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Hetvoornaamstegebod?

Om hart en handen voor elkaar

wordtelkemensgeboren

Ex.22,20-26,Mt.22,34-40

Goeiemorgen

Jef Vanhout, ex-medewerker van het litur-

gieteam van Don Bosco neemt je mee door

de lezingen van vandaag. Ik heb alleen

maar een woordje bij het zijne gevoegd.

Bedankt, Jef om ons je teksten door te stu-

ren!

IngridWezemael

De bijbellezingen van vandaag zijn

kortvanstof.

Exodus zet ons onmiddellijk met de

tweevoetenopdegrond.

Mattheus vertelt ons een derde

twistgesprekmetJezus.

Na de Herodianen over de belas-

tingen en na de Sadduceeën over

de verrijzenis, grijpen de Farizeeën

hun kans om Jezus op de proef te

stellen.

Lezingen van weinig woorden,

maar ze dragen en schragen de le-

vensvangeneratiesmensen.

Lezing 1 uit het boek Exodus 22,

20-26

Zo spreekt de Heer: ”Gij moet een

vreemdeling niet slecht behandelen

en hem het leven niet moeilijk ma-

ken, want ge hebt zelf als vreemde-

linginEgyptegewoond.”

”Weduwen en wezen zult gij geen

onrecht aandoen. Als gij hun tekort

doet en hun klagen tot Mij opstijgt,

dan zal Ik gehoor geven aan hun

klagen. Mijn toorn zal losbarsten

en met het zwaard zal Ik u doden:

uw vrouwen worden weduwen, uw

kinderenwezen.”

”Als gij aan iemand van mijn volk

geld leent, aan een noodlijdende in

uw omgeving, gedraag u dan niet

als een geldschieter: Ge moet geen

rentevanhemeisen.”

”Als gij iemands mantel in pand

neemt, dan moet ge die aan hem

teruggeven voor zonsondergang.

Hij heeft niets anders om zich mee

toe te dekken, het is de beschutting

van zijn blote lichaam, hij moet

erin slapen. Roept hij tot Mij om

hulp,danzalIkhemverhoren,

wantIkbenvolmedeleven.”

Lezing 2 uit het evangelie volgens

Mattheus22,34-40

In die tijd kwamen Farizeeën bij-

een, toen zij vernamen dat Jezus de

Sadduceeën de mond gesnoerd had.

En een van hen, een wetgeleerde,

vroeg Jezus om Hem op de proef te

stellen: ”Meester, wat is het voor-

naamstegebodindeWet?”

Hij antwoordde hem: ”Gij zult de

Heer uw God beminnen met geheel

uw hart, geheel uw ziel en geheel

uw verstand. Dit is het voornaams-

teeneerstegebod.

Het tweede, daarmee gelijkwaardig:

Gij zult uw naaste beminnen als

uzelf.

Deze twee geboden zijn de grond-

slagvandeWetendeProfeten.”

WoordjeJefVanhout

Joodse kinderen leren ze uit het

hoofd voor ze twaalf jaar oud zijn:

365 verboden, 248 geboden, samen

de 613 wetsbepalingen van de Tho-

ra.

”Meester, wat is het voornaamste

gebod in de Wet?” Jezus’ antwoord is

nader beschouwd van een ontstel-

lende eenvoud. Waarmee vangen

jullie de dag aan?Waarmee gaan jul-

lie de nacht in? Wat draag je de gan-

se dag mee aan je gebedsriem? Wat

tref je aan op de deurpost van je

huis? Wat bidden jullie in het uur

van de dood? ”Sjema Israël, luister

Israël, de Heer is onze God, de Heer

is de Enige. U zult de Heer, uw God,

liefhebben met heel uw hart, met

heel uw ziel, met al uw krachten.”

- Zo lezen we het in Deuteronomi-

um6,4-5. -

”U zult uw naaste liefhebben als

uzelf.”

- Zo lezen we het in Leviticus 19, 18.

Is datmet heel uwhart,met heel uw

ziel,metaluwkrachten?

Het gaat om veel meer dan het voor-

naamstegebod.

Het gaat om de vervulling van de

Wet, van de Profeten, van de Schrif-

ten.

Het gaat om de vervulling van wat

ooit in Israël is geloofd aangaande

het diepe mysterie dat ons leven is,

aangaande de Liefde zelf, die ons le-

vendraagkrachtgeeft.

Hier verlegt Mattheus de grenzen

van zijn geloof in Jezus, de Mes-

sias, beeld van een god die redding

brengt?

Geboden en verboden stellen gren-

zen,tastengrenzenaf.

Hoever mag ik gaan? Hoe ver kan ik

gaan?Hoeverdurf ikgaan?

Liefde verlegt grenzen, liefde is

grenzeloos, liefde kent geen gren-

zen.

Liefde laat ons elkaar zien als

volwaardige evenwaardige mensen,

ontsproten aan hetzelfde mysterie,

delendinhetzelfdemysterie.

De vraag was toen en is vandaag… Wil

je dat geloven? Kan je dat geloven?

Kunnen wij dat geloven? Willen

wij dat geloven? En hoe wordt dat

zichtbaar? In wie wordt dat zicht-

baar?Waarwordtdatzichtbaar?

De Blijde Boodschap is - zegt Mat-

theus - dat het voor ons zichtbaar

geworden is in Jezus van Nazare-

th; Hij heeft het voorgeleefd mid-

denonderons…

Hoe aantrekkelijk, hoe aansteke-

lijk, hoe uitnodigend was deze

boodschap ten tijde van Mattheus,

is deze boodschap vandaag en in de

toekomst?

In zijn brief aan de Romeinen 13,

8-10schrijftPaulus- ikciteer -

”Laat uw enige schuld de onderlin-

geliefdeblijven.

Wie zijn naaste liefheeft, heeft de

wetvervuld.

Want de geboden: gij zult niet echt-

breken, niet doden, niet stelen, niet

begeren en alle anderen kunt u sa-

menvatteninditenewoord:

U zult uw naaste liefhebben als

uzelf.

De liefde berokkent de naaste geen

kwaad.

Liefdevervultdegehelewet.”

En wie lopen als eersten in de kij-

ker, wie komen ons als eersten

onder ogen, zegt Mattheus even

verder, precies de kwetsbaarste on-

der de mensen; ecce homo, zie de

mens…

Doorheen heel de bijbel, doorheen

alle woorden die wij ooit hebben

bedacht om het mysterie God een

naam te geven, een gezicht te ge-

ven, in beeld te brengen, zijn zij de

toetssteen.

De hongerige, de dorstige, de naak-

te, de vreemdeling, de zieke, de ge-

vangene:

mannen en vrouwen midden onder

ons:zijzijn“zijnbeeld”.

Geloof je in de God van Abraham, Isaak

enJakob,

geloof je indeGodvanJezus,

dan draag je ditmysterie van de liefdemet

jemee

vandemorgentotdeavond,

vandeavondtotdemorgen,

overalwaar jegaatof staat,

achter iederedeurdievoor jeopengaat,

een leven lang.

Zo eenvoudig als het klinkt zo

moeilijk is het om er naar te leven,

maaraltijddemoeitewaard…

In het vooruitzicht van de week die

komt geef ik jullie het gedicht mee

vanJanvanNijlen (1884-1965).

Geloof

Nu alles faalt, heeft dit alleen nog waar-

de

Voor mij, die nooit één waarheid heb ont-

dekt;

Ik zal van U niet scheiden als deze aarde

Mijnpover lichaamdekt.

Ik heb maar één geloof: nooit gaat verlo-

ren

Wat eens de liefde zalig heeft bevrucht,

Enwaarer tweeelkander toebehoren

Iszelfsdedoodgeenvlucht.

© Jan van Nijlen Uit: verzamelde

gedichtenVanOorschot2003

Lief als je zo tot rust mag komen in

deschoonheidvandetroost.

Om hart en handen voor elkaar

wordtelkemensgeboren.

Don Boscogemeenschap Kessel-Lo: 25 ok-

tober2020

Samenstelling JefVanhout

extra-woordje IngridWezemael
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KALENDERBLAADJE

Dat de kraaien van zorg en kommer over je

hoofd vliegen kan je niet beletten.

Maar dat ze zich in je haar nestelen kan je

verhinderen.

Chinees spreekwoord

Zoals reeds meegedeeld gaan de le-

zingen Universiteit Derde Leeftijd

Leuven, omwille van het risico op

besmetting met het Cocid-19 virus

niet door in de aula Pieter De Somer.

Tot eind 2020 zullen ze op het

voorziene tijdstip opgenomen wor-

den in een professionele opname-

studio (Webinars Solutions in Me-

chelen) en digitaal kunnen ge-

volgd worden. Achteraf kunnen ze

tevens (her)bekeken worden.

UDLL cursisten kunnen ze digi-

taal volgen met computer, laptop of

smart-TV.

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.

De lezingen vinden elke dinsdag-

middag plaats. Aanvang 14 u.

Komende lezingen

Dinsdag 15 december

Prof. Els De Vos: Toekomstige

woonvormen in Vlaanderen

Opgelet: Kerstvakantie - Geen le-

zing op de dinsdagen 22 en 29 de-

cember 2020

Dinsdag 05 januari 2021

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 Leu-

ven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

Universiteit Derde Leeftijd

In blijde verwachting

van nieuw leven

van toekomst,

met zin voor avontuur

maar ook onzeker

en vol vragen

Ingehouden vreugde.

Kome wat komt.

Met open blik

hoopvol uitzien naar morgen

kan verrassend vreugdevol zijn.

Een blij hart werkt aanstekelijk.

Gedeelde vreugde is

altijd dubbele vreugde.

Verwacht en onverwacht

wie je ook bent

en vanwaar je ook komt

klop maar aan.

Er is tijd om te luisteren

en er is plaats

voor een bord of een bed meer.

Wees welkom!

Kathleen Boedt

Wees welkom!

DE HOND

Er waren eens een boer, zijn vrouw

en hun zoontje.

De boerin wilde een huisdier, dat

hun zoontje kon beschermen, en

gezelschap kon geven.

Uiteindelijk besloten ze om een

hond in huis te halen.

Op een dag gingen de boer en zijn

vrouw even weg van huis. Ze dach-

ten: ‘De hond zal wel op ons zoon-

tje passen terwijl we maar even weg

zijn.’

Toen de boerin wat vroeger terug

kwam, zag ze dat de hond op het

erf helemaal onder bloed was. On-

middellijk dacht ze: ‘De hond heeft

mijn zoontje doodgebeten!’ Woe-

dend gooide zij een steen naar het

dier. De hond was ernstig verwond.

Daarna liep ze naar binnen om te

zien waar haar kind was. Ze keek

verbaasd op toen ze een dode slang

zag in de kamer.

Toen begreep ze dat de hond haar

kind had gered door de slang dood

te bijten.

Ze liep vlug terug naar het erf, maar

vond de hond dood op de grond.

Ze weende bitter.

Chantal Leterme

uit: Een parel voor elke dag’

SINT-FRANCISCUS

Wegens de coronamaatregelen heeft

de parochie er voor gekozen om

in onze kerk tot nader order geen

vieringen meer te laten doorgaan

(uitgezonderd uitvaarten in kleine

kring). Zo hopen wij mee te kunnen

strijden tegen dit virus.

Uiteraard vinden we het jammer dat

we elkaar niet meer kunnen ont-

moeten voor en na de vieringen, sa-

men kunnen zingen, bidden en de-

len, …maar we rekenen op jullie be-

grip.

Om mensen de mogelijkheid te ge-

geven toch even tot gebed te komen

zal onze kerk op 2 momenten wor-

den geopend: zondag van 10 tot 11u

en donderdag van 15 tot 16u.

Een bezinningstekst wordt iedere

week op zondag ter beschikking ge-

steld van de parochianen via de mail

of in de kerk.

Wil je deze graag ontvangen, mail

dan even naar

Lieven.Dries@telenet.be

Draag zorg voor jezelf en de anderen.

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge-

re coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tij-

dens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatre-

gelen zijn er op zondag geen erediensten.

De werkgroep liturgie bezorgt de

parochianen de teksten van de voor-

ziene vieringen (13/12 – 20/12) die

nu wegvallen.

Op de website Ademtocht www.a-

demtocht.be zijn de teksten ook te-

rug te vinden.

Zondag 13 december 2020

Derde zondag van de Advent

Viering opgesteld door: Majo Wer-

rebrouck en Lieve Neukermans

Zondag 20 december 2020

Vierde zondag van de Advent

Viering opgesteld door: Ingrid We-

zemael en Majo Werrebrouck

We wachten de nieuwe maatregelen

af, na 13 december.

In Linden, Bovenlo, Francis-

cus, Antonius, Vlierbeek gaan

voorlopig geen vieringen meer

door.

VIERINGEN

Sluit je weer bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Een jaarabonnement voor 2021

komt op 40 euro.
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Diep in je hart liggen verscholen;

mooie wensen en mooie dromen.

Maak ze waar, voor de dag die zal

komen.

Diep in je hart liggen verscholen;

gevoelens en ervaringen die je eens

hebben bewogen.

Hoe hard je ze ook verloochend

nooit zal je ze nog kunnen ontlo-

pen.

Diep in je hart liggen verscholen;

herinneringen en woorden en de

glimlach die erbij hoorde.

Bewaar ze, in stilte geborgen, en

koester ze met liefde voor de dag van

morgen.

Want ooit komt een dag, dat ze

voor jou een bron van troost zullen

zijn, een verzachting van je pijn.

Diep in je ziel ligt in stilte verbor-

gen; de spiegel van je leven.

Hij zal je niet altijd een antwoord

geven, maar hij zal je leren jezelf

te aanvaarden en niet altijd om een

waarom te vragen.

Hij zal je ook geven; de wijsheid om

van te leven, de wijsheid om de ge-

nade door te geven die je van God

hebt gekregen

Edmond Willems

VERSCHOLEN EN GEBORGEN

bzn

Noten mag je kraken

mensen nooit.

Durf de mist in te gaan

2 FEDERATIE FRANDO
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VOEL JE VEILIG!

Seniorama Vanden Tymplestraat

35,3000Leuven

Senioreninspecteur Patricia Van de Walle

en Jean-Lou De Graef van de Leuvense po-

litie.

Nieuwe regeling contactpunten se-

nioreninspecteurs

De nieuwe seniorenpostbus al op-

gemerkt in ons lokaal dienstencen-

trum?

Aangezien het Coronavirus ons

voorlopig nog in de greep houdt,

moeten we op zoek gaan naar

een alternatieve aanpak van acti-

viteiten. De maandelijkse contact-

punten van de senioreninspecteurs

zijn dan wel voorlopig beperkt,

maar de senioreninspecteurs van

Lokale Politie Leuven bedachten

eencreatieveoplossing.

‘Wij begrijpen de nood aan fysieke ont-

moetingen, maar we voelen ons evenzeer

verantwoordelijk voor de veiligheid van

onze senioren.

Dit was de drijfveer om op zoek te gaan

naar een alternatief voor de maandelijk-

se contactpunten. Daarom hebben wij de

‘seniorenpostbus’ in het leven geroepen’,

vertellen senioreninspecteurs Pa-

tricia en Jean-Lou, ‘We denken ook op

digitale manier aan de slag te gaan’.

Heb je een vraag, een probleem of

wens je iets te melden aan de senior-

eninspecteurs?

Steek een briefje in de seniorenpost-

bus met de vermelding van je naam

en je telefoonnummer zodat de se-

nioreninspecteurs telefonisch met

joukunnenopnemen.

De seniorenpostbus wordt regel-

matig door de senioreninspecteurs

leeg gemaakt en is dus alleen be-

stemd voor het melden van niet-

dringende zaken.

Voor dringend advies zijn ze telefo-

nisch bereikbaar op 016 21 09 10 of

0491912535

of per e-mail naar pz.leuven.senio-

ren@police.belgium.eu.

Een afspraak met fysiek contact is

uitzonderlijk mogelijk, maar alleen

wanneer het echt noodzakelijk is.

Dit gebeurt steeds na overleg van

de senioreninspecteurs met de ver-

antwoordelijke van het lokaal dien-

stencentrum.

Digitaal spreekuur:Woensdag 16

december van 10 tot 11u

Seniorama – Vanden Tymplestraat

35–3000Leuven

016222014

Seniorama - VOEL JE VEILIG!

PLANT EEN BOS

Vergeet-me-niet-actie

Vijfentwintig jaar geleden, verongeluk-

te Wannes. Hij was bijna 20 jaar toen

hij omkwam in een zwaar verkeersonge-

val op de Boomsesteenweg in Aartselaar,

waar hij woonde.

Zijn ouders en zus willen hem blijven ge-

denken.

Zijn meter, wonende in Heverlee, gaf ons

dit bericht door.

12 december 1995, de dag dat Wan-

nesnaaronshartverhuisde ...

Omdat het 25 jaar geleden is, plan-

nen we voor hem een vergeet-me -

niet-actie, een herdenking waar ook

onze wereld een beetje beter van

wordt.

In Moerbeke, nabij het Wullebos is

er een geschikte plek om voor Wan-

nes een stukje bos te planten, in sa-

menwerking met Bosplus. Een bos

datsteedstoegankelijkzalzijn.

Wij, Katrien, Leo en Hilda plan-

ten er 25 bomen en iedereen die

het Wannes-bos-project wil steu-

nen kan extra één of meerdere bo-

men sponsoren door overschrij-

ving naar Bosplus. De prijs van een

boom bedraagt 20 euro. Bosplus laat

ons weten wie zijn boompje bij-

draagt.

De boomplanting zelf gaat door op

23 januari 2021, maar omwille van

Corona kunnen we nu nog niet be-

loven dat iedereen aanwezig mag

zijn.

Katrien, Leo en Hilda

Bos+Vlaanderen vzw - Tel.09/264

9050

Bosplus Vlaanderen vzw - BE57

7310 0909 4935 Met melding “ Bos

voor Wannes” doorsturen van de

gegevensnaarzijnfamilieOK”

https://www.bosplus.be Info: in-

fo@bosplus.be

3FEDERATIE FRANDO

Enkele mijmeringen vanuit Sint-Antonius

“De coronacrisis heeft een grote im-

pact op dak- en thuislozen. Door de

avondklok mogen zij ’s nachts niet

op de straat blijven. Maar waar ze

normaal vaak een zetel of bed vin-

den bij vrienden of familie, ligt dat

nuheelwatmoeilijker.“

“De stad Leuven en het CAW Oost-

Brabant hebben de jaarlijkse win-

teropvang geopend. Een hele uitda-

ging, want hun normale locatie was

veel te klein om dat coronaproof

te kunnen organiseren. Er is daar-

om uitgeweken naar jeugdherberg

Blauwput.“

“Hier hebben we zestien – soms

zelfs grote kamers – met eigen sa-

nitair. Ook de gemeenschappelijke

ruimtes zijn veel groter, waardoor

we alles veilig kunnen organise-

ren, zegt Karen medewerkster van

dewinteropvangvanCAW.”

“Als een gast symptomen vertoont

van corona, vragen we hem op de

kamer te blijven en brengen we eten

naar de kamer. We regelen ook met-

een een afspraak voor een corona-

test. Onze winteropvang is overdag

gesloten. We maken dan dat hij te-

recht kan in een van onze andere

gebouwen zodat hij of zij de straat

nietopmoetmethetvirus.“

“We zullen deze opvang zeker

openhouden tot eind maart 2021. In

2020werddat tot eindmei,maarhet

is nog niet duidelijk of dat opnieuw

zalgebeuren.”

Uit het artikel van Hannelore Smitz in

Krant Het Nieuwsblad van 18 november

2020

DAKLOZEN IN CORONATIJD

(c) Ola Wiberg

Hoekandat,God,

datGijvijandenhebt?

DatmensenUnietverstaan,

kanikbegrijpen.

DatmensenUontlopen,

isverstaanbaar.

Maar dat mensen kwaad zijn op U,

Uvervloekenenbestrijden...

Hoekomtdat,God?

Voelenzijzichtekortgedaan?

Ofindesteekgelaten?

Is het leven voor hen te hard gewee-

st?

Ofzijnhetdegelovigen

diehenindewegliepen?

Mijngeloof inU,God,

looptovervanervaringen,

heelgewoneervaringen

diebuitengewoonworden

als ikzebeleef indankbaarheid.

Gelovenis ‘dankU’zeggen,

eniemanddiedatnietkan,

zalaltijdopzichzelf

teruggeworpenworden

engoddelooseenzaamzijn.

Manu Verhulst

Advent



Heverlee

Nieuwe petitie en protestactie tegen

bebouwingopParkveld

Langs de Geldenaaksebaan in Heverlee

zijn verschillende borden geplaatst tegen

de ontwikkeling van het gebied Parkveld.

Daarmee wil actiegroep Partigiani Park-

veld het protest aanwakkeren in de hoop

degroenezone tekunnenbehouden.

De plannen voor de ontwikkeling

van het groene gebied langs de Gel-

denaaksebaan in Heverlee zorgen al

ruim achttien jaar voor veel protest

door verschillende actiegroepen. De

laatste jaren is het eerder stil in het

dossier, maar de actievoerders blij-

ven toch bezorgd. Ze hebben op-

nieuw actie gevoerd en een nieuwe

petitie opgestart tegen de ontwikke-

ling.

“Parkveld is een oase van groen en

een essentiële schakel in de groe-

ne gordel ten zuidoosten van Leu-

ven”, zegt initiatiefnemer Patrick

Weckhuizen .”Dit is kostbare open

ruimte,meteenideaal

gelegen landbouwgebied voor de

ontwikkeling van korte keten land-

bouw. Het huidige plan voor dit

groene beloftevolle Parkveld-gebied

is echter betonneren volbouwen.

En dat vinden we onbegrijpelijk,

zeker met een stadsbestuur dat

’Leuven Klimaat-neutraal’ zo naar

voor schuift en een Vlaamse over-

heiddiebossenwiluitbreiden.”

Volgens schepen van Ruimtelijke

Ordening Carl Devlies ziet het er

momenteel echter niet naar uit dat

die plannen snel uitgevoerd zullen

worden.

“Het gedeelte van Parkveld dat om-

gevormd zou worden tot woonzo-

ne met 68 kavels, is in 2009 ver-

gund, maar sindsdien is die ver-

gunning al meermaals vernietigd.

Momenteel is het opnieuw aan

de provincie om een uitspraak te

doen”;aldusDevlies.

Meerinfo:www.parkveld.org

Uit het artikel van (hsh) Het Nieuwsblad

16november2020

PARKVELD GROEN

Els Van Hoof, CD&V-Kamerlid heeft

een wetsvoorstel klaar om gender-

quota in te voeren in de directieco-

mitésvanoverheidsbedrijven.

Eén op de drie leden zou een vrouw

moetenzijn.

“Vrijwillige streefdoelen hebben

onvoldoende effect”, zegt ze “Om

ervoor te zorgen dat directiecomités

het glazen plafond sneller doorbre-

ken, moeten ook hier genderquota

wordeningevoerd.”

Zij wijst erop dat uit onderzoek

blijkt dat een mix van mannen en

vrouwen beslissingsorganen beter

doet werken. Met Vrouwendag voor

de deur is het tijd om daar werk van

temaken.

“Overheidsbedrijven moeten hier-

in het goede voorbeeld geven” zegt

Els Van Hoof. “Dat er nog altijd

directiecomités waar maar één lid

vrouwis, isondermaats.”

(agy, pl) Krant Het Nieuwsblad van 10

november2020

Genderquota voor

overheidsbedrijven

Met deze 27 houten kersthangers

uit Minsk (Wit-Rusland) krijgt uw

kerstboom een bijzondere uitstra-

ling. (18,00euro)

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).

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

Een stralende kerstboom

4 FEDERATIE FRANDO

De stad Leuven heeft het Save Char-

ter van de vzw Ouders van Ver-

ongelukte kinderen (OVK) onderte-

kend. Daarmee engageert het stads-

bestuur zich om nog meer in te zet-

tenopverkeersveiligheid.

De stad Leuven zet al sterk in op ver-

keersveiligheid, maar wil nog beter

doen.

Met de ondertekening van het char-

ter benadrukt de stad dat ze een

globaal en gecoördineerd beleid zal

ontwikkelen om alle weggebrui-

kers, in het bijzonder kinderen en

jongeren;betertebeschermen.

Leuven is de 123ste Vlaamse ge-

meente die het charter ondertekent.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad – 7 novem-

ber2020

De stad Leuven ondertekent Save-Charter

Iedereen kan elke week drie dingen

doen om de eenzaamheid van ande-

ren te verlichten. Drie dingen, dus

1+1+1.

Het idee komt van priester Antoon

Vandeputte en werd in samenwer-

king met het bisdom Brugge uitge-

werkt door Uitgeverij Muurkran-

ten. Antoon Vandeputte duidt drie

dingen (1+1+1) aan die we kunnen

doen om elkaar coronaproof dicht-

bij tezijn:

‘Een telefoontje doen naar iemand die je

mist of al lang niet hebt gehoord. Voor ve-

len kan dit in de avonduren zelfs gratis.’

‘Een brief of kaart sturen naar iemand.

Zo’n brief of kaartje ontvangen doet veel

deugd. Je kan dat verscheidene keren lezen.

Je zet het op de kast en je beseft dat men je

nietvergeten is.’

‘Een gesprek op afstand met men-

sen die je buiten ontmoet. Afstand

en nabijheid gaan hier ten volle

samen. Verse lucht bij zo’n open-

luchtgesprek zal ook deugd doen

aan het eigen welzijn. Zo kunnen

we samen elke week de groeiende

eenzaamheidverlichten.’

Wie meedoet met het hartverwar-

mend initiatief 1+1+1, kan wekelijks

iemand telefoneren die aan een bab-

bel toe is, wekelijks iemand een

kaartje of een brief sturen en ook

wekelijks met iemand in de buiten-

lucht een gesprek aanknopen. Dat

zijn de drie manieren om elkaar co-

ronaproofnabij tezijn.

Iedereen kan ook de gra-

tis 1+1+1-affiche downloaden

via www.muurkranten.be/de-

muurkranten en het exemplaar

opeenzichtbareplaatshangen.

Met deze eenvoudige stapjes zetten we sa-

men een grote stap voorwaarts om op een

veilige manier deze moeilijke tijd draag-

lijker te maken! Samen verlichten we de

corona-eenzaamheid. Afstand vervangen

door nabijheid in een belletje, een krab-

beltje en een babbeltje. 1+1+1. Zomakenwe

samen eenzaamheid lichter om te dragen.

(artikel gepubliceerd op de website van

kerknet www.kerknet.be op vrijdag 20 no-

vember2020)

+1+1+1: Drie manieren om elkaar nabij te zijn

Zezijnonbetaalbaar,

zij die een neus hebben voor de kleine no-

denvanhunburen,

zij die maar een half woord nodig hebben

omteverstaan,

zij die altijd iets extra in de ijskast heb-

benvooreenplotsegast.

Zezijnonbetaalbaar,

zij die steeds weer de vinger op de open

wonde leggen,

zij die geduld opbrengen voor altijd weer

dezelfdevragen,

zij die tegen beter weten in toch maar op-

nieuwbeginnen.

Zezijnonbetaalbaar,

zij die achter regels en wetten de mens

zien,

ookdesukkelende,

zij die begrip opbrengen voor hen die zich

dederdekeer stoten,

zij die willen geloven dat mensen op hun

manier echthunbestdoen.

Zezijnonbetaalbaar

zij die met open ogen leven en met een

openhart,

die weten dat zelfs rechtvaardige wetten

mensen niet altijd tot hun recht laten ko-

men.

Zezijnon-be-taal-baar

zij die met vreugde gerechtigheid beoefe-

nen

Godzalhentegemoetkomen.

KrisBuckinckx

Solidariteit is belangrijk in onze

gemeenschap zeker in deze tijden.

Armoede kan ons allemaal overko-

men.Enjijkandaarbijhelpen!

Help ons daarom opnieuw mee in

de advent om een kerstpakket

samen te stellen voor de minderbe-

deelden en de mensen die het moei-

lijk hebben in en rond onze ge-

meenschap.

Dit jaar verzamelen we rijst, pas-

ta, suiker, blikvoeding, olie, melk,

koffie, waspoeder, scheerschuim,

scheermesjes, douchegel, sham-

poo, tandpasta ...(geen alcohol en

geenversedingen).

Breng dit dus mee naar de kerk en

zet het achteraan neer in de solida-

riteitshoek (op donderdag van 15 tot

16uofopzondagvan10tot11u).

Controleer altijd de houdbaarheids-

datum. Vervallen producten kun-

nen we niet geven. Wij regelen dan

dat deze producten bij de juiste

mensenterechtkomen.

Wil je liever financieel helpen?

Geenprobleem.

Schrijf dan een bedrag over op

het rekeningnummer van de Sint-

Franciscusparochie

BE47 7370 5150 1080 met vermel-

ding“kerstpakketarmen”.

Wij kopen dan hiermee bijkomende

producten die soms ontbreken bij

degekregenproducten.

(Kerst-)maaltijden

Vorig jaar kregen we van de straat-

hoekwerker uit Leuven de vraag of

er mensen zijn die tijdens de kerst-

vakantie thuis een eenvoudig ge-

recht willen koken voor enkele dak-

lozenindedaklozenopvang.

Dit werd een succesverhaal. In

plaats van 1 week konden wij maar

liefst 2 weken lang eten brengen

naardezemensen.

Door organisatorische redenen (oa

een verhuis naar een nieuw on-

derkomen in Leuven) konden ze

ons nog niets concreets laten weten

over de nood die dit jaar nodig is.

Pas in december zullen we meer we-

ten. Maar … daar wachten wij niet

op.

Wij verzamelen nu al de nodige na-

menvandehelpendehanden.

Wil je hierbij (opnieuw) helpen?

Neem contact op met Denise Meeus

op 0491 87 36 89 voor bijkomende

info en/of we registreren alvast je

gegevens en contacteren je van zo-

draweietsmeerweten.

Dankvoorjebijdrageensteun.

Hetparochieteam

Adventspakket in St-Franciscus
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