
Julliezijnhetzoutvandeaarde.

Maar als het zout geen kracht meer

heeft,waarmoet je het danmee zou-

ten?

Het dient alleen nog maar om weg-

gegooid en door de mensen vertrapt

teworden.

Jullie zijn het licht van de wereld.

Een stad kan niet verborgen blijven

alszebovenopeenbergligt.

Je steekt een kaars niet aan om haar

onder een tafel te zetten, maar je zet

haar op een tafel, en dan schijnt ze

vooralleninhuis.

Laat zo jullie licht schijnen voor de

mensen, opdat ze jullie goede wer-

ken zien en jullie Vader in de hemel

verheerlijken.

Matteüs 5, 13-16 - Zout en licht - Dichter

bij de tijd (Bewerking: C. Leterme)

KALENDERBLAADJE

Waarkanikslapenvannacht

Denkenaanniets

Waarikwoonzie ikalles

Watiknietwilzien

Inelkekamerindithuis

Inalleswathier is

Zieikjouvoormij

Metmijnogendicht.

Zie jouweerspeleninhetzand

Alleenmetjeverbeelding

Bouwdejijkastelen

Leefdeinjeeigenwereld

Maarinelkestraat indezestad

Waarikookben

Inallemensendiejijkende

Hooriknujouwstem.

Stef Bos

Enikverlangnaardedagen

Datjenietsenniemandwas

Tekleinomheeldewereld

Teveroveren

Ikzoumijnlevengeven

Omnogeenkeervooreendag

Hetlichttezieninjouwogen.

Waarkanikslapenvannacht

Wiehoudtmijvast

Als ikweerval inhetverleden

Ineenbodemlozeleegte

Energaatgeendagvoorbij

Dezelfde film draait in mijn hoofd

Jij ligtweerloos inmijnarmen

Jouwogenzijngebroken

Enuitgedoofd.

Enikverlangnaardedagen

Toenjenietsenniemandwas

Te klein om heel de wereld te vero-

veren

Ikzoumijnlevengeven

omnogeenkeervooreendag

het lichttezieninjouwogen

Zenoemenjoueenkoning

Zenoemenjoueenbedelaar

Zenoemenjeeenheilige

Zenoemenjeeenlasteraar

Zenoemenjoueenheld

Zenoemenjoueenleugenaar

Zenoemenjoueendromer

Enzenoemenjoueentovenaar

Zenoemenjouvanalles.

Maarikverlangnaardedagen

Datjenietsenniemandwas

Te klein om heel de wereld te vero-

veren

Nuzouikallesgeven

Omnogeenkeervooreendag

Hetlichttezieninjouwogen

Ikverlangnaardedagen

Datjenietsenniemandwas

Te klein om heel de wereld te vero-

veren

Ikzouallesgevenom

Nogeenkeervooreendag

Hetlichttezieninjouwogen.

Lied van de moeder : Piëta - Stef Bos

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
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Ik droomde eens dat ik samen met

Godwandeldelangshetstrand.

Tegen de lucht tekenden zich delen

vanmijnlevenaf.

Voor elk deel waren er twee paar

voetafdrukken in het zand: een paar

vanmezelfeneenpaarvanGod.

Terwijl ik naar die voetstappen

keek, zag ik een stuk van de weg

waar maar één paar voetstappen

stondafgedrukt.

Ik zag ook dat dit het moeilijkste en

verdrietigste moment uit mijn le-

venwas.

Ik zei: ‘God, ik heb gezien dat er op

het moeilijkste moment van mijn

leven maar één paar voetstappen is

en U hebt me nog zo beloofd, dat U

altijdbijmezouzijn!

Ik begrijp niet dat U me juist op dat

momentalleenliet.’

Godzei:

‘Maar lieve kind, ik hou van je en

zal jenooitverlaten.

In jouw momenten van strijd en lij-

den, waar je maar één paar voetstap-

penzag,daarwashet ...

datIkjouhebgedragen.

naar een Iers verhaal

Chantal Leterme

uit: ‘Een parel voor elke dag’

God, waar was U?

Weet je, pessimisten zitten in de

‘mist’ en de ‘mist’ beperkt het zicht,

dooft de kleuren en sluit alle hori-

zontenaf.

De optimisten hebben hun ven-

sters opengezet naar het ‘licht’,

naar de ‘zon’. Ze weten dat er nog

veel leed en ellende en duisternis

onder de mensen is, maar zelfs in

de allerdonkerste nachten ontdek-

kenzedesterren.

De optimisten geloven in het goede,

inhetschone!

Ze geloven in de ‘zin' van het leven

en de dingen. Ze geloven in vriend-

schaponderdemensen.

De optimisten maken het leven

‘leefbaar’.

Ze scheppen overal een sfeer van

vertrouwen en frisse levensvreug-

de.

Phil Bosmans

Ik heb nog nooit een

‘gelukkige pessimist ’ ontmoet.

FEDERATIE FRANDO
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Zorgvuldig kiest de kunstenaar
het meest geschikt materiaal.
Hij schat en voelt en kijkt ernaar,
beschouwt het hout als ideaal.
Waar wij alleen een houtblok zien,
ziet hij reeds in zijn geestesoog,
proportie, lijnenspel, stramienen
borrelt scheppingsdrang omhoog.

Hij volgt de nerf en snijdt en slooft
en vormt het hout dat is gekozen
naar het denkbeeld in zijn hoofd,
ervaart totale symbiose.

Hij brengt 't hout zo weer tot leven,
legt er z'n ziel in
en gevoelen krijgt terug
wat het wil geven,
wisselwerking is zijn doel.

Dan is het kunstwerk af en trots
legt hij 't gereedschap neer.

Waar wij alleen een beeld zien,
voelt de kunstenaar véél meer.

www.kunstigbeeldhouwen.nl

De Kunstenaar

(m/v)

Er zijn mensen die als stenen heel
gewoon één steentje bijdragen om
onze samenleving op te bouwen, ze
zijn onmisbaar in het grote geheel

Er zijn mensen die als een hoek-
steen een stukje van de samenle-
ving dragen, onmisbaar zijn ze,
zonder hen zou onze samenleving
niet leven.

Er zijn er die als steunbalken de sa-
menleving dragen, onzichtbaar is
hun inzet, zonder hun steun zou-
den we wankelen.

Er zijn mensen die als sierstenen
kleur en leven geven aan de samen-
leving, ze worden kleur en leven in
het dagelijks samenleven.

Er zijn er als mortel tussen de ste-
nen, ze houden de losse stenen sa-
men, ze zijn stil aanwezig,
zonder hen zouden we niet samen-
blijven.

Pastorale Eenheid H. Paulus Diepenbeek

Ter bezinning

LaoTse

WANNEER JE ER

TEVREDEN MEE BENT OM

GEWOON JEZELF TE ZIJN

EN JEZELF NIET

VERGELIJKT MET ANDEREN

OF ANDEREN

BECONCURREERT

ZAL IEDEREEN JE

RESPECTEREN.

L.Koch

Een kleinigheid verwijdert

mensen van elkaar.

Een catastrofe brengt ze tot

elkaar.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 oktober

27ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Parochiefeest

Misintentie voor de overledenen
van de familie Verlinden - Wuytack
Voorgangers: Pastor Marcel Doms
en Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 oktober

28ste zo door het jaar
Viering Samana

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Fons Boey
Lector: Lutgarde Frederickx
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar A

11 u. Herdenkingsviering met koor
voor François Buekenhout
Voorganger: Mathieu Voets
Assistent: Hilde Sinap
Homilie: Mathieu Voets
Beelden : Leo Swinnen

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 4 oktober

Geen viering in Don Bosco

Zondag 11 oktober

10.30 u. Viering in Don Bosco
Voorganger: Chris Willocx

Zondag 25 oktober

10.30 u. Digitale viering – Ingrid
Wezemael

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor de viering.

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

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

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Laatditmijn laatstewoordzijn:

dat ikgeloof inuwliefde!

(K.Tagore)

Wij melden u het overlijden van de
mevrouw Roos Huysmans, we-

duwe van Libert Brouwers † 2014,
gewezen jeugdrechter en ondervoorzitter

van de Rechtbank van Eerste Aanleg Leu-
ven, geboren in Vorst op 14 novem-
ber 1942 en overleden in Heverlee
in het WZC Groene Boog op 10 sep-
tember 2020.
Gelet op de opgelegde richtlijnen
namen wij op 18 september 2020 in
de Sint-Franciscuskerk te Heverlee.
afscheid in beperkte kring,

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2020.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

FelixTimmermans

(uithetgedachtenisprentje)

Overlijden in Sint-Franciscus

Sint-Franciscus

Woensdag 30 september

VM: De ARK tot 10u

Vrijdag 2 oktober

9u30 Bar Michotte tot 14 u
NM: Poetsen

Zaterdag 3 oktober

NM + AV: Parochiefeest

Zondag 4 oktober

11u. Zondagcafé / Parochiefeest gan-
se dag

Maandag 5 oktober

NM: OKRA
AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Dinsdag 6 oktober

VM: Samana
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Woensdag 7 oktober

VM: De ARK tot 10u

Agenda

Blijf niet hangen in het verleden
droom niet van de toekomst,
maar concentreer je geest
op het huidige moment.

Boeddha

Het huidige

moment
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Viering Maria ten hemelopneming

16augustus2020(Deel2)

Inleiding

Op 15 augustus vieren we Maria ten

Hemelopneming. Op die dag werd

Maria volgens de traditie in de he-

melopgenomen.

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)

Eerste lezing: Moderne Magnificat-

lezing

Mariazong:

WatisGodtochgrandioos.

Hijbetekentallesvoormij. (..)

Alle mensen die naar Hem opzien,

hebbendatsteedsondervonden.

Wie hem in de arm neemt, staat

sterk.

Maar wie zich verbeeldt dat hij het

welalleenkan

zalbedrogenuitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen

maar de kleinen helpt Hij vooruit.

Aan ons, die nog zoveel tekortko-

men,

geeft Hij wat we maar nodig heb-

ben.

Russische icoon van de Ontslapenis van de Moeder Gods door Feofan de Griek (ca. 1340 - ca.

1410)

hebbenvoorzien

stuurtHijwegmetlegehanden.

ZoheeftHij het altijd gedaanmet de

mensen

vanafAbrahamenzijnvolk

totnutoeenineeuwigheid.

Duiding

De verering van Maria heeft, afhan-

kelijk van de tijd en de plaats, ver-

schillende vormen aangenomen en

maakt deel uit van onze eredienst.

Reeds als jong kind leerde ik de fi-

guur van Maria kennen in de volk-

setradities.

In de parochie van Onze Lieve

Vrouw ter Noodt in Merchtem staat

heel de maand mei in het teken van

de Mariaverering met de dagelijk-

se ‘Weg-om’ langs de verschillen-

de kapelletjes, de laatste week is er

de octaaf met als slot de ‘Omme-

gang’ waar het miraculeuze beeld

door de straten gedragen wordt, ge-

volgd door een stoet biddende gelo-

vigen.

Mooie herinneringen heb ik aan de

processie: als kleutertje mocht ik als

engeltje op de wagen zitten rond

de Heilige Drievuldigheid: God met

Jezus en Maria en boven hen ben-

gelde een duif. Jaren later mocht ik

voor Maria opstappen als Bernadet-

te.

Jaarlijks gaan Merchtemnaren te

voetofmetde fietsopbedevaartnaar

Scherpenheuvel en worden deze

bedevaarders door de gemeenschap

onthaald.

Ik kreeg bij mijn Eerste communie

een zilveren paternoster van mijn

grootmoeder uit Lourdes, haar eni-

ge (buitenlandse) reis in haar leven.

Het lied van Maria Ter Noodt en an-

dere Marialiederen kan ik nog zo

meezingen. Ik wed vele van jullie

ook.

De Mariaverering wordt sterk ge-

kleurd door twee bronnen: de evan-

gelies en het proto-evangelie van

Jacobus uit de apocriefe geschrif-

ten. Daarin lezen we over haar ou-

ders Hannah/ Anna en Joachim,

haar kindertijd die ze doorbrengt

als tempeldienares (daar weeft ze

een nieuw voorhangsel), haar ge-

loftevanmaagdelijkheid,enz.

De Mariadevotie kan gelinkt wor-

den aan de eeuwenoude en wijd ver-

spreide verering van de moedergo-

din vanaf de prehistorie tot vandaag

en wordt traditioneel in verband ge-

bracht met de groei van alle leven.

Het is dan niet verwonderlijk dat

zij bij de eerste christenen als moe-

der van Christus een belangrij-

ke plaats innam. Tijdens de Mid-

deleeuwen kende de Mariaverering

een grote bloei door de invoering

van het rozenkransgebed, het gebed

dat bedoeld is om hulp te vragen

of Maria te bedanken. Het ‘Weesge-

groet’ staat in ieders geheugen ge-

grift.

Aanvankelijk verschijnt Maria in

de christelijke traditie als de Moe-

der-Maagd die volgens Lucas de

goddelijke zoon baart. Drie eeuwen

later zijn er maar liefst 4 Maria-fees-

tenbekend:

Maria Boodschap op 25 maart,

Maria ten hemelopneming op 15 augus-

tus,

Maria geboorte op 8 september

en Maria Lichtmis op 2 februari.

De oorsprong van deze feesten moet

gezocht worden in de apocriefe

evangelies. Het feest op 15 augus-

tus, wat we vandaag vieren, werd

al in de 6de eeuw gevierd en komt

waarschijnlijk uit Jeruzalem. De

Orthodoxe Kerk noemt het , het

ontslapenvanMaria.

Ik heb me niet gehouden aan

de voorgeschreven, lezing van

het Apocalyptische verhaal van de

vrouw en de draak, maar gekozen

voor het verhaal uit het boek van

Karel Eykman ‘Als er een God is’.

In dit verhaal lees ik een Maria die

niet beschreven wordt als onderda-

nig, nederig en gehoorzaam. Ik lees

hier over een vrouw die niet in ste-

reotype beelden wordt vastgehou-

den. Dienstbaarheid zoals in het

annunciatieverhaal geschreven is,

verwijst echter naar het openstaan

voor God, door het dragen van het

kindJezus.

Wat mij treft is Maria’s sociale

rechtvaardigheid. Zij voelt mee met

het onrecht dat Jezus’ vriendje en

Jezus zelf werd aangedaan. Maria is

een krachtige vrouw die sociaal on-

recht aan de kaak stelt. Dat blijkt

ook in het Magnificat (Lc. 1,46-

55) , waarin ook de voorkeursop-

tie voor de armen sterk naar voor

komt. Men zou kunnen zeggen: Je-

zus heeft het van geen vreemden.

Of de appel valt niet ver van de

boom. Vandaar ook de titel die ik

bedacht voor deze viering: zo moe-

der zo zoon, zo zoon zo moeder.

De verhoudingen van Maria en Je-

zus tot armen, gemarginaliseerden

en vrouwen was veel ontvankelij-

ker dan vele van hun medemensen.

Bevrijdingstheologen hebben voer

aan de vraag of Maria hoop kan be-

tekenen voor arme en gemargina-

liseerde mensen, in plaats van hen

te verplichten tot onderdanige ge-

hoorzaamheid, zelfs aan verdruk-

kende en mensonterende structu-

ren. Ze proberen te leren van de

ervaring van arme vrouwen voor

wie Maria een mede-arme en lotge-

note is. Ze stellen zich ook vragen

over de rol van vrouwen in de ker-

kelijke gemeenschapsopbouw: wat

maakthenhierzowaardevol?

In het spoor van de armen die zich

op Maria beroepen, proberen theo-

logen te vertolken dat Maria een ba-

ken van hoop is tot gemeenschaps-

veranderende navolging van Chris-

tus. De ten-hemel-opneming van de

arme en eenvoudige Maria betekent

voor de armen in deze wereld hoop

en opent een visioen dat hen toerust

om nu reeds hun geschiedenis in

eigen handen te nemen in de rich-

ting van grotere rechtvaardigheid.

De Maria-verering lijkt op het eer-

ste gezicht een voorbeeld van de

oude vorm van religie beleven,

maar als je dieper kijkt, is er zeker

wat te merken van de christelijke

boodschap. Iets of iemandwordt pas

betekenisvol als je er betekenis aan

geeft. En wonderen kunnen alleen

gebeuren als je hart er voor open-

staat.

Dankgebed

Wij danken om Maria, voorbeeld

vanvrouw-enmoeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot

geloof, waarmee zij bereid was 'Ja' te

zeggenopuwuitnodiging.

Wij danken U om het groot ver-

trouwen waarmee zij de weg is ge-

gaan, die Gij van haar hebt ge-

vraagd, een weg die zij vol moed en

trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons

inMaria hebt getoondwat eenmens

is in uw ogen, en tot welke wonde-

re, grote dingen Gij een mens roept

dieopenennederigvanhart is.

Omwille van U en haar, omwille

van allen, die zich geven om an-

deren gelukkig te maken, die oog

hebben voor wat geen mens meer

ziet; omwille van allen, die de zwak-

sten verdedigen en zich kunnen

verheugen om de grootheid van an-

deren,dankenwijU.

In Maria en in zoveel andere moe-

dige vrouwen, herkennen wij Je-

zus van Nazareth die al zijn men-

sen een warm hart toedraagt tot het

uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om

Hem te gedenken, om, al wat Hij

voor ons betekent, uitdrukkelijk en

dankbaar ter sprake te brengen en te

vieren.

Slotgebed

Maria, de weinige keren dat we je in

het verhaal van jouw zoon ontmoe-

ten maak je diepe indruk op ons. Je

koos niet de gemakkelijkste weg, je

volgde jouw zoon. Ook al was dat

niet naar de zin van je omgeving. Je

wist hoe scherp het aanvoelt om uit-

gesloten te worden. Net als je zoon

voelde je een voorkeur voor al wie

zwak en klein wordt gehouden. Hij

had je op weg gezet…een weg tegen

destroomin.

Samen met Jezus’ vrienden bleef je

trouw: je jawasja!

We willen ook graag geloven in

kleine stappen van gewone mensen

die geloven dat het wél anders kan!

Maria, moeder van God en onze

moeder,bidvoorons,

Jij die reeds bent bij God onze Va-

der.

Uit de viering Maria ten hemelopneming

16 augustus 2020

Don Boscoparochie Kessel-Lo - Samen-

stelling Chris Willocx
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Op een dag belde een boer aan bij

eengroteabdij.

DagBroederPortier.

Alsjeblief, dit zijn de mooiste drui-

venuitmijnwijngaardvoorU.

Hartelijk dank. Ik geef ze meteen

aan Vader Abt. Die zal er blij mee

zijn.

Nee,nee,zezijnvooru.

Voor mij? Zo’n mooi geschenk ver-

dienikniet.

Toch wel! U deed altijd open als

ik aanklopte. En als ik steun nodig

had,gafumijdie.

Broeder Portier legde de druiven

voor zich neer. Hij keek er de hele

ochtend bewonderend naar. Dan

besloot hij de druiven toch aan Va-

der Abt te geven, want die had hem

altijdmetwijzeraadbijgestaan.

De abt was heel blij met de druiven.

Maar toen dacht hij aan een zie-

ke medebroeder: misschien bren-

gen die druiven wat vreugde in zijn

leven.

De druiven bleven niet lang bij de

zieke, want die dacht: Broeder Kok

maakt altijd zo’n lekker eten voor

me klaar. De druiven zullen hem

veel plezier doen. En hij gaf de drui-

venaanBroederKok.

Wat een mooie druiven, dacht hij.

Echt ietsvoorBroederKoster.

Maar die gaf de druiven cadeau aan

de jongste broeder, zodat die er het

werk van God in zou kunnen zien.

De jongste broeder was er erg blij

mee. Maar dan herinnerde hij zich

de eerste keer dat hij aankwam bij

de abdij. Hoe iemand voor hem de

poort had geopend en hem gastvrij

ontvangenhad.

En voor het avond werd gaf hij de

druiven aan Broeder Portier. Geniet

ervan, want meestal zit u hier al-

leen.

Toen wist Broeder Portier dat de

druiven echt voor hem bestemd wa-

ren. Hij genoot van de smaak van

elkedruif.

Chantal Leterme

uit ’99 verhalen met een knipoog’

De mooiste druiven



Woorden zetten iets in beweging.

Woorden,

gevuld met gedachten van afbraak

enhaat,

verdelendemensen,

zaaien onrust en leiden tot geweld.

Woorden,

gevuld met kracht van liefde, bren-

gen vreugde, maken mensen nieuw

enscheppeneenbeterewereld.

Woorden kunnen mensen verande-

ren.

Iederwoordiseengebeurtenis.

Een woord dat het hart raakt, veran-

dert het hart. Een woord, gesproken

of gelezen op een juist moment, is

als brood tijdens een hongersnood.

Phil Bosmans

Woorden zijn

hefbomen

Ondanks de voortdurende COVID-

19 (corona)pandemie, met spijtig

genoeg nog dagelijks stijgende cij-

fers van het aantal besmettingen,

startte, op 22 september, cursusjaar

2020-2021 van Derde Leeftijd Leu-

ven.

Enkele weken geleden ontving u al

het lessenprogramma.

Hoe kan u de UDLL-lezingen van

heteerstesemestervolgen?

Zoals reeds meegedeeld laten de

corona-omstandigheden ons spij-

tig genoeg voorlopig niet toe zoals

vroeger samen te komen in aula Pie-

terDeSomer.

De lezingen gaan niettemin door

zoals gepland, maar alleszins tot

eind 2020 zullen ze op het voor-

ziene tijdstip opgenomen worden

in een professionele opnamestudio

(Webinars Solutions in Mechelen)

en digitaal kunnen gevolgd wor-

den. Achteraf kunnen ze tevens

(her)bekekenworden.

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

nieuweinschrijvingnodig.

Er worden tot nader bericht geen

nieuwecursistentoegelaten.

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

15.45u.

Lezingeninoktober2020

Dinsdag 6 oktober 2020

Dhr. Bart Thieren: Belgoprocess.

Oplossing voor (Belgisch) radioac-

tief afval. Van opwerker naar ver-

werker

Dinsdag 13 oktober 2020

Mevr. Brigitte Herremans: Onmo-

gelijkevredeinSyrië?

Dinsdag 13 oktober 2020

Mevr. Brigitte Herremans: Onmo-

gelijkevredeinSyrië?

Dinsdag 20 oktober 2020

Prof. Jan Van Hove: Trends en uit-

dagingen in de Europese financië-

lesector

Dinsdag 27 oktober 2020

Prof.Paul Enzlin: Een positief ver-

haal over seksueel functioneren en

de seksualiteitsbeleving van oude-

ren

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat5

3000Leuven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD Leuven

Dithuis

wileenplaatszijnvoorieder

diehierdeinspiratiezoekt

omzijnwegtegaan.

Dithuis

wilruimtegevenenrust

aanmensenmettwijfels

enmetvragen.

Dithuis

wileenplaatszijn

waar mensen hun dank uitspreken

om de zegeningen van het leven.

Dithuis

wil leerschoolzijn

waarhetevangelie

vanJezusMessias

wordtgehoordenaangeleerd.

Dithuis

wilook'kerk'zijn

plaatsvansamenkomen

waarwijallenmogenstaan

ondergodsbeloften

omhoopvolte leven.

BEZINNING
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MEER VERDRAAGZAAMHEID

Leuven

Tijdens de eerste zitting na de zo-

mervakantie heeft de Leuvense ge-

meenteraad opgeroepen tot meer

verdraagzaamheid. Ze deed dat naar

aanleiding van het filmpje van 12

augustus aan Hal 5 in Kessel-Lo:

een jongeman slaat een andere te-

gen de grond en dient enkele vuist-

slagen toe. Een andere jongen trapt

het slachtoffer tegen het achter-

hoofd.

“Twee weken geleden zagen we een

schokkende Facebookpost over ge-

weld tussen jongeren”, luidt het in

de mededeling die door alle raads-

leden werd ondertekend. “Met deze

gemeenschappelijke verklaring wil

de voltallige gemeenteraad van Leu-

ven een signaal geven dat wij staan

voor verdraagzaamheid en tegen

elke vorm van discriminatie en ge-

weld. ‘

“Onrecht tegen personen omwille van

wie ze zijn, of het nu gaat om af-

komst, geloofsovertuiging, geslacht, sek-

suele geaardheid, handicap of een famili-

ale band… kunnen we niet en zullen we

nooit aanvaarden.”

“Leuven is een open en verdraagza-

me stad aar iedereen welkom is. Als

slachtoffer de stap zetten om klacht

in te dienen, is niet vanzelfspre-

kend. Toch is het belangrijk dat ie-

dereen die zich niet welkom voelt

in onze stad dit kenbaar blijft ma-

ken. Slachtoffers van geweld kun-

nen steeds aangifte doen bij de poli-

tie”,klinkthetnog.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad van 1 sep-

tember 2020

Geweld aan Hal 5 in Kessel-Lo

Samana vzw is een vereniging van

en voor alle mensen met een chro-

nische ziekte of een zorgnood, en

hun mantelzorgers. Met behulp

van duizenden vrijwilligers bouwt

Samana al 70 jaar lang aan een war-

me samenleving waarin iedereen

gelijkwaardig is, en mensen zorgen

voor elkaar. Door verbinding te cre-

ëren tussen wie ziek en gezond is,

willen we een antwoord bieden op

de eenzaamheid waarmee mensen

met een langdurige ziekte of beper-

kingvaakworstelen.

Om dit te realiseren heeft Sama-

na onder andere zijn ‘Duo-wer-

king’ opgericht. Hierbij koppelen

we kwetsbare mensen aan een zo-

genaamde ‘buddy’, een vrijwilli-

ger die op regelmatige basis samen

met deze persoon dingen gaat doen

waaraan ze beide plezier beleven.

Dat kan gaan van samen een wan-

deling maken, iets gaan drinken of

een museum bezoeken, tot actief sa-

men sporten of zich creatief uitle-

venineengezamenlijkproject.

Duo-werking via de telefoon – tele-

buddy

In Coronatijden is elkaar zien even

(!) niet gemakkelijk. Wat wél kan,

is elkaar regelmatig opbellen, 1 à 2

keer per week. In deze vreemde co-

rona-tijden maakt samen iets leuk

doen, plaats voor een gezellige bab-

bel aan de telefoon. Samen op ver-

haal komen en ervaringen delen

metelkaar.

“Door de Corona-crisis was er

minder werk, dus zat ik ook meer

thuis. Ik was blij om de oproep van

Samana, blij dat ze mensen zochten

die iemand willen opbellen. Ik bel zo

ondertussen naar 3 mensen en dat is

ook voor mij heel fijn. We babbelen

dan over de hele gewone dingen, ook

hele luchtige dingen zo kreeg ik bv.

al tips om een cake te bakken. Het

gaat niet over ‘zware’ dingen, het

biedt net de nodige afleiding van

zorgen. Een half uurtje is zo om en

dan zijn mijn batterijen ook weer

opgeladen. Ik doe dat gewoon echt

graag, zo contact maken met de

mensen”. – Samira Mertens

Versterk het vrijwilligersteam van

Samana

Ben jij iemand die kan genieten

van verbindende telefoongesprek-

ken? Wil je je als vrijwilliger, als te-

le-buddy aanmelden om regelmatig

iemand op te bellen of wil je toch

nog wat meer informatie? Vul dan

onderstaand formulier in en wij ne-

men dan zo snel mogelijk contact

op met jou voor een verkennend ge-

sprek.

voor meer info: ga naar de website

vanSamana

SAMANA

Ben jij de ‘buddy’ die we zoeken?
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