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Viering Maria ten hemelopneming

16augustus2020

Inleiding

Op 15 augustus vieren we Maria-

Tenhemelopneming.

Op die dag werd Maria volgens de

traditie in de hemel opgenomen.

Het is niet geweten hoe Maria ge-

storven is. Volgens sommige bron-

nen gaat Maria na de kruisdood van

haar zoon met Jezus’ lievelings-

apostel Johannes naar Efese en zou

zedaargestorvenzijn.

Andere aanwijzingen geven aan dat

Maria in Jeruzalem bleef en daar is

overleden.

De traditie vertelt dat de apostelen

bij Maria’s overlijden door enge-

len op wolken naar het sterfhuis

werden gevoerd. Daar woonden ze

het sterven van Maria bij. Toen ze

de volgende dag het graf bezochten

was dat leeg. Wel hing er een heer-

lijkegeurvanbloemen.

Er was maar een conclusie moge-

lijk: Maria was ‘ten hemel opgeno-

men’.

Op de iconen gebeurt dat door Jezus

hoogst persoonlijk. Hij draagt een

klein Mariaatje op zijn arm. Het is

een wikkelkind zoals een pasgebo-

ren kind. De windsels zijn als die

van de kerst-icoon en als die in het

graf van de Heer na de verrijzenis.

(https://hermanandriessen.word-

press.com/2012/08/15/maria-ten-he-

melopneming)

Verhaal:Mariaenhaarzoontje

Het zat er altijd al in. Maar wat wil

jeookmetzo’nmoederals ik.

Hij was nog geen twaalf. Ik weet

het nog als de dag van gisteren. He-

lemaal overstuur kwam hij thuis

van school. Hij zag er niet uit,

snotterend met een bloedneus, hui-

lend met een blauw oog. En wit

van woede was hij, tot in het diepst

van zijn ziel verontwaardigd. Stot-

terend kwam het hele verhaal er ten

slotte uit: er was gevochten op het

schoolplein. Een jongetje uit zijn

klas was te grazen genomen door

twee oudere knullen, zomaar ner-

gens om. Het was gewoon getreiter

om te treiteren. En toen moest die

van mij zich er zo nodig mee be-

moeien.

‘Kom eens op!’ had hij geroepen.

‘Dat moet je bij mij eens proberen.’

Met zijn kin omhoog had hij ze zo

zijn wang voorgehouden, klaar om

teknokkenvooreenander.

Hij was natuurlijk geen partij voor

die knullen van de hoogste klas.

Een ram voor zijn kop kon hij krij-

gen. En nog een. Voor hij het wist

lag hij op de grond. En kreeg nog

een paar trappen na ook van die rot-

zakken.

Natuurlijk, het was stom van hem.

Natuurlijk had hij het kunnen we-

ten.

Maar zo is de jongen nu eenmaal.

In dat soort dingen houd je hem

niet tegen. Ziet hij iemand een rot-

streek uithalen, dan springt hij er

meteen bovenop. Dat is hem eigen

en dat heeft hij van geen vreemde,

datheefthijvanmij.

Maar die klappen konden hem niet

eens zoveel schelen, het ergste

vond hij wat zijn meester, zijn

bloedeigenmeester,hadgezegd.

Die zei alleen maar tegen hem:

‘Rustig nou, jongen, wat zou dat

nou? Een beetje pesten en een beet-

je knokken komt overal voor. Daar

kun je wel tegen zijn, maar je moet

er ook tegen kunnen. Zo is het le-

ven nu eenmaal. Wind je maar niet

op. Terug naar je tafeltje en aan je

werk.’

Dat kon hij nu net niet hebben,

dààr was hij echt kapot van. Dat

vond hij erger dan zijn bloedneus

enzijnblauweoog.

‘Dit is toch onrecht, mamma!’ riep

hijmetgroteernstigeogen.

Ik droogde zijn tranen en waste

zijn gezicht. Ik wilde zijn woede

sussen, ik wilde hem troosten, ik

wilde hem zeggen dat hij het zich

nietzomoestaantrekken.

Maar ik kon het niet. Ik vond dat

hij gelijk had, het grootste gelijk. Ik

zag hem zo staan en dacht, jongen,

watstaat jenogtewachten.

Ik heb hem in mijn armen geno-

men en toen hebben we samen een

potjezittenhuilen.

Nu is hij al jaren het huis uit. Hij

is zijn eigen weg gegaan. Een echt

moederskindje is hij beslist niet ge-

worden en eerlijk gezegd ben ik ook

niet zo’n moederende moeder ge-

weest die altijd maar verzorgt en be-

schermt.

Nog steeds is hij iemand die voort-

durend op zoek is naar het gevecht

voor recht. Nog steeds zit hij er-

bovenop als eerlijkheid in het ge-

ding is. Daarin is hij niet tegen te

houden, daarvoor gaat hij door het

vuur. Dat is belangrijker voor hem

dan al het andere, misschien is de

zaak van rechtvaardigheid wel be-

langrijker voor hem dan zijn eigen

moeder.

Ik begrijp het best. Ik ben juist trots

op hem, ik sta vierkant achter hem.

Ik houd van hem zoals hij is, een

integeremandie recht door zee gaat.

Daarin is hij geweldig, dat moet hij

vasthouden, al kost het hem zijn le-

ven.

Toch ben ik juist daarom vaak ang-

stig. Hoe moet dat met hem als het

erop aankomt? Is het dat waard, dat

hij zijn leven op het spel zet? En

hoe moet dat dan met mij en mijn

verdriet?

Daarom denk ik vaak terug aan die

keer dat hij zo kwaad uit school

kwam.

‘Mijn God, bevrijd hem van zijn

botte vijanden, verlos hem van zijn

lijden, laat die beker van ellende aan

hem voorbijgaan. Dat vraag ik U in

Jezus’naam.Amen.

Uit: ‘Als er een God is’ Karel Eykman.

Uitgeverij Piramide Amsterdam/Antwer-

penp86-89

Voorbeden

Marialeeft inelkevrouw

in elke mens die om het even waar

wordt vergeten en over het hoofd

gezien.

Maria leeft in elke vrouw, in elke

mens van wie niemand iets ver-

wacht.

Maria leeft in elke mens die niet be-

rustbijminachtingofonmacht

maar die - tenminste bij zichzelf - de

hoopwakkerhoudt

dat ook een neergeslagen mens ooit

rechtopzal lopen.

Maria leeft in elke mens die weigert

teverlammenindeangst

endurft tegelovenindatwoord:

‘Vrees niet, met jou wil God iets

nieuwsbeginnen.’

Ieder mens kan in zijn/haar leven

de kiemen dragen van een nieuwe

toekomst.

Bezinning

Zij

Zijvolgdehaarzoon.

Zij liet hem worden wie hij worden

moest.

Enluisterde.

Stond sprakeloos. Verloren in de

massa.

Zijn woord heeft zij gekoesterd en

gedragen.

Enheteindeloosherhaald

tot het zo eigen werd als vlees en

bloed.

Dieovergaveheefthetkruis

middenhaarhuisgeplant.

Enopeendaghaarblik

inhetgebrokenlichaam

vanhaarzoongespijkerd.

Tochiszeopgestaan

om naar de plek waar alles doodge-

lopenwas,

terugtegaan.

Tezamenmetdevrouwen.

Zij zag de tekenen, de holte van het

graf,

hetbreekbaar licht

dat anders viel en stenen bleek opzij

terollen.

Geenwonderen.

Maar woorden die tot leven kwa-

men.

Zijdiezekende,

misschien duizend malen overwo-

genhad,

zouzeweerademinblazen.

Alles voor de vergetelheid behoe-

den.

Zou door een vuur gaan als het

moest.

Zou tot het einde van haar dagen

doenwatmoedersdoen.

Eersteenlaatstetoevluchtzijn.

Dezwijgendenabije.

Engeneraties laternog,

thuisbrengen wie durft kind te

zijn.

Hulpelozen, zoekenden en klei-

nen.

KrisGelaude

Slotgebed:

Maria,deweinigekeren

dat we je in het verhaal van jouw

zoonontmoeten

maakjediepeindrukopons.

Je koos niet de gemakkelijkste weg,

Jevolgdejouwzoon.

Ook al was dat niet naar de zin van

jeomgeving.

Jewisthoescherphetaanvoelt

omuitgeslotenteworden.

Zendingenzegen

In vertrouwen ging Maria een weg

van geloof, een weg van overgave en

een weg van krachtig verzet tegen

alles wat de mensen klein houdt en

onrecht aandoet. Vinden we steun

bij elkaar in naam van vader, moe-

der, zoon en geest om met vertrou-

wenookdiewegtegaan.

Slotlied:Tekenenvanhoop

Viering Don Boscoparochie Kessel-Lo -

SamenstellingChrisWillocx
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Laten we getuigen en beloven dat

we ons samen willen inzetten om

Gods droom tot werkelijkheid te

maken.

Ik geloof in God die de wereld heeft

bestemd voor het geluk van de men-

sen. Hij nodigt ons uit om deel te

hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus, die aan

de liefde van God gestalte heeft gege-

ven. Hij heeft zich ingezet om men-

sen te bevrijden. Hij is hierin zo ver

gegaan dat Hij er zijn leven voor

heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds

mensen blijft bezielen en oproepen

om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voet-

sporen treden en die hun daden

richten naar wat Hij heeft voorge-

leefd. Zij zijn het zout der aarde. Zij

zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen

wil ik behoren want ik wil meebou-

wen aan Gods eigen droom:

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde, waar het goed is om te leven

voor allen’.

Uit de viering van 14 juni 2020- Lieve en

Chris–DonBosco

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Woensdag 23 september

VM: De ARK tot 10u

Vrijdag 25 september

9u30 Bar Michotte tot 14 u.

AV: BuurTTeater

Zondag 26 september

11u. Zondagcafé

Maandag 28 september

VM: OKRA-team

AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Woensdag 30 september

VM: De ARK tot 10u

Agenda

Bonzen doen mijn leden.

Mijn hart trilt.

Mijn pen snelt door de schrijfselba-

nen.

Niet snel genoeg,

om de vreugde van mijn liefde

voor Jou te betuigen.

Mijn lief,

ik gloei, tintel

en buitel door de straten,

niet wetend of ik ooit genoeg

kan beschrijven

hoezeer ik Jou bemin.

Jij, mijn teergeliefde,

Jij bent de rode draad

van bloed en tranen

van vreugde en liefde

van de diepe zin

die Jij

in mijn leven brengt.

Ik bemin Je,

mijne Minne

Ik bemin je,

Jij, mijn allergrootste

vreugde!

Zondagsgebed

De zin in het

leven ben je

zelf - bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 september

26ste zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Herdenking Eugène en Luc HAI-

NE.

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 4 oktober

27ste zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Parochiefeest

Voorgangers: Pastor Marcel Doms

en Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 september

26ste zondag door het jaar A

11 u. vormsel zonder viering

Zondag 4 oktober

27ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

DON BOSCO

Zondag 27 september 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Zondag 4 oktober2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 11 oktober 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

De veiligheidsmaatregelen gelden

voor deze viering.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

VIERINGEN

Overzicht programma eerste semes-

ter 2020-2021

De lezingen van het eerste semes-

ter zullen uitsluitend digitaal be-

schikbaar zijn voor de cursisten

van het Algemeen programma en

van de Bijzondere Cyclus van cur-

susjaar 2019-2020. Hiervoor is geen

nieuwe inschrijving nodig.

Er worden tot nader bericht geen

nieuwe cursisten toegelaten.

Voor de lezingen van het tweede se-

mester zal wel een inschrijving no-

dig zijn. Concrete informatie hier-

over volgt in de loop van de maand

november.

De lezingen vinden elke dinsdag-

middag plaats. Aanvang 14 u. Einde

15.45 u.

Opening van het 45ste cursusjaar

Dat gebeurde op 22 september met

een lezing van Luc Ponet over ‘Leu-

ven Orgelstad, met focus op het

Contiusorgel in de Sint-Michiels-

kerk

Volgende lezingen

Dinsdag29september2020

Prof. Bert Cornille: Het Catalaanse

procés d’independència en het mo-

derne Spanje. Over Franco’s scha-

duw, verkiezingen en identiteit

Dinsdag6oktober2020

Dhr. Bart Thieren: Belgoprocess.

Oplossing voor (Belgisch) radioac-

tief afval. Van opwerker naar ver-

werker

Dinsdag13oktober2020

Mevr. Brigitte Herremans: Onmo-

gelijke vrede in Syrië?

Dinsdag20oktober2020

Prof. Jan Van Hove: Trends en uit-

dagingen in de Europese financië-

le sector

Dinsdag27oktober2020

Prof.Paul Enzlin: Een positief ver-

haal over seksueel functioneren en

de seksualiteitsbeleving van oude-

ren

Dinsdag03november2020

Em. Prof. Marc Boogaerts: Stamcel-

len: feiten en fictie

Dinsdag10november2020

Prof. Pieter Bergé: Wie schreef het re-

quiem van Mozart?

Dinsdag17november2020

Prof. Bart Preneel: Cryptomunten

en blockchains. Kunnen crypto-

munten onze euro’s vervangen?

Dinsdag24november2020

Prof. Hylke Vandenbussche: Euro-

pa: Waar ga je heen? Brexit en an-

dere schokken.

Dinsdag01december2020

Dhr. Luc Vankrunkelsven: Coro-

na, afname biodiversiteit en Bra-

ziliaanse Cerrado. Wat hebben wij

daarmee te maken?

Dinsdag08december2020

Prof. Geert Deconinck: Elektrici-

teitsvoorziening in het volgende de-

cennium: decentraal en datagedre-

ven

Dinsdag15december

Prof. Els De Vos: Toekomstige

woonvormen in Vlaanderen

Opgelet: Kerstvakantie - Geen le-

zing op de dinsdagen 22 en 29 de-

cember 2020

Dinsdag05 januari2021

Em. Prof. Ignace Bossuyt: De Symp-

honie fantastique (1930) van Hector

Berlioz, een muzikale autobiogra-

fie

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD Leuven

WENS

Ik wens je

een morgen vol verwachting

een middag vol verrukking

een avond vol vervulling

en een nacht vol dank.

(Keltisch gebed)
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Tot 15 oktober kun je je gebedska-

lender voor volgend jaar bestellen

tegen maar 11 euro. (Nadien kost hij

15euro.)

Je kunt de kalender op 2 manieren

bestellen:

* Schrijf 16 euro (11 euro + 5 euro

verzendkosten) per gewenst exem-

plaaroveroprekeningnummer

BE61.2200.9717.2717 van Uitgeverij

Halewijn Voor 15 oktober 2020. Ar-

tikelcode788.

Vermeld bij elke mededeling duide-

lijk het aantal exemplaren en ‘ge-

bedskalender2021’

De kalender wordt je, bij bestelling

via Halewijn op deze manier toege-

stuurd bij verschijning, in oktober

2020.

*Je kan je gegevens: naam – straat -

postcode – gemeente - e-mail – tele-

foon – aantal exemplaren – datum

– handtekening, doorgeven aan een

liturgisch centrum of boekhandel.

Hetdichtstbijzijndevooronsis:

Castrum, Liturgisch centrum Abdij

vanKeizersberg

Mechelsestraat 202 – 3000 Leuven

Telefoon016/310065

castrum@keizersberg.be

Gebedskalender 2021

Leuven: kandidaten gezocht voor

stadslandbouw

De stad en het OCMW Leuven stel-

len tien stukken grond ter beschik-

king voor stadslandbouwprojecten.

Wie wil boeren in de stad, kan zich

kandidaatstellenbijde

Voedings- en Landbouwadviesraad

VLAR

Tel.016372175

E-mail: Tessa.avermaete@kuleu-

ven.be

Projecten die duurzaam, econo-

misch haalbaar en vernieuwend

zijn, en een meerwaarde betekenen

voor de lokale gemeenschap, ko-

men in aanmerking. Dat meldt stad

Leuven.

‘We hopen zo het aandeel van lo-

kale producten op te krikken, maar

ook iedereen met interesse in duur-

zame voeding en landbouw in Leu-

ven de kans te geven om daarmee

aan de slag te gaan’ zegt schepen

van Landbouw en Consumptie, Da-

vidDessers.

De stad biedt de kandidaten ook

gratis advies aan van landbouwcoa-

ches.

Kandidaten kunnen tot 15 oktober

2020 een projectvoorstel indienen

bijhetAGSL.

AGSL Autonoom Gemeentebedrijf

StadsontwikkelingLeuven

Professor Roger Van Overstraeten-

plein1,3000Leuven

016 27 26 77 email: agsl@leuven.be

Website:www.agsl.be

(dkr) Dagblad Het Nieuwsblad van 2 sep-

tember 2020

STAD ZKT BOER

Eerst zien en dan geloven! Hoe

vaak al hebbenwedat niet gezegd of

althans gedacht? Beloftes zijn im-

mers maar waar, als ze worden ge-

houden. Er bestaat zoiets als ge-

zond wantrouwen. Dat wantrou-

wen is evenwel slechts gezond, als

het niet alle vertrouwen uitsluit.

We kunnen geen samenleving op-

bouwen en onderhouden, als we

elkaar niet enigermate kunnen en

mogen vertrouwen. Wantrouwen

mag niet meer zijn dan de waak-

hond van het vertrouwen. Niet al-

leen over beloftes zijn we vaker

wantrouwiger dan nodig. Ook over

feiten zijn we dat. Ongelovige Tho-

mas was ook zo: eerst zien en dan

geloven! Tot zijn scha en schande

- het is hem vergeven – stelde hij

vast dat geloven zonder zien ook

oké was. Geloven zonder zien moe-

tenweopvelevlakken.

Ophetvlakvanwetenschap:

ikkannietalleszelf ‘zien’.

Ophetvlakvanrelaties:

zondervertrouwengeenliefde.

Ophetvlakvanreligie:

geloven is allereerst vertrouwen.

Ophetvlakvanengagement:

zonderdurfdoejeniets.

Soms moet je eerst geloven om te

zien, zelfs om te kunnen zien. Aan

degrondslagvanveel

ligt geloof in de zaak. Aan de grond-

slag van leven ligt geloof in jezelf

enelkaar.

Mark Van de Voorde

Ter bezinning

3FEDERATIE FRANDO

“Waar ik aangeraakt werd ging ik

engaik“

En die ervaringen kwamen in een boek te-

recht.

Sinterklaas

De enigste heilige waar ik echt in

geloofd heb was Sinterklaas. En

hebben ze die nu toch niet van de

lijstgeschrapt !

Als kind heb ik nooit een Sinter-

klaas gezien. Hij behoorde alleen

tot de verbeelding, juist zoals God.

En juist dat vond ik er zo gewel-

dig aan. Dagen voor de 6e december

konden de volwassenen ons jennen

met het al of niet komen van sinter-

klaas en zijn zwarte piet met zijne

zak! “Zijt maar braaf, of hij steekt u

inzijnzak!”

Maar, goddank, we kregen ze nooit

te zien. Ze behoorden tot het rijk

vandeniet-grijpelijkedingen.

’s Avonds zetten we onze kloon aan

de stoof met een wortel voor zijn

ezel en ’s morgens was de wortel

weg en lag er een appelsien en nog

zo wat. Nooit veel. Maar er was niet

veelnodigomeenfeest tezijn.

Nadat ik al een tijdje wist wie sinter-

klaas was, zweeg ik in alle talen en

hield me van den domme. Ik moest

anders eens niets meer krijgen. Als

ons moe naar de markt geweest was

in Herentals, de weken voor sinter-

klaas, doorzocht ik alle kleerkasten

tot ik de sinterklaas had gevonden.

Maar eigenlijk was de charme er af.

Later heb ik vele malen sinterklaas

gespeeld. Plezant spel: als verklede

bisschop de mensen, die u niet ken-

den, met hun voeten spelen. Maar

het was maar spel, geen mysterie

meer.

Zo heb ik eens sinterklaas gespeeld

voor de Vriendenkring van Casa-

blanca. Roger was me komen vra-

gen of ik niet een sinterklaas kon

bezorgen. Ikzeiprompt ja, dat ikdat

wel zou doen. Later dacht ik dat hij

een kostuum kwam vragen, maar

nu dierf hij niet meer terug. De pas-

toor van Don Bosco sinterklaas bij

al die socialistische gezinnen!! Het

schijnt dat er in het bestuur van

de Vriendenkring een aardig eitje is

gepeld en dat Roger ferm naar zijn

voeten heeft gekregen. Ik had er wel

lol in !

In de late namiddag, geflankeerd

door Louis van der Meersch, de

voorzitter en Albert Aga, de secre-

taris, ben ik, sinterklaas, verschil-

lende gezinnen gaan bezoeken, met

de nodige zever van “braaf zijn,

hé menneke!” Meestal moesten we

een borrel drinken en om die op

een treffelijke manier tussen mijn

baard te krijgen, dat was geen klein

kunstje. ’s Avonds laat, rond 11 uur,

vonden die mannen niets beter dan

nog naar Fred Vansina, de toen-

malige schepen in Kessel-lo en ei-

genlijk de burgemeester, te trekken.

Diens verbazing was groter dan die

vandekinderen!

Nadien heb ik enkele foto’s ge-

zien: scheve mijter, hangende baar-

d, enz. – niets om aan ons moe-

der te laten zien – plezant, zot-

temansspel, maar: heiligschennis!

Het jaar daarop was het opnieuw de

echte sinterklaas van elk jaar, Louis

van der Meersch. Ik ben naar de

Vriendenkring getrokken, een pint

meegedronken en ik moest bij sin-

terklaas komen en op mijn knie-

ën vergiffenis vragen omdat ik hem

dat toen gelapt had. Ik heb dat ook

heel berouwvol gedaan. En ik kreeg

van zwarte piet een klein koperen

kruisbeeldje, door hemzelf gecise-

leerd. Mooi en ontroerend. Spijtig

dat ikdatnietmeerheb.Dathadnog

iets ontroerends omdat het door ge-

wone volksmensen gespeeld werd.

Maar niets meer van het heilige en

onbereikbare van de sinterklaas in

mijnkindertijd.

Plezant ook was sinterklaas spelen

voor de jongens en meisjes van de

Chiro en dan de leidsters plagen.

Ze wisten allemaal wie sinterklaas

was, de Modest natuurlijk! Maar

het moest maar eens niet waar zijn.

Despanningvanhetspel.

Bij de Chiro moest ge natuurlijk

goed opletten! Die mannen dierven

de poten van onder uwe stoel za-

gen, zodat ge met al uw bisschop-

pelijke waardigheid tegen de vlakte

ging. Tot groot uitbundig jolijt van

al die kadeeën. Plezant spel! Maar

datwashet!

Zo ging ik sinterklaas spelen voor

de gezinnen van het Haesveld. Roos

had me gevraagd om Bram te over-

halen zijnen tutter af te geven. Het

ventje was al een jaar of vier en Roos

vond dat het al welletjes was met

die tutter. Ik zag daar zeer tegen-

op, een buitenaards gezag gebrui-

ken als tussenkomst: nee, ik doe

het niet! Wat gebeurt er? Die klein

mannen komen één voor één bij

sinterklaas, en Bram ook en, jando-

rie, hij geeft toch wel zijn tutter af

zeker! Ikwasernietgoedvan!

Na de sessie ging ik me omkleden

en kwam langs een andere deur

binnen maar de kleine Bram had

de meest ontgoochelende teleur-

stelling van zijn leven opgelopen!

“Er is geen sinterklaas! ’t Is de Mo-

dest!” Hij had zijn tutter zo maar

aan de Modest gegeven. Dat manne-

ke en ik ook, we waren er echt niet

goed van. Ik heb toen gezegd en ge-

daan: “ik doe zoiets nooit meer!”.

Het is puur heiligschennis!, ont-

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

wijding van wat een heilig mysterie

zou kunnen zijn. Spel, kadootjes,

reclame, commercie enz., al wat ge

wilt, maar mij niet meer gezien, ze-

ker niet als ik denk aan mijne sin-

terklaas, die ik, goddank, nooit ge-

zien heb en evenals God, behoort

totmijngoddelijkeverbeelding.

Enhetwezeenblijvezo!Amen!

UIT ONS RIJKE PAROCHIEVERLEDEN - Don Bosco

Een schoenlapper vroeg eens aan

een rabbijn: ‘Wanneer moet ik mijn

ochtendgebedbidden?

Mijn klanten zijn arme mensen die

het met één paar schoenen moeten

stellen. Ze brengen ze ’s avonds laat

en de hele avond en een stuk van

de nacht ben ik ermee bezig. Vaak

ben ik ’s ochtends nog aan het her-

stellen, want ik wil de schoenen ze-

ker klaar hebben tegen dat ze gaan

werken. Wanneer moet ik dan mijn

ochtendgebedbidden?

‘Hoe heb je dat probleem tot nog toe

opgelost?’vroegderabbijn.

‘Soms rammel ik mijn gebed snel

af, maar dat geeft me een schuldge-

voel. Soms laat ik het gebedsuur ge-

woon voorbijgaan, maar dan voel

ik mij niet op mijn gemak. En ie-

der keer als ik mijn hamer op een

schoen laat neerkomen, hoor ik

mijn hart zuchten: ‘Wat voor suk-

kel ben ik toch, dat ik net eens mijn

ochtendgebedkanbidden.’

‘Wel’, zei de rabbijn. ‘Ik denk dat

God die zucht misschien wel hoger

aanslaatdaneengebed.’

naar een joods verhaal

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Gebed van een

schoenlapper
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Kerk in Nood ondersteunt het werk

van de Kerk tijdens de coronapan-

dem

Corona is niet alleen maar een me-

disch, maatschappelijk of econo-

misch probleem, het is ook een

pastoraal probleem. De wereldwijd

actieve pauselijke stichting en ka-

tholieke hulporganisatie Kerk in

Nood heeft sinds het uitbreken

van de pandemie talrijke solida-

riteitsbetuigingen van projectpart-

ners overal ter wereld gekregen,

maar ze werd ook op de hoogte ge-

bracht van de toenemende noden en

de heldhaftige inzet van priesters

en kloosterlingen in de strijd te-

gen het coronavirus. Als antwoord

daarop heeft de hulporganisatie een

speciaal programma in het leven ge-

roepen om deze inzet te versterken.

Tobias Lehner heeft met Regina

Lynch, verantwoordelijke van de

projectafdeling van Kerk in Nood,

gesproken over de actuele hulp-

maatregelen en over de inzet van de

Kerkindecoronacrisis.

Welke noden worden door de

projectpartners van Kerk in

Nood tijdens de coronacrisis

het vaakst aangehaald?

Van onze projectpartners in Afri-

ka, Azië, Latijns-Amerika en Cen-

traal- en Oost-Europa krijgen wij

niet bijzonder veel berichten die be-

trekking hebben op medische no-

den en behoeften, maar veeleer op

de uitwerkingen die de opgelegde

beperkingen op het dagelijkse leven

van de Kerk hebben. De regeringen

van de meeste landen waar Kerk in

Nood de lokale Kerk ondersteunt,

hebben dezelfde beperkingen opge-

legd die ook hier in de donorlan-

den gelden. Dit betekent met ande-

re woorden een verbod op openba-

re bijeenkomsten, ook Misvierin-

gen, en een sluiting van de scho-

len. Verderwordt ook benadrukt dat

steeds meer mensen moeilijkheden

ondervinden om in hun levenson-

derhoud te voorzien omdat ze geen

inkomen meer hebben. In vele van

die landen zijn de christenen in

de minderheid – waarbij ze soms

ook worden vervolgd – en behoren

ze tot de onderste lagen van de sa-

menleving. De Kerk wordt vooral

bijzonder hard getroffen door het

feit dat er geen openbare Misvierin-

gen mogen plaatsvinden en dat er

geen mogelijkheid bestaat om in de

parochies de gebruikelijke pastora-

le en sociale programma’s te orga-

niseren. In vele van onze partner-

landen zorgde de collecte tijdens de

zondagsmis ervoor dat de geloofs-

gemeenschap kon overleven. Het

geld dat bij de collecte wordt op-

gehaald – en dat vaak wordt ver-

vangen door giften in natura, zo-

als kippen, groenten, rijst enz. –

zorgt ervoor dat de priester iets te

eten heeft, de in de parochie actie-

ve kloosterzusters kan betalen en

brandstof voor zijn motorfiets kan

kopen om de zieken te kunnen be-

zoeken of dat hij nog een weinig

geld overhoudt om de armste paro-

chianentehelpen.

Welke zijn de centrale thema’s

van de hulpverlening van Kerk

in Nood met betrekking tot de

pandemie?

Als pastorale hulporganisatie wil

Kerk in Nood de lokale Kerk onder-

steunen om haar voornaamste taak

te vervullen, namelijk Gods Lief-

de en Gods Woord naar de mensen

brengen en ervoor zorgen dat ze bij

de vervulling van die opdracht niet

wordt gehinderd door een gebrek

aan financiële middelen. Dat bete-

kent dat wij middelen ter beschik-

king stellen om in het levensonder-

houd te voorzien van de priesters

en van de kloosterzusters in de ac-

tieve en de contemplatieve gemeen-

schappen. Wij blijven ook de pries-

terseminaries ondersteunen, aan-

gezien in vele gevallen ook de semi-

naristen het uitgaans- en contact-

verbod moeten naleven en hun rec-

tor niet over de noodzakelijke mid-

delen beschikt om hen te onder-

houden. Zo heeft de rector van het

priesterseminarie in Goma, in de

Democratische Republiek Congo,

bijvoorbeeld, zich met een hulp-

kreet tot ons gewend omdat hij niet

langer op de lokale bevolking kan

rekenen om levensmiddelen voor

de seminaristen te krijgen. In an-

dere landen, bijvoorbeeld in Chi-

li en in Oekraïne, hebben wij fi-

nanciële middelen ter beschikking

gesteld voor mondmaskers en be-

schermende kledij voor priesters,

zusters en seminaristen, die nog al-

tijd bezoeken brengen aan hun pa-

rochianen, in het bijzonder aan de

zieken en stervenden. Opdat de Hei-

lige Mis en de Boodschap van het

Evangelie door middel van televisie

of radio tot bij de gelovigen thuis

zouden worden gebracht, hebben

wij daarnaast ook de daartoe nood-

zakelijke technische uitrusting ge-

financierd. Ter ondersteuning van

de christenen in Syrië, die na negen

jaar oorlog sowieso vechten om te

overleven, starten wij met een spe-

ciaal noodhulpprogramma dat elk

gezin in staat stelt om levensmid-

delen en beschermende uitrustin-

gen te kopen. Ook in Pakistan, een

ander land waar de christenen met

discriminatie en soms ook met ver-

volging wegens hun geloof af te re-

kenen hebben, werken wij aan een

noodhulpprogramma. Uit dit land

krijgen wij namelijk berichten dat

de christenen daar geen staatssteun

krijgen.

Kerk in Nood heeft een hulp-

programma uitgewerkt zodat

priesters en kloosterlingen de

gevolgen van de coronacrisis

kunnen dragen. Welke hulp-

maatregelen werden tot nu toe

in de praktijk omgezet en wel-

ke zijn de volgende stappen?

Dankzij de gulheid van onze wel-

doeners hadden wij de mogelijk-

heid om sinds maart meer dan

385.000 misintenties ter waarde van

ruim 3,1 miljoen euro aan meer dan

10.500 priesters door te geven. Meer

dan de helft van die misintenties

kwamen de Kerk in Afrika ten goe-

de. In dit continent blijft de Kerk

weliswaar verder groeien en nemen

de priesterroepingen toe, maar de

Kerk wordt daar ook met de uit-

daging van een steeds agressievere

vorm van de islam geconfronteerd

enkrijgt daarnaast af te rekenenmet

nog andere conflicten en met na-

tuurrampen. Tot nu toe hebben we

de belofte gedaan om zowat 800.000

euro bestaanshulp voor klooster-

zusters in alle delen van de we-

reld ter beschikking te stellen en

wij krijgen onophoudelijk nieu-

we aanvragen. Deze vorm van on-

dersteuning heeft altijd al bijzon-

der centraal gestaan in onze hulp

voor Centraal-en Oost-Europa en

in het bijzonder ook voor Latijns-

Amerika. Daar vervullen de kloos-

terzusters talrijke taken. Ze geven

catechismusonderricht en bereiden

de gelovigen in afgelegen gebieden

voor op de sacramenten. Daarnaast

bekommeren ze zich ook om wees-

kinderen, bejaarden die door ieder-

een in de steek worden gelaten en

meisjes die in de prostitutie wer-

den gedwongen. Een van de gevol-

gen van de Covid-19-crisis bestaat

erin dat nu voor het eerst ook bis-

dommen om hulp verzoeken die

zich tot nu toe zonder onze onder-

steuning konden redden. Een voor-

beeld hiervan is het bisdom Kam-

janets-Podilsky in Oekraïne, waar

de zusters normaliter door de pa-

rochiegemeenschappen worden be-

taald. Omdat er geen zondagsmis-

sen zijn en de collecten dus niet

worden gehouden en omdat de ge-

lovigen hoe langer hoe armer wor-

den, kan de bisschop de zusters niet

langer ondersteunen om in hun

meest levensnoodzakelijke behoef-

tentevoorzien.

Hoe staat het met de hulp in

Azië, waar de coronapandemie

begon?

De aartsbisschop van Chittagong in

Bangladesh heeft ons een dringend

hulpverzoek gestuurd om de kloos-

terzusters te ondersteunen die in

zijn aartsbisdom werken. Aange-

zien de scholen en opvanghuizen

gesloten zijn, kunnen de zusters

hun levensonderhoud niet verdie-

nen. Nog voor de crisis uitbrak, vol-

stond het kleine bedrag dat de ge-

lovigen voor het levensonderhoud

van de zusters konden bijdragen

niet, maar inmiddels is de toestand

echt dramatisch. In Mymensingh,

eveneens in Bangladesh, hebben de

zusters van het Heilig Kruis sa-

men met de bisschop alle beschik-

bare geld gebruikt om de noodlij-

dende mensen te helpen. De zusters

moeten echter ook zelf overleven

en daar kan Kerk in Nood te hulp

komen. Net als vele kloosterzus-

ters in de ontwikkelingslanden on-

derwijzen de zusters van het Hei-

lig Kruis in normale omstandighe-

den het Evangelie en brengen ze de

mensen ook de noodzakelijke vaar-

digheden bij om uit hun schrijnen-

dearmoedetekunnengeraken.

Kerk in Nood staat vanaf het

prille begin niet alleen de actie-

ve maar ook de contemplatieve

kloostergemeenschappen bij.

Hoe ziet hun situatie er nu uit?

Inderdaad. We mogen ook de zus-

ters van de contemplatieve orden

niet vergeten. Ze hebben vol en-

thousiasme deelgenomen aan onze

gebedscampagne die we bij het be-

gin van de coronapandemie hebben

opgestart. Om te overleven zijn ze

aangewezen op hun eigen initia-

tieven, die hen in staat stellen om

een klein inkomen te verwerven.

De karmelietessen in Santa Cruz

(Bolivia), bijvoorbeeld, hebben het

ook in betere tijden al bijzonder

moeilijk om te overleven door het

bakken van hosties voor de Heili-

ge Mis. Wegens de opgelegde be-

perkingen is er nu echter helemaal

geen vraag naar hosties, zodat het

aartsbisdom van Santa Cruz Kerk in

Nood heeft verzocht om de zusters

tehelpen.

Het is onze bedoeling die projec-

ten verder te zetten om de priesters

en de zusters ook in de komende

maanden te blijven ondersteunen.

Want zelfs indien in enkele landen

de openbare diensten langzaam op-

nieuw zullen mogen plaatsvinden,

zal de economische toestand verder

verslechteren en zal er meer dan

ooit nood zijn aan onze hulp. In an-

dere landen woedt de pandemie nog

altijd inallehevigheid.

Welk project heeft een bij-

zondere indruk op u gemaakt

wegens de manier waarop

priesters en kloosterlingen de

strijd tegen de coronapande-

mie aanbinden?

De priesters in het bisdom Doli-

sie, in de Republiek Congo, bij-

voorbeeld, die de misintenties die

ze van ons hadden gekregen met

hun arme parochianen hebben ge-

deeld. Ik ben evenzeer heel erg on-

der de indruk van de toewijding

van talrijke kloosterzusters die on-

danks alle risico’s die ze daardoor

zelf lopen hun werk toch blijven

voortzetten. Een voorbeeld daarvan

zijn de zusters van de congrega-

tie “Hermanas Sociales” in Cuba.

Met inachtneming van de opgeleg-

de beperkingen vinden ze niette-

min mogelijkheden om hun pas-

toraal werk te blijven doen. On-

danks alles blijven ze voor bejaar-

de mensen zorgen en zich voor

daklozen inzetten. Daarnaast zijn

er ook de studenten van het pries-

terseminarie Sint-Petrus en Sint-

Paulus in Burkina Faso, van wie

de gezinnen door de terreuraansla-

gen intern werden ontheemd. Nu

hebben ze een van hun professo-

ren verloren, die aan de gevolgen

van de virusinfectie is overleden

en bovendien zijn vier van hun

medestudenten besmet. We hebben

hen en hun gezinnen geholpen en

ondersteunen nu een programma

dat erop gericht is de andere semi-

naristen tegen het coronavirus te

beschermen. Het is ook bijzonder

indrukwekkend hoeveel creativiteit

de Kerk in deze crisis aan de dag

legt. Van bij het begin van de pan-

demie was het voor bisschop Dode

Gjergji in Kosovo duidelijk dat hij

ondanks het verbod op openbare

erediensten toch alles in het werk

moest stellen om zijn gelovigen te

bereiken. Hij verzocht ons om de

technische uitrusting voor de uit-

zending van de zondagsmis van-

uit de Moeder-Teresa-kathedraal in

Priština te financieren. We waren

blij dat we hem hierbij konden on-

dersteunen en heel onlangs liet hij

ons weten dat tijdens de online-

uitzending van een Heilige Mis in

het Albanees meer dan 50.000 men-

sen hadden ingelogd. In deze tij-

den mogen we de mogelijkheden

van de media niet onderschatten. In

Afrika, waar we verscheidene initi-

atieven van Radio Maria ondersteu-

nen, moedigt de Kerk de katholieke

gezinnen aan om in deze crisispe-

riode van de coronapandemie uit te

groeien tot een huiskerk en nog in-

tensieversamentebidden.

Kerk in Nood is een pastorale

hulporganisatie. Tijdens deze

coronacrisis situeren de noden

zich volgens de publieke waar-

neming op humanitair en me-

disch gebied. Hoe kunnen bei-

de doelstellingen worden ver-

zoend?

Hoewel een medische en in talrijke

landen ook een humanitaire reactie

op de coronacrisis absoluut nood-

zakelijk is, zijn hiervoor in eerste

instantie de lokale burgerlijke over-

heden verantwoordelijk. Wij weten

dat dit in vele landen waarin Kerk

in Nood hulp biedt echter niet het

geval is en dat het in plaats daar-

van niet-gouvernementele organi-

saties en de Kerk zijn die deze taken

uitvoeren. Hoewel ook de dienst

van de naastenliefde of van de dia-

conie (het zich dienstbaar opstel-

len) deel uitmaakt van de kerkelij-

ke diensten, is de pastorale zorg

toch van groter belang. In deze tij-

den van crisis hebben de mensen de

Kerk meer dan ooit nodig. Ze heb-

ben angst en weten niet wat de toe-

komst zal brengen. De Kerk troost

hen en biedt hen zowel spirituele

als materiële hulp, die niet alleen

hun eigen geloofsgemeenschap ten

goede komt maar het hele volk van

God. We hebben net bestaanshulp

voor vier bejaarde en zieke domini-

canessen in de Servische stad Subo-

tica geregeld. Hun moeder-overste

schrijft ons: “De mensen in Subo-

tica zijn heel dankbaar voor de aan-

wezigheid van de zusters, omdat ze

een teken zijn van Gods Liefde voor

de mensen, een symbool van het

eeuwigeleven.”

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB
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Leuven

LANG LEVE DE OPTIMISTEN

De gelukkige mensen moet je

zoeken onder de optimisten.

De optimisten hebben er ver-

stand van om gelukkig te zijn,

omdat ze weten te kijken naar

de 'goede kanten' van het le-

ven. Ze scheppen overal een

sfeer van vertrouwen en frisse

levensvreugde.

PhilBosmans

MET CREATIVITEIT EN GODSVERTROUWEN TEGEN DE CRISIS
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