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Kleinkanveel

We hoeven niet ‘groots en meesle-

pend’ te leven om Jezus te kunnen

volgen. Het onmogelijke wordt niet

gevraagd. Wel mogen we smaakma-

kers zijn, mensen die net dat ietsje

méérgeven.

Zoals zout bederf tegen gaat, zo mo-

gen wij instaan voor mens en we-

reld.

We worden geroepen om het leven

te bewaren, om te werken aan een

goede toekomst. We hoeven de bar-

ricaden niet op. We kunnen hier en

nu echt mens zijn: zorgzaam, licht

enwarmtegevend.

Jullie zijn het licht voor de wereld.

julliezijnhetzout!

Jezus vertrouwt het ons toe. Hij

ziet iets inons.

We hoeven het niet alleen op te

knappen. We mogen het samen

doen.

Hij vertrouwt erop dat we samen

sterkstaan.

Klein kan heel veel, als we samen

hand-in-handgaan.

WimHoltermanosfs

Uit de viering van 14 juni 2020- Chris en

Lieve–DonBosco
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Om tien uur zou de viering begin-
nen.
Maar er gebeurde niets.
Toen zei een meisje tegen haar va-
der:
‘Als de pastor niet komt, zal ik pre-
ken.’

Ze ging naar voren bij de micro-
foon en zei:
‘Ik zal jullie iets over God vertel-
len.’
Alle mensen werden stil.
‘Als ik aan God denk, dan kijk ik
naar alles wat Hij geschapen heeft.
Hij laat de bomen en de planten
groeien en ook de dieren: de paar-
den, de vogels, de egels en de mie-
ren. Dat vind ik heel mooi. Als ik er
naar kijk, dan lijkt het alsof ik God
zie.’
‘Weten jullie ook iets over God?’
vroeg ze.
Een vrouw kwam naar voren:
‘In de Bijbel lees ik dat God een
naam heeft:
JHWH, dat betekent: Ik zal er zijn.
God is er steeds bij, bij alles wat
mensen doen.
Dat weet ik, dat voel ik.’
Intussen was één van de jongeren
opgestaan:
‘Ik weet niet wie God is, maar ik
weet wel wie Jezus is.
Jezus zei dat we elkaar moeten lief-
hebben.
Hij zei ook dat we onze handen uit
de mouwen moeten steken en niet
alleen mooie praatjes verkopen.’
Toen kwam er een man naar voren
die zei:
‘In de Bijbel staat:
waar twee of drie in mijn naam bij-
een zijn, daar ben Ik in hun mid-
den.
Vandaag is de Geest van God, de-
zelfde Geest die ook in Jezus was,
hier aanwezig.
In de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest.’
Iedereen antwoordde: ‘Amen’.

Toen gingen de mensen de kerk uit.
Ze hebben nog heel lang nagepraat
over de zondag
dat de pastor ziek was.

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

De dag dat de

pastor ziek was
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DE GROOTSTE WIJSHEID

IS VRIENDELIJKHEID.

------------------------------------------

DE SLECHTE MOMENTEN

MAKEN DE GOEDE NOG

BETER

SINT-FRANCISCUS

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: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 september

25ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

BOVEN-LO

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

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 20 september

25ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 13 september 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Zondag 20 september 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 27 september 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor deze vieringen.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering

VIERINGEN

Nazijnvertrekentochtnaarhuis,

Komthijnuterugthuis

Ennemenweafscheidvanhem.

Eddy Timmermans werd geboren
in Diest op 19 mei 1943 en is over-
leden in Heverlee op 15 augustus
2020.
Hij is de echtgenoot van Marijke

Das en vader van Maarten en Cin-
dy, Katrien en Wim, Liesbet en Luc,
grootvader van Vince, Jasper, zijn
petekind, en Marie en van Tobe.
Zijn broers (waaronder onze
KesseLinde Zonepastor Rony

Timmermans), schoonbroers en
schoonzussen, en hun kinderen
en kleinkinderen delen mee in de
rouw om zijn heengaan.

Denk aan mij terug

Maar niet in de dagen van pijn en

verdriet,

Denk aan mij terug in de stralende

zon

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Eddy, licenciaat Theologie, Pedago-
gie, Didactiek, was leraar in Don
Boscoschool Hoboken, auteur ver-
bonden aan uitgeverij Pelckmans,
beheerder van VZW Moulin de

Belle Meuse en héél actief in zijn

woonplaats Oud-Heverlee.
Wij zullen hem blijven gedenken als een

hartelijke, welgezinde en vrolijke man,

erg werkzaam en klaar om anderen ten

dienste te staan.

Gelet op de maatregelen opgelegd
door de nationale veiligheid, werd
afscheid genomen in intieme kring
op woensdag 26 augustus in de
Sint-Annakerk Oud-Heverlee. Na-
dien werd hij te rusten gelegd op de
begraafplaats van Oud-Heverlee.

De familie dankt alle mensen voor
hun betrokkenheid, steun en hulp
bij de zoektocht naar Eddy, in het
bijzonder de Federale Cel Vermis-
te personen, PZ Leuven, PZ Voer
en Dijle en de vrijwilligers met de
speurhonden.

Overlijden Eddy Timmermans

Jonas is ijverig bezig met zijn taak.
Ineens voelt hij nattigheid.
Hij kijkt naar beneden.
Tot zijn grote strik ziet hij een plas-
je water onder zijn stoel.
Zijn broek is helemaal warm en nat:

hij heeft in zijn broek geplast.
In paniek kijkt hij om zich heen.
Gelukkig heeft niemand het ge-
zien!

Daar komt de juf.
Jonas ziet meteen dat zij het wel ge-
zien heeft.
Nog erger: achter haar komt Sarie.
Ze heeft een grote gieter bij om de
planten water te geven.
Net bij zijn tafel struikelt ze.
Jonas krijgt een deel van het water
over hem heen.
Nu is zijn hele broek nat!
Jonas doet of hij kwaad is, maar diep

in zijn hart is hij Sarie dankbaar.
Want nu wordt hij ineens de jon-
gen die pech heeft gehad en alle aan-
dacht krijgt.
Hij gaat met de juf mee en krijgt
schone kleren.

Als ze ’s avonds naar huis gaan,
loopt Jonas naar Sarie:
‘Je deed dat zeker met opzet?’
‘Ja, ik weet hoe het is.
Het is mij ook eens overkomen’.

ChantalLeterme

uit ’99verhalenmeteenknipoog’

Natte broek
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Welkom

Weeshieraanwezig.

Dat het goed mag zijn wat wij hier

doen:

het woord ter harte nemen dat Gij

inIsraël

gesproken hebt en ons in Jezus te

verstaangegeven-

dat woord, als het nog leeft, spreek

hetonstoe.

(Nieuwbegin,H.Oosterhuis)

Luisterlied: Wees hier aanwezig.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

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

v=m_P36-Jgj6g

Situeringvanhetthema

Na de viering van 12 juli, bleef er

veel materiaal over dat de moeite

waard was om een volgende viering

te maken met een iets ander uit-

gangspunt. Onze titel werd: Dro-

men,hopen,verlangen.

We worden moe van de corona-cri-

sis en genieten van de - nu nog - toe-

gestanemaatregelen.

Tegelijk zijn we bang dat we weer

van onze vrijheid zullen moeten

prijsgeven indien de tweede golf

zich voortzet en dat lijkt zo te zijn.

We hadden gehoopt dat het met de

zomeroverzouzijn.

Tevens hadden we gehoopt dat na

corona er veel zou veranderen:

meer aandacht voor de zorg en ge-

zondheid, minder drukte in het

verkeer, een maatschappij minder

gericht op het economische of op

het commerciële, meer gericht op de

mens....

Maar alles en iedereen neemt zijn

gewone weg ondanks de hoop, het

verlangen, onze dromen op een

nieuw begin, zoals ook ons welkom

uitdrukt met de woorden van Oos-

terhuis.

Vandaag kozen we voor de gelijke-

nis van het kleine mosterdzaadje

waarbij we een versie vonden uit

de kinderbijbel ‘Woord voor woor-

d’. Dit fragment draagt enorm veel

hoop in zich, ook al vecht een mens

zich soms te pletter tegen systemen.

Er wordt duidelijk getoond hoe het

zaadje in de muur barsten kan ver-

oorzaken en op de duur een heel an-

dersoort landschapbrengt.

Twee ‘vooraf’ lezingen drukken uit

dat we een bijdrage te leveren heb-

ben aan de droom die we gereali-

seerdwillenzien.

We balanceren tussen ‘ons lot in

handen nemen’ en ‘vertrouwen dat

allesgoedkomt’.

Aan een vriend schreef Ignatius van

Loyola : ‘Je hoeft je niet uit te slo-

ven, maar span je in op een geschik-

te en gepaste wijze, en laat het ove-

rigeaanHemover.’

Daarom is het goed dat we het ge-

bed van Reinhold Niebuhr kennen.

(Het kan ook van Franciscus van

Assisi of van Thomas van Aquino

zijn).

“God, schenk mij de kalmte om te aan-

vaardenwat iknietkanveranderen,

demoed om te veranderen wat ik kan ver-

anderen

en de wijsheid om het verschil hiertussen

tezien.“

Er is dus werk aan de winkel en we

doen dapper voort met mensen bij-

een te brengen, samen verbanden te

leggenennietoptegeven.

Wachtenopdevonk.

Wat kunnen we anders dan sprok-

kelen, brandhout vergaren, terwijl

wij wachten op de vonk? Wat zou-

den wij anders dan stug doorgaan

met de ongelijke strijd voor ge-

rechtigheid voor vrede en voor de

heelheid van de schepping, terwijl

wij wachten op de begeestering van

voldoende mensen die de ongelij-

ke strijd te boven komen? Wanneer

komt de vonk? Dat hebben we maar

af te wachten. Intussen moeten we

er wel voor zorgen dat het sprokkel-

hout niet verspreid blijft liggen. We

moeten het zorgvuldig opstapelen

endrooghouden.

We moeten verbindingen leggen

met wat anderen proberen, ons in-

mengen en solidariseren. En als we

een kleine vonk bespeuren, iets van

begeestering zien gloeien, dan niet

wild, maar voorzichtig blazen, zo-

dat het vuur wordt aangewakkerd

envoorlangetijdblijftbranden.

[Ed de la Torre, Filippijnse priester-dich-

ter, bevrijdingstheoloog)

LezinguitLucas13

Het mosterdzaadje (uit ‘Woord voor

Woord’, Karel Eykman, Bert Bouman)

Op een keer vroeg Simon Petrus:

‘Hoe moet dat nu met ons? Wij zijn

met zo weinig. Een handjevol men-

sen, en er zijn zoveel anderen die

nog van niets weten. Er zijn zoveel

mensen die zich niets zullen aan-

trekken vanwatwij gelovendat kan.

Als je met zo weinig bent, waarom

zoudenwedanonsbestdoen?’

Jezus zei toen: ‘Misschien heb je

gelijk. Misschien zullen de mees-

ten niet willen wat wij denken dat

mogelijk is. Soms denk ik dat ook.

Maar dan denk ik meteen weer: je

weetnooit.

Kijk hier, hier op mijn vinger, een

piepklein puntje. Dat is een zaadje

vandemosterdplant.

En kijk, daar, daar staat een fort.

Dat is toch sterker dan zo’n zaadje.

Maar mosterdzaadjes vliegen soms

met de wind mee. Ze komen soms

tegen een muur terecht. Daar blijft

het zitten. De soldaten van het fort

letten daar niet zo op. Die gaan op

weg. Maar ondertussen blijft zo’n

mosterdzaadje groeien. Het wordt

eenkleinplantje.

Met zijn wortels maakt het een

scheur in de muur. Soms gebeurt

dat wel. Het wordt een boompje dat

nog meer plantjes maakt. In alle ga-

tenvanhetkasteel.

Er komen nog meer scheuren. Er

komen grotere scheuren. Daar kun-

nen nog meer plantjes in gaan

groeien. Ten slotte zal het hele kas-

teel wel in elkaar gaan zakken. Door

al die plantjes. Dan wonen er geen

soldaten meer. Dan wonen er vogels

in de mosterdstruiken. En dat is ei-

genlijkwelzogoed.

Tochbegonhetmaarzoklein.

Zo gaat het altijd met onkruid. Het

lijkt maar zo klein en je ziet het niet

zitten. Maar op het eind is het ster-

ker dan dikke muren. Dat is het leu-

kevanonkruid.

Zo moeten wij het ook maar doen.

We hebben al zoveel meegemaakt

samen. Ga nu zelf maar op weg,

zondermij.

Neem geen zware koffers mee of

geld of extra kleren. Ga gewoon zo-

als je bent. Ga met mensen praten.

Ga zieke mensen helpen. Ga arme

mensen moed inspreken. Ga ver-

drietige mensen troosten. Ga zitten

naast eenzame mensen. Ga maar.

Jullie moeten het nu alleen probe-

ren. Ik hoop dat het jullie lukt. Het

ga jullie goed. Kom over veertien

dagen terug. Ik ben benieuwd hoe

het met jullie zal gaan. Dit is nog

maar een beginnetje. Net zoals dat

kleine plantje, dat nog kleiner be-

gon.’

Donanobispacem

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

v=OSdGW_HBrLE

Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in hebben en

houden, in onmin en oorlog, in ge-

baldevuisten.

Ik wil geloven in geven en ontvan-

gen, in uitspraken en vergeven, in

geopendehanden.

Ik zal niet geloven in muren, gren-

zenenrassen.

Ik wil geloven in vrije landen, open

huizen, gastvrije mensen, in alle

kleurenvanderegenboog.

Ik zal niet geloven in eten en drin-

ken, inleven, inmijalleen.

Ik wil geloven in eten en drinken,

leven in overvloed voor al wie leeft

opdezeaarde.

Bidden we in de stilte van ons hart…

“Cuando sueñas solo, sólo es un

sueño; cuando sueñas con otros, es

elcomienzodelarealidad.“

HelderCamara

Wenn einer alleine träum (Ludger

Edelkötter)

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

v=bD4p3LZkIkc

Hebjij injeeentjeeendroom

Danblijftheteendroom.

Metvelensamendromen

datisdaneenbegin,

het begin van een nieuwe werk’lijk-

heid.

Droommetonsmee.

Mijndroom

Ik koester een droom dat de mensen

eens zullen opstaan en zullen in-

zien dat ze geschapen zijn om als

broeders en zusters te leven met el-

kaar.

Ik heb een droom dat op een dag de

rechtvaardigheid neerstroomt als

water en dat gerechtigheid vloeit als

eenstroom.

Ik draag een droom in me dat in elk

wetgevend lichaam en dat in alle ge-

meenteraden mensen zullen wor-

den gekozen, die rechtvaardig zijn,

die de barmhartigheid liefhebben

enGodswegengaan.

Ikkoester eendroomdat eensopeen

dag de oorlogen eindigen, dat men-

sen hun zwaarden omsmeden tot

ploegijzer en hun speren tot snoei-

mes, dat volkeren niet meer tegen

elkaar opstaan en dat niemand meer

aanoorlogdenkt.

Ik heb een droom dat we met dit ge-

loof in staat zijn de wanhoop te ver-

dragen en nieuw licht te brengen

in de duistere momenten van pessi-

misme.

Ik draag een droom in me dat we

de dag naderbij kunnen brengen

waarop er vrede zal zijn op aarde en

goedewil inallemensen.

Die dag zal een gloriedag zijn en de

kinderen Gods zullen er zich over

verheugen.

Pol Arnauts, vrij naar Maarten Luther

King]

Don Bosco - Viering van 26 juli 2020 –

MajoenLieve

DROMEN HOPEN VERLANGEN (Deel 1)

Leuven

Fietsers en voetgangers kunnen na

vier jaar omrijden weer vlot van Ab-

dij van Park naar de Philipssite.

Dinsdag 18 augustus 2020 werd de

nieuwe Parkwegbrug officieel geo-

pend.

Vier jaar geleden werd totaal onver-

wacht de Parkbrugweg afgebroken

doorinstortingsgevaar.

O.a. de actiegroep Brugtrug, vroegen

om een tijdelijke brug te plaatsen.

‘Niet haalbaar’ was het oordeel. De

ingreep zou heel moeilijk zijn en

slechts voor enkele maanden van

nutzijn.

PassendbijAbdijvanPark

Nu is de brug weer open en werd

feestelijk ingefietst door vertegen-

woordigers van Infrabel, het stads-

bestuur en heel wat buurtbewo-

ners.

‘Dit is een heel belangrijke fietsver-

binding. We zijn Infrabel enorm

dankbaar voor deze investering’,

klinkt het bij de schepenen Dirk

Vansina, David Dessers en Carl De-

vlies.

Infrabel investeerde 1,2 miljoen

euro in de bouw. De brug werd ge-

bouwd in ongeveer een jaar tijd en

is dubbel zo lang als de oude brug.

De hoofden werden vernieuwd, de

loodzware leggers werden minuti-

eus op hun plaats gehesen en de

brug werd zo goed mogelijk inge-

bed in de omgeving. Zo werd op

vraag van de buurt iets lager ge-

plaatst dan gepland zodat ze min-

der zou opvallen. En de bakstenen

van de brug werden gekozen door

de verantwoordelijken van de reno-

vatie van Abdij van Park, zodat ze

goed bij elkaar zouden aansluiten.

Eind augustus ging de brug nog

één weekend dicht voor de aanleg

vanleuningen.

(hsz) Dagbad Het Nieuwsblad van 19 au-

gustus2020

Parkwegbrug weer open



Aan vele onderzoekcentra wereld-

wijd, waaronder ook de KU Leuven,

wordt koortsachtig gewerkt aan een

doeltreffend vaccin tegen het coro-

navirus.

Centrum Klinische Farmacologie

(CKU)vanUZ/KULeuven

Er loopt nu in het Centrum een

studie met een nieuw vaccin dat

ontwikkeld wordt voor de preventie

COVID-19

Het eerste deel van deze studie (bij

jongeren) is gestart in juli, de oude-

re populatie (cohort 3) in augustus.

Aan cohort 3 kunnen in het cen-

trum 60 personen van 65 jaar tot en

met 75 jaar oud meedoen die elk 2

maal het studievaccin/placebo zul-

len krijgen met 2 maanden tijd tus-

sen beide vaccinaties. Zij worden in

de studie opgevolgd tot 12 maanden

nadeeerstevaccinatie.

In Het Nieuwsblad van 20 augustus ver-

scheen een artikel ‘ De rush naar het vac-

cin’

Schrijver Hannes Heynderickx bracht ook

antwoorden op vragen van mensen.

Zal het vaccin direct voor iedereen

beschikbaarzijn?

In geen geval. Het verdelen van een

vaccin is in ons land de bevoegd-

heid van de gemeenschappen. Die

moeten nog een strategie uitwer-

ken om de vaccins, eens aanwe-

zig, te verdelen onder de bevolking.

Nu is al geweten dat het vaccine-

ren van zorgverstrekkers en zorg-

behoevenden absolute voorrang zal

krijgen.

Wat mag weer wanneer er een vac-

cinis?

Alles. Wanneer een vaccin beschik-

baar is voor iedereen, keren we vol-

ledig terug naar het oude normaal.

Dat hebben verschillende medische

experten al te kennen gegeven. Weg

met de bubbels, weg met de beper-

king op evenementen, weg met het

sluitingsuurvandehoreca.

Op voorwaarde dat iedereen zich

laat inenten natuurlijk. Sommige

mensen plaatsen nog altijd vraag-

tekens bij de werking van vaccins.

Maar de kwaliteitstoets van de ex-

pertencommissie moet daar soelaas

bieden.

Het vaccin dat in België uitgerold

zalworden,zalveiligzijn.

CORONA-VACCIN

Denemarken

Groenland was een land van extre-

mekoude.

De ijskap neemt een 80 procent van

de oppervlakte in. Bewoning is al-

leenmogelijkaandekust.

De eerste bewoners kwamen er rond

2500 voor Christus. Deze groep

is uitgestorven en werd opgevolgd

door meerdere andere groepen die

migreerden vanuit Noord-Amerika.

Europeanen, IJslandse Vikingen,

strandden er in de 10de eeuw op de

zuidwestelijkekust.

Rond 1200 emigreerden de voorou-

ders van de moderne Groenland-

se Inuit naar het noordwesten van

het gebied. Zij waren enkele eeuwen

lang de enige bewoners van het ei-

land, tot Denemarken-Noorwegen

hetweeralsgrondgebiedeisten.

Tijdens de tweede Wereldoorlog

werd Groenland een vrijstaand

land. Na de oorlog kreeg Dene-

marken terug de controle maar in

1953 werd de status veranderd in

die van een overzeese provincie.

Toch kreeg Groenland in 1979 zelf-

Groenlandse IJskap

bestuur. In 1985 stapte het uit de

Europese gemeenschap. Op 21 juni

2009 kwam vrijwel volledig zelfbe-

stuur.

In de krant lazen we dit hedendaags

nieuws:

‘Wetenschappers zien dat de

Groenlandse ijskap sinds 2000 ie-

der jaar meer en meer ijs verliest

dan erbij krijgt. Voor 2000 had de

ijskap elk jaar 50 procent kans om

massa te winnen. Volgens de studie

in het gerenommeerde tijdschrift

Nature zal dat met het huidige kli-

maat nog maar 1 keer in de 100 jaar

hetgevalzijn.

De onderzoekers zeggen daarom

dat de Groenlandse ijskap zijn tip-

ping point voorbij is. Zelfs als we de

opwarming van de aarde kunnen

stoppen, smelt de Groenlandse ijs-

kap nog een hele tijd door. Met ge-

volgen voor de hele wereld, want

daardoor zal de zeespiegel stijgen. ‘

(thv) Krant Het Nieuwsblad 17 augustus

2020

Groenlandse ijskap gekrompen
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“Er zijn op dit ogenblik weinig in-

woners in onze stad besmet met het

coronavirus en dat is bemoedigend.

Dat hebben we ook te danken aan

onze gezamenlijke inspanningen.

Leuven heeft de voorbije maanden

getoond dat we deze moeilijke situ-

atie aankunnen: door samen te wer-

ken en zorg te dragen voor elkaar.

We hoopten om snel het normale

leven te kunnen hervatten. De rea-

liteit is dat we opnieuw een moei-

lijke periode doormaken. Maar ik

ben er van overtuigd dat we er sa-

men uitkomen. Ik roep alle Leuve-

naars op om vol te houden. Blijf oog

hebben voor elkaar. Vraag hulp als

je die nodig hebt. Het stadsbestuur

staat klaar, samen met heel wat me-

dewerkers, vrijwilligers, zorgver-

leners en organisaties om je te on-

dersteunen.

Jullie kregen een bubbelboekje toe-

gestuurd. Dit is belangrijk bij con-

tactopvolging. Door bij te houden

met welke mensen je contact hebt

gehad, kan bij besmetting iedereen

snel op de hoogte gebracht worden.

Zo kunnen we het virus indijken.

Gebruik het als geheugensteuntje

voor jezelf en als bescherming voor

anderen.

Zorg voor mekaar, volg de maatre-

gelen en help het virus bestrijden.

Samenkunnenweditaan.“

Namens het stadsbestuur,

Mohamed Ridouani, Burgemeester

Vragen

Alle federale maatregelen en alge-

mene informatie over het coronavi-

rusvindjeop:

www.info-

coronavirus@health.fgov.beofop

080014689

De gevolgen voor Leuven kan je na-

kijkenop:

www.leuven.be/coronavirus

Wie vragen heeft, kan contact ne-

men opnemen met het informatie-

centrumvandestadop:

0800 16 916 of corona@leuven.be

Het is open van maandag tot vrijdag

tussen9.00en16.30uur.

Je vindt informatie over het corona-

virus inverschillendetalenop:

www.integratie-inburgering.be/-

corona-meertalige-info.

Deel de link met je anderstalige

vriendenenfamilie.

Leuvenhelpt

Veel mensen kunnen in deze moei-

lijke tijden steun gebruiken. Te-

gelijk willen heel wat Leuvenaars

hulp bieden. Het platform ‘Leuven

helpt’ brengt mensen die hulp no-

dig hebben in contact met vrijwilli-

gersdiehenondersteunen.

Wie hulp of ondersteuning kan ge-

bruiken,kandaarvia:

www.leuven.be/leuvenhelpt , via

leuven.helpt@leuven.be of op 0800

16916omvragen.

Ga zeker ook eens na of iemand in

je omgeving hulp kan gebruiken.

De stadbehandelt alle vragenmetde

nodigediscretie.

Wie hulp kan bieden kan dat via de-

zelfdeweglatenweten.

LEUVEN IN CORONATIJD

DonBoscoKessel-Lo

VerledenweekteHeverlee

Zoals uitgenodigd in de kerk, zijn

we met een veertigtal mensen een

dagje samen geweest te Heverlee om

eenstepraten.

Hoe gaan we het aan boord leggen om van

onze Don Boscogemeenschap een levende

gemeenschap van christene mensen te ma-

ken?

Het was effenaf een zeer, zeer

deugddoende dag! Voor zover we de

gedachten van de deelnemers kon-

den oppikken, waren ze allen zeer

opgetogen.

Als eerste gedachte werd vooropge-

steld: dat het een feit is dat de pries-

ters gans de parochie niet kunnen

bereikenofbeïnvloeden.

Dit toch te denken of te willen berei-

ken zou blijk geven van pretentie

of hopeloze naïveteit. Zelfs moesten

ze het kunnen, zou zulks nog tot

valse toestanden aanleiding geven.

Want het christelijk getuigenis in

de parochie moet en mag niet enkel

door de priesters gegeven worden,

maar door allen, het is de taak van

de leken. Een parochie is inderdaad

niet de priesters die instaan voor

mensen waarvan sommigen gelo-

vigzijnenandereniet.

Een parochie is een gemeenschap

(van leken en priesters) die samen

verantwoordelijk zijn voor mekaar.

De kerkwerking, waarmee we korte-

lings willen starten, zal de leken de

kans geven hun verantwoordelijk-

heidoptenemen.

Deze kernen zouden de middelen

zoeken hoe we van de parochie een

levende gemeenschap kunnen ma-

ken in groeiend geloof en uitstra-

lendeliefde.

Om de samenspraak gemakkelijk

te maken zou men elke dinsdag-

avond hierover kunnen praten (be-

denkingen, voorstellen, opwerpin-

gen, enz.) ten huize van ... de pries-

ters,Koetsweg15.

Iedereen welkom! Als men hierover

eens liever praat, alleen of in de

huiskring:mensprekehetaf!

Parochieblad 30 januari 1966

Deenigewaarborgtot lukken

van elke apostolische werking in de

parochie, dus ook van kerkwerking

is het geloofsleven van de christelij-

ke gemeenschap. Als de christenen

niet van uit een doorleefd geloof le-

ven zullen ze ook weinig of niets

kunnendoorgeven.

Ook hier biedt de kernwerking vol-

le kansen: nl. door de maandelijkse

samenkomsten van alle christelijke

gezinnen die zich mee verantwoor-

delijkwillenvoelen.

Op deze vergadering zal aan de

leken een diepere geloofsvorming

moeten gegeven worden. Dit zal

doordepriestersgebeuren.

Aldus komt men ook tot een ge-

zonde verdeling der taken tussen de

priesters en leken: de priesters vor-

men de leken, die op hun beurt,

vanuit hun eigen geloofsleven, in

dewereldgetuigen.

Hierover kan men, zoals gezegd,

elke dinsdagavond verder komen

praten, na de avondmis, ten huize

vandepriester,Koetsweg15.

Samen praten is opbouwend wer-

ken. Achter de rug praten, is afbre-

kendwerken.

Parochieblad 13 februari 1966

Verheugendnieuws

Eindelijk is de grond, die aange-

kocht is om een kerk te bouwen,

hiertoe vrijgekomen. Tot nog toe

was de grond, door 'n KB bestemd

om woningen van de "Kleine Land-

eigendom" op te bouwen. Dit is nu

gewijzigd en daardoor zal de grond

een bestemming van openbaar nut

kunnen krijgen, t.t.z. om een kerk

optebouwen.

Na al de jaren dat de parochie aan

een kerk denkt, is dit zeker een

zeer belangrijke stap voorwaarts.

Nu kan er definitief verder gewerkt

worden. Er zijn natuurlijk nog een

heleboel moeilijkheden. Hierover

spreken we u liever als ze opgelost

zijn, dat is heel wat aangenamer!

Intussen kunnen we in alle geval

verder ons best doen om een échte

parochie van levende stenen te wor-

den: mensen die, zoveel ze kunnen:

meewerken, meesparen en meezoe-

ken.

Parochieblad 13 februari 1966

Uit ons rijke parochieleven
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