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Welkom Pater Jozef, in deze feest-

viering, u, die dit jaar 60 jaar gele-

dentotpriesterwerdgewijd.

Welkom u allen, of jullie nu van

veraf komen of van dichtbij, één

ding is duidelijk: jullie willen van-

daag samen met Pater Jozef vieren

dat hij 60 jaar geleden trouw heeft

beloofd aan Jezus. En we mogen

dit vandaag vieren op het hoogfeest

vanPinksteren.

Pater, we zijn dan ook blij omdat we

dit moment met u mogen delen en

onze dank kunnen uitdrukken aan

God die dit in jou bewerkt heeft op

grond van jouw ja-woord op zijn

roepstem. Tevens willen wij dank

zeggen om wat u in de parochie ge-

daanhebt.

Laten we in deze viering ook den-

ken aan de ouders van pater Jozef,

zijn familieleden en zuster Maria

die hem hebben gesteund maar van

wie we de aanwezigheid vandaag

hier moeten missen. Toch voelen

we ons vandaag met hen verbon-

den. Laten we in deze viering dan

ookspeciaalvoorhenbidden.

Pater mogen we u dan vragen van

deze en uw feest en Pinksterviering

voortegaan.

Dankwoord

Pater begin jaren 90 bent u hier in

deze gemeenschap binnengestapt

om deze te ondersteunen. Enkele

jaren later werd u opgenomen in

het team van de parochie en werd

u het vaste gezicht van doopvie-

ringen, uitvaarten, proost in Sama-

na, rondbrengen van de communie

naar de zieken thuis, vaste vierin-

gen op zaterdag en zondag en de

weekdagen,…

U hebt hier mee een steen verlegt en

hebt mee gebouwd aan onze paro-

chie. We hebben met velen het land-

schap van de kerk zien veranderen,

maar toch blijven we doorgaan om-

dat we geloven in de boodschap van

Jezus; met vallen en opstaan heb-

benwedit samenmetumogendoen

gedurendezo’n30jaar.

Neen we waren het niet altijd eens

maar we kwamen er wel altijd uit

en bereikten samen ons doel. Een

belangrijke tijd voor deze gemeen-

schap.

En als we u nodig hadden moesten

we gewoon rondkijken in de stra-

ten van Leuven, want ergens reed

Pater Jozef wel rond op zijn fiets op

weg naar een zoveelste viering of

gesprek of vergadering. Het fietsen

heeftugezondgehouden.

Het parochielandschap is grondig

aan het veranderen. Ook in onze pa-

rochie zien we dat gebeuren. Maar

toch bouwen wij verder op de fun-

damenten die hier jaren geleden ge-

legd zijn door u en uw voorgan-

gers.

Enkele jaren geleden ging uw ge-

zondheid wat op en neer en besloot

u het kalmer aan te doen. Tijdens

de coronaperiode verhuisde u dan

van Kessel-Lo naar Vogelzang. Zus-

ter Maria, uw steun en toeverlaat,

ging met u mee. Helaas overleed ze

al zo’n twee weken na aankomst.

Een steun en toeverlaat voor u viel

weg en dus besliste u zo een jaar ge-

leden om dichter bij de familie en

vrienden te gaan wonen in Dilsen.

Pater, vandaag vieren we niet alleen

uw engagement als priester in onze

parochie maar ook in onze regio.

60 jaar geleden hebt u ja gezegd op

uw roepstem en werd u gewijd. En

tot op vandaag gaat u in op deze

roepstem,alspriester.

Mag ik even omschrijven wat het

leven als priester wil zeggen als we

luisteren naar een tekst van Ward

Bruyninckx:

Leven als priester in deze tijd is pro-

beren de droom te vervullen van de

manvanNazareth:

Weldoende rondgaan, houden van

de mens over zijn gebreken heen,

brood dat gebroken wordt, wijn ge-

perst uit duizend druiven tot vreug-

deenbevrijdingvanvelen.

Is mee de tocht maken dag na dag

metmensendiezoeken.

Is zinduiding zijn, houvast voor ge-

lovigen, gezel voor allen, een kleine

profeetvanGodsgrote liefde,

en is ook gewoon maar mens zijn.

Pater, vandaag zeggen we proficiat

voor die 60 jaar waarbij u JA hebt

gezegd tegenover uw overtuiging.

Maar vandaag zeggenweookDANK

u voor wat u gedaan hebt voor onze

gemeenschap. Door de afstand zul-

len we u veel minder gaan zien in

onze regio. Maar we onthouden wel

watuvooronsgedaanhebt.

Daarom geven we u graag dit sym-

bool mee. Zo kan u af en toe eens te-

rugdenkenaanonzeparochie.

Diamanten priesterjubileum van Pater Jozef Valkeners - Pinksteren

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Kijk eens om je heen, wees eens stil en

luister. De wereld komt op je af.

Loop eens langs de oever van het leven.

Mensen, - grote, kleine - zij roepen, zij

hebben je nodig.

Het is een kind dat roept om de zorg van

een vader en een moeder.

Het is de patiënt die vraagt om troost in

zijn lijden,

het is de leerling die om uitleg vraagt,

het is de kerkganger die verdieping wil,

het is de eenzame die erbij wil horen,

het is de opgejaagde die tot rust wil ko-
men,

het is de mens die uit de sleur wil,

het is de stomme die door jou wil spreken

en de lamme die wil dat jij voor hem

loopt.

Er is iemand die roept om mij, om jou,

die ons oproept, een beroep doet, ons aan-
zet tot zegen.

Er is een mens die je roept.

Het is God die ons roept: het komt er nu

alleen op aan dat we Hem horen.

Jef Wauters – Uit de viering van 15
januari 2012 in het Don Boscocen-
trum

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. Afhanke-
lijk van de beschikbaarheid zal de
bijeenkomst doorgaan in de grote
zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep :
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-
gen van 10u tot 10.30u

Juni 2022: Vrijdag 24 juni 2022
Juli 2022: Maandagen 4 en 18 en vrij-
dagen 8 en 22 juli 2022
Augustus 2022: Maandagen 1 en 15
en 29 en vrijdagen 5 en 19 augustus
2022

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Hemelvaart (Blogpost 12 mei 2021) vol-
gens Kolet Jansen

Als kind dacht ik jarenlang dat Je-
zus met Hemelvaart met een stoom-
boot de lucht in was gegaan.

Hoewel je in het dialect van mijn
grootouders ook met de fiets kon
‘varen’, bleef dat werkwoord ver-
der toch voorbehouden voor bo-
ten. En stoomboten vervoerden wel
meer heilige mannen. Ik was dan
ook geschokt door de Hemelvaartaf-
beelding op school: de apostelen die
machteloos naar boven staarden,
waar nog net de blote voeten van
Jezus onder de rand van de prent
uitstaken. Jezus was onherroepe-
lijk weg.

Ik ergerde me ook behoorlijk aan
die apostelen. Die stonden daar wer-
keloos en met open mond naar de
hemel te staren. Als ze iets bijde-
hanter waren geweest, hadden ze
Jezus vast nog wel kunnen tegen-
houden. Als je met zijn twaalven ie-
mand beet pakte, aan armen en nek
en benen, hield je hem wel met zijn
voeten op de grond. Je beste vriend
laat je toch niet zomaar de lucht in
gaan?

En ik begreep al helemaal niet dat
Hemelvaart een feestdag was gewor-
den. De dag waarop Jezus verdween
kon toch moeilijk een vrolijke dag
zijn. Die duif met Pinksteren was in
mijn ogen niet meer dan een schra-
le troost.

Een mens leert veel bij met ouder
worden. Dat je het allemaal niet zo
letterlijk mag nemen. Dat je ook
in de lucht kunt varen. Dat vrien-

den soms inderdaad verdwijnen.
Dat dode vrienden nooit helemaal
weg zijn. Dat niemand de dood echt
begrijpt. Dat het leven vóór de dood
heel veel verschil kan maken.

Ik leerde vooral dat Hemelvaart een
onmisbaar staartje van het Paasver-
haal is. Wat Jezus deed en zei, was
echt leven, wilden zijn vrienden
zeggen. Dat stond voor hen als een
paal boven water. De dood kon daar
niet tegenop. En dus vertelden ze
dat Jezus leefde. Ook al wist iedereen
dat hij morsdood van het kruis was
gehaald. Hoe pak je zoiets aan? Daar
moet je alles voor uit de kast ha-
len: een weggerolde steen, een leeg
graf, een schim van een tuinman,
een wandeling naar Emmaüs… en
een paar blote voeten in de lucht.
Want Jezus hoort bij God, hij leef-
de naar het hart van God en daarom
leeft hij nog altijd, vonden ze. Daar-
om lieten ze hem door de lucht va-
ren.

Zo werd Hemelvaart dus toch nog
een feest. Het feest van de sterke
band die er kan zijn tussen God en
mensen. Als het goed is, komt daar
echt leven van. Dan krijg je mensen
die leven met open hart en handen.
Wie weet waar we dan allemaal heen
kunnen varen.
Kolet Jansen

HEMELVAART

En als je God niet kunt ontmoe-
ten in je werk, in de schepping, in
de vriendschap, in eten en drinken,
goed-zijn en samenleven, dan is je
geloof twijfelachtig.

Het heil komt tot ons doorheen de
mens.

Franciscus van Assisi

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 juni

Slotviering werkjaar
Familieviering
10 u. Woord en communiedienst
Dankviering voor 55jaar huwelijk
van Christiane Courant en Fran-
çois Barette. Proficiat!!

Voorganger: Lieven Dries
Lector: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 3 juli vieren we het af-
scheid van Pastor Rony Tim-
mermans als zonepastoor van
KesseLinde.
De viering gaat door in de kerk

van Don Bosco om 10 u met aan-
sluitend een receptie in de parochie
van Blauwput.
Die dag is er GEEN viering in de

Franciscuskerk (ook niet in de an-
dere parochies van de zone KesseL-
inde)
Laten we samen dankbaar vieren
met vele mensen in Don Bosco. Het
belooft een mooie viering te wor-
den.

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 juni

Dankviering - BBQ
11 u. viering met het koor De Com-
pleten
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 3 juli

Geen viering in onze kerk, enkel de
Zoneviering in de Don-Boscokerk

DON BOSCO

Zondag 03 juli Zoneviering - Af-
scheid van Rony Timmermans

als zone-pastoor van Kesse-Lin-
de - Don Boscokerk 10 u.
Zondag 31 juli

Zondag 14 augustus: Maria Ten-
hemelopneming
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.

VIERINGEN

Verzetsstrijdster Andrée Geulen-
Herscovici

Andrée is, op honderdjarige leeftijd
overleden in een rusthuis in Else-
ne.
Zij redde in de Tweede Wereldoor-
log meer dan 300 Joodse kinderen
van een
gedwongen deportatie. Samen met
haar collega’s verloste de verzets-
strijdster 2.000 kinderen
uit de klauwen van de Nazi’s, op ge-
vaar van eigen leven.

Ze was als jonge leerkracht name-
lijk aan de slag in een Brusselse
school toen de oorlog uitbrak.
Toen er tijdens het Pinksterweek-
end in 1943 een razzia zou plaats-
vinden in het internaat,
waarschuwde ze de Joodse families.
Daarna trad ze toe tot de verzetsbe-
weging

Joods Verdedigingscomité.

Zij bracht zelf Joodse kinderen naar
pleeggezinnen, waar ze onder een
valse identiteit konden verblijven.
Na de oorlog stelde ze alles in het
werk om de kinderen te herenigen
met hun ouders.

Zij werd in maart nog benoemd tot
ereburger van Elsene.
Uit Krant Het Nieuwsblad van 2 juni

2022. – (hlg)

Verzetsstrijdster Andrée Geulen-Herscovici

© nieuwsblad

VERZETSSTRIJDSTER OVERLEDEN

Verschijnen van het parochieblad:
KERK&Leven, het parochieblad ver-
schijn elke woensdag.
BPOST: Vanuit Kerk & Leven

kregen we volgend bericht:

Door herstructureringen bij Bpost
zal Kerk & Leven voortaan worden
uitgereikt tussen dinsdag en don-
derdag. We weten vooraf niet op
welke dag de uitreiking zal gebeu-
ren. Het moment van uitreiking
kan ook van week tot week verschil-
len.
Heeft u op donderdag het vertrouw-
de weekblad nog niet ontvangen,
dan kunt u dat op volgende wijzen
melden:
De snelste weg loopt via ww-
w.kerkenleven.be/nietontvan-
gen. Vul het online formulier in

en verzend het. Uw melding komt
bij uitgeverij Halewijn terecht, die
u een nummer nastuurt en een
klacht indient bij de post.
Ofwel met een mail naar nie-
tontvangen@kerknet.be. Be-
zorg ons dan uw naam en adres, als-
ook het abonneenummer (de 8 cij-
fers die boven uw adres staan afge-
drukt).
Geen internet? U kunt ook telefone-
ren naar de dienst Parochiebladen,
op het nummer 03 210 08 30. Eén
van de medewerkers dient dan een
klacht in bij de post en vraagt om
uw blad zo snel mogelijk te bezor-
gen.
Van zodra de klacht ontvangen is, sturen

wij de abonnee een nieuw exemplaar op

dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

Kerk & leven niet

ontvangen?
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Wist je dat je alle Frando-parochie-

bladen Kerk&leven (pagina 1 tot 4)

nogkannalezenvanaf2014?

Gahiervoornaar

http://www.franciscusfrando.be/

en klik bovenaan in de blauwe knop

op "Jaaroverzicht Kerk&leven Fran-

dovanaf2014".

Wist je?

In het weekend van 24 tot en met

26 juni staat de 10de editie van de

Abdijfeesten Vlierbeek op het pro-

gramma. Dit gratis event wordt ge-

organiseerd ten voordele van het

kinderziekenhuis Heilig Hart Leu-

ven – Family Friendly Projects. Tij-

dens dat weekend bruist het in onze

abdijvanfestiviteiten.

Wil je graag van de partij zijn, be-

kijk dan zeker de website of infor-

meer je verder via info@abdijfeees-

tenvlierbeek.be of via 0477/67 65 46

Abdijfeesten

Vlierbeek
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Gezegend die staat aan het begin

en aan het einde van ons bestaan.

Maar die ook met ons op weg gaat,

als Vader, Zoon en heilige Geest. (Kris Ge-

laude)

Intredelied:&nbsp;

Ik zie de hemel opengaan, de

aarde in het licht van mensen

die elkaar zien staan, Gods ei-

gen aangezicht.

Ik zie de wereld omgekeerd,

het laagste bovenaan, het on-

geziene in het licht, uit niets

groeit Gods bestaan.

Ik zie het lang beloofde land,

waar alles wordt gedeeld, van

grond tot licht, van steen tot

brood, wij zijn Gods evenbeeld.

Evangelielezing:Lucas24,46-53

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Er

staat geschreven dat de Messias zal

lijden en sterven, maar dat Hij op

dederdedagzalopstaanuitdedood;

en dat in zijn naam alle volken op-

geroepen zullen worden om tot in-

keer te komen, opdat hun zonden

Tafereel Hemelvaart uit altaarstuk in de

kapel van Notre Dame de la Housaye van

het Bretonse Pontivy - Frankrijk

wordenvergeven.…

Die onmacht kent en die je omarmt. Ja,

daar wil ik in geloven. Een God die uit-

daagt, stuwt, bemoedigt, en zegt: probeer

het maar, in Godsnaam…Samen

Lezing:Handelingen1, 1-11

…Jezus sprak tot zijn leerlingen: `Ga niet

uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op

de belofte van de Vader die jullie van Mij

hebben gehoord.’

Zij stelden hem de vraag: `Heer, herstelt U

in deze tijd het koninkrijk voor Israël?'

Maar Jezus zei: `Het komt jullie niet toe

de tijden of momenten te kennen die de

Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;

maar wanneer de heilige Geest over jullie

komt, zullen jullie kracht ontvangen en

mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel

Judea en Samaria, en tot het uiteinde van

de aarde.'

Duiding

In ons woord Hemelvaartsdag hoor

je nog het Middeleeuws idee terug

dat de hemel, Gods verblijfplaats,

zich letterlijk boven ons bevindt.

(Lees meer in vorig parochieblad 24 )

Midden de leerlingen staat iemand

die helemaal niet naar omhoog

kijkt. Hij is gekleed in hetzelfde ge-

waad als dat wat in de wolk ver-

dwijnt. Hij draagt de trekken van

Jezus. Hij maakt een zegenend ge-

baar. Niemand ziet het. Hij staat

achter de leerlingen. Maar Hij kijkt

in de richting van de toeschouwer.

Hij kijkt naar jou en naar mij. Het is

een manier om te zeggen dat Jezus

weliswaar uit ons midden is heen-

gegaan, maar dat Hij tegelijk mid-

den onder ons aanwezig is en ons

zijnzendinginhandenlegt.

Het feest van Hemelvaart verwijst

ons naar hier en nu, om de hemel

opaardetemaken.

ZaligeHoog-dag.

Geloofsbelijdenis:

Het is niet makkelijk om zeggen: Ik

geloof in God. Wat zeg je dan? Je

zegt zo veel. Een mens te veel. Een

God die mij draagt en die van mij

vraagt te doen wat mogelijk is en

nogietsmeer.

Een God die naar mij reikt en

die toekomst biedt: wees mens van

hoop,gainmijnspoor.

Een God die mens wordt, warm en

uitdagend, die niet loslaat, die zich-

zelfnietwilontzien.

Een God die trouw is en barmhartig

die onmacht kent en die je omarmt.

Ja, daar wil ik in geloven. Een God

die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, en

zegt: probeer het maar, in Gods

naam....... Samen.

VoorbedevoorHemelvaart:

Wie anders zou de hemel dragendan zij

die van de aarde houdenin een zachtmoe-

dige omarming.

God, onze schepper en vader,wij bidden

om een beetje hemel voor alle mensen,en

om meer welvaart voor de armen in

de wereld,om brood voor allen die

hongerig of ondervoed zijn,en vre-

de voor allen die te lijden hebben

onder oorlog en geweld,en vrijheid

voor hen die onderdrukt worden.

Wij bidden om een beetje hemel voor

alle mensen, om een gelukkige jeugd

voor alle kinderen,om goede toe-

komstmogelijkheden voor alle jon-

geren,om een prettig werk voor al-

len die zoeken naar werk,en een

zinvol bestaan voor allen die ar-

beidsongeschikt zijn,om een doel

inhet levenvoorallezwervers.

Wij bidden om een beetje hemel voor

alle mensen, om echte liefde voor alle

gehuwden,om warmte en gebor-

genheid in alle gezinnen,om goe-

de zorg voor alle bejaarden,een fij-

ne verpleging voor alle zieken,en

hartelijke aandacht voor alle eenza-

men.

Wij bidden om een beetje hemel

voor alle mensen, om samenhorig-

heid voor onze samenleving,en

verdraagzaamheid tegenover hen

die anders zijn,om gastvrijheid

voor de asielzoekers en vluchtelin-

gen,om een houding van welwil-

lendheidjegensiedereen.

God geef dat wij hier en nu oog en

aandacht hebbenvoor de mogelijk-

heden die we hebben om te getui-

gen van Jezus’ boodschap,voor de

kansen die we krijgen om anderen

een klein beetje hemel op aardete

brengen.Dat vragen wij in Jezus’-

naam..Amen.

Protestantse Kerk Nederland.

Tafelgebed:

Hemel is thuiskomen, je diepste be-

stemming vinden in het bemind

zijn, in het onvoorwaardelijk er

mogen zijn,omdat Iemand even on-

voorwaardelijk er is voor ons.He-

mel is baden in zijn Geest, onderge-

dompeld, gedoopt worden in een le-

ven waarvanhet ‘Heb elkander lief’

de rode draad is en waar ieder mens

tot zijn recht mag komen.Die he-

mel heeft de Verrezene op aarde ge-

bracht.En daar hoort Hij thuis. En

wij, wij zijn tot hemelvaart geroe-

pen.

Hemelbeginthierennu

want hij hoort bij de aarde, zoals de

aarde bestemd is omwoonplaats van

God te zijn.Twee delen van dezelf-

de wereld van God.Ze horen samen,

onlosmakelijk verbonden :aarde en

hemel, mens en mens en God, leven

endoodenleven.

Allen moeten gedoopt, onderge-

dompeld worden in een nieuwe

manier van leven getekend met de

Naam van onze God “Ik zal er zijn

voor u”Hoe meer wij die Naam

als een werkwoord gaan vervoe-

gen,hoe meer zijn Naam ons leven

zal tekenen,des te meer we zullen

weten dat Hij met ons is tot de we-

reld voltooid zal zijn tot louter he-

mel.Tot hemelvaart zijn wij geroe-

pen.

CarlosDesoete

Zegenwens

God, levende,

Mogen wij van hier gaan, met de wijde

hemel boven ons, naast ons en in ons.

De hemel die wij zijn.

Dat wij ontvankelijk mogen zijn,

uw zegenende handen,

en de zegen van elkaar.

Uit de viering in het Don Boscocen-

trumop26mei2022

Voorganger en opsteller: Chris Wil-

locx

HEMELVAART: ONZICHTBAAR, MAAR NIET WEG (Deel 2)

De Don Boscoparochie heet je har-

telijkwelkom.

Wij ontmoeten elkaar tweeweke-

lijks. Tussentijds kan je inspiratie

opdoen die we onder de rubriek ‘a-

dempauze’ verzamelen. Iedere week

kan je hier ook het parochieblad le-

zen.

Bij grote samenkomsten kan het

Don Boscocentrum –door zijn

grootte en goede verluchting – tot

70%vandecapaciteitgaan.

Wij blijven met jullie verbonden

via deze vernieuwde website. Kom

ons regelmatig bezoeken en zie

welk nieuws er is. Alle vieringen

zijn online te lezen. Ook andere ru-

briekeninspirerenons.

*Laten we de mensen zonder papie-

rennietvergeten!

Mee tegen de achtergrond van de

Mgr Lode Van Hecke © nieuwsblad

hartverwarmende solidariteit met

de Oekraïense vluchtelingen lan-

ceert de Bisschoppelijke Commissie

voor Diaconie van de bisschoppen-

conferentie van ons land een door

een videoclip ondersteunde oproep

om mensen zonder papieren niet te

vergeten.

Aan allen die zich vandaag inzetten

voor de opvang en begeleiding van

vluchtelingen doen wij volgende

oproep:

Vergeet de mensen zonder papieren

niet.

Zelfs onzichtbaar maken ze deel uit

van onze samenleving en verdie-

nen ze een rechtvaardiger lot dan de

‘vergeetput’ waarin ze worden ach-

tergelaten.

De bisschoppen van België. geven

hunverklaring

In hun verklaring wijzen ze op

de tunnelvisie van het beleid om

terugkeer, vrijwillig als het kan,

gedwongen als het moet, als éni-

ge mogelijke oplossing te zien.

Deze analyse is zeer correct. Uit

de realiteit blijkt dat deze vooruit-

geschoven oplossing in de prak-

tijk heel weinig effectieve resulta-

ten kan voorleggen. Het is boven-

dien een bijzondere dure aangele-

genheid. Nochtans zijn er alterna-

tieven die én menselijker zijn én

een meerwaarde bieden voor de mi-

grantendesamenleving.

In tussentijd worden de meest

fundamentele rechten geschonden.

"Daarom moeten dringend huma-

nitaire maatregelen getroffen wor-

den om de daadwerkelijke toe-

gang tot sociale uitkeringen ba-

sisvoorzieningen (huisvesting, ge-

zondheidszorg, onderwijs, rechts-

bijstand, sociale begeleiding) voor

iedereen te waarborgen. Dit is geen

gevaarlijk privilege, maar een ele-

mentaire naleving van de morele en

wettelijke verplichtingen die onze

staat op basis van de Europese nor-

men inzake grondrechten heeft on-

derschreven."staatte lezen.

Net zoals Pax Christi en vele ande-

re actoren uit het middenveld be-

grijpen ze niet waarom de noden op

de arbeidsmarkt niet worden gekop-

peld aan de nu al in België aanwe-

zige talenten en competenties bij de

sans papiers. Een regelgevend kader

creëren om hen toegang tot de ar-

beidsmarkt te verlenen lijkt dan ook

een kwestie van gezond verstand.

Met als resultaat een verhaal van al-

leen maar winnaars: de werkgevers,

de economie, de migrant en de sa-

menleving.

Voorts breken ze nog een lans voor

enkele andere belangrijke elemen-

ten in het huidige migratiebeleid.

* de nood aan nieuwe legale en vei-

ligetrajecten.

* het soepeler omgaan met de aan-

vragen van medische regularisatie

engezinshereniging.

* een betere (sociaaljuridische) bij-

stand bij de verlenging van ver-

blijfsstatuten.

* en de creatie van nieuwe echte ver-

blijfsstatuten voor bepaalde catego-

rieën zoals staatlozen, mensen die

niet naar hun land kunnen terug-

keren en ouders van minderjarige

kinderenmetverblijfsrecht.

Dit zijn volgens hen allemaal nood-

zakelijk structurele maatregelen.

Toch blijft ook voor de bisschop-

pen regularisatie het sluitstuk van

de oplossing waarbij ze terecht wij-

zen op enkele manco’s in het hui-

dige regularisatiesysteem (artikel 9

bis).

Ze wijzen onder meer op het ont-

breken van het hoor-recht, het

gebrek aan transparantie, motive-

ring, de hoge kost voor de aanvra-

ger en de hoge vereisten met be-

trekking tot het identiteit & ver-

blijfplaats. Tot slot roepen ze op

om in het ganse beleid de mensen

zelf als essentiële gesprekspartners

te beschouwen bij het zoeken naar

een oplossing voor hun migratie-

project. Pax Christi is bijzonder er-

heugd met dit Pinksterinitiatief en

onderschrijft volledig de analyse en

oproep geformuleerd door de bis-

schoppen. De videoclip met mgr. Lode

Van Hecke en Jean-Pierre Delville, bis-

schoppen referent Diaconie is niet meer

bereikbaar op YouTube maar kan nog be-

keken worden op Ademtocht.be

Jef Wauters

WELKOM OP ADEMTOCHT.BE
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*DATISNIETEERLIJK!

De grote mensen mogen laat opblij-

ven. En de kinderen niet. Dat is niet

eerlijk!

Lieve

Alswenaar school gaan enpapagaat

mee dan zegt hij altijd: Vlugger kin-

deren, anders kom ik te laat op mijn

werk. En dan is hij nog het laatste

klaar.Dat isechtnieteerlijk!

Marleen

Broers hebben altijd gelijk. Patrick

mag van mama gaan vissen en ik

niet.Dat isnieteerlijk.

Myriam

Mama en papa kijken naar de T.V.

Als ze willen en als wij willen mo-

gen we bijna nooit. Maar dat is echt

nieteerlijk!

Barbara

Parochieblad 24 juli 1975

*IN ZIJN LIEFDE WILLEN WE ZOR-

GENVOORELKAAR

Eucharistieviering bij de terug-

komstvanPadreEugenio

Weekendvan21en22juni

Bij het begin van de viering werd

Padre Eugenio van harte welkom

geheten:

“Vandaag is onze gemeenschap in

feeststemming. Met blijheid in het

hart verwelkomen we u, Padre Eu-

genio,alséénvandeonzen.

Door een consequente levenshou-

ding gedreven zijt gij op 14 maart

1966 een eerste maal vertrokken

naar de armenwijken van Caracas in

Venezuela, om er de boodschap van

Jezus te brengen en om er dienaar te

zijnvandenaastenliefde.

Met de verbetenheid en vastbera-

denheid u eigen, hebt gij deze taak

gedurende 9 jaren vervuld. Gij hebt

in Campo Rico wellicht gelukkige

momenten gekend en onvergetelij-

ke hoogtepunten beleefd. Evenzeer

waren er dagen van tegenslag en

tegenkanting zodat gij soms geen

raad meer wist. Dan konden wij

in uw brieven uw teleurstelling en

moedeloosheid lezen.

Maar hoopvol zijt gij lief en leed

met uw mensen blijven delen. Lief-

devol zijt gij samen met hen blij-

ven op weg gaan om nieuwe wegen

tezoekennaarechtebevrijding.

Thans zijt gij voor de derde maal

weer thuis om te rusten en nieuwe

krachten op te doen. Al deze men-

sen rondom u heten u welkom, Eu-

Padre Eugenio

genio, en wensen u een fijn verlof.

Wij zijn dankbaar u weer bij ons te

hebben en samen met u te kunnen

maaltijdvieren.”

HomelievanPadreEugenio

In zijn homilie vertelde Padre Eu-

genio dat hij van Campo Rico ver-

trokmetspijt inhethart:

spijt omdat hij al zijn mensen met

hun vele zorgen en hun ellen-

de moest achterlaten, spijt omdat

hij zijn mensen met al hun lief-

de en aanhankelijkheid voor enke-

le maanden vaarwel moest zeggen.

En dan, zegt hij, doet het deugd

hier warme genegenheid en liefde

te ontmoeten bij de mensen van de

DonBoscogemeenschap.

Binnen enkele maanden hoopt hij

weer vol vuur en geestdrift terug

te keren naar Campo Rico. “Zolang

mijn hart jong blijft kan ik ginder

iets gaan doen. Maar als ik niets an-

ders heb bij te dragen dan een stem

meer in de jammerklachten kan ik

de mensen niets geven, dan zijn ze

nietsmetmij,ginderver.”

Op de vraag waarom hij toch weer

elke keer terug vertrekt terwijl hij

hier gekend en geliefd is door ve-

len, gaf Padre Eugenio als antwoord

dat voor hem de naasten niet die

mensen zijn waar hij het meest van

houdt of die zijn beste vrienden

zijn.

“Neen, zegt hij, de naaste is voor

mij demens diemij hetmeest nodig

heeft. En ik geloof nog altijd dat ik

ginder meer nodig ben dan hier. ”

Toen een jongetje vroeg wat speci-

aal de kinderen kunnen doen voor

Campo Rico richtte Padre Eugenio

zich eerst tot de volwassenen en zei

dat hij geloofde in de grote edelmoe-

digheid die in elk kind zit. Het kind

moet echter edelmoedige volwasse-

nen ontmoeten om zijn aanleg te

kunnen laten openbloeien. Aan de

kinderen vroeg hij hun cadeautjes

bij verjaring, kerstfeest, nieuwjaar,

enz. te laten vervangen door een

geldsom die dan kan geschonken

worden om de minderbedeelden,

zoals de mensen van Campo Rico,

watvreugdetebrengen.

“Ik moet niet menen dat ik klaar

ben met de “liefde” als ik alleen

maar “vriendelijk” denk over de

mensen om me heen. Wil ik echt lief-

hebben dan moet ik opgaan in die-

pe en waarachtige bezorgdheid voor

demensen.“

Parochieblad 3 juli 1975

UIT ONS RIJKE PAROCHIEVERLEDEN

4 FEDERATIE FRANDO

RONDLEIDING IN DE KRUID-

TUIN

Dinsdag28 juni 2022 : Naar de Leuvense

Kruidtuin

Code: Z 4

In de Leuvense Kruidtuin is het al-

tijdfeest.

Een feest van meer dan twee hecta-

re kleuren en geuren, van planten,

bomen, insectenenrust

Dit jaar is bijzonder: ‘Den botanie-

kenhofis200jaarjong!

Samen met een ervaren gids vieren

wedieverjaardag.

Ook kunstenaar Ad Wouters, een

graag geziene gast tijdens onze ac-

tiviteiten, is er bij om ons een eigen

kijk te geven op zijn beeldencollec-

tie indekruidtuin.

Samenkomst: 13.45 u aan de ingang

van de kruidtuin, Kapucijnenvoer

30Leuven.

Niet met de auto naar het vertrek-

punt komen! Vertrekpunt en eind-

puntzijnniethetzelfde.

Gids : Gids van de Kruituin en Ad

Wouters

Aantaldeelnemers:25

Bijdrage5euro

Begeleiding: Anita De Witte 0486 12

2145

PROVINCIEHUIS

Donderdag 7 juli 2022: Bezoek aan het

Provinciehuis Vlaams- Brabant

Code: Z 5

In het Provinciehuis zetelen het be-

stuur en de medewerkers van de

provincieVlaams-Brabant.

Sinds 2003 nam het provinciebe-

stuurzijnintrekinhetgebouw.

Introductiefilm, toelichting over

hetbestuurenhetgebouw.

Rondleiding in het gebouw, bezoek

gelebalkon.

Afsluitingmeteendrankje.

Samenkomst: om 14 u. aan het Pro-

vinciehuis Vlaams-Brabant, Pro-

vincieplein1,3010Kessel-Lo.

Bereikbaar met bussen van De Lijn:

7-8-9-380-601-616-620.

Aantaldeelnemers:25

Bijdrage:5euro.

Begeleiding: Reinhilde Vancom

0495785722

BRABANTSLEEMPLATEAU

Dinsdag 12 juli 2022: De Voervallei en het

leemplateau tussen Vossem en Leefdaal

Code Z 6

De Voervallei ligt diep ingesneden

in het Brabants leemplateau. Dit

plateau, voornamelijk opgebouwd

uit zanden op klei en afgedekt met

leem, bevat in de ondergrond een

belangrijkegrondwaterreserve.

Tijdens de wandeling, die via een

mooie holle weg het plateau aan-

doet, genieten we ten volle van de

vele vergezichten over Dijle- en

Voervallei. Nadien dalen we af naar

de Voer en wordt er verteld over

het belang van deze vallei voor de

drinkwatervoorziening van de re-

gio.

Een bezoek aan het provinciehuis

isnietmogelijk.

Samenkomst: 13.15 u. aan het bus-

station van Leuven (wachtzaal van

deLIJN)

Bus 316 naar Kraainem vertrekt om

13.30u.

Start van de wandeling aan de bus-

halte ’Pastorieplein’ in Vossem, om

14.10u.

Gids:PaulDeSmedt

Aantaldeelnemers:25

Bijdrage:5euro

Begeleiding: Anita De Witte 0486

1232145

SENIORAMA - Zomeractiviteiten

Pater Ger-Jan Bruins, pastoor van Leu-

ven, kreeg wel een Reuze(n)opdracht. Hij

mocht de twee nieuwe reuzen van de stad

Leuven dopen op de pui van het stadhuis

bij de Reuzenstoet op 21 mei laatstleden.

Pater Ger-Jan is voor geen enkele opdracht

vervaard en volbracht de ceremonie met

brio, zo werd ons gemeld door een ver-

tegenwoordiger van het bisdom. De twee

nieuwe reuzen hebben een buitenlandse

oorsprong. En hierop speelde pater Ger-

Jan handig in. We citeren hem hieronder.

“Binnen enkele ogenblikken zul-

len jullie, Koningin Hedwig en Da

Tong, gedoopt worden om zo vol-

waardig deel te gaan uitmaken van

de grote reuzengemeenschap, in

het bijzonder die van Leuven. Jul-

lie Poolse en Chinese wortels geven

op eenmooiewijzeweer hoe de Leu-

vense gemeenschap steeds meer een

internationale gemeenschap wordt

waarin iedereen zich thuis mag en

moet voelen. Zo zullen jullie niet

alleen gedoopt worden binnen deze

gemeenschap, maar treden jullie

ook al meteen op als reuzenpeter

en reuzenmeter van elkaar waar-

door het volwaardig lidmaatschap

nogeensextrabevestigdwordt.

Da Tong

Kobe Koeienschieter, op en top Leu-

venaar, voor u zijn er geen gehei-

men meer in Leuven. Deel uw ken-

nis en ervaringen met Da Tong en

sta hem als reuzenpeter bij in zijn

reuzenleven.

Koningin Hedwig, Leuvenes van

Poolse afkomst, het sociaal engage-

ment van uw naamgever moge een

voorbeeld zijn voor allen. U krijgt,

als reuzenmeter, de verantwoorde-

lijkheid Da Tong bij te staan in zijn

sociaal engagement naar de Leuven-

segemeenschap.

Ikdoopudan,DaTong, enhoopdat

u een lang reuzenleven beschoren

bent waarin uw standvastigheid en

daadkracht verder moge uitgroeien

toteenweldaadvoorallen.

Koningin Hedwig

Bela Rada, als Noord-Franse Servi-

sche danseres bent u het symbool

van de vriendschap onder de vol-

ken. Ontvang, als reuzenmeter, ko-

ningin Hedwig met open armen in

de internationale reuzengemeen-

schap endansmet haarwaar jemaar

kan.

Da Tong, geïnspireerd op een Chi-

nese krijger uit het terracottaleger,

begeleid, als reuzenpeter, konin-

gin Hedwig in uw en haar streven

naar een vredige en veilige samen-

leving.

Ik doop u dan, Koningin Hedwig,

en hoop dat u een lang reuzenleven

beschoren bent waarin u het sociaal

engagement van de H. Hedwig ge-

staltekanenmaggeven.”
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