
Overlijden Eduard ‘Eddy’ Timmer-

mans

Drie weken is er gezocht naar Eddy

nadat hij verdween op maandag 27

juli, uit een woon-zorgcentrum.

Zijn lichaam is zaterdag 15 augus-

tusteruggevondeninHeverlee.

Eddy was ook beheerder van VZW

MoulindeBelleMeuse

Hieronder het bericht van de familie. Wij

wensen hen veel sterkte toe.

“Het is voorbij onze grote zoekactie

naarpa, isgeëindigd.

Vandaag, uitgerekend op de ge-

boortedag van zijn moeder, hebben

wij zijn lichaam gevonden. Ver-

schillende Vlaamse en Nederland-

se reddingshonden gesteund door

PZ Leuven en Federale Cel Vermis-

te personen hebben deze ochtend

deelgenomen aan een grote zoekac-

tie rond het Heilig-Hartinstituut,

Heverleebos en omgeving. Het zijn

deze honden die onze pa vanmid-

Eddy Timmermans

daggevondenhebben.

Drie weken geleden is hij gaan wan-

delen uit he WZC te Heverlee. Het

was zijn wens om daar te vertrek-

ken en terug te keren naar zijn

vrouw,onsma.

Hij is gevonden op een ontoeganke-

lijke plaats achter de gebouwen van

deKULeuveninHeverlee.

Het is de uitdrukkelijke wens om

iedereen die een steentje heeft bijge-

dragen aan de grote zoekactie de af-

gelopenweken,tebedanken.

Geef ons de tijd om in familiekring

de rust terug te vinden, onze zoek-

tocht isvoorbij.

Rust invrede,pa.

Komende activiteiten in Het Molen-

huis

Hou er rekening mee dat door de maatrege-

lingen omtrent corona deze planning nog

kan aanpassen.

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrecept voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bos-

mans83@gmail.com

21-25 september 2020: Midweek wan-

delennazomer

25-27 september 2020: Wandelweek-

endherfst

16-18 oktober 2020: Molenweekend

herfst

07-11 december 2020: Midweek wan-

delenwinter

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de

BelleMeuse

BE57734377235635

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps

Molenhuis Bérismenil

God, onze Vader, Wij kijken met

bewondering op naar Jezus, om-

dat Hij ons uw droom voorge-

leefd heeft: hoe wij met elkaar kun-

nen omgaan,armen kunnen hel-

pen,bedroefden kunnen troosten,-

voor zieken kunnen zorgen eneen

hart kunnen hebben voor mensen

dienergensmeetellen.

Om zijn voorbeeld, om de manier

waarop Gij ons lief hebt willen wij

Udanken.

Jezus heeft ons geleerd dat niemand

groter liefde heeft dan Hij die zijn

levengeeftvoordeander.

Moge die boodschap in ons verder

groeien.

Zo kan in verbondenheid van de

ene mens met de andere wereld-

wijd een nieuwe wereld ontstaan

vanvredeenvriendschap.

Uit de viering van 14 juni 2020- Lieve en

Chris – Don Bosco
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Julie Hendrickx, geschiedenis- en

godsdienstleerkracht, bracht een

boek uit over het levenswerk van

haartante,ZusterJeanneDevos.

In Rondom – Leuven schreef Ann Peeters

erover:

‘Alsof de Weg ons zocht’ werd voor-

gesteld in Heemstore in Kessel-Lo.

Toen Julie 16 jaar was, schreef ze

haareersteboekje.

“Ik schrijf al mijn hele leven stuk-

jes hier en daar, maar mijn eerste

boekje heb ik uitgegeven in India

toen ik zestien jaar was. Het was een

soort dagboek over mijn eerste reis

naar India, mijn adoptieland. Het is

er verschenen in het Engels en later

ookvertaaldnaarhetTamil.”

Strijdvoorrechtvaardigheid

‘Alsof de Weg ons zocht’ is Julies

eersteboekinVlaanderen.

‘Het is geen biografie in de klassie-

ke betekenis: de levensgeschiedenis

van Jeanne Devos krijg je wel dege-

lijk mee, maar die is in feite slechts

Julie Hendickx en Zuster Jeanne Devos

voorgeschiedenis voor het ontstaan

van de beweging die zij heeft opge-

richt in India, de National Domestic

Workers Movement, een beweging

van en voor huispersoneel. Jeanne

heeft die beweging kunnen oprich-

ten omdat ze vanuit waarden van

thuis en haar congregatie (De Zus-

ters van de Jacht in Heverlee) een

bedding vond om voor het ideaal

vanrechtvaardigheidtestrijden.

De huisarbeidsters die geen wette-

lijk statuut hadden en dus volle-

dig overgeleverd waren aan de wil-

lekeur van hun werkgever, met alle

gevolgen van uitbuiting en onder-

drukking van dien, zijn dank zij

haar uit de slavernij getild doordat

de Internationale Arbeidsorganisa-

tie in Genève Conventie 189 stemde.

Het is een regelrechte historische

overwinning.

Die strijd en het daaropvolgende

succes op wereldvlak wordt in detail

beschreven’, zegt Julie Hendrickx.

EreburgervandestadLeuven

Jeanne Devos heeft met haar bewe-

ging National Domestic Workers

Movement, het lot van miljoenen

huisarbeiders drastisch veranderd.

In 2010 huldigde de stad haar tot

ereburger omwille van haar uit-

zonderlijkeverdiensten.

Eerder in 2005, werd ze ook geno-

mineerd voor de Nobelprijs voor de

Vrede.

‘Alsof de Weg ons zocht’ (29,99 euro - 268

pagina’s)

Julie Hendrickx – Uitgeverij Lannoo

https://www.lannoo.be/nl/julie-hen-

drickx

“ALSOF DE WEG ONS ZOCHT”
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Rector Luc Sels stuurde een open brief

aan personeel, studenten, alumni en sym-
pathisanten van de KU Leuven over de

zaak-Reuzegom. Hier een deel van de

brief.

Wij zijn getroffen door het relaas
van de weerzinwekkende dood van
Sanda Dia. Het dwingt ons om te-
rug te gaan naar de kern van onze
opdracht en zo nodig opnieuw uit
te werken.

Zwarte pagina

Ik schreef eerder dat de Reuzegom-
doop de zwartste pagina uit het boek
van drie jaar rectoraat vult. Ik voeg
eraan toe dat ze tot de zwartste blad-
zijden in de geschiedenis van onze
universiteit behoort. Niemand be-
grijpt hoe een groep jongvolwas-
sen mensen kan overgaan op da-
den die aan foltering doen denken.
Niemand kan het totale gebrek aan
normbesef vatten. De lafheid. De
hoogmoed. De drang om te vernede-
ren. Tot de dood erop volgt. Het to-
tale gebrek aan gevoel voor mense-
lijke waardigheid is ronduit weer-
zinwekkend. Het is ook beangsti-
gend.

Na deze tragedie hebben we begin
2019 komaf gemaakt met de studen-
tendoop als vernedering. Het doop-
charter dat reeds met de Leuvense
partners, de politie, de hogescho-
len, en de erkende studentenvere-
nigingen was uitgewerkt, werd be-
gin 2019 meteen aangescherpt. We
hebben er toen voor gezorgd dat, na
jaren gebakkelei met onze ongrijp-
bare clubs, zij dit nu ook als kader
hebben aanvaard. Omdat ze begrij-
pen dat ze allen student zijn van
instellingen waar ze zich in hun
gedragingen engageren tot eerbied
voor de menselijke persoon.

Maar vandaag moeten we een stap
verder gaan. Dat beeld van een stoet
over de grond kruipende besmeur-
de jongvolwassenen is niet meer
van deze tijd. In essentie is een doop

een verwelkoming. Bij een doop
krijg je een peter en een meter, word
je opgenomen in een gemeenschap.
Een doop moet een steun zijn voor
een nieuwkomer en dat staat haaks
op het soort alfa-prestatie die het
vandaag geworden is. Vanuit onze
traditie begrijpen we dit maar al te
goed.

Ik roep alle kringen en studenten-
verenigingen daarom op om, over
de grens van universiteiten en ho-
gescholen heen, samen met ons na
te denken over alternatieve initia-
tieven die duurzaam kunnen bij-
dragen aan inclusie, aan echte steun

in een periode waarop zoveel stu-
denten kampen met isolement en
soms op de grenzen stoten van hun
mentale weerbaarheid. Soms berei-
ken we een punt waarop we met tra-
dities moeten durven breken. Ook
dat is heruitvinden.

DE ZAAK

REUZEGOM

Universiteit

Leuven

Op 8 september vieren we samen
met de orthodoxe Kerk het feest van
de geboorte van Maria, dochter van
Anna en Joachim. Elke verjaardag
herinnert ons aan de geboorte van
een uniek persoon. In Maria wordt
de belofte van de komst van Jezus
werkelijkheid. Kent u vrouwen zo-
als Maria, die steeds ‘ja’ zeggen en
altijd aanwezig zijn? Stuur hen een
wenskaart met een afbeelding van
Maria en een persoonlijke bood-
schap als dank. (8,00 euro)
Kom langs bij Kerk in Nood in de
Abdij van Park 5 of laat het bij u
thuisbezorgen via 016 39 50 50, in-
fo@kerkinnood.be of www.kerkin-
nood.be (+ verzendingskosten).

Kerk in Nood

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-
nood.be / www.kerkinnood.be
IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:
KREDBEBB

KERK IN NOOD

MARIA-

GEBOORTE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 september

23ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Mieke Cantineaux
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 13 september

24ste zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communievie-
ring
Jaargetijde François Stuyckens
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 september

23ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Hubert Gorissen

Zondag 13 september

24ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden : Hubert Gorissen

BOVEN-LO

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

DON BOSCO

Zondag 06 september 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 13 september 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Zondag 20 september 2020

Geen viering in Don Bosco

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor deze vieringen.

Vieringen in september 2020: 13 en
27 september

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Dankbaar om wat hij voor ons
mocht betekenen melden wij u
met droefheid het heengaan van
de heer Victor Poppe, weduwnaar
van Marie-Louise Hertogen, gewe-
zen Rijkswachter - brigade Leu-
ven, Voormalig medewerker SA-
BAM, Gouden medaille in de orde
van Leopold II, geboren in Zele op
22 maart 1925 en overleden in Nos-
segem in het WZC Ter Burg op 9 au-
gustus 2020, gesterkt door het zie-
kensacrament.
De plechtige uitvaartliturgie, vond
plaats in de abdijkerk Sint-Jan
Evangelist, Abdij van Park in He-
verlee op vrijdag 14 augustus 2020.
Nadien volgde de bijzetting in het
familiegraf op de begraafplaats van
de Abdij van Park in Heverlee. met
oprechte dank aan zijn huisartsen,
het Wit-Gele Kruis en het personeel
van WZC Ter Burg voor hun goede
zorgen.

Victor Poppe

De leegte die je achterliet is nog steeds on-
draaglijk groot. Enkel gevuld met goede

herinneringen om te koesteren en foto's

om met ontroering naar te kijken

en terug te denken aan de fijne mens die

jij was.

Wij melden u het overlijden van
de heer Eugeen Brams, weduw-
naar van Maria Jans, gewezen on-
derwijzer en schoolhoofd van de la-
gere school van het Heilige-Drie-
vuldigheidscollege te Leuven, ge-
wezen penningmeester van COV,
geboren te Diest op 25 januari 1923
en overleden te Wilsele-Putkapel
in het WZC Ter Putkapelle op 10
augustus 2020, gesterkt door het
ziekensacrament. De plechtige uit-
vaartliturgie vond plaats in intieme
kring.
Met dank aan het personeel van het
WZC Ter Putkapelle en aan allen die
hem met liefde omringden.

Eugeen woonde voordien in de
Spaanse Kroonlaan.

Eugeen Brams

Overlijdens in Sint-Franciscus

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Heer, ik ben een dorre rank in uw

gemeenschap.

Ruk mij niet los van U, de ware

wijnstok, maar laat in uw barmhar-

tigheid het sap van uw genade op

mij inwerken.

LieveJezus,

IkverlangdatGijmijvindt

endatGijbezitvanmijneemt.

WantalsGijmijvindt,

danhebikUgevonden,

enmeerverlangikniet.

JanBerchmansS.J.

Gebed

bzn

Laat je hart een

lichtje zijn

voor anderen

in donkere

dagen

3FEDERATIE FRANDO

WijzoekenU,alswij samenkomen,

hopendatGijaanwezigzijt.

Hopendathet er eensvanzalkomen:

menseninvrede,vandaagenaltijd.

Is er nog hoop als er iets overhoop

ligt?

Toen een Mechels koor vanwege

verschillende opvattingen gesplitst

werd, koos één groep voor de naam

‘Overhoop’.

Een boek van Sabine Cocquyt met

diezelfde titel ‘Over hoop’, handelt

over verkeersslachtoffers, die na de

puinhoop van hun ervaring tóch

verderwillen.

(Over-hoop is nu de naam van de

familiewerking van jonge verkeers-

slachtoffers)

’t Hope is een Welzijnsschakel in

Gent, een vereniging waar armen

hetwoordnemen.

De hoop schept voorwaarden waar-

in geloof en liefde kunnen groeien.

Geïnspireerd door de Dominicusgemeen-

schap uit Gent, citeren we uit een viering

van oktober 2019 in de reeks Erfenis van

hoop.

In moeilijke tijden kan optimisme

weinig verdedigbaar zijn, terwijl

de hoop toch verantwoord, zelfs

noodzakelijk is voor ons overleven.

Die hoop is ons geschonken en

houdttegelijkeenopdracht in.

Jurgen Moltmann schrijft in zijn boek

`Detheologievandehoop’:

“Alleen de hoop kan men realistisch noe-

men, omdat alleen zij ernstig rekening

houdt met de mogelijkheden die in alle

werkelijkheid te vinden zijn. Ze neemt de

dingen niet zoals ze toevallig staan of

liggen, maar zoals ze gaan, bewe-

gen, veranderlijk zijn in hun

mogelijkheden…’ (…)

Daarom is het hoopvol vooruit lopen op

de toekomst, niet een lichtschijnsel over

een vergrijsd bestaan, maar een realistisch

waarnemen van de horizonten van het

werkelijk mogelijke, waardoor alles in be-

weging wordt gezet en gehouden. Zij richt

zich niet op datgene wat geen plaats heeft,

maarnoggeenplaatsheeft.”

WijhorenUinoudewoorden,

hopendatwijuwstemverstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden

waarheid en leven, de bron van bestaan.

Gebed

Om hoop bidden wij te midden van

alle wanhoop:mensen die op onze

vrije markt aan hun lot worden

overgelaten,en anderen die aan hen

voorbij lopen.

Om hoop bidden wij voor onze we-

reld, hier en gindsopdat wij in staat

zijn het cynisme te kerenen te wer-

ken aan brood en vrede voor allen.

Om hoop bidden wij, wij kunnen

nietzonder.

(JanvanOpbergen )

Wijbrekenbroodendelenhet samen,

hopendathetwondergeschiedt,

hopendatwijopHemgaangelijken

dieonsdit tekenals spijsachterliet.

Tafelgebed

We weten ons vol vertrouwen inge-

bed in de lange traditie van hoop op

levenvoorallen.

We zijn dankbaar voor de eenvou-

dige gebaren van brood breken en

wijn delen. En we weten ons ver-

bonden met allen die zich overal in

deze wereld verzamelen rond een-

zelfdetafelvanbrekenendelen.

Verbonden met allen die het spoor

volgenvanJezusvanNazareth.

Ingedachtennemenwemee,

de mensen die we vandaag niet lijfe-

lijkkunnenontmoeten.

De zieken en zij die zorgend nabij

zijn.

Demensenaanhetwerk.

En we gedenken allen die ons voor-

gingen, wiens naam geschreven

staat op de steen en in ons hart,

onzelievedoden.

Luisterlied uit Taizé: Jésu, ma joie,

monespéranceetmavie

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

v=TDzytd1ZjII

WijvragenUombehoudenzegen,

hopendatGijonsbiddenhoort,

hopendatGijonsademzultgeven:

geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

(Jongerius)

Het kleine meisje hoop Charles Pé-

guy(1873-1914)

Het geloof waar ik het meest van

hou,zegtGod, isdehoop.

Geloof,datverwondertmeniet.

Ik ben overal zo zichtbaar aanwe-

zig,

in de zon en de maan en de sterren

aandehemel

en in 't gewemel van de vissen in de

rivieren, en in alle dieren,en in het

hart van de mens, zegt God,dat het

diepste is en het meest in het kind-

dat het liefste is dat ik ooit heb ge-

schapen.In alles wat boven en on-

der isben ik zo luisterrijk aanwe-

zig,dat geloven, zegt God, in mijn

ogengeenwonderis.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.

Er is onder de mensen zoveel ver-

driet,soms niet te stelpen,dat je toch

vanzelf ziethoe ze elkaar moeten

helpen.

Ze zouden wel harten van steen

moeten hebben als ze voor een die

tekort heeft het brood niet uit hun

mondzoudensparen.

Nee, liefde, zegt God, dat verwon-

dertmeniet.

Maar wat me verwondert, zegt God, is de

hoop.Daar ben ik van ondersteboven.

Ze zien toch wat er in de wereld al-

lemaal omgaat en ze geloven dat het

morgenallemaalomslaat.

Wat een wonder is er niet voor no-

dig dat zij dat kleine hoopje hoop

nooit als overbodig ervaren maar

metvoorzichtigegebaren

in hun hand en in hun hart bewa-

ren,een vlammetje dat keer op keer

weerwankelt en dreigt neer te slaan-

maar altijd weer weet op te staan,en

nooitwildoven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet

geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen.

Hoop is een heel klein meisje van niks.

Zij stapt op tussen de twee vrou-

wen en iedereen denkt: die vrouwen

houden haar bij de hand, die wij-

zendeweg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,

zegtGod, ikzeg:

het is dat kleine meisje hoop dat al wat

tussen mensen leefthun heen en

weer geloop licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop-

je ziet het zwak zijn, bang zijn, be-

ven,je denkt soms dat het zo onoog-

lijk is -het is dat kleine meisje hoop-

dat de mensen zien laat, zien soms

even, wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het

meest van hou, de liefde waar ik het

meestvanhou, isdehoop.

Geloof, dat verwondert me niet.-

Liefde, dat is geen wonder.Maar de

hoop, dat is haast niet te geloven.Ik-

zelf, zegt God, ik ben ervan onder-

steboven.

Vertaling:FransVanBladel

Lied:Wijgaanweerverder

J. vanOpbergen / J.WvandeVelde

Wij gaan weer verder vol van hoop

Deongebaandewegen,

Metonzedroomophinderloop,

Demeestefeitentegen.

Zijn woord houdt aan in ons ge-

mis,

Datalleskanverkeren,

Datvredehierbestaanbaar is

Enonrechtomtekeren.

Sjaloomgelukopdezereis.

Het duurt misschien nog eeuwen.

Maar twijfel niet meer aan de wijs

Hetlamhuistbijdeleeuwen.

Don Bosco Kessel-Lo 12 juli 2020 - Een

vieringoverhoop.

(Chris Willocx en Lieve Neukermans )

'NIETS IS ONMOGELIJK ALS WIJ HET SAMEN DOEN’ - Jeanne Devos - Deel 2

Net als de abdij van Vlierbeek is

ook abdij Keizersberg een begrip in

Leuven en ver daarbuiten. De ab-

dij is een baken van rust en re-

flectie. Vooral de binnentuin, een

oase omgeven door vier imposan-

te abdijvleugels, blijkt een dynami-

sche ontmoetingsplaats voor kruis-

bestuiving tussen het wereldse en

het contemplatieve. Het is een mag-

neet voor verrassing en ontdek-

king.

Keizersberg ontleent haar naam aan

een oude legende. Julius Caesar zou

hier, op deze ijzersteenachtige heu-

vel in Leuven, een huwelijk van

zijn nicht hebben bijgewoond. An-

dere bronnen beweren dan weer dat

Keizer Karel V hier ooit een dieren-

tuinoprichtte.

Wat vaststaat, is dat de abdij eind

19de eeuw werd gebouwd op de ru-

ïnes van een middeleeuwse herto-

gelijke burcht. In 1899 namen 9 be-

nedictijnse monniken de abdij offi-

cieel in gebruik. Het gebouw deed

aanvankelijk dienst als studenten-

verblijf voor de leerlingen van de

abdijschool van Maredsous en an-

dere kloosters wereldwijd. Sinds

1968 biedt Keizersberg onderdak

aan 75 universiteitsstudenten van

de KU Leuven. En die rol van stu-

dentenresidentie vervulde ze tot de

dag van vandaag, … om het straks,

na de renovatie van die peda, nog

toegewijder te doen. Zorgzaam en

beschermend, hedendaags en we-

relds,ongewoonengastvrij.

Om haar functie ook in de toe-

komst te kunnen blijven vervul-

len, dient de abdij verder gereno-

veerd te worden. De renovatie van

de noordelijke vleugel is zo goed

als rond. Maar voor de westvleu-

gel is nog minstens 3 miljoen euro

nodig. Daarom zet de abdijgemeen-

schap een crowdfundingactie op via

de lancering van een uniek ‘limi-

ted edition’-bier: Konnektus. In to-

taal zullen 120.000 degustatieboxen

bestaande uit 6 flesjes en 2 glazen

beschikbaarzijn.

Konnektus is een toegankelijk bier

van hoge gisting, met een eigen ka-

rakter. Konnektus laat toe om de

hand te reiken (niet in coronatij-

den!), maar om evengoed aan zelfre-

flectie te doen of gewoon even zen

te worden. Daarom bestaat het ook

in drie varianten (Humanity, Har-

mony en Unity) waarvan elk 2 fles-

jes in de geschenkbox zitten, sa-

men met 2 degustatieglazen. De ge-

schenkbox helpt de abdij om de re-

novatie werken te kunnen waarma-

ken.Hetiseenbouwsteen.

Konnektus is (enkel) verkrijgbaar

in een cadeaubox met zes flesjes en

twee 15 cl-glazen voor de prijs van

25 euro. Voor een pakket kan je te-

recht in de abdijdwinkel Castrum

op de abdijsite en voor meer info

kanjeterechtop

www.konnektus.be

STEUN ABDIJ KEIZERSBERG (bier konnektus)



Het schooljaar staat voor de deur.

Allen zijn we benieuwd naar wat

ons dit jaar opnieuw te wachten

staat, zeker in deze onzekere tijden.

We hopen dat alle kinderen vanaf 1

september weer volop kunnen ge-

nieten van een nieuw schooljaar en

wensen hen alvast een goede start!

Straks staan ze aan de schoolpoort.

Metfrissemoedenrechterug.

Ensomsmetslappeknieën.

Omdaterzoveelmoet.

Omdat er zoveel verwacht wordt.

Neem die druk van hun schouders.

Gun je kinderen, jezelf en de ander

hetnietkunnen.

In zachtheid mogen proberen,

struikelen.

Zonder moeten. Zonder resultaat.

Zonderpunten.

In dat niets kan schoonheid groei-

en.

In dat mogen, groei jij, groeien zij.

Vanzelf

Kunnenontstaat

alsnietkunnenmag

EERSTE SCHOOLDAG

(back to school)

Vier vrienden leerden mediteren.

Om hun gedachten stil te zetten,

besloten ze zeven dagen lang te

zwijgen.

De eerste dag verliep zonder één

woord.

Maar toen het nacht werd en de

olielampen steeds minder licht ver-

spreidden, fluisterde één van de

vrienden:

‘Ermoetoliebijdelampen.’

Een andere vriend zei: ‘Je mag niet

praten!’

De derde werd boos over zoveel

domheid: ‘Stommelingen! Nu heb-

benjulliealletweegepraat!’

‘Ja, ik ben nu de enige die niet ge-

praatheeft,’zeidevierdetrots.

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Stil zijn

4 FEDERATIE FRANDO

“Waar ik aangeraakt werd ging ik

engaik“

En die ervaringen kwamen in een boek te-

recht. Zo begon het:

Verleden zomer 2002 ben ik met Jan

Das naar de viering van twintig jaar

Oikoten geweest. Samen hebben we

ons zot gelachen met het meester-

lijke Circus Ronaldo. Ik botste daar

(figuurlijk dan!) op Mieke, Leo en

Liliana. We gaan een pintje drin-

ken en het een woord brengt het an-

der mee. Ik vertelde o.a. dat ik aan

het noteren was waar ik in mijn le-

ven, van kindsbeen af, geboeid en

geraakt ben geweest door, wat we

zouden kunnen noemen, een die-

pere werkelijkheid. En hoe dit mijn

leven en mijn manier van geloven

heeftrichtinggegeven.

“Mag ik dat eens lezen?” vraagt

Mieke.

“Ja, Mieke, gij moogt dat! En zelfs

zonderauteursrechten!”

Modest Campforts “Waar ik aangeraakt werd ging ik en ga ik “

“En Leo zal dat wel uitcompute-

ren!”

En zo is het, op den duur, een heel

boekgeworden.

“En mogen anderen dat misschien

ookwel lezen?”

Ga je gang! Het is zonder enige pre-

tentie geschreven. Zo maar gewoon

verteld zoals ik het aangevoeld heb.

Ik heb er nooit moeite voor gedaan

om mooie, vlot leesbare zinnen te

schrijven. Wat me te binnen schoot

heb ik in dertien haasten neerge-

krabbeld. Het was toch maar voor

mijalleenbedoeld.

Ocharme, de Leo Page! Als hij al die

vlugge hanepoten moet ontwarren!

Als anderen dat nu willen lezen kan

me dat eigenlijk ook niets schelen,

want al wat er gebeurd is in mijn

leven is zomaar aan mij gebeurd,

zomaar aangeraakt door dingen en

mensen die me aangezet hebben om

te geloven en te leven zoals het ver-

lopenis.

Het is dus helemaal geen autobio-

grafie en nog veel minder “memoi-

res”. God zeg!wie ben ik ommemet

zo gezegde memoires en autobio-

grafie bezig te houden. Het zijn dus

gewone ervaringen, die ieder mens

kent en heeft, maar die raakpunten

zijn van iets diepers. Als ik iets zou

kunnen ervaren van een Goddelij-

ke Dimensie in het leven, dan is het

voor mij, langs deze weg gegaan.

Een jeugdherinnering: Bij de stal

vanBethlehem

Als kleine snaak mocht ik met ons

moedermee gaan kijken naar de stal

van Bethlehem. Die hadden ze op-

getrokken voor het linkse zijaltaar

van Sinte Lucia. Sinte Lucia was

voor een paar weken naar de win-

tersporten. Ik geloof dat ik voor het

eerst iets voelde van “da moet ik

doen!” Ze zei (allicht omdat ze dat

zegden) dat deos ende ezel inde stal

stonden om met hun warme asem

hetKindeketeverwarmen.

Ik zou zo graag die ezel zijn om

de arme kindekens wat warmte toe

te blazen. Maar een paar jaar later

sloop ik eens, op mijn gemak en

alleen, de kerk binnen om die stal

eens goed te bekijken endaar, geloof

ik, zijn mijn eerste kritische vragen

opgedoken omtrent wat ze allemaal

zegden. Als dat Kindeke alleen maar

watwarmeasemkreeg,waaromdoet

men het dan geen gebreide, warme

kleren aan in plaats van het zo in

zijnblootjete latenliggen?

En die oude sint Jozef, in plaats van

zo vroom, langs zijn neus weg naar

dat kindje te staren, waarom gaat hij

geen vuurke maken ? Er is stro en

langs die stal ligt toch overal hout

en afval om te stoken? En die herder

met zijn mandje appelen? Dat kind-

jeheeftnognieteenstandjes!

Veel later kwam ik er achter dat die

warme ezels- en ossenasem er niet

veel mee te maken hadden, maar de

lange, scherpe, naar de hemel ge-

richte oren doet de ezel de wijs-

heid symboliseren en de logge dik-

ke, volbuikige os, de seksualiteit,

tweenodigelevenspolen.

Maar de arme kindekens willen ver-

warmenmetmijn schamele asemen

overal het dienende werkpaard zijn

van de arme kleine man, die warme

sympathie voor de ezel is gans mijn

levengebleven.

Daarom: waar ik aangeraakt werd,

gingikengaik.

MetonzeFons“miske”spelen

Wat ik aanvoelde als een zeer heilig

gebeuren, het was zo maar niet spe-

len zoals “landeke kap”, allemaal

heel plezant, maar hier ging het om

ietszeerserieus:miskespelen!

Dit gebeurde zeker niet meer na

mijn negende jaar want toen was ik

al officieel toegelaten tot het ambt

van “keskespisser”, en dan speelt

ge zo iets niet meer, dat spelen is

voor kinderen en niet voor volwas-

senmisdienaars.

Ons Anna had een hele uitzet ge-

naaid, met alles erop en eraan. Hoe

het allemaal heette wist ik toen al

precies: toog,kazuifel, stool.

Onze Fons moest koster zijn want

die kon niet zo goed zingen. Wat

er juist gezongen werd weet ik niet

meer precies, maar aangezien mijn

goed muzikaal oor zou het best een

kyrie geweest kunnen zijn. De taal

die er gebrabbeld werd? Accadabra?

Latijn zeker niet want Zuster Geire-

bijwasvooreenpaarjaar later.

Welke taal? Welke zang? Wat voor

gebaren? Het zal me een raadsel we-

zen!

Ik voel alleen nog dat het allemaal

wreed serieus was! En dat er niet

gestoord mocht worden! En geen

pottenkijkers: meedoen of wegblij-

ven! Er was hier veel meer bezig

dan“onzeFonsenik”!

Als ik daar nu zo op terugkijk vind

ik datzelfde patroon (inzet, gevoel,

rust, heilig, meer dan “ik en onze

Fons”) allemaal terug dertig jaar la-

terenheelmijnlevenlang.

UIT ONS RIJKE VERLEDEN van Don-Bosco

Vijf kikkers wilden een berg be-

klimmen.

Zijn jullie gek, vroegen de koeien,

jullie zullen de top nooit bereiken!

Die koeien hebben gelijk, dacht één

vandekikkers,enbleefthuis.

De vier andere kikkers vertrokken.

Ze begonnen vol goede moed de

groteklim.

Halfweg de berg kwamen ze een fa-

miliekonijnentegen.

Kikkers,watdoenjulliehier?

Wijbeklimmendeberg.

Maar die is toch veel te hoog voor

kikkers.

Eén kikker voelde zich moe en gaf

dekonijnengelijk.

De drie andere klommen dapper

verder.

Hoog op de berg ontmoetten ze een

groepmarmotten.

Kikkers, zijn jullie soms ver-

dwaald?

Wij willen naar de top van de berg.

Maar zo’n berg is niets voor kik-

kers.

Eén van de kikkers gaf hen gelijk

ensprongterugnaarhetdal.

Twee kikkers zetten de tocht verder.

Boven op de rotsen zagen de steen-

bokkenhenaankomen.

Kikkers!?!? Maar hier is toch geen

vijver!

Wij willen naar de top van de berg.

Julliezijngek!

Het duurt nog zeker een maand eer

jeerbent.

Eén kikker gaf het op toen hij het

hoorde.

Deanderekikkergingverder.

Watlaterbereiktehijdetop.

Terug in het dal, stormde iedereen

ophemaf.

Hoe kan jij het volhouden tot op de

topvandeberg!

Wablief?vroegdekikker.

Waarom hield jij het vol? vroegen

dejournalisten.

Wablief?Wablief?

Devijfdekikkerwasdoof!

Hij had niet gehoord dat iedereen

dekikkershadafgeradenomdeberg

tebeklimmen.

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

De vijfde kikker (kikkers)
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