
Piekeren, we doen het allemaal,

maar wat als je er echt last van

krijgt? Hoe ga je ermee om en hoe

kan je dit anders aanpakken? Erna

Claes, doctor in de psychologie,

brengt ons op een informele doch

deskundige manier bij hoe pieke-

ren ook iets nuttig kan zijn. Tijdens

deze infosessie wordt uitleg gege-

ven over het ontstaan, de aard en

de functie van piekergedachten en

wat piekeren doet verergeren. Ver-

der worden er tips gegeven over hoe

je je negatieve gedachtegang kan

herkennen en doorbreken, hoe je

anders kan leren omgaan met pieke-

ren en hoe je je eigen piekergedach-

tenkanveranderen.

15/10 in Kortenberg, van 14 tot

16u

Meer infoeninschrijven:

https://www.samana.be/

Infosessie: De

kunst van het

piekeren

Mantelkracht is een coachings-

programma dat de draagkracht

van mantelzorgers wil verhogen.-

Samen met andere mantelzorgers

word je begeleid in het delen van er-

varingen, het bijleren en het ont-

spannen als mantelzorger. Aange-

vuld met reeds bestaande onder-

steuning wordt het zo voor jou als

mantelzorger mogelijk om betere

zorg te bieden aan de zorgbehoe-

vendeénaanjezelf.

De inhoud van de sessies wordt mee

aangestuurd door jou als mantel-

zorger zelf. Dit doen we onder bege-

leiding van Willy Wuyts, ervaren

mantelzorgcoach en Mie, vrijwil-

liger en ervaringsdeskundige.6-de-

lige cursusreeks, vanaf 19/10 in

Scherpenheuvel-Zichem.

Meer infoeninschrijven:

https://www.samana.be/

ONDERSTEUNINGSTRAJECT:

MANTELKRACHT
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Hoera we zijn er weer! En

hoe?!!!...“Zijde” is een novelle

waarmee Alessandro Baricco in

1997 internationaal doorbrak. Pa-

trick Van Dievoet zorgde voor een

theaterbewerking en hiermee pakt

BuurTTeateR graag uit voor haar

najaarsproductievan2021.

‘Men zou kunnen zeggen dat

het een liefdesgeschiedenis is

die ik u ga vertellen. Maar het is

meer.

Er komen verlangens in voor

en pijnen die u heel goed

kent, maar waar u geen naam

voor heeft. Als men geen wor-

den heeft om de dingen te

benoemen dan gebruikt men

daar een geschiedenis voor. Zo

werkt dat. Al eeuwenlang.

Iedere geschiedenis heeft haar

eigen muziek en deze geschie-

denis heeft een witte muziek.’

Zo begint het ongelooflijk verhaal

van Hervé Joncour. Hij reist naar

Japan, in 1861 het einde van de we-

reld, om zijderupsen te kopen. Daar

raakt hij gefascineerd door die oos-

terse wereld en zijn vreemde ge-

bruiken en nieuwe ervaringen. Het

doet hem nadenken over zijn ei-

gen leven en de liefde. De muzikale

en beeldende taal van Baricco inspi-

reerde ons om een vertelling te ma-

kenmetbeeldenmuziek.

Bewerking voor theater: Patrick

VanDievoet

Spel:PatrickVanDievoet

Muziekenbeeld:RoosVos

Productie:HildeDeen

Techniek: Pieter Van Emelen &

WernerDejongh

Affiche en trailer: Nikka Cuypers

Regie: JohanDeputter

Ben je benieuwd geworden? Kom

dan kijken en laat je meeslepen op

één van onze voorstellingen. Kom

je?

Groetjes en tot op één van de voor-

stellingen

HetBuurTTeateRTeam

Voorstellingen op vr 8 - za 9 - zo 10

- do 14 - vr 15 oktober om 20u

Waar:“De Kring”

J.Pierrestraat60,3010Kessel-Lo

Omplaatsentereserveren:

buurtteater@gmail.com

Prijs:€10

NAbevestigingbetalenop:

BE67 7344 2725 4087
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Onze drijfveer om te gaan mediteren is

vaak hetmoment waaropwij met iets bij-
zonders worden geconfronteerd, iets dat

ons wakker schudt uit onze normale

waarneming van de werkelijkheid. In ie-
der stadium van ons leven kan er een cri-
sis ontstaan of iets anders van levensbe-
lang, waardoor de ogenschijnlijke veilige

en onveranderlijke werkelijkheid waarin

we leven plotseling ondersteboven wordt

gekeerd.

Kim Nataraja

Hoewel je meditatie zeer goed alleen
kunt beoefenen, doet het toch ook
deugd om het in groep te beleven.
Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum om 20 u.
Afhankelijk van de beschikbaarheid
zal de bijeenkomst doorgaan in de
grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maandseptember27september

Maandoktober:maandag11 en25

Maandnovember:maandag8en22

Maanddecember:maandag6en20

MEDITATIEGROEP

DON BOSCO

Ontdek de lichtpuntjes
elke dag weer opnieuw
ook al zijn ze zo miniem
Zij zijn als gouden muntjes.

Laat je wiegen op de golven
die je lichaam steeds bedwingen
soms wil je roepen, soms zingen
Jij hebt al bergen beklommen.

Geniet van kostbare vriendschap
als een pleister tegen melancholie
die zorgt voor een speelse melodie
en een deugdelijke stap vooruit.

Ziet de dag toch wat grauw
dan wens ik je warme handen toe
een open hart zonder veel gedoe
en liefde in alle eenvoud
DoraDuerinckx

Lichtpuntjes

Met al onze armen

willen wij de wereld warmen

Wij willen het leven mooier maken.
Zachter ook en vol begrip.
Wij willen elkaar ondersteunen.
Luisteren naar wat moeilijk gaat.
Opkomen voor wie niemand ziet.
Handen uit de mouwen.

Wij willen een steentje bijdragen.
Heel klein misschien. Maar elke
druppel telt.
Wij willen er zijn. Wij willen iets
doen.
Wij willen geven.
Wij willen alle dagen hopen en
aan de samenleving bouwen.

Strek gewoon je armen.
Met al onze armen willen wij de we-
reld warmen.

BOND ZONDER NAAM

Twee uitspraken die niet van elkaar
zijn los te maken en die ons wijzen
op onze tweevoudige opdracht hier:
het engagement in vrede en gerech-
tigheid en een diepe persoonlijke
bezorgdheid voor iedere mens.
M. De Groot

KALENDERBLAADJE

BZN

HOOP:

EEN STREEPJE LICHT

IN DE DUISTERNIS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 oktober

Chronische ziekendag

10.00 u. Eucharistieviering
Nagedachtenis van de familie Ver-
linden-Wuytack
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lectoren: Samana
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 oktober

29ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 oktober

28ste zondag door het jaar B

11 u. Eerste Communie
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: catechisten
Lector: eerste communiecanten
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 17 oktober

29ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.
Zondag 10 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021

Maandag 1 november 2021 – Al-
lerheiligen

Zondag 14 november 2021

Zondag 28 november 2021

De werkgroep liturgie bezorgt de
teksten van de vieringen, ook als die
wegvallen, aan de parochianen. Op
de website www.ademtocht.be zijn
de teksten ook terug te vinden.

HET IS GEEN SCHANDE OM

LANGZAAM VOORUIT TE KO-
MEN, WEL OM STIL TE BLIJVEN

STAAN

bzn

VIERINGEN

KERK&leven

Binnenkort start de periode van her-abon-
nerenophetParochieblad.

We beseffen in deze tijden, meer en meer,

hoe belangrijk een warme benadering van

onze medemens is en dat we samen ster-
ker staan om moeilijke situaties aan te

kunnen en er niet aan ten onder te gaan.

We worden gesteund om ons meer te rich-
ten op mogelijkheden van verandering die

onze wereld beter maken, vooral voor de

mensen die het meest steun en hulp nodig

hebben.

Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet

onswelplezier!

In volgende parochiebladen komen hier-
overmeergegevens.

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur

van KERK&leven,

geeft toelichting over de volgende

jaarkeuze:

Een laadpaal voor het leven

Een woordje toelichting bij onze jaarkeu-
ze

Ons persoonlijke en kerkelijke le-
ven kende het voorbije anderhalve
jaar een slopende periode.
Het coronavirus ontregelde alles
wat ons dierbaar was en leidde soms
tot moedeloosheid. Op zulke mo-
menten ontdekken we wat ons dier-
baar is en waaruit we energie en
hoop putten.

Met Kerk&leven willen we de we-
kelijkse leverancier van positieve

energie zijn voor onze lezers. Een

laadpaal voor het leven, als het ware.
Wie in ons blad leest over al het
goede, mooie en waardevolle in de
samenleving, binnen en buiten de
Kerk, voelt zich helemaal opgela-
den. Onze artikels – lokaal, dioce-
saan en nationaal – proberen een
voedingsbron te zijn voor harten
en geesten.

Een laadpaal voor het leven sluit na-
tuurlijk ook aan bij de tijdsgeest.
Fossiele brandstoffen verdwijnen
langzaam naar de achtergrond, kli-
maatvriendelijke energie neemt het
over. Hoewel we de link met het kli-
maat niet letterlijk leggen, tonen we
ermee aan dat KERK&leven ook in
die ommekeer vooroploopt, met een
knipoog naar de encycliek Laudato

si’.

Op de foto zien we een jongeman
die blijgezind KERK&leven leest

terwijl zijn wagen een oplaadbeurt
krijgt. Twee laadbeurten tegelijk
dus, een letterlijke voor het voer-
tuig en een figuurlijke voor de ei-
genaar. Zijn glimlach maakt duide-
lijk dat hij er deugd aan beleeft en
straks er weer een weekje tegenaan
kan. Precies zoals onze lezers.

Ook in 2020 willen wij heel graag
hun laadpaal zijn. Elke week val-
len we bij onze abonnees in de bus,
als opkikker in een samenleving die
wel wat positiviteit kan gebruiken.
Moedig de mensen uit uw parochie
of pastorale eenheid dus zeker aan
hun abonnenment te verlengen of
voor het eerst een abonnement te
nemen. Samen schenken we de sa-
menleving een laadpaal voor het le-
ven.

Op vrijdag 8 oktober organise-
ren de medewerkers van caritas van-
uit het Centrum Christelijk Vor-
mingswerk van ons vicariaat een
ontmoetingsdag voor wie vrijwil-
lig en beroepsmatig voor anderen
zorgt.
De dag legt de focus op verwonde-
ring. Rituelen en tradities zijn er
volgens Herman De Dijn niet om
het verleden te eren, maar om be-
tekenis te geven aan het heden. Hij
zal ons toespreken vanuit zijn erva-
ring met het thema als filosoof en
auteur. De dag gaat door in het Di-

ocesaan Pastoraal Centrum in Me-
chelen. Voor meer info kan je te-
recht op . https://www.kerknet.be/-
node/101795 of bij tine.croonen@-
vlbm.be

RITUELEN, WONDER EN VERWONDERING
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24stezondagdoorhet jaarB

Lezingen: Jes. 35, 4-7aen Mc. 7, 31-37

Viering samengesteld door Lieve Teejoo en

Majo

Welkom

Gezegend dit uur en het licht ons

gegeven.

Gezegend de woorden geladen met

kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij

enalleswatonsbijeenbrengt..

Gegroet en gezegend in naam van

de Eeuwige Vader, Zoon en heilige

Geest.

Intredelied:Vredevoorjou

Vrede voor jou hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jijmetje last,verborgenpijn;

vrede,genade,Godomjeheen,

vergeving, nieuwe moed voor jou

eniedereen.

Inleiding

Vandaag spitsen we onze oren,

want we luisteren naar het wonder-

verhaal van de doofstomme. Maar

eigenlijk mogen we niet spreken

van doofstomme want iemand die

doof of slechthorend is, kan wel

degelijk leren spreken. De klanken

verschillen wel van de onze maar ze

spreken.

Als we vandaag luisteren naar het

verhaal uit het Marcusevangelie

spreekt Jezus slechts één woord

“Effeta” wat wil zeggen ga open.

Marcus schrijft normaal in het

Grieks maar hier gebruikt hij de taal

van Jezus nl. het Aramees. Die kern-

momenten gebruikt hij de Arame-

se taal om het moment kracht bij te

zetten, om ze in de verf te zetten.

Maar hier zijn het niet de woorden

die de show stelen maar de hande-

lingenvanJezusdiespreken.

Eerste lezing: Jes. 35,4-7a

Uitdeprofeet Jesaja.

Spreek tot allen die de moed verlo-

renhebben:

“Vatmoedenvreestniet:

Uw God komt om de wraak te vol-

trekken,

God komt om te vergelden en om u

teredden.

Dan gaan de ogen van de blinden

weer open en zullen de oren van de

dovengeopendworden.

De lamme zal springen als een hert

en jubelen zal de tong van de stom-

me.

Ja, in de steppe zullen beken ont-

springen, rivieren in de woestijn.

De dorre vlakte wordt een vijver,

het dorstige land één waterbron.”

Tussenzang: de steppe zal bloeien

Deballingenkeren.

Zij keren met blinkende schoven.

Diegingeninrouw

totaandeeindenderaarde,

éénvooréén,envoorgoed.

diekereninstoeten.

Dedodezal leven.

Dedodezalhoren:nuleven.

Ten einde gegaan en onder stenen

bedolven:

dode,dode,staop,

het lichtvandemorgen.

Eenhandzalonswenken,

eenstemzalonsroepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

enwijzullenhoren.

En wij zullen opstaan en lachen en

juichenenleven.

Evangelie:Mc.,.31-.37

Uithet evangelievanMarcus

In die tijd vertrok Jezus uit de streek

van Tyrus en begaf zich over Si-

don naar het meer van Galilea, mid-

den in de streek van Dekápolis. Men

bracht een doofstomme bij Hem

en smeekte Hem, dat Hij deze de

hand zou opleggen. Jezus nam hem

terzijde, buiten de kring van het

volk, stak hem de vingers in de

oren en raakte zijn tong met speek-

sel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn

ogen ten hemel, zuchtte en sprak

tot hem: “Effeta”, wat betekent: Ga

open. Terstond gingen zijn oren

open, en werd de band van zijn

tong losgemaakt,zodat hij normaal

sprak. Hij verbood het aan iemand

te zeggen; maar met hoe meer na-

druk Hij dat verbood, des te luider

verkondigden zij het. Buiten zich-

zelf van verbazing riepen zij uit:

“Hij heeft alles wel gedaan, Hij

laat doven horen en stommen spre-

ken.”

Duiding:

Wij hebben ons laten inspireren

door enkele gedachten van bis-

schop Romero die via Ludo Van de

veldebijonskwamen.

Drie aandachtspunten bij Romero:

Jezus liep niet weg van de doof-

stomme mens, maar hij gaat er naar

toe,staatstilbijhem.

Jezus “spreekt” tot deze mens in

een taal die hij verstaat, niet in

woorden maar in gebaren. Hij raakt

hem aan, zijn oren en zijn tong

(zijnzwakkeplekken).

Dat alles gebeurt buiten de kring

van de menigte, buiten de nieuws-

gierige ogen en oren, buiten het ru-

moer en lawaai. Het Rijk Gods ge-

beurt indestilte.

In deze tekst van Marcus gaat het

om een gekwetste mens de doof-

stomme. Ook vandaag zijn er veel

gekwetste mensen en niet alleen li-

chamelijk gekwetste mensen, ook

sociaal uitgestotenen, ook bedreig-

de mensen, ook innerlijk gekwet-

ste mensen. En dan klinken deze

vragen: Naar wie gaan wij? Bij wie

staan wij stil? Door wie laten we ons

ophouden midden ons eigen doen

enlaten?

Jezus nodigt ons uit om stil te staan

bij de medemens, om oog en oor te

hebben voor die “anderen”, dicht-

bij en veraf. En dan gaat het in de

eerste plaats om de “gekwetste an-

deren” dichtbij en veraf. Jezus is de

Weg en wijst de weg. Wij staan voor

dekeuze.

Welke taal spreken wij? En verstaan

wij de taal die Jezus spreekt? Jezus

spreekt hem toe in tekens van nabij-

heid enmedelijden. Demanweet en

voelt waarover Jezus het heeft en er-

vaart dat hij niet uitgesloten is van

Gods liefde. Het opkijken naar de

hemel en het diepe ademhalen (wat

verwijst naar Gods Geest) zijn te-

kens dat voor deze gekwetste mens

het leven zal opengaan. Het woord

“Effeta” is alleen de bevestiging-

met-woorden van wat de tekens uit-

drukten.

Jezus spreekt een taal die de concre-

te mens verstaat, een taal die direct

aansluit bij het gekwetste leven van

die doofstomme man, bij de won-

den van zijn leven. Is dat niet een

meer dan duidelijke oproep om in

ons religieus taalgebruik te zoeken

hoe we echt aansluiting kunnen

vinden bij het reële leven? Jezus

maakt ons hier ook heel duidelijk

dat je overGodmaargoedenbeteke-

nisvol kunt spreken als je de won-

den van je medemens aanraakt. De

Geest kan maar “openbreken” daar

waar we zelf barrières weg doen,

daar waar we een nieuwe taal spre-

ken die direct aansluit bij onze le-

venservaring.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die ons handen vol

hoop geeft om elkaar echt te ont-

moeten en goed te doen voor elkaar.

Ik geloof in Jezus die door zijn durf en

inzet een voorbeeld is voor ons al-

len.

Ik geloof in zijn geest van liefde die ons

de kracht geeft om solidair te zijn,

vooralmetdekleinen.

Ik geloof in mensen die elkaar op weg

helpen en anderen de hand reiken.

Ik geloof in mensen die niet zomaar

aan de kant blijven staan maar bou-

wen aan een hemel op aarde voor ie-

dereen.

Communie

Dit is het brood voor onderweg, dat

hongerstiltdoorbreken.

Wie gaat de lange levensweg, die zal

geenwijnontbreken.

Het is de Heer die voor ons ging,

eenmaaltijdvanherinnering.

Hijatendronkmetvrienden.

Laten we het brood breken met el-

kaar in de geest die Jezus ons leerde.

Bezinning: Agapèlied van Marijke

deBruijne

Maaltijd van liefde, hier zijn we sa-

men,

etenvanwatdeaardegeeft,

voelen de goedheid die hier leeft,

lichaam en geest, zij komen op

adem.

Maaltijd van rust, vertel je verha-

len,

luisternaarwatjewordtverteld,

spreek van je vreugden, wat je kwel-

t,

zo kunnen wij Gods liefde vertalen.

Zendingenzegen

Mogen we deze week de goede keu-

zes maken en ons laten inspireren

door Hem die zich noemen laat: Va-

der, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied:HermanVerbeek

Wij krijgen weer woord, weer vuur

enweermoed,

wij krijgen weer oog, weer zicht

hoehetmoet,

wij krijgen weer stem, weer oor en

weerkracht,

wij krijgen weer licht, weer ziel en

dielacht.

Wij krijgen weer grond, weer brood

enweerrecht,

wij krijgen weer naam, weer geest

endievecht,

die vecht om behoud die weerbaar

wilzijn

die ademt geluk die krijg je niet

klein.

en al wat je bent je geeft en je doet

vergeet niet het is gekregen tegoed

het brood en de hand de lamp en de

voet

die goed ermee doet die goeddoen

ontmoet .

Mededelingen

Grootouders voor het klimaat roe-

pen op voor Nationale betoging

zondag 10 oktober om 13u van het

NoordstationnaarhetJubelpark

Bijbeldag 16 oktober ‘van Babel naar

Abraham’

Sama sama Filipijnenfeest in Don

Boscozaterdag16oktober

WAT VERTELT DE DOOFSTOMME ONS?

DON BOSCO – TUSSENTIJDSE

ZONDAG

Uitnodiging11november2021

Eenzegen

Alwatmensengelukkangeven

Draagjevanbinnenmetjemee:

‘zoekhetniethoogofoverzee’

Het staat al in je hart geschreven.

Een stem is het, ons doorgegeven,

Diezegt:: Ikzalerzijnvooru.

Laat jegezeggen,hierennu

Enkiesdewarewegtenleven.

Wie antwoord aan de stem wil ge-

ven

weetzichgeborenenbemind,

ontvangt de vrijheid van een kind

en wordt van anderen een zegen!

NaarDeut. 30,11-16

DeLeuvensevredesbeweging

We laten ons gezeggen door de Leu-

venseVredesbeweging.

Wegens corona waren we vorig jaar

verplicht de inhuldiging van het

standbeeld van de Onbekende Oor-

logsvrouw uit te stellen naar 11 no-

vember2021.

Nu is het zo ver! We nodigen je dan

ookgraaguitopdeinhuldiging:

Om 14.00 u op het benedenplein Zr.

JeanneDevosteLeuven.

Het standbeeld ontworpen door

beeldhouwster Liliane Versluys,

roept vrouwen op om zich actief

in te zetten voor vrede. Omwille

van hun bijzondere kwetsbaarheid

voor geweld in tijden van oorlog

en conflict, zijn vrouwen de eer-

ste belanghebbenden om te protes-

teren tegen oorlog en gebrek aan

verdraagzaamheid.

Dit standbeeld is een initiatief van

de Leuvense Vredesbeweging en

werd gerealiseerd met steun van de

stadLeuvenenKULeuven.

Om dit te verwezenlijken is een gift

nog steeds welkom op rekening-

nummer:

BE97 7330 5818 2549 op naam van

deLeuvenseVredesbeweging.

Wij hopen dat je aanwezig kunt

zijn op deze inhuldiging. Laat ons

weten of je komt door een berichtje

te sturen naar het e-mailadres vre-

deleuven@gmail.com

Ook nog eens melden dat er een

heuse film gemaakt wordt over deze

problematiek.

Je vindt alvast een voorproefje als je

klinktopdelink

http://youtube.be/GYn1DocOUhl

Totdan?

Voor de Leuvense Vredesbeweging,

Els, Katlijn, Lieve, Maria, Nani,

Ria, Rosemie, Tine, Yuk en Ward

Leuvense Vredesbeweging



Samenaankoop

Door meer groen te planten in je

tuin help je de natuur en geniet je

zelf van de kleuren, het fruit en de

schaduw.

Tot 15 oktober kan je op www.be-

haagjetuin.be voor een zacht prijs-

jestreekeigengroenbestellen.

Op zaterdag 4 december ligt je aan-

koopklaarbijdegroendienst.

(Magazijn van de Groendienst –

Kapucienenvoer 30 – 3000 Leuven,

tussen8en14uur.

Telefoon 016 27 23 80 – E-mail

groendienst@leuven.be

Je kan kiezen uit een groot aan-

bod aan bomen. (Klimaatbomen’

zoals wintereik, winterlinde, vel-

desdoorn of haagbeuk kunnen lan-

ge droogperiodes doorstaan en bie-

denveelschaduw.

Heb jij een vochtige bodem? Zwar-

te els, (knot)wilg, Europese vogel-

kers, fladderiep en een wilgenhut,

kunnentegennattevoetjes.

En wie de bijen een plezier wil

doen, kiest het best voor fruitbo-

men, winter- of zomerlinde, bos-

kers, veldesdoorn en Europese vo-

gelkers.

Ook met een kleine tuin kan je al

een verschil maken voor de natuur.

Daarom kan je nu voor het eerst een

gemengde haag voor kleinere tui-

nen kopen met vijf ligusters, vijf

haagbeuken en vijf eenstijlige mei-

doorns.

Ontdek het volledige aanbod op

www.behaagjetuin.be

Info: haag@rid.be – Tel. 016 40 85 58

–www.leuven.be/behaagjetuin

Uit LVN – Stadsmagazine van en over

Leuven–september2021

Ik weet wel dat het niet klopt, maar

de studenten in mijn stad lijken elk

jaar jonger te worden. Elk jaar eind

september en begin oktober zie je

hier geregeld jongelui met matras-

sen over straat lopen, op weg van

het ene kot naar het andere. Even la-

ter wandelen ze langs een fiets die

is volgeladen met bakken bier. Ze

gillen en roepen soms in de holste

uren van de nacht en lijken niet te

beseffen dat er mensen zijn die ’s

nachts gewoon slapen. Maar ze zor-

gen ook voor gezellige drukte en

een immer veilig gevoel als je in het

donkerdoordestadloopt.

En steeds meer betrap ik er mezelf

op dat ik denk: die jongen zit toch

metmoeite inhet derdemiddelbaar,

wat doet hij zo laat nog op straat?

Of: dat meisje is niet ouder dan zes-

tien, gaat die echt voor zichzelf een

kot inrichten? Het hele straatbeeld

wordt bepaald door steeds jonger

lijkendemensen.

De keerzijde van die medaille is dat

je in onze stad heel snel het ge-

voel hebt om oud te zijn. De blik-

ken van de studenten glijden over

je heen alsof je een verkeersbord of

een huisgevel bent. Ze zien je let-

terlijk niet staan. Dit is de stad waar

hun volwassen leven begint en ze

hebben geen zin in saaie mensen

van middelbare leeftijd of ouder die

over de stoep schuifelen. Je soepel

voortbewegen, een superslank fi-

guur, een geïmproviseerd leven vol

gekke invallen, daar word je hier

elke dag uitvoerig mee geconfron-

teerd. Wie eenmaal werkt en/of een

gezinsleven heeft, of hier en daar

zijn gewrichten voelt kraken, voelt

zichalsneluitgerangeerd.

In de kerk zijn de rollen vaak om-

gekeerd. In de meeste kerken val je

juist op als je nog niet grijs of kaal

bent. Oud zijn is er normaal en je

kunt je er dus jonger wanen dan je

feitelijk bent. Voor jonge mensen is

het vaak moeilijk om aansluiting te

vinden in een parochie, als zowel

de voorganger als de medeparochia-

nen een paar generaties ouder zijn.

Niet verwonderlijk dat ze soms lie-

ver elkaar vinden in aparte kringen.

Wat ik mis op straat, kan ik dus

compenseren in de meeste kerken.

Maar het echte geluk bestaat erin

om af en toe verbinding te maken

over alle leeftijdsgrenzen heen. In

de buurt als we soep op de stoep

verkopen en de geur zowel de oude

bewoners als de studenten verleidt.

In de kerk bij een viering die ex-

pliciet gericht is op kinderen, jon-

geren, jonge ouders, grootouders

en hoogbejaarden, allemaal samen

rond dezelfde verhalen. Samenzijn

met wie voor en na je komt is altijd

eenbeetjehetparadijs.

Kolet Janssen (https://www.kolet-

janssen.be/blog/elk-jaar-jonger/)

gepubliceerdop6oktober2019

Elk jaar jonger

4 FEDERATIE FRANDO

Reserveernual jeexemplaar

Tot 15 oktober kun je je gebedska-

lender voor volgend jaar bestellen

tegenmaar11,50euro!

Nadien kost hij 15,50 euro. Je kunt

de kalender op 2 manieren bestel-

len.

*Schrijf 16,50 euro (11.50 euro + 5

euro verzendkosten) per gewenst

exemplaar over op rekeningnum-

mer:

BE61 2200.9717.2717 van Uitgeverij

Halewijnvoor15oktober.

Vermeld bij de mededeling dui-

delijk het aantal exemplaren en

‘gebedskalender 2022’ De kalender

wordt je, bij de bestelling via Ha-

lewijn op deze manier, toegestuurd

bij verschijning in oktober 2021.

*Of bezorg je gegevens voor 15 ok-

tober in een liturgisch centrum

waar je de kalender vanaf 15 novem-

ber zelf kunt afhalen. Je betaalt dan

geenverzendkosten.

Vermelden:

Je naam - straat – nr –Postcode Gemeente

E.mailadres–Telefoonnummer

Bestelt….exemplaren vandeGebedskalen-

derKerk&leven

Aan11.50 ipv15,50euro

DatumenHandtekening

Het dichtstbijzijnde Centrum voor

ons:

Castrum,,Abdij van Keizersberg,

Mechelsestraat 202, 3000 Leuven

Ingeschrevenen voor het algemeen

programma UDLL 2021 – 2022 kre-

gen hun toegangskaart voor de le-

zingendoorgezonden.

Deze toegangsbadge is strikt per-

soonlijk en de QR-code op de bad-

ge zal bij iedere lezing gescand wor-

denaandeingangvandeaula.

Er komt ook via e-mail uitgebreide

informatie over de praktische aspec-

ten voor het bijwonen van de lezin-

gen of het online en uitgesteld vol-

genvandelezingen.

Vermits we voorlopig de aula maar

mogen gebruiken met halve bezet-

ting omwille van de coronamaatre-

gelen zal u in deze mail ook concre-

te informatie vinden over het regi-

stratiesysteem.

Inschrijving voor de lezingen in de

aulaisnietmeermogelijk.

U kan nog wel inschrijven voor een

digitaal abonnement om de lezin-

gen thuis op de computer te volgen.

U kan hiervoor inschrijven aan de

hand van de volgende betalingsge-

gevens:

Bedrag30euro

Rekeningnummer BE57 7380 4224

4835

Mededeling: Inschrijving digitaal

abonnement+uwnaam

De lezingen in de aula Pieter De So-

mer, Ch. Beriotstraat 24 – 3000 Leu-

ven, vinden elke dinsdagnamiddag

plaats. Aanvang om 14 u. – einde

15.50u.

De opening van het Eerste Semester

2021-2022 heeft plaats gevonden op

dinsdag 28 september 2021. Om 10.30

u.: Plechtige Eucharistieviering in

de kerk van het Groot Begijnhof

Leuven, opgeluisterd door het Leu-

vensuniversitairkoor.

Om 14 u.: Openingslezing . Child

Focus–25jaarnadewittemars.

Mevrouw Heidi De Pauw – CEOP

ChildFocusBelgië.

Deeerste lezingvanoktober:

Dinsdag 5 oktober 2021: De vele ge-

zichtenvanhetconfucianisme

Prof. Carine Defoort – KU Leuven –

FaculteitLetteren–Sinologie

Verderelezingenoktober2021

Dinsdag12oktober2021

5G: de fases van een nieuwe genera-

tie. Van standaard tot spectrum tot

bredeimpact.

Prof.SofiePollin

KU Leuven - Faculteit Ingenieurs-

wetenschappen - Electrotechniek

(ESAT)

Dinsdag19oktober2021

Poetin – terug naar de koude oor-

log?

Prof.WimCoudenys

KU Leuven en UA –Faculteit lette-

ren – Vertaling en interculturele

transfer

Dinsdag26oktober2021

Waar komen onze familienamen

vandaan?

Em.Prof.MagdaDevos

UGent – Faculteit Letteren en Wijs-

begeerte

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Secretariaat:HuisEigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Telefoon016324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835

RPR Leuven – Ondernemingsnum-

mer458.773.277

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

In oktober dit jaar verschijnt de der-

de editie van het vicariale werkboek

‘Woorden die raken’. Voor het der-

de jaar op rij kan je jewekelijks laten

inspireren door het evangelie van

elke zondag in het komende litur-

gische jaar. Naast de tekst vind je

steedsenkeleextra impulsen.

Vormingsmedewerker en Bijbel-

kenner Luc Devisscher zorgde op-

nieuw voor een kort maar krach-

tig stukje achtergrond bij de tekst,

gegrepen uit z’n eigen boek Ten

Gronde. Hulpbisschop Koen Van-

houtte nam wederom de uitdieping

van enkele Bijbelse woorden voor

zijn rekening, en we vroegen en-

kele gelovigen in de vier pastora-

le regio’s van ons vicariaat een pas-

send gebed te schrijven bij de evan-

gelietekst. Ook weer van de partij:

een tiental interessante mannen en

vrouwen die ons vertellen op wel-

ke manier ze geraakt worden door

een evangelietekst naar keuze. Zo

vertrouwt staatssecretaris Sammy

Mahdi ons bijvoorbeeld toe hoe hij

zich geraakt voelt door Joh. 13,31-

33a.34-35.

Naast deze gebruikelijke items werd

ook een nieuwe impuls toegevoegd:

we vroegen Mechels blogger en

kunstenaar Jan Smets om bij twaalf

evangelieteksten een kunstwerk te

schilderen. Hij ging met verve op

deze vaag in en zorgde voor een

dozijn prachtige werkjes. We wil-

len iedereen aanmoedigen om indi-

vidueel of in groep met dit boekje

aan de slag te gaan. Het is een aanra-

der voor alle pastorale groepen, elke

christen en iedereen die geraakt wil

wordendoorhetevangelie.

Het boek is te bestellen via www.de-

peerle.be Meer info vind je ook op

www.vlbm.be/woordendieraken

WOORDEN DIE RAKEN
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