne

Om de Leuvenaars te betrekken
zal de stad een sensibiliserings-
campagne opzetten. Door subsidies
voor onder andere ontharding van

voortuinen, het aanleggen van een
groendak, een geveltuin of een re-
genwaterput wil de stad de inwo-
ners ook aanmoedigen om zelf actie
te ondernemen.
(hsb) Krant Het Nieuwsblad van 24 juli

2020

Leuven wil minder droogte,

meer ontharding
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Er was eens een man die verdwaald

was in een groot bos. Hoe hij ook

zocht,

hij geraakte er maar niet uit. Hij

leek steeds verder te verdwalen. Zo

zwierf hij wel drie dagen rond! Ein-

delijkkwamhij iemandtegen.

Wat ben ik blij dat ik jou zie. Jij

kunt me zeker zeggen hoe ik hier

uitdezedoolhofkom.

Hoelangbenjeal inditbos?

Driedagen!

Driedagen?

Ik loop hier al zeker tien jaar in dit

bos, en heb nog steeds niet gevon-

denhoeikeruitkangeraken.

Toen barstte de verdwaalde man in

tranen uit. Ik was zo blij dat ik je

zag! Ik dacht dat ik gered was. Maar

nuisallehoopweg.

De anderemankeekhemaan.Waar-

omdenk je dat? Ik kan je nu toch to-

nen welke wegen je niet uit het bos

leiden.

Chantal Leterme

uit ’99 verhalen met een knipoog’

Verdwaald

Vandaaghaast ikmijniet,

voornietsofniemand.

Vandaagrekeniknietmettijd.

Vandaag wil ik elke mens proeven.

Vandaag vertel ik dat ik deze nacht

gedroomdheb

en dat vind ik boeiender dan de

krant.

Vandaag vind ik ieder ander belang-

rijkerdanmezelf

endaarbenikblijom.

Alleenzokanelkgewicht

en elke duisternis van mij afvallen

tot iklichtgenoegben

om in een of andere zeepbel binnen

testappen

en...vakantietenemen.

Misschien op een koertje knusjes

ineenplekjezon.

Misschieninmijntuin,

misschienineententje,

watdoethetertoe.

Vakantie begint in het hart, in de

geest.

naar Manu Verhulst

Vakantie

3FEDERATIE FRANDO

“Gegroet, jij die hier komt om licht, om

kracht tot vrede.

Dat nieuwe hoop en ruimer zicht jouw

deel zijn heden.

Bid nu om nieuwe moed: tot wat gebeuren

moet,

Overal en onvermoed.

Vrede, vrede, de lieve vrede”

In woord en lied delen we iets van

wat we mogen geven en ontvangen

bijenvanelkaar.

We bidden: Gij die gezegd hebt, Ik

zalerzijn,

schenk ons geestkracht en een bij-

zonder ‘oog’

om te vertrouwen en te ontvangen

alles wat ons gegeven is in dit leven.

We weten ons verbonden met velen.

De mensen die ons in gedachten

nabij zijn. Verbonden ook met al-

len die zich engageren, wereldwijd,

opdat mensen zouden gezien, ge-

kend,gehoordworden.

En we gedenken onze dierbare do-

den…

Psalm16:Erzijnvoormekaar

“Wegen ten leven hebt gij mij doen

kennen,

niet voor de afgrond hebt gij ons ge-

maakt.

Geschreven staat uw naam: ‘Ik zal

erzijn’.

(Huub Oosterhuis 150 Psalmen vrij)

Een Afrikaans lied Wana Baraka:

Gezegendwieverbondenleeft

EengospelsonguitKenia.

Philip Munyasia

https://www.youtube.com/watch?-

v=PnizcX06vvM

Ik las het verhaal van de man die

er een koorbewerking van maakte:

ShawnKirchner.

Hij zocht naar de oorsprong van

het lied. Wie schreef de tekst? Wie

maaktedemuziek?

Hoewel bijna iedereen in Kenia dit

lied kent, vond hij geen antwoord

opdievragen.

Om zijn ‘probleem’ op te lossen,

staat hij de auteursrechten af aan

een NGO in Kenia: OTEPIC * Orga-

nic Technology Extension and Pro-

motionofInitiativeCentre

Hij leerde de initiatiefnemer Phi-

lip Munyasia kennen tijdens een

bezoek in Ecology Action (Califor-

nië), een internationaal centrum

waar bio-intensieve landbouw aan-

geleerdwordt.

“Ik ben zo geïnspireerd, vooral

door Philip en zijn organisatie

OTEPIC, die nu, tien jaar later,

wonderbaarlijk tot bloei is geko-

men. Beginnend met de aankoop

van een enkel klein stuk land in een

sloppenwijk van Kitale in het wes-

ten van Kenia, heeft Philip zijn or-

ganisatie naar prestatie na prestatie

geleid:

* trainingscursussen in bio-inten-

sievemethoden,

*trainingindierenverzorging,

* de aankoop van extra land voor

groteretuinen,

* het graven van een boorgat voor

schoondrinkwater,

* de oprichting van een weeshuis

(60 kinderen worden opgevangen),

* intertribale vredesinitiatieven

doorsport,

* het planten van bomen (bij dui-

zenden),

* het graven van vijvers voor het

vasthoudenvanwater,

* regelmatige gemeenschapsmaal-

tijden om hongerige inwoners te

voeden,champignonteelt,

* een geboortecentrum bouwen zo-

dat vrouwen op een veilige en on-

dersteunende plek kunnen beval-

len,

* en het nieuwste: het bouwen van

een groot trainingscentrum zodat

mensen van overal kunnen komen

om voor langere periodes te blijven

en bio-intensieve en permacultuur-

training te krijgen om de levensom-

standigheden thuis in hun eigen

gemeenschapteverbeteren.”

Als deelvoorbeeld vind ik dat mooi. Het

doet me ook denken aan het project van

Sara en Freddy in Colombia.

We hebben een ‘Don Bosco’-versie

vanhet liedgemaakt:

Wanabaraka,klinkt inAfrika,

’t komt uit Kenia, een gezegend lied

over verbondenheid die je hier nu

ziet .

Wana amani, zing toch met ons

mee,

delen wel en wee, niemand nog al-

leen

het is de nieuwe weg, sterker dan

voorheen

Wana furaha, zorgen voor elkaar,

ben je ervoor klaar? Naast de zwak-

kestaan.

Hoe te herverdelen…heeft Hij voor-

gedaan.

Wana uzima, vieren brood en wijn,

wat kan mooier zijn? Sluit je bij ons

aan

om ’t onbekende pad samen op te

gaan

Lucas24:13-35

Twee leerlingen van Jezus waren op

wegnaarhetdorpEmmaüs. Ze spra-

ken met elkaar over wat in Jeruza-

lem met Jezus was gebeurd. Iemand

haalde hen in en liep met hen mee.

Het was Jezus zelf. Maar ze herken-

denHemniet.

Ze vertelden Hem over Jezus. “Die

man was een profeet. Hij deed onge-

looflijke wonderen en was een ge-

weldige leraar. Hij stond hoog in

aanzien bij God en de mensen. Maar

de hogepriesters en leiders van ons

volk hebben Hem gevangen geno-

men en overgeleverd aan de Ro-

meinen. Die hebben Hem gekrui-

sigd. Wij dachten nog wel, dat Hij

de Christus was, de bevrijder van

Israël.“

Ze spraken ook over de vrouwen die

bij zijn graf waren geweest en zagen

dat zijn lichaam weg was. De vrou-

wen hadden ook engelen gezien die

zeidendatHij leeft.

Jezus legde hen uit dat ze moesten

geloven wat door de profeten was

gezegd.

De Christus moest immers al die

dingen doormaken voor Hij zijn

heerlijkheid zou binnengaan. Hij

herinnerde hen aan allerlei gedeel-

ten uit de boeken van Mozes en de

profeten.

Toen de leerlingen aankwamen in

het dorp waar ze moesten zijn,

vroegen ze Jezus om mee naar hun

huis te gaan en daar de nacht door

tebrengen.

Terwijl ze met Hem aan tafel zaten,

nam Hij het brood,brak het in stuk-

kenengafhethun.

Plotseling gingen hun ogen open

en herkenden ze Hem. Op hetzelf-

demomentwasHijverdwenen.

Ze stonden onmiddellijk op en gin-

genterugnaarJeruzalem.

‘Daar vonden ze de elf leerlingen

van Jezus en zijn andere volgelin-

gen allemaal bij elkaar. Zodra die

hen zagen, zeiden ze: ‘Het is toch

waar! De Here is weer levend ge-

worden! Simon heeft Hem gezien!’

De twee mannen uit Emmaüs ver-

telden dat zij Jezus ook hadden ge-

zien. Dat Hij met hen was meegelo-

pen en dat ze Hem pas hadden her-

kendtoenHijhetbroodbrak.’

Een hart vol moed en mededogen

In tijden waarin ons leven er plots

heel anders uitziet, zijn houvast en

verbinding belangrijker dan ooit.

We horen nare verhalen over ziek-

te, eenzaamheid en verdriet en moe-

ten op zoek naar nieuwe manieren

omdaarmeeomtegaan.

Een aantal vertegenwoordigers

van diverse religieuze en le-

vensbeschouwelijke gemeenschap-

pen hebben een gezamenlijke vi-

deoboodschap ingesproken. Een

boodschap van moed en mededo-

gen, hoop en vertrouwen om te

koesterenwatwedelen.

https://www.orbitvzw.be/video-

boodschap-hart-vol-moed-en-mede-

dogen/

Christenen, orthodoxe christenen,

joden, konden Pasen niet in ker-

ken, synagogen of in familiever-

bandvieren.

De ramadan voor de moslims is be-

gonnen. Omdat de moskeeën dicht

blijven, gebeurt het ‘Tarawih-gebe-

d’ ook in kleine kring, thuis. Voor

hun opdracht tot solidariteit, soms

in de vorm van ‘potje buur’ of

maaltijdbedeling bij minderbegoe-

den, zoeken zij ook creatieve alter-

natieven.

“Gegroet, jij die hier zwijgend spreekt, jij,

ongeziene

Dat jij ons hart nog open breekt, dat wij

jou dienen.

Bid nu om nieuwe moed: tot wat gebeuren

moet,

Overal en onvermoed.

Vrede, vrede, de lieve vrede”

Don Boscoparochie Kessel-Lo Be-

zinning26april2020

WIJ DELEN: ZEGEN, VREUGDE, WELZIJN, LEVEN

CORONATIJD LEUVEN

Mondmasker verplicht in volledige

stadscentrum

Stad Leuven neemt stevige maatregelen

om het coronavirus in te dijken. Van-

af zaterdag 25 juli werd een mondmasker

verplicht in het winkelwandelcentrum.

Concreet gaat het om de auto-

vrije zone, onder andere de Me-

chelsestraat, Diestsestraat, Brussel-

sestraat, Tiensestraat, Parijsstraat,

Oude Markt, Grote Markt, Ladeu-

zeplein en Hooverplein, maar ook

in de Bondgenotenlaan, het Mar-

telarenplein en aan het station en

het stadspark worden maskers ver-

plicht.

Ookfietsers, joggers, steppers

De verplichting geldt niet alleen

voor voetgangers, maar ook voor

fietsers, joggers, steppers…

De verplichting ging zaterdag 25

juli in.

” De eerste dagen zullen we in-

formeren en sensibiliseren.” zei

burgemeester Mohamed Ridouani.

“We monitoren ook bijkomende

plekken. Als het daar druk wordt,

kan er een mondmaskerplicht inge-

voerdworden.”

De nodige signalisatie werd voor-

zien.

Tijdens stedelijke evenementen was

een mondmasker al verplicht. Die

verplichting geldt nu ook voor alle

andereevenementen.

‘Gelijkaardig aan de verplichting in

de horeca: als je rondloopt, draag je

een mondmasker” zegt Ridouani. .

“Als je neerzit in je bubbel, mag je

hetafnemen.”

Daarnaast moeten evenementen

hun bezoekers registreren, net zo-

als indehoreca.

In Leuven geldt ook al een ver-

plichting in winkels, het open-

baar vervoer, bioscopen, theater-

, concert- en conferentiezalen, ge-

bedshuizen, musea en bibliothe-

ken. Ook in alle stadsgebouwen, zo-

als het stadkantoor, geldt al een tijd

eenmondmaskerplicht.

Versterktemuziek

De stad besliste om mondmaskers

te verplichten op evenementen met

versterkte muziek. De burgemees-

ter roept op om voorzichtig te zijn

enalert teblijven.

“We wachten niet tot het aantal be-

smettingentoeneemt“

(dkr) Krant Het Nieuwsblad van 24 juli

2020

MONDMASKER VERPLICHT IN VOLLEDIGE STADSCENTRUM

CORONATIJD LEUVEN
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De volkswijk Casablanca in Kes-

sel-Lo–alsdiscreetexperiment

In de jaren zestig veranderden de

tijden heel sterk, niet het minst in

deKerk.

Stella vertelt: “Door het Tweede Va-

ticaans Concilie tussen ‘62 en ’65

werden veel veranderingen door-

gevoerd in de kerk, zoals priesters

die hun soutane niet meer moesten

dragen, de misvieringen waar de

voorgangers met het gezicht naar

de gelovigen konden staan, het La-

tijn dat als voertaal werd vervangen

doorhetNederlands.”

Ook voor zuster Stella zat een

nieuw hoofdstuk aan te komen.

Voor de zusters was het een norma-

le zaak dat opdrachten in periodes

van zes jaar verliepen. “Zo werd ik

in de zomer van 1966 bij de alge-

meen overste geroepen die een ver-

rassend voorstel deed dat in de nieu-

we tijdsgeest paste. Ze vroeg of ik

het zag zitten om samen met twee

andere zusters op een appartement

in de volkswijk Casablanca in Kes-

sel-Lo te gaan samenwonen. Naast

ons werk in het onderwijs en in de

eigen congregatie zouden we onze

vrije tijd investeren in de lokale

parochie Don Bosco en de volks-

wijk Casablanca. Dit alles was opge-

vat als een experiment, dat geheim

moest blijven binnen de gemeen-

schap van de zusters in Stabroek en

Stella

dehelecongregatie.”

En zo gebeurde, Stella kreeg 10.000

BEF (250 euro) om zich een nieu-

we uitzet als burger aan te schaffen.

In die zomer was ze ook nog actief

vanuit het hoofdklooster in Hul-

denberg als ziekenvervoerster. In-

tussen begrepen de medezusters in

Stabroek en Huldenberg niet goed

watmet Stella aanhet gebeurenwas.

De pastoor van de parochie in Kes-

sel-Lo ging op zoek naar een ap-

partement voor de drie zusters en

zo werd geleidelijk aan het kader

duidelijk waarin het nieuwe hoofd-

stuk van Stella zich zou gaan afspe-

len: vanaf 1 september1966 les ge-

ven in het derde leerjaar van de Hei-

lig-Hartschool aan de Tiensesteen-

weg 164 in Heverlee en met de twee

andere zusters, een kleuterleidster

en verpleegster van het Wit-Gele

Kruis, actief zijn in de parochie en

indevolkswijk inKessel-Lo.

Stella: “Uiteindelijk vonden we een

appartement voor ons gedrieën, in

een gebouw waar eerder al een soci-

aal assistente woonde die in de wijk

en parochie actief was. Die leken-

vrouw had al een wijkcomité opge-

zet en organiseerde huisbezoeken,

kampen voor de kinderen en feest-

jes.Ookkwamendekinderen vande

wijkbijhaarspelen.

De parochie was een heel jonge ge-

meenschap, met een nieuwe pas-

toor en vele jonge gezinnen, die

daar hadden gebouwd of er een so-

cialewoningbetrokken.

Van de pastoor kregen we in feite

carte blanche om ons in de parochie

in te zetten. Voor mij was dit als een

godsgeschenk, want zo kon ik doen

wat ik altijd wilde: met mensen be-

zig zijn, mij ontfermen over kinde-

renenineenparochiewerken.

Het waren wel onzekere en woelige

tijden. Veel zusters, ook uit het be-

stuur van de congregatie en waar-

van we les hadden gekregen in Wij-

negem, traden in die periode uit,

vaak om te huwen met priesters de

zehaddenlerenkennen.

Dit zorgde wel voor verwarring

en onzekerheid, omdat het Twee-

de Vaticaans Concilie voor religieu-

zen net veel mogelijkheden had ge-

maakt. We konden de motivatie van

die uittreders niet altijd goed begrij-

pen.”

Heel actief in de parochie Don Bo-

sco

De drie Annonciaden-zusters gin-

gen dus in de parochie van deze

volkswijk aan de slag, maar zon-

der zich als religieuze kenbaar te

maken. Ze waren als leken gekleed,

droegen geen kruisjes of ringen.

Stella en de collega-zusters begon-

nen kampen en andere activitei-

ten voor kinderen te organiseren.

Het ging om grote groepen tot 80

jongeren, waarvoor ze ook leiding

moesten zoeken. Die vonden ze

vaak bij hun eigen collega’s leer-

krachten in de school. Vele zomer-

kampen volgden, vaak op dezelfde

plaatsen als de Chiro, wel tien jaar

lang. Die bivakken vonden plaats in

de Kempen, Limburg, de Ardennen

enzelfs tweemaal inDuitsland.

Appartement in de wijk Casablanca

Stella werd ook voorzitster van de

kerkfabriek van de parochie Don

Bosco in Kessel-Lo. Als vrouw was

dat zeker in die tijd een unicum.

“Toen ik toekwam in de parochie

vonden de misvieringen plaats in

een soort oude barak. Daarom was

het bouwen van een nieuwe kerk

nodig. Maar de pastoor kantte zich

tegen een klassiek kerkgebouw. Hij

verkoos een gemeenschapscentrum

waar ook culturele activiteiten kon-

den plaatsvinden. De leken on-

der de vele competente mensen in

de kerkfabriek kregen van de pas-

toor ook alsmaar meer verantwoor-

delijkheid. Zo ontstonden liturgi-

sche werkgroepen die aan de hand

van thema’s misvieringen voorbe-

reiden . De vieringen werden druk

bijgewoond door vaak meer dan 500

personen, omdat de parochianen

ons werk en grote betrokkenheid

waardeerden. Er kwamen ook veel

mensen van buiten de parochie”,

verteltStella.

Stella zat ook de parochieraad in

Kessel-Lo voor. Ze zocht geschik-

te gezinnen, die catechese kon-

den geven ter voorbereiding van

het vormsel, ging op weekend met

die gezinnen en de kinderen om

de eigenlijke vormselviering voor

te bereiden. Elk jaar werden be-

zinningsdagen georganiseerd (een

vijfdaagse genoemd). De voorberei-

ding en de organisatie gebeurden

door de pastoor en een werkgroep.

Voor gezinnen met kinderen werd

er kinderoppas voorzien. Sommige

jaren waren ze met honderd vol-

wassenen. Door deze dagen van sa-

menzijn ontstond er een hechte

band die nu nog voelbaar is als we

mekaar ontmoeten. Naast al dit in-

houdelijke werk kwamen daar ook

veel praktische zaken bij zoals het

organiseren van de versiering en de

schoonmaakvandekerk.

De pastoor liet ook zijn oog val-

len op een vervallen huis in Beris-

menil nabij La Roche. Voor de aan-

koop verzamelde Stella fondsen via

de congregatie en welstellende pa-

rochianen. Het Molenhuis was ge-

boren, een vzw opgericht om deze

plaats van ontmoeting en bezin-

ning midden de natuur te beheren.

Ook daar stak Stella, vooral inde va-

kanties,veelenergie in.

Ook de kinderen in die volkswijk

kwamen, zoals in de tijd van hun

voorgangster de sociaal assistente,

bij hen op het appartement spelen.

Stella bleef wel niet samenwonen

met dezelfde twee zusters. Die twee

kozen voor een andere opdracht

als missiezuster in Guatemala, een

volgende zuster trad uit als gevolg

van de tijdsgeest van mei ’68 en de

‘God is dood’-gedachte. Nog een an-

dere zuster kwam er tijdelijk bij. Ze

deed het secretariaat van Oikonde

vzw, het doorgangshuis voor ex-

gedetineerden en bleef er wonen.

Stella woonde nog zeven jaar sa-

men met een zuster die werkzaam

was als bejaardenhelpster; Die laat-

ste deed ook huisbezoeken in de

wijk. Later kreeg zij ook een op-

dracht in Antwerpen. De kinderen

van de wijk werden jongvolwasse-

nen en Stella verliet de wijk, huur-

de een appartement in het Centrum

van de parochie en werd meer be-

trokkenbijhetparochiewerk.

Uit ‘Het levensverhaal van Stella Goy-

vaerts’ – Stefaan Kempynck

UIT ONS RIJKE VERLEDEN - STELLA GOYVAERTS - Parochie Don Bosco

We blijven stilstaan bij de corona-

crisis in Venezuela. In zoverre we

de officiële cijfers mogen geloven,

heeft de besmetting met het virus

daar nauwelijks enige impact op de

volksgezondheid. Een trouwe me-

dewerker van het CHF ter plaatse,

heeft drie studenten gevraagd om

hun mening kenbaar te maken over

het covid-19. We kunnen aannemen

dat deze jongeren de mening weer-

geven van hetgeen er bij hen leeft in

debario’svanCaracas.

Drie studenten over hun ervarin-

genmetdelockdown

José, Maria en Gaby

In dit parochieblad laten we José aan het

woord.

José praat graag over covid-19 en al-

leswathiermeesamenhangt.

Niemand is hierbij enkel toeschou-

wer. Ook José niet, want heel zijn

doen en laten draaien er, willens

nillens, vandaag rond. Zijn stu-

dies aan de universiteit staan op-

eens op losse schroeven. Hij was

zijn derde trimester pas begonnen

toen de quaranaine alles in vraag

stelde. Zijn vast ritme is door me-

kaar geschud. Het is precies alsof

hij plots de controle over zijn ei-

gen leven verliest. De covid-19 was

hem voordien practisch onbekend.

Begin dit jaar had hij er iets over

gehoord. Aanvankelijk was het een

gevaarlijk virus in China dat hem

niet kon deren. Toen hier alles ech-

ter stilviel en iedereen moest thuis-

blijven, zat hij er opeens middenin.

José is nog vrij jong om al het der-

de trimester te doen. Hij is ook ie-

mand die goed studeert en bewust

aan zijn toekomst denkt en vooruit

wil. In Campo Rico zal hij niet vlug

op straat hangen, alhoewel hij er

veel familie heeft wonen. Zijn vader

leeft er al vele jaren samen met een

andere vrouw. José is enig kind en

woont bij zijn moeder in een klein

gerieflijk huis dicht bij de kerk. De

woning is haar eigendom, geërfd

van haar moeder. Hij is graag thuis

om zich op zijn studies te kunnen

toeleggen. Zijn enig verzet is af en

toe gaan voetballen in zijn school.

Sinds het begin van de quarantaine,

die half maart begon, kan José ver-

der studeren met behulp van inter-

net, ten minste in theorie. De elec-

triciteit mag dan wel niet uitvallen,

zoals dat regelmatig voor meerde-

re uren het geval is, en de online

verbinding mag niet onderbroken

worden. Het internet hapert veel en

dat kan dagen duren. Toch hoopt

José binnen korte tijd een punt te

kunnen zetten achter het derde tri-

mester, want hij wil geen tijd ver-

liezen.

Over de manier waarop de regering

covid-19 onder controle wil krij-

gen, is José erg kritisch. Gelukkig

telt Venezuela slechts een klein aan-

tal besmettingen omdat het land al

lange tijd geïsoleerd is en geen toe-

risme kent. De officiële cijfers zijn

heel laag. Nog geen 2.000 besmet-

tingen en nauwelijks 20 doden van-

af half maart. Iedere dag van zeven

tot acht uur ‘s avonds komt de pre-

sident verslag uitbrengen over de

evolutie van de pandemie. Als hij er

zelf niet is dan is het de vicepresi-

dente of haar broer, de minister van

informatie. Uitgebreid wordt dan

uitgelegd hoe goed de regering de

zaak onder controle houdt en hoe

slecht het gaat in de buurlanden,

waar onbekwame en onverantwoor-

delijke presidenten het land bestu-

ren. Daarbij krijgen zijn politieke

tegenstanders telkens verscheidene

vegen uit de pan. De lange uitleg is

precies bedoeld voor kinderen van

de lagere school. Dat stoort José erg

endoet hemvermoeden dat er ande-

re motieven meespelen bij deze da-

gelijkse informatie.

Het valt hem op dat er in het land

officiëel zo weinig mensen besmet

zijn en dat de nieuwe gevallen mee-

stal van buitenaf komen, van men-

sen die illegaal het land binnenko-

men en de richtlijnen van de rege-

ring niet volgen. In het land zelf

wordt het coronavirus praktisch

niet doorgegeven en is alles onder

contrtole dank zij het goede beleid

van de regering. Dat wil men toch

doen geloven. Opvallend is ook dat

de nieuwe besmettingen daar gesig-

naleerd worden waar overdag pro-

testen zijn geweest. Hij ziet hier-

in duidelijk het politieke machts-

spel. Niemand mag trouwens nieu-

we gevallen bekend maken, enkel

de hoogste autoriteiten geven de da-

gelijkse cijfers. Loslippigheid is wat

dat betreft dekortstewegnaardege-

vangenis.

Laatst was er een invasie van Co-

lombiaanse huurlingen om de pre-

sident te vermoorden en een nieu-

we regering te vormen. Zo werd het

bericht toch doorgegeven. Het ei-

genaardige is dat Colombië een ta-

melijk grote landsgrens heeft met

Venezuela en dat de invasie langs

de zee gebeurde met een paar kleine

bootjes, dicht bij Caracas waar veel

militairen klaarstonden. Jose zegt

dat het allemaal theater is geweest

om de aandacht af te leiden van de

grote problemen die de bevolking

heeft. Wie in een barrio woont kent

die problemen maar al te zeer. Ge-

brek aan ongeveer alles. Zelfs de

benzine is schaars, hoewel Venezu-

ela in het verleden veel olie heeft ge-

produceerd. Het gebrek aan vervoer

verplicht ons thuis te blijven, met

of zonder quarantaine. Van dit feit

maakt de regering gretig gebruik

om de bevolking onder contrtole te

houden.

José hoopt op een goede afloop van

de covid-19 en meteen ook op de

normalisatie van de belangrijkste

behoeften.

HetCaracashulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hun voor-

malige pastoor de nodige gelden te be-

zorgen voor zijn levensonderhoud. Maar

gaandeweg groeide het fonds uit tot een

steunfonds voor de bewoners van Cam-

po Rico. Ook na het overlijden van Eu-

geen in 1982 is het Caracashulpfonds blij-

ven steun bieden. En via hun tijdschrift

vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we

driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vereni-

gingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25

3523)

VZW Caracashulpfonds – Drie-

maandelijks tijdschrift. Uit nr 2

– april/mei/juni 2020. Verantwoor-

delijkeUitgever:EddyDeroost.

Rekeningnummer van het Caracas-

hulpfonds:BE06451022480122

CARACAS HULPFONDS
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