
Eenkoninghaddriedochters.

Op een dag vroeg hij: ‘Meisjes, hoe

graagzienjullieme?’

De eerste prinses zei: ‘Vader, je bent

mezoliefalsgoud.’

Dekoningglimlachte.

De tweede zei: ‘Vader, mijn liefde

voorjouisalseendiamant.’

Weerglimlachtedekoning.

En de derde prinses zei: ‘Vader, je

bentmezoliefalszout.’

Hieropriepdekoningwoedend:

‘Zomaar wat zout! Verdwijn! On-

dermijnogenuit!’

De jongste prinses verliet het pa-

leis, trok de wereld in en zocht

werk.

In een naburig land nam de kok van

de koning haar aan als hulpje in de

keuken.

Jaren later bracht de vader van de

prinsessen een bezoek aan de ko-

ningvanzijnbuurland.

‘Mag ik het feestmaal voor de hoge

gast bereiden?’ vroeg de prinses aan

dekok.

Ze maakte het lekkerste eten klaar.

Maar ...alleszonderzout.

In de schotel voor haar vader stopte

zehaarring.

De gasten vonden dat eten zonder

zoutmaarniets!

Toen vond de koninklijke gast de

ringvanzijndochter.

Hij vroeg: ‘Mag ik de kokkin zien?’

Toen hij zijn dochter zag, nam de

koninghaarinzijnarmen.

‘Lieve kind,’ zei hij, ‘vergeef me.

Wat heb je dat toenmooi gezegd! En

ik begreep je niet! Kom alsjeblief te-

rugnaarhuis!’

(Chantal Leterme, Een parel voor

elke dag, Uitgeverij Averbode 2007,

p. 47) Naar een Noord-Afrikaans

verhaal dat ook in Zuid-Rusland

wordtverteld.

Don Boscoparochie – Uit de viering van 7

juni 2020 - Lieve en Chris

Zo lief als zout

WeesgegroetMaria,

Jijbentdegezegende

onderdevrouwen

engezegendisJezus,

devruchtvanjeschoot.

WeesgegroetMaria,

Vrouwuithetvolk.

Jijkentverdrietenvreugde,

jij kent de kracht van het kleine ge-

baar.

Maak ons ontvankelijk voor heil,

verscholeninkruiden,

inmensen,

inwoordenenverhalen,

ingeurensmaak,

inzorgenaandacht,

inomziennaar

deheleschepping,

deaardedieonsdraagt

envruchtenschenkt.

© Dirk Motmans
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Toen in een kwartfinale van de Wereld-

beker Italië tegen Engeland speelde, zei

de verslaggever: “De trainer van de Italia-

nen heeft er vertrouwen in dat zijn spelers

zullen winnen. Want hij draagt een fles-

je wijwater bij zich, en dat wijwater heeft

een vorige keer de Italianen ook al de over-

winning bezorgd.” De verslaggever voegde

eraan toe dat die trainer van zichzelf zei

dat hij een zeer gelovig man is.

Eenzeergelovigman?

In ieder geval een zeer bijgelovig

man.

Wantwatisgeloven?

Geloven is je helemaal richten naar

God toe en naar zijn wil. Het be-

staat erin dat een mens zijn eigen

belangen en zorgen minder belang-

rijk gaat vinden dan de belangen en

zorgen van God. En Gods grootste

zorg is deze, dat de wereld mense-

lijker wordt, dat er respect is voor

ieder levend wezen, dat deze aarde

meer gedragen wordt door liefde.

Geloven houdt verband met ‘love’.

In God geloven betekent dat je je

aan Hem overgeeft, dat je je door

Hem laat leiden en laat richten op

jouw bestemming. “Uw rijk kome.

Uwwilgeschiede.”

En wat deed die Italiaanse trainer?

Precies het omgekeerde. Hij pro-

beerde met iets dat met God te ma-

ken had, namelijk wijwater, zijn ei-

gen gewin veilig te stellen. Hij pro-

beerde God te gebruiken om zijn ei-

gen wensen te realiseren. Dat is van

de ene kant onzin, maar het is ook

bijgeloof.

Worden niet twee mussen voor een pen-

ning verkocht?

En toch zal er niet één op de grond vallen

zonder de wil van uw Vader.

En van u zijn alle hoofdharen geteld.

Vreest dus niet; gij zijt meer waard dan

een zwerm mussen.

Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ook

ik voor mijn Vader belijden, die in de he-

melen is.

Uit Mattheus hoofdstuk 10

Watechtgeloof is

Wat echt geloof is, dat vinden

we o.a. in het evangelie van van-

daag. Het is het bewustzijn dat

God zich bekommert, niet alleen

om mussen, zoals in de evangelie-

tekst, maar nog oneindig veel meer

om ons, zijn mensen. Geloof is: je

aan Hem toevertrouwen. Kome wat

komt. Alles wat komt uit zijn hand

aannemen. Natuurlijk doe je je best

om datgene te bereiken wat je be-

langrijk vindt, maar tegelijkertijd

moet je aanvaarden dat je dat niet in

eigen handen hebt. Vol vertrouwen

‘ja’ zeggen, ook als je pech kent of

mislukking.

Gemengdegevoelens

Als ik een voetballer een kruiste-

ken zie maken bij het begin van een

wedstrijd, dan heb ik daar gemeng-

de gevoelens over. Iemand zegt:

“Dat is toch mooi. Kijk eens aan. Er

is nog geloof bij die jonge man.”

Terwijl ik daar niet zeker van ben.

Is het geloof of bijgeloof? Ik kan niet

in die man zijn hart kijken. Maar

ik zie wel een kruisteken. En dat is

toch een herinnering aan de gruwe-

lijkedoodvanJezus.

De gelovige belijdt hiermee dat Je-

zus bereidwas deze dood te aanvaar-

den omwille van ons. Het kruis is

het teken van zijn totale zelfgave. ‘t

Is te hopen dat die voetballer dat te-

ken niet gebruikt als een magisch

middel om materieel succes te boe-

ken.

Ik kijk ook graag naar een mooie

match. Maar terzelfdertijd weet ik

dat de wereldbeker op de eerste

plaats te maken heeft met nationa-

le belangen en met geld, veel geld.

Het is niet een overwinning of een

nederlaag van dit spel die het lot

zal veranderen van de miljoenen

vluchtelingen in de wereld, van

mensen die vervolgd worden, of die

thanslijdenaancovid-19.

Verbetering van het lot van deze

mensen, dát is belangrijk in Gods

ogen.

Jeremia, de profeet, hekelt het bren-

gen van offers aan afgoden. Zijn

boodschap roept weerstand op. Je-

remia is bang. Hij wordt bespot,

krijgt stokslagen en komt zelfs in

de gevangenis terecht. Maar de in-

nerlijke roepstem van God is ster-

ker dan zijn schrik. Hij geeft niet op

enzoektsteunbijGod.

Competitiesport kan een afgod zijn.

Wanneer ze alle aandacht gaat op-

slorpen. Ten koste van het eigen

gezin bij voorbeeld. Of als er, in

een land waar armoede heerst, meer

geld gaat inhet voetbal dan inhet le-

nigenvandegrotenoden.

Of als het bij ons meer geld gaat op-

slorpen dan het lenigen van de no-

den die er ook hier zijn. Dat kun-

nen wijwater en kruistekens niet

goedmaken.

Preek van Rob op 20 juni 2020.

Bij Matteüs 10, 26-33. Bronnen: Roger

Lenaers, 12e zondag van het jaar: Vreest

niet; Lezingen Oud Testament voor zon-

en feestdagen A-jaar in begrijpelijke taal,

Catechesehuis, blz. 49
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De rol van de Afrikaanse gemeen-
schap met Omar Ba

Als Omar Ba spreekt over diversiteit
en de Afrikaanse diaspora, weet hij
waarover hij het heeft. Hij groei-
de op in België, Senegal, Maurita-
nië en Frankrijk. Zijn leuze “Al-
leen kan je niets, samen kan je al-
les” stuurde hem de wereld van de
organisaties en het middenveld in.

Zo was Ba betrokken bij het plat-
form van Afrikaanse Gemeenschap
en het Europees Network Against
Racism (ENAR), richtte hij mee het
filmfestival CINEMAF, werkte voor
11-11-11 en was lid van het bestuur
van KifKif.

Hij wordt geïnterviewd door Jonas

Omar Ba

Slaats, theoloog, sociaal activist ,
stafmedewerker van KifKif en ac-
teur van o.a. ‘Religie herzien’.

Deelname is gratis. Inschrijven kan
via de link onder deze tekst.
Na je inschrijving krijg je een mail
met de link waarmee je kan deelne-
men aan de ZOOM-sessie. Je hoeft
enkel op de hint te klikken vanaf 10
minuten voor de aanvang.
Het kan zijn dat je deze mail pas op
de dag zelf ontvangt.

Belangrijk: de sessie wordt opge-
nomen en achteraf publiek ter be-
schikking gesteld. Als je niet in
beeld wil komen, laat je best je came-
ra uit.

info@hartbovenhard.be

Locatie: ZOOM (online)

Datum: donderdag 20 augustus
2020
Uur: van 20.15 u. tot 21.15 u.

Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat
32-33 – 2018 Antwerpen
Tel.03/248 65 60 - E-mail: info@elc-
ker-ik.be

Organisatie: Masereelfonds Antwerpen –

Elcker-Ik – ACV – Hart boven Hard

Wat zout doet ... Zout heeft vele
krachten: het geeft smaak, het rei-
nigt en het voorkomt bederf. Zout
is op zichzelf niet zo genietbaar.
Het moet zich oplossen, met ande-
re stoffen vermengen om waarde te
krijgen.
Zoals zout krachtig zijn werk doet,
zo worden Jezus' volgelingen op-
geroepen om zich 'krachtig' in de

wereld in te zetten, zodat het Rijk
van God werkelijkheid kan worden.
Zoals zout zich met spijzen ver-
mengt en bijdraagt tot hun goede
smaak, zo moeten christenen met
hun medemensen leven en bijdra-
gen tot rechtvaardigheid, vrede en
liefde.
Uit de viering van 7 juni 2020 (Lieve en

Chris)– Don Bosco

Kalenderblaadje

Een vrouw uit één stuk, onopval-
lend, meestal op de achtergrond,
maar toch zo belangrijk.
Waar zou Jezus gestaan hebben had
jij tegen je Kind gezegd: "Jongen, Jij
doet zo raar, ik denk dat Je er beter
mee ophoudt."?
In plaats daarvan heb je je Kind
ruimte gegeven, ook al begreep je er
aanvankelijk niet veel van. Hij was
en bleef je zoon.
Wat Hij ook deed en verkondig-
de, je bleef consequent achter Hem
staan, ten einde toe.
Daar kunnen wij alvast een voor-
beeld aan nemen.

Dank Maria, daarom willen wij U
vieren.

Uit de Sint-Franciscus O.L.V. Hemel-
vaartviering van 15/8/2020

Maria,

wat was je een moedige vrouw

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 augustus

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

Zondag 30 augustus

22ste zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communievie-
ring
Jaargetijde Raymond Boddaert
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

BOVEN-LO

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

DON BOSCO

Zondag 23 augustus 2020: Geen
viering in Don Bosco

Zondag 30 augustus 2020

10.30 u. Viering

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor deze vieringen.

Vieringen in september 2020:
13 en 27 september
Vieringen in oktober 2020:
11 en 24 oktober

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

Hoe oud moeder ook wordt, hoe traag haar

heengaan zichtbaar nadert,

toch komt de dood steeds als een onver-
wachte gast en slaat een wonde in ons

hart.

Op donderdag 6 augustus 2020
namen wij in de Sint-Franciscus-
kerk in Heverlee afscheid van ons
lid van SAMANA, mevrouw Elisa

“Liza” Uyttebroeck, weduwe van

François Verreydt, geboren te Kor-
beek-Lo op 2 maart 1939 en overle-
den te Leuven in het U.Z.Gasthuis-
berg op 31 juli 2020.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2020.

Ma, Oma,
Bij onze laatste bezoekjes was je
stil, stiller dan voorheen.
Toch raakten onze blikken elkaar
nog en we voelden ons gelukkig
weer eens samen te zijn.
Alleen je glimlach, die leek heel an-
ders.
Je wou ons blijkbaar wat duidelijk
maken. Nu beseffen we wat die glim-
lach verborg ... Je wou wat rusten
gaan ... stil en zacht...
in het land van je eeuwige glim-
lach, op rust bij onze pa.
Dag ma, dag oma,
Dank ... voor alles !

... in het land van je eeuwige

glimlach

Ik wil vandaag dit kaarsje bij

Maria zetten Heer voor allen die
leven doorgeven, die leven ontvan-
gen, die leven behoeden en verzor-
gen. Mogen zij vervuld zijn van
warmte en oprechte verantwoorde-
lijkheid.

Ik wil vandaag dit kaarsje bij Maria
zetten Heer voor alle zieke en een-
zame mensen, waar ook ter wereld,
die lijden of herstellen van Coro-
na. Maria, mogen zij bij U steun en
troost vinden.

Ik wil vandaag dit kaarsje bij Ma-
ria zetten Heer voor onszelf: dat wij
door deze viering bemoedigd wor-
den zodat we vreugdevol en dank-
baar terug naar huis keren om daar
als gelukkige mensen ons dagelijks
leven te hervatten.

Ik wil vandaag dit kaarsje bij Maria
zetten Heer voor alle moeders die
overleden zijn, en van wie we de
warme blik, de glimlach, de strenge
vinger, het schouderklopje heel erg
missen.

Sint-Franciscusviering van 15/8/2020
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Openingswoord

Uit de lezingen van vandaag van

Mattheus, psalm 13 en een tekst

van de zwarte jezuïet Mario Po-

well blijkt hoe wezenlijk het is voor

ons, christenen, anderen welkom

teheteninonsmidden.

Hartverwarmend waren de vele be-

togingen tegen racisme n.a.v. de

moord op George Floyd. Misschien

waren sommige mensen wat gecho-

queerd om te zien hoe in coronatijd

10.000 mensen zijn gaan betogen,

toch is hiermee een positief signaal

gegeven van solidariteit met onze

zwartemedemens.

AlsGodonswilbenaderen

doet Hij dat bij voorkeur in de

persoon van een “vreemde”, mis-

schien ook de zwarte George Floyd

die toevallig ons levenspad kruist.

Het zou dus wel eens kunnen dat

wij heel wat ontmoetingen met God

gemist hebben, omdat wij tegen-

over anders-gekleurden en vreem-

delingen niet gastvrij genoeg wa-

ren.

Godzitoponzedrempel:

als een mens op de vlucht of een

mens met minder kansen vraagt Hij

om asiel, om bad en bed, om werk

en brood en mensenrechten. God is

ongezien aanwezig in iedere man

en iedere vrouw die niet dezelfde

rechten krijgt, geen land, geen op-

leiding, geen huis, geen eten en

drinkenheeft.

Hij komt ons tegemoet, meestal on-

verwacht,opongelegentijden.

Godrekentopons

Hij rekent niet alleen op onze indi-

viduele gastvrijheid in ons hart en

ons huis maar ook op een structu-

reel georganiseerde gastvrijheid en

fluistert inonsoor:

“Al wat je voor hén doet, heb je

voor Mij gedaan. Al wat je hun ont-

houdt,hebjeMijonthouden”.

Enkele stukjes uit het essay van

MarioPowell

(Kerknetma8juni2020)

Hoe lang, Heer? Het onrecht heerst, en ar-

men zijn met wanhoop geslagen.

Hoe lang, Heer, zult Gij mij blijven ver-

geten, hoe lang nog verbergen uw aan-

schijn voor mij?

Nade dood van nóg een zwarte man

zijn het ook mijn woorden. De psal-

mist is boos en vraagt zich af waar-

om God niet tussenbeide is geko-

men. In die vroegere dagen vulde de

stank van het kwaad de neusgaten

van God. God rook het, proefde het.

Zoals het vroeger was, zo is het van-

daagweer.

Als zwarte priester-jezuïet weet ik

hoe het ruikt. Deze stank en de re-

acties die deze oproept bij zwar-

te Amerikanen kun je onmogelijk

vermijden. Het is als een vreemde,

bittere vrucht. De video waardoor

de wereld getuige kon zijn van de

moord op George Floyd, stinkt ook.

Ik kan niet geloven dat de dood

van George Floyd gewoon weer een

zwart mannelijk lichaam is dat vlak

voor mijn ogen is gebrutaliseerd en

vermoord. Ik ben boos op de bana-

le en halfzachte uitspraken die door

velen, waaronder te veel katholieke

leiders,zijngedaan.

* Verandering buiten vereist verandering

vanbinnen!

Natuurlijk moeten we ons onrecht-

vaardige systeem veranderen. We

moeten de structuren veranderen

die voorkomen dat zwarten stem-

men. Het onderwijs in achterblij-

vende gebieden moet worden ver-

beterd. We moeten onrechtvaardi-

ge wetten veranderen die econo-

mische ongelijkheid veroorzaken.

Het strafsysteem moet worden her-

vormd.

* Maar hoe komt zo’n verandering tot

stand?

Simpel gezegd zullen deze struc-

turen niet veranderen totdat blan-

ke Amerikanen – individuele blan-

ke Amerikanen – dicht bij zwarte en

bruinemensenkomen.

Totdat je zelfde stankvanhetkwaad

ruikt die wij ruiken, tot de geur van

die vreemde, bittere vrucht je neus-

gaten vult en je verhindert de zoe-

te geuren van de wereld in te ade-

men; tot je in die 9 minuten een

zwarte man als broer ziet en je je

niet uit zijn lijden terugtrekt; tot

je de pijn van die knie in je eigen

nek kunt voelen en het plotseling

moeilijk vindt om voor je compu-

terscherm te ademen; tot die tijd zal

Je mag me schieten met je woorden, je mag me neerslaan met je blik, je haat mag me vermoorden, dan nog zal ik, als lucht, weer opstaan!

ernietsveranderen.

Deze structuren zullen niet veran-

deren totdat dit lichaam een naam

en een relatie met je heeft. Het is

het tere vlees van deze zwarte li-

chamen waar Amerika dicht naartoe

moetgroeien.

Ditischristendom

En laat ik duidelijk zijn: dit is chris-

tendom. Dit delen in de ervaring

van anderen is wat het betekent om

één lichaam in Christus te zijn.

Psalm 13 is de kreet van zwarte Ame-

rikanen. We roepen hem al eeuwen-

lang. Maar we kunnen het niet lan-

ger alleen doen. Totdat jij dicht naar

ons lijden toegroeit, tot het je ogen

en oren, je geest en je hart vult,

tot jij met zwarte Amerikanen los-

breekt van het kruis, kan er geen Pa-

senzijnvoorAmerika.

Woordje

In deze viering willen we ons te-

rugkomen samen vieren. In de co-

ronacrisis hebben we mekaars ver-

bondenheid moeten missen op de

manier die we gewoon waren. Een

begroeting, een hand, een kus of

een knuffel, een praatje, een schou-

derklopje, dat kan niet in deze co-

ronatijden. Hoe begroeten we me-

kaar? Een elleboog, Namaste, een

zwaai….

“Ontmoeting is gebonden aan lichame-

lijkheid,

maar onttrekt zich aan territoriale zones.

Want waar je armen niet ver genoeg rei-

ken,

kan soms je stem de afstand overbruggen

Waar je stem verstek laat gaan

kunnen je ogen de boog naar de ander

spannen.

En waar je ogen niet meer kunnen zien,

spreekt soms het hart.”

Ik zou iedereen willen uitnodigen

tot een nieuwe vorm van gastvrij-

heid, aangepast aan de corona cri-

sis. Dit is de nieuwe context en een

nieuwe uitdaging om na te den-

ken over wat christen zijn nu be-

tekent. Ontmoeten en verbinden. Is

dat niet het radicale pad waartoe Je-

zus ons zendt? Ontmoeten van el-

kaar is ook het in vertrouwen ont-

moeten van de zwarte of anders-ge-

kleurde mens. En hoe moeilijk is

dat?

‘Wie één van mijn geringste volgelingen

een beker koud water geeft omdat het een

leerling van Mij is, Ik verzeker jullie, zo

iemand wordt zeker beloond.’

In het Mattheus evangelie staat hoe

een simpel glas water aanbieden aan

de geringste mens de kern van de

boodschapvangastvrijheid is.

Vertaaldnaarvandaag

De boodschap van gastvrijheid en

liefde moet telkens vertaald worden

naarvandaag.

Onze context is weer anders en we

hebben de boodschap van Jezus te

verspreiden in een gedesoriënteer-

de samenleving. Welke God wordt

nu aanbeden? Geld, macht, suc-

ces en economische groei. Waar-

om kunnen wij de zwarte mens

zijn rechtmatige plaats niet ge-

ven? Waarom hebben we het daar

zo moeilijk mee? Het is onze op-

dracht om daar dagelijks aan te wer-

ken… Jezus verwijst ons voortdu-

rend naar de liefde die zich geeft,

de liefde naar het beeld van God. Je-

zus verwondert ons omdat Hij een

radicale keuze van ons vraagt die

ons misschien voor het hoofd stoot.

Maar we horen het hier: "Wie vader

of moeder liefheeft meer dan mij,

is mij niet waardig, en wie zoon of

dochter liefheeft meer dan mij, is

mij niet waardig" (v. 37). Jezus stelt

dus een bijna onmenselijke eis, een

zeerradicalekeuze.

Gehechtheid aan de persoon van Je-

zus

Maar Hij vereist hier geen exclu-

sieve gehechtheid aan zijn persoon

maar aan zijn boodschap. Die bood-

schap heeft mij, toen ik nog jong

was, al sterk aangegrepen en gemo-

tiveerd om die keuze gestalte te ge-

ven. Voormij betekende dat naar ge-

lang de context ook een duidelijke

politieke keuze, een engagement in

onze parochie maar ook internatio-

nalesolidariteit.

Voorbeden

Laten we bidden om aandacht voor

de enige weg naar een oplossing

voor racisme endie is datwehet elke

dag opnieuw in onszelf bestrijden

inwoordendaad.

Wie zijn leven niet wil delen met zovelen,

met een ander, gaat verloren.

Paulus zegt: 'Er zijn geen Grie-

ken en geen Joden meer'. Voor ons

betekent dat: er zijn geen kleuren

meer. Laten we bidden om vanuit

ons geloof een houding van ver-

trouwen en van zuster- of broeder-

schap aan te bieden aan anders-ge-

kleurdemensen.

Wie zijn leven niet wil delen met zovelen,

met een ander, gaat verloren.

Laten we bidden om een structu-

rele verandering ten gronde zodat

de anders-gekleurde mens tot zijn

recht komt in onze samenleving.

Laten we bidden dat demens diewij

ontmoeten gastvrijheid wordt ge-

gund in een glas water of een dak

bovenhethoofd.

Bezinningstekst: Echte solidariteit

Als je de pijn van een ander als je

eigen pijn aanvoelt, als het onrecht

zowel de onderdrukte als je eigen

huid kwetst, als de traan die over de

wang van een wanhopige rolt, ook

de traan is die jij huilt, als de droom

van de verworpenen uit deze gru-

welijke samenleving zonder erbar-

men, ook jouw droom is over een

nieuwewereld

danzal jeeenrevolutionairzijn

en zal je de echte solidariteit bele-

ven. (Che Guevara)

Don Boscoviering de 14 de zondag door het

jaar

Samenstelling Majo Werrebrouck en In-

grid Wezemaal

HOELANG NOG MIJ VERGETEN, MIJ WEGKIJKEN, WEG VAN MIJ? (Psalm 13)

Onzeker in donkere tijden en ang-

stig voor morgen…Zwartkijkend

schijnbaar zonder toekomst. Leven

in een donkere nacht. Aan je lot

zijn overgelaten in de storm van

het leven. Hoge golven overspoe-

len het leven. Zo voelen de eer-

ste christenen hun leven. Zo voelt

Mattheüs hun leven aan. Intimida-

ties, vervolgingen, terechtstellin-

gen, beheersen het leven van de eer-

stechristenen.

Laat Jezus hun nu echt alleen? Is hij

een geest, een spook, een schim ge-

worden? Een onbereikbaar en on-

grijpbaar waanbeeld waar je hope-

loosinwegzinkt?

Kom naar mij toe, zegt Jezus. Wie

mij vertrouwt, zinkt niet weg. Ik

reikjemijnhand.Geloof jemij?

Onze tijden kunnen donker zijn.

Angst voor corona… Vluchtelingen

zonder toekomst… Eenzaam leven

als in een donkere nacht… Rade-

loos om egoïsme en volksmenne-

rij… Onze wereld bedreigd door

oorlog en geweld, is het milieu on-

herstelbaar verwoest? Hoge golven

overspoelen onze wereld en ons le-

ven.

Vertrouw op mij, zegt Jezus. Je

zinkt niet weg in een zee van on-

macht. Ik ben geen spook of schim.

Ik leef in mensen. Ik stuur warme

mensen naar je toe in mijn naam.

Zij troosten, omarmen, gaan mee

op je weg. Ze vieren, delen, bren-

gen toekomst. Een gemeenschap als

vangnetvoorvelen.

Steek je hand uit in mijn naam naar

medemensen?!! Je kan vertrouwen

uitstralen in mijn naam. Geloof je

dit?Beginmaar!NU!

Bij Mattheüs 14, 22-33

Georges (Pastorale eenheid Emmaüs)

VERTROUWEN



Sponseringsanitairgevonden

Met veel plezier en oprechte dank-

baarheid kunnen we jullie melden

dat de Trappistenabdij van West-

malle ons verbouwingsproces wil

steunen met een gift van 2000 euro.

Een welgekomen som die ons al vast

op weg gaat zetten naar een nieuw

sanitair inHetMolenhuis.

We zijn hier, zeker in tijden van

Cocid-19, zeer blij mee en willen

hun oprecht bedanken hiervoor.

We raden jullie dan ook aan om een

flinke toost te brengen op hen met

een Westmalle Tripel in de hand!

Meerinfooverdeabdij:

https://www.trappistwestmalle.be/

nl

CoronatreftookHetMolenhuis

Op dit moment wachten we bang af

wat de tweede golf van Cocid-9 voor

onskanbetekenen.

Tot nu toe hebben we de eerste golf

goed overleefd. Door een jarenlang

goed en financieel voorzichtig be-

leid is onze organisatie financieel

gezond genoeg om dit te overbrug-

gen. We hopen echter dat onze nor-

male werking spoedig terug kan op-

genomenworden.

We bekijken van dag tot dag wat de

maatregelen van de overheid zijn

en houden jullie op de hoogte over

eventueleaflassingen.

Daarnaast is onze verhuur uiter-

aard ook getroffen. Dit alles is een

serieuze financiële domper voor

ons project. Je kan ons alvast door

deze moeilijke periode helpen door

een gift te doen of bij je online aan-

kopen onze trooperpagina te ge-

bruiken!

Hoewerkthet?

Stap 1 Ga naar www.trooper.be/-

moulindebellemeuse

Stap 2 Klik op je webshop. De link

weetnudat jeonswilsteunen.

Stap 3 Doe je aankoop zoals altijd. Je

betaaltgeeneuroextra.

Stap 4 De webshop steunt de molen

door een percentage van je aankoop

aanonsdoortestorten.

Meer info over hoe je Het Molen-

huiskansteunen:

https://www.moulindebellemeuse.-

be/home/giften

www.moulindebellemeuse.be/Re-

serveren

contact@moulindebellemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

Geloven doe je niet enkel op zondag

en is niet gereserveerd voor bijzon-

dereaangelegenheden.

Geloven moet ons hele doen en la-

ten bepalen en ons hele denken in-

spireren.

Geloof is goed voor elk moment en

voorelkaspectvanhet leven:

hoe we naar de wereld kijken, hoe

we onze medemensen zien, hoe we

indewereldstaan

en hoe we aankijken tegen het le-

ven.

Je zou dus kunnen zeggen dat

christenen mensen zijn voor alle

seizoenen.

Als de lente geloven ze in het le-

ven.

Christenen genieten van het leven

en dragen de boodschap uit dat het

levenzinheeft.

Als de zomer gunnen ze iedereen

het licht.

Christenen zorgen niet alleen voor

zichzelf maar zien om naar hun

naasten, hun broeders en zusters.

Christenen zijn gelukkig met het

gelukvananderen.

Als de herfst brengen ze vruchten

voort.

Christenen zetten zich in voor de

samenlevingengoedewerken.

Christenen hopen dat door hun en-

gagement en voorbeeld de wereld

beterwordt.

Alsdewintermakenzehetstil.

Christenen steunen niet op hun

eigen verdiensten en hun eigen

krachteninzet.

Ze vertrouwen op God en daarom

maken ze het stil voor gebed en be-

zinning.

MarkVandeVoorde

CHRISTENEN ZIJN MENSEN

VOOR ALLE SEIZOENEN

4 FEDERATIE FRANDO

Inschrijvenvoortaandigitaal

Nieuwe studenten aan de KU Leu-

ven moeten dit jaar niet meer naar

de Universiteitshal komen om in te

schrijven. Dat kan vanaf nu volle-

digdigitaal.

Elk jaar heerst er in augustus en

september een gezellige drukte in

de Universiteitshal aan de Naamse-

straat. Alle studenten die zich voor

Universiteitshallen

het eerst inschrijven in Leuven,

moeten er langskomen om hun in-

schrijving volledig af te ronden. Ze

krijgen er naast een gloednieuwe

studentenkaart ook heel wat infor-

matie mee over het studentenleven.

“Dit jaar steekt de corona-uitbraak

daar jammer genoeg een stokje

voor”, klinkt het bij de KU Leu-

ven. “Vanaf 1 juli zullen nieuwe

studenten volledig online kunnen

inschrijven. De universiteit ver-

krijgt de meeste informatie in ver-

band met diploma’s via de over-

heid. Andere attesten en diploma’s

zullen nieuwe studenten zelf moe-

ten uploaden, samen met een foto

voor de studentenkaart. Zodra de

inschrijving in orde en verwerkt

is, krijgen ze hun inschrijvings-

bewijzen en factuur digitaal toege-

zonden.”

Wie toch naar de universiteit wil

komen om zijn of haar inschrij-

ving af te ronden,kan dat net als

vroeger vanaf 17 augustus, maar en-

kelopafspraak.

Praktischevragen

De voorbije jaren kregen studen-

ten bij hun inschrijving ook heel

wat praktische informatie mee, zo-

als tips over het huren van een fiets,

het cultuuraanbod op de campus of

deaankoopvanboeken.

Dit jaar beantwoordt de universiteit

heel wat praktische vragen in een e-

mail die alle nieuwe studenten en-

kele dagen na hun inschrijving in

hun mailbox mogen verwachten.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad 2 juli 2020

INSCHRIJVEN AAN KU LEUVEN

Wetenschappers gealarmeerd door

‘hittegolf’Noordpoolgebied

Rusland

Klimaatwetenschappers slaan alarm

vanwege ongekend hoge tempera-

turen in Noord-Rusland, meldt de

BritsekrantTheGuardian.

Dit jaar belooft mede door die hit-

tegolf het heetste jaar sinds het be-

gin van de metingen te worden, on-

danks de verminderde uitstoot van

broeikasgassen als gevolg van de co-

ronacrisis.

De laatste weken worden rond de

poolcirkel buitengewone hoge tem-

peraturengemeten.

In het Siberische Chatanga, waar de

temperaturen doorgaans rond het

nulpunt liggen, was het eind mei

maar liefst 25 graden. Volgens een

klimaatonderzoeker van het Deens

meteorologische Instituut zouden

dergelijke temperaturen in mei in

Siberië maar eens in de 100.000

jaar voorkomen als er geen door de

mens veroorzaakte opwarming van

deaardewas.

De Siberische ‘ hittegolf’ heeft niet

alleen verregaande consequenties

voor het smelten van de poolkap-

pen. Veel van de Russische steden

zijn gebouwd op een bodem van

permafrost. Als die ontdooit,kan dat

desastreuzegevolgenhebben.

(blg) Krant Het Nieuwsblad – 19 juni

2020

HITTE IN NOORDPOOLGEBIED

Er was eens een heel rijk man, die

de hele wereld rond reisde om alles

tekopenwathijzag.

Hij kocht de Eifeltoren, het atomi-

um van Brussel erbij en alle petro-

leumputtentelandenterzee.

Hij kocht alle grote musea op en

het goud van Afrika. Zelfs het wit-

te Groenland en de taiga van Siberië

kochthij.

Toen zag hij twee mensen: een man

en een vrouw. Ze liepen hand in

handlangsdeweg.

‘Ikkoophet!’ riepdemiljonair.

Hoeveelwillenjullieervoor?

‘We begrijpen je niet.’ zei de vrouw.

‘Wat wil je kopen?’ vroeg de man.

‘Deglansinjullieogen!

Deglimlachopjulliegezicht!

Dekrachtdie jullieverbindt!

De tederheid waarmee je met elkaar

omgaat!

‘Arme man’ fluisterde de vrouw,

‘watmoethijveelmissen.’

ChantalLeterme

uit 'Eenparelvoor elkedag'

Arme man
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