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Hoe belangrijk is verbondenheid

inuwleven?

Precies in deze periode, nu ons le-

ven zwaar wordt verstoord door het

coronavirus, herontdekken we het

belang van de band die we met el-

kaarhebben.

Via KERK&leven werken we met z’n

allen week na week aan meer ver-

bondenheid. De band tussen mens

en God, maar net zo goed tussen

mensen onderling, binnen en bui-

ten de eigen parochie. Daarom bren-

gen we wekelijks – zowel op lokaal

als diocesaan en nationaal – verha-

len over samenwerking, solidariteit

en naastenliefde. Verbondenheid is

een vast ingrediënt in ons blad, dat

weet u. We reiken onze lezers in-

strumenten en ideeën aan om ver-

bonden met elkaar door het leven te

gaan.

‘Blijf verbonden’ is dus niet toeval-

lig onze jaarleuze. Het is een war-

me oproep aan iedereen om - vooral

nu onze vrijheid beperkt is – elkaar

niet loste laten.

Doordat KERK&leven bij vele dui-

zenden mensen in de bus valt, blij-

ven zij zich verbonden voelen met

hun kerkgemeenschap en met het

lokaleweefsel.

We willen ook in 2021 heel graag

met alle lezers verbonden blijven.

Elke week willen we bij hen op be-

zoek gaan, om hen te vertellen over

de vele mooie dingen die mensen

ongedwongenvoorelkaardoen.

Samen maken we werk van meer

verbondenheid.

LukVanmaercke–Hoofdredacteur

LEESEVENDITBERICHT

Alle abonnees van Parochieblad

Frando (Sint-Franciscus – Sint-An-

tonius – Don Bosco), krijgen van

de drukkerij Halewijn een brief, op

hunadres, toegestuurd.

Er is ook een overschrijvings-

formulier afgedrukt.

En je krijgt gegevens voor het

herabonneren doorgestuurd.

Schrijf zeker over voor eind novem-

ber. Zo zal je geen parochieblad moeten

missen.

SLUITJIJWEERBIJONSAAN?

Mensen kunnen veel voor mekaar

betekenen en in verbondenheid een

zegen zijn voor hun medemensen.

We weten ook dat er soms dingen

fout gaan, ook in de kerk. Maar we

beseffen wel dat we het goede en

mooie moeten verder zetten en ons

niet laten verlammen door het ne-

gatieve.

Het parochieblad zet dat graag in de

schijnwerper.

Sluit jeweerbijonsaan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het over-

schrijvingsformulier dat je gaat

krijgenvanKERK&leven,

kan je uw parochie toevoegen.

(Sint-Franciscus, Sint-Antonius,

ofDonBosco)

FederatieFrando4330,Parochie…….

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2021 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando. Daar

zijnwehemheeldankbaarvoor.

Die lijst gaat hij dan tijdig aan de

drukkerijbezorgen.

Je kan zijn werk vlotter laten verlo-

penals jevluginschrijft.

Inzijnnaam:hartelijkdank!

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, Spaansekroon-

laan 24 B101 – 3360 Korbeek-Lo

(0486520182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg

190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30

tot1.30u.Geslotenopwoensdag.

*Sint-Antonius

Mathieu Voets,Volhardingslaan 30,

3001Heverlee (0475675667-)

Of op het Parochiesecretariaat: Leon

Schreursvest31,3001Heverlee

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016254587)

DeKerkdieikliefheb

Dekerkdie ik liefheb,dat is eenkerk,

die ervan overtuigd is dat Christus de ha-

venis

enzijzelf slechtsdevuurtoren,

die lieverhoopzaaitdanangstoogst.

Een kerk die me eerlijk en zonder hoog-

moedtoespreekt enzegt:

‘Wij zijn een volk onderweg naar een ge-

meenschappelijkeziel,

enwemoetenhandinhandgaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde

gevarendoorstaan.

Een kerk die geen diepgevroren verstarde

godaanbidt,

maareen levende, tegenwoordigeHeer.

Eenkerkdiezichmeerzorgenmaakt

om hen die uit angst om te zondigen on-

beweeglijkblijven,

dan om hen die zondigen terwijl ze voor-

waartsgaan.

Eenkerkdiememeerovervrijheid

danovergehoorzaamheidspreekt,

meeroverhoopdanoverautoriteit,

meeroverChristusdanoverzichzelf,

meeroverhongervandearmen

danoverdebindingmetderijken

vanvandaagengisteren.

Eenkerkdiehetmeer terhartegaat

omauthentiek tezijndangroot,

eenvoudig inplaatsvanmachtig,

oecumenisch in plaats van dogmatisch.

Anderen zien mogelijks liever een ander

gezichtvandekerk.

Ikhouvanhaarechteropdezewijze.

Zo zie ik in haar de levendige tegenwoor-

digheidvanChristus,

de Christus die een vriend van het leven

is,

in de wereld gekomen, niet om te oordelen,

maaromtereddenwatverlorenwas.

JuanArias

FEDERATIE FRANDO
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Sint-Franciscus

Woensdag 21 oktober

VM: De ARK tot 10 uur

Vrijdag 23 oktober

9u30 Bar Michotte tot 14 u

Zondag 25 oktober

11u. Zondagcafé

Maandag 26 oktober

VM: OKRA-team

AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Woensdag 27 oktober

VM: De ARK tot 10 uur

Agenda

MAAKbar barstte uit zijn voegen en

verhuisde daarom naar een ruim-

te plek in het centrum: de Diestse-

straat 142. Gereedschap delen, up-

cyclen en herstellen in plaats van

weggooien, daar blijven we ons

op focussen. In de nieuwe loca-

tie verbreden we ons verhaal, je

vindt er nog meer circulaire initia-

tieven onder één dak. Een duurza-

me wereld creëren we samen!Om de

nieuwe MAAKbar mee te helpen fi-

nancieren, is er een crowdfunding

campagne gestart bij growfunding.

Steun MAAKbar en maak je keu-

ze: www.growfunding.be/maakbar-

breektuit

Ontdek de nieuwe MAAKbar vanaf 1

oktober

Maakbar - Diestsestraat 142 -

Open van dinsdag tot en met

zaterdag tussen 11 uur en 17

uurMeer info:> Facebook> Inst-

agram> www.maakbar.org> info@-

maakbar.org

MAAKbar

breekt uit!

Met Allerzielen bezoekt u wellicht

het graf van iemand dierbaar die

overleden is. Neem dit graflicht mee

dat drie dagen brandt. (6,00 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

Breng licht in

de duisternis

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 oktober

30ste zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 oktober

30ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met CD-muziek

Intentie: Gilbert Theys, echtgenoot

van Sofie Rutten

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 1 november

Allerheiligen-Allerzielen

11 u. Viering met koor

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zaterdag 24 oktober 2020

10.30 u. Afscheidsviering van Ca-

miel De Vis

Voorganger: Jef Wauters

Zondag 25 oktober2020

10.30 u. Digitale viering – Ingrid

Wezemael

Zondag 1 november2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Voorganger: Jef Wauters

Zondag 8 november2020

Geen viering in Don Bosco

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.

VIERINGEN

Afscheidsviering in Don Bosco

Liefde gaf u duizend namen. O, Gij

Lieve Vrouw van Vlaanderen, was je

geliefkoosde Marialied. Sta ons van

daarboven verder nabij!

Dankbaar dat je er altijd was voor

je geliefden, namen wij in intieme

kring afscheid van mevrouw

Julia Dries, echtgenote van Willy

Depoorter, geboren in Leuven op

20 mei 1934 en rustig thuis van ons

heengegaan op 28 september 2020,

gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartviering vond plaats in de

abdijkerk Sint-Jan-Evangelist van

Park Heverlee.

Na meer dan 60 jaar innig en gelukkig

met elkaar verbonden te zijn hebben wij

ons Julia, Juke, moeten afstaan. Haar

laatste woordjes prevelde ze tot haar Lie-

ve Vrouwtje. Jan en ik zijn haar enorm

dankbaar voor de mateloze inzet en opof-

feringen voor haar geliefden ondanks een

uiterst fragiele gezondheid. Willy.
Julia Dries

Overlijden in Sint-Franciscus
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Welke sociale instellingen ken jij?

CM Leuven en CM Heverlee nemen

je mee op pad. Tijdens een 9 kilo-

meter lange zoektocht per fiets of

te voet, ontdek je enkele sociale or-

ganisaties uit de buurt. Je vertrekt

aan het gemeentehuis van Heverlee

en volgt de wegbeschrijving die je

kan downloaden. Onderweg beant-

woord je vrijblijvend een twintig-

tal vragen. Zijn jouw antwoorden

correct? Dan maak je kans op een

verzorgingspakket van Goed thuis-

zorgwinkel. De winnaars worden

in november op de hoogte gebracht

Wanneer? Wedstrijdformulier in

tedienenvoor1november

Vertrek- en eindpunt? Gemeen-

tehuis Heverlee, Waversebaan 66,

Heverlee.

Prijs? Gratis.

Info, wegbeschrijving en wed-

strijdformulier? www.cm.be/a-

genda, 016 35 96 00 of sofie.coe-

ne@cm.be

Sociale

wandel- en

fietszoektocht

3FEDERATIE FRANDO

4 oktober 2020, de feestdag van

Sint-Franciscus!

Die dag mocht niet zomaar voorbij-

gaan in onze Franciscusparochie.

Coronacrisis of niet. Deze feestdag

zougevierdworden.

Natuurlijk verliep de viering an-

ders dan normaal, maar toch werd

heteenfeest.

In het evangelie stond de wijngaard

centraal. (foto 1wijnstronk)

Tijdens de viering stelden we ons

devraag:

Hoe gaan wij om met de wijngaard

dieonzewereldis?

Daarbij kwam dankbaarheid heel

sterknaarvoor.

Die dankbaarheid en de vreugde

om alle goede gaven die we van

God ontvangen hebben in ons le-

ven zongen we uit in het mooie

Zonnelied Van Franciscus, gecom-

poneerd door Mauritz Andries zali-

gerenJoskeEngelen.

“Ik zing een lied Heer God voor

Jou, een Zonnelied voor Jou voor

Jou,HeerGodvoorJou.”

(foto2beeldjeFranciscus)

Tijdens de homilie sprak ik over het

verhaalvandewijngaard.

Wat is de betekenis daarvan inde ge-

schiedenis en vervolgens voor ons

vandaag.

Daarbij werd het positieve van onze

inzetnaarvoorgebracht.

Dankbaarheid om de vele talenten

diewegekregenhebben.

Dankbaarheid om de zorg voor el-

kaar.

Dankbaarheid om al de initiatieven

die er plaatsvinden in onze geloofs-

gemeenschap.

Dankbaarheid om de vele puzzel-

stukjes die samen deze gemeen-

schap maken tot wat ze vandaag is.

Moet het nog gezegd worden dat

“Dankbaarheid” het thema was van

de viering? (foto 3 projectie Dankbaar-

heid)

En ons voorbeeld Sint-Franciscus

mochtdaarbijnietontbreken.

We hadden dan ook zijn beeld voor

dePaaskaarsgezet.

Tijdens het dekken van de tafel be-

zongen we ons verlangen naar “een

heerlijk visioen in onze dromen”.

Een mooi lied dat nog steeds he-

dendaags klinkt en ons verlangen

versterkt naar een wereld van Gods

bruiloftsfeest.

Tijdens het dankgebed dankte

priester Fons voor al de goede gaven

die de parochianen zelf hadden op-

geschreven in de week voor de vie-

ring. (foto 4 Pastor Fons die gaven leest

-gelebriefjes)

Het waren er te veel om op te noe-

men.

Op het einde van de viering spraken

we ons engagement uit in het gebed

van Franciscus dat door de hele ge-

meenschap samen werd gebeden.

Moge het waar zijn dat we allemaal

“een instrument van Zijn Vrede”

zoudenzijn.

Muzikaal werd het geen viering

met ons koor Blij Rondeel, die he-

laas nog niet mochten zingen door

de Coronacrisis. Zij werden vervan-

gen door solo en samenzang van

Mieke en Maria. En vele zongen

mee dankzij de warme muzikale be-

geleidingvanHermanenStien.

(foto5zangenmuziek)

Blij en voldaan kijken we terug op

een mooie en warme viering voor

onzepatroonheiligeFranciscus.

En om de feestmodus thuis te kun-

nen verderzetten (ipv in de zaal)

deelden we zelfgemaakte wafels uit

aan de aanwezigen of voor wie lie-

ver iets hartig had verse okkerno-

ten. Zokon iedereen indenamiddag

bij een tasje koffie nog even terug-

denkenaanonzeviering.

Bedankt allemaal om mee te vieren

en onze gemeenschap mee te steu-

nen.

Lieven

Dankbaarheid - 4 oktober 2020 - de feestdag van Sint-Franciscus!

Ja, de Europese Commissie kroon-

de Leuven tot ‘Europese Innovatie-

hoofdstad’

Wat is ‘Europese Innovatiehoofd-

stad’?

Opdewebsite vande stadkrijgenwe

meeruitleg.

De Europese Commissie reikt deze

prijs uit aan de stad die Innovatie

het beste inzet om de levenskwali-

teit van haar inwoners te verbete-

ren. De winnaar krijgt 1 miljoen eu-

ro.

De stad stelde zich in samenwer-

king met Leuven 2030 en Leuven

MindGate kandidaat. Leuven haal-

de het in de finale van ondermeer

Valencia,WenenenMilaan.

Eerder sleepten wereldsteden als

Amsterdam, Barcelona en Parijs

dezetitel indewacht.

Waarom krijgt Leuven deze prijs?

Samen met inwoners, kennisinstel-

lingen en organisaties werkt de stad

elke dag aan een betere toekomst

voor Leuven en ver daarbuiten. Die

sterke manier van samenwerken

wordt nu bekroond door Europa.

Leuven past dit unieke samenwer-

kingsmodel toe voor de brede waai-

er aan uitdagingen van klimaats-

verandering, over cultuur, tot kwa-

litatief en inclusief onderwijs en

zorg.

Leuven biedt alle bewoners en be-

langstellenden kansen om mee te

innoveren voor het welzijn van ie-

dereen, en om innovaties te testen

envoorttestuwen.

Innovatieveprojecten

Deze projecten maakten indruk op de ju-

ry:

*Leuven2030enRoadmap

- Via Leuven 2030 werken meer

dan 600 overheden, kennisinstel-

lingen, bedrijven, organisaties en

burgers samen om Leuven klimaat-

neutraal temaken.

- De Roadmap van Leuven 2030 laat

zien welke stappen er nodig zijn

om het doel van een klimaatneu-

trale stad te realiseren tegen 2025,

2035en2050.

*Leuven Mindgate en And& festival

- Leuven MindGate werd opgericht

door 29 Leuvense kennisinstellin-

gen, bedrijven en overheden en

heeft als doel om Leuven op de kaart

te zetten als topregio op vlak van ge-

zondheidszorg, hightech en creati-

viteit.

- Elke 2 jaar organiseert Leuven de

tweedaagse conferentie And& waar-

bij de internationale ondernemers,

start-ups, scale-ups en investeer-

derssamenwordengebracht.

*Leuvenhelpt

- Tijdens de coronacrisis toonde

Leuven zich zorgzaam en solidair.

Via Leuven Helpt werden mensen

die hulp nodig hadden in contact

gebracht met buren die konden hel-

pen.

*Samen Onderwijs Maken (SOM)

- Tijdens de coronacrisis ontwik-

kelde het stadsbrede onderwijsnet-

werk SOM ‘Leuven leert’, waar-

bij leerkrachten, leerlingen, ex-

perts en vrijwilligers met elkaar

in contact werden gebracht om de

overgang naar online leren te ver-

gemakkelijken.

*Leuvenmaakthetmee!

- Bij de opmaak van haar meerjaren-

plan vroeg de stad naar ideeën van

alle inwoners, bezoekers en organi-

saties hoe zede toekomst vande stad

zien.

*Komopvoorjewijk

- Sinds 2000 ondersteunt stad Leu-

ven met ‘Kom op voor je wijk’

initiatieven van buurtbewoners die

hun buurt willen verfraaien of

buurtbewoners dichter bij elkaar

willenbrengen.

*Rega instituut op zoek naar co-

ronavaccin

- Virologen van het Rega Instituut

aan de KU Leuven hebben een kan-

didaat- vaccin ontwikkeld tegen in-

fectie van het coronavirus. Zij we-

ten al dat het hamsters kan bescher-

mentegeninfectiemetdatvirus.

Leuven2030

Stadskantoor Professor Roger Van

Overstraetenplein1

3000Leuven

Telefoon:016272531

E-mail: info@leuven2030.be

LEUVEN EUROPESE INNOVATIEHOOFDSTAD



KU LEUVEN

Sinds de corona-uitbraak proberen

KU Leuven-wetenschappers het vi-

rus te doorgronden en uit te schake-

len. Dat doen ze natuurlijk niet al-

leen, de voorbije maanden ontving

het coronafonds van KU Leuven tal-

loze donaties. Die overweldigende

steun sterkt onze onderzoekers in

de gedrevenheid waarmee ze het vi-

ruste lijfgaan.

COVID-19INDEKIJKER

BinnenkorteenLeuvensvaccin?

KU Leuven - Onderzoek naar vaccin

tegenCOVID-19

Virologen van het Rega Instituut

aan KU Leuven plannen deze win-

ter te starten met klinische proeven

meteenkandidaat-vaccin.

Onder leiding van professor Johan

Neyts en dr. Kai Dallmeier van het

Rega Instituut werd in januari ge-

tart met de ontwikkeling van acht

prototypes van een vaccin tegen het

coronavirus. Eén ervan blijkt bij-

zonder goed te werken bij hamsters.

Dieren die het kandidaat-vaccin

kregen toegediend werden niet

ziek, en waren ook niet besmette-

lijk. Het is één van de eerste kan-

didaat-vaccins waarvan in proefdie-

ren een krachtige werking werd

aangetoond tegen infectie met het

virus.

Het vaccin is gemaakt op basis

van het bestaande vaccin tegen gele

koorts. Daarin werd een stukje ge-

netische code van het te bestrijden

virus geplakt. Het team gebruik-

te deze techniek al eerder om kan-

didaat-vaccins tegen ebola, zika en

hondsdolheidtemaken.

“Van de meer dan 120 vaccins die in

ontwikkeling zijn tegen COVID-19,

zijn wij de enigen die gele koorts als

basisgebruikten.”

“Als alles verder goed verloopt met

de productie van de dosissen voor

injectie bij de mens, hopen we rond

de jaarwisseling te beginnen met de

eerste klinische testen op mensen”,

zegt Kai Dallmeier, die het vaccin-

teamaanstuurt.

“Normaal duurt het minstens tien

jaar om een vaccin te ontwikkelen.

We werken dus aan een razend-

snel tempo, net als collega’s wereld-

wijd.”

KU Leuven - Oude Markt 13 bus

5500–3000Leuven

Tel.016324010

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Eigen Heerd - Minderbroederstraat

53000Leuven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

SAMEN OPENEN WIJ DE

TOEKOMST

Op een dag probeerde een vlinder

zich een weg naar buiten te banen,

door een klein gaatje in haar cocon.

Een wandelaar die voorbij kwam,

zagdepogingenvandevlinder.

Na een tijd leek de vlinder het op te

geven.

De wandelaar besloot: ‘Ik ga de vlin-

derhelpen.’

Hij nam zijn zakmes en opende de

cocon.

De vlinder kwam er meteen uit.

Maar, mager en versuft. Haar vleu-

gels waren niet goed ontwikkeld. Ze

bewogenamper.

De wandelaar dacht: ‘Dit is maar

even. Straks slaat zij haar vleugels

open en vliegt de wijde wereld in.’

Maar dat gebeurde niet. De vlinder

sleepte zich voort over de grond

met haar magere lijfje en haar ver-

schrompeldevleugels.

Zeheeftnooitkunnenvliegen.

naar een Italiaanse tekst

Chantal Leterme

uit: ‘Een parel voor elke dag’

De vlinder

Je bent gemaakt voor het geluk van

je familie, vrienden en kennissen.

Zij hebben je nodig, je goedheid, je

glimlach, jehart.

Ben je egoïst en heb je alleen maar

een buik, dan ben je eigenlijk over-

bodig.

Waarom leef je als je een last bent

voor anderen, en misschien een last

voorjezelf?

Het is ónmogelijk voor een egoïst

gelukkigtezijn.

Weesalseenkind:

eenvoudig, spontaan, vrolijk en te-

vreden.

Wees geen vat vol problemen, maar

lach gemakkelijk en wees stralend

enopenalseenbloemindezon.

Probeer elke dag opnieuw te hou-

den van de mensen om je heen en in

stilte de wonden te helen van hen,

die schreien en wanhopig zijn en

ook van hen, die hun leed verber-

gen onder wat make-up en een op-

pervlakkigeglimlach.

Schenk wat liefde aan hen, die te

weinig worden bemind, ’t Is won-

der! Het geluk van de ander ligt in

jehanden!

PhilBosmans,uit Dagboek 365

Het geluk van de ander

4 FEDERATIE FRANDO

UIT ONS RIJKE VERLEDEN

Modest Campforts deelde ons zijn erva-

ringen mee in zijn boek “Waar ik aan-

geraaktwerdgingikengaik“

M’nengelbewaarder

Ik was, als kind, erg aangesproken

doorm’nengelbewaarder.

Ik had een prentje met een zeer

mooie engelbewaarder die zorg-

zaam een jongetje vergezelde die

over een zeer smal, kramakkelig

brugje ging. Ik herinner me niet dat

ik voor dat soort dingen een engel-

bewaarder nodig had, wel om me

te stimuleren om voor het goede te

kiezen terwijl ik soms goesting had

om er uit te muizen en te doen of

mijnneusbloedde.

Normaal moet de tegenstrever, de

duivel, ook optreden, maar, voor

zover ik me herinner, speelde die

bij mij niet mee. Voor de deugnie-

terij en de fratsen die we wilden

uithalen hadden we geen hulpje

en ook geen fluisteraar nodig. Dat

speeldenwezelfwelklaar.

Maar de engel die me het goede in

mijn oor blies, ja dat werkte. Soms

heb ik me afgevraagd of die niet wat

te hard heeft geblazen: verantwoor-

delijkheidszin! werken ! altijd maar

Modest Campforts - “Waar ik aangeraakt

werd ging ik en ga ik “

present zijn voor een ander, enz..

Zeg, lieve engel, hebt ge wel eens

gehoord van die boog die niet altijd

gespannenkanzijn?

Misdieners, snotjoenk!

Als negenjarige mocht ik “keske-

spisser” worden. Keskespisser was

de spotnaam voor de misdienaars –

kaarskenspisser. Wie ooit, als klei-

ne dreumes van twee schoenmaten

groot, zo een lange kaarsendumper

van allicht twee meter lang heeft ge-

hanteerd, zal best weten dat deze

naam helemaal niet uit de lucht is

gegrepen en zelfs getuigt van een

atletische prestatie van groot allu-

re. Hij moest eerst hocus-pocus-la-

tijn leren brabbelen bij zuster Gere-

berna, die we plagend zuster Geire-

bij noemden, een sympathieke non

trouwens. Wat een aartsgeduldige

opgave om zo een snaak van negen

de meest vreemde taal te leren pape-

gaaien.

“Introibo ad altare Dei”, zo begon

het allemaal. “Ad Deum qui laetifi-

catanimammeam”.

Knap toch! hoe kinderen kunnen

spelen, acteren, beleven. Ik snapte

er geen snars van, maar “het” ge-

beurde. Een kind probeert dat ook

niettesnappen:het leeftendoet.

Veel later kon ik dat gevoel on-

der woorden brengen. “Qui laetifi-

cat animam meam – die mijn ziel

blij maakt”. God die mijn ziel blij

maakt. Dit was een gans andere blij-

heid, van een andere orde, dan wan-

neer we al voetballend de mannen

van de Stenenstraat een afstraffing

haddenbezorgdvan4-0.

“Ad Deum, qui laetificat animam

meam”, ik ga op “tot God, die

mijn ziel verblijdt”. Spelenderwijs,

kaarskenspissend, was ik al op weg

Hemtevolgendiemeboeide, dieme

aanraakte.

Daarna werd ik opgeleid door Jos

van Peer den duvel. Peer den duvel

was ’s zondags suisse in de kerk.

Ne suisse was een imitatie-zoeaaf,

uitgerust met piek, hoed en om-

gord met een mooie schouderband

“Eerbied in Gods huis”. Als kind

in de mis, apart op de bankskens,

waren we bang voor Peer den du-

vel, want als we aan het spelen wa-

ren of aan het fezelen tijdens de mis

kon Peer geniepig, bijna sluipend,

plots achter je staan met zijn piek

in je rug. Peer was ook grafdelver

en begraver, ondernemers waren er

toen nog niet. Jos van Peer den du-

vel zou dat later ook gaan doen, on-

der dezelfde naam, de suisse is wel

verdwenen. Jos den duvel was zo

een pius laïcus. Hij was toen bij het

leger als hij me leerde wanneer ik

moest bellen, het boek overdragen,

wijn en water aansleuren, knielen

enopstaan. Jezuswateengedoe!

Na een paar oefeningen vroeg Jos

van Peer den duvel “hoe dikwijls

ik moest bellen tijdens de mis?” Ik

dacht, amaai veel keren! en zei luk-

raak28keren.Hetbleekmaar 13keer

te zijn. Nu, in die onvatbare wir-

war van rubrieken, van zus en zo,

en dit en dat, vond ik dat nog zo

een stom antwoord niet. Of ge nu 28

maal of 13maal belt, daar kunt ge als

gewone sterveling u toch niet druk

ommaken. Ikdenkdat iktoenalmet

het gevoel zat: daar gaat het toch al-

lemaalnietom!

Na al die hindernissen genomen te

hebben, werd ik blijkbaar goedge-

keurdvoordedienst.

Misdieners, snotjoenk!

‘Stuifmeel&Stamper’ wint prijs van

Unizo

Korbeek-Lo: Tijdens de lockdown

nam bloemenwinkel ‘Stuifmeel&Stam-

per’ werkloze zelfstandigen aan boord.

Daarom won de Bierbeekse bloemenwin-

kel nu de Unizo-prijs Dag van de Mede-

werker 2020.

Veel zelfstandigen gingen tijdens

de lockdown een moeilijke periode

zonderopdrachtentegemoet.

Een van hen was Joke Huybrechts,

eengrafischeontwerpster.

“Ik plaatste in maart een bestelling

bij Stuifmeel en Stamper”, zegt zij.

“Omdat ik toen geen opdrachten

had, vroeg ik hen of ik kon helpen.

Ze kregen veel aanvragen voor onli-

ne bestellingen binnen en kwamen

handen te kort. Daardoor kon ik vrij

snelbijhenaandeslag.”

Goedewerksfeer

Joke was niet de enige die mocht

werken bij de bloemenwinkel. Ook

andere zelfstandigen freelancers

en flexi-jobbers werden opgetrom-

meld.

“Die online bestellingen hadden

enorm veel succes”, vertellen Dave

en Nico, uitbaters van de winkel.

“Tien weken lang kon de groep van

zelfstandigen daardoor elke week-

dag werken. Na een tijd groeide de

groep naar elkaar toe, wat ook aan-

genaamwasvoordewerksfeer.”

Om Dave en Nico in de bloeme-

tjes te zetten, schreef Joke hen in

juni in voor Dag van de Mede-

werker 2020. Drie maanden later

werd Stuifmeel&Stamper door Uni-

zo Vlaams-Brabant uitgekozen als

winnaar.

“We hadden echt niet veracht dat

we zouden winnen, want we wis-

ten zelfs niet dat Joke ons had in-

geschreven”, klinkt het bij Dave en

Nico.

Trots

“Wij wilden tijdens de lockdown

gewoon onze klanten blij maken

door hun bloemen aan huis te le-

veren. Als het dan ook nog eens lukt

om werkloze zelfstandigen een in-

komen te geven, dan is dat iets om

trots op te zijn. Het harde werk van

de fijne groep mensen die we bij ons

hadden, wordt nu hoe dan ook be-

loondmetdezeprijs.”

Maarten De Cock – Krant Het Nieuws-

blad – 26 september 2020

DAG VAN DE MEDEWERKER
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