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Vanaf 25 augustus staat het bedevaarts-

oord in het teken van de Kroningsfees-

ten. Tijd voor wat geschiedenis: hoe werd

Scherpenheuvel zo populair?

Debijzondereeik

Het begint met een bijzondere eik

op een heuvel tussen Zichem en

Diest, van Scherpenheuvel als stad

is dan nog geen sprake. De eik is

doorheen de jaren vergroeid in de

vorm van een kruis. Wanneer aan

de eik een Mariabeeldje wordt ge-

hangen, komen steeds meer men-

sen er bidden, vaak om een gene-

zingaftedwingen.

Versteendalseenbeeld

1514 staat geboekstaafd als een cru-

ciaal jaar, waarin zich een merk-

waardige legende afspeelt. Een her-

der die aan de eik voorbijkomt, ziet

het Mariabeeld op de grond liggen

en raapt het op om mee naar huis te

nemen. Dan merkt hij dat hij geen

voet meer kan verzetten, als ver-

steend blijft hij staan. Een voorbij-

ganger die hem daar uren later ziet

staan, neemt hem het beeldje uit

handen en hangt het terug aan de

eik. Daarmee is de verlamming van

de herder verbroken. Een teken, zo

beseft men, dat Onze-Lieve-Vrouw

op deze plaats wil blijven om te

worden aanbeden. Het wonderlij-

ke voorval aan de eik op de ‘scher-

pen heuvel’gaat in de streek van

mond tot mond, het aantal pelgri-

mages neemt gestaag toe, en daar-

mee ook het aantal genezingen dat

eraanwordttoegeschreven.

Katholiekversusprotestant

De opgang van Scherpenheuvel als

(c) Kerknet.be

bedevaartsoord kan niet los worden

gezien van de strijd tussen katho-

lieken en protestanten in de 16de

eeuw. Voor katholieken zijn de bij-

zondere gebeurtenissen aan de eik

het bewijs van hoop en overwin-

ning, protestanten lachen ze weg.

In 1578 verdwijnt het mariabeeldje

van de eik, meegenomen door sol-

daten. Pas een kleine tien jaar la-

ter wordt er een nieuw gehangen.

De bedevaarders blijven komen en

krijgen het gezelschap van gewon-

de en zieke soldaten. Wanneer die

huiswaarts keren met het relaas

van genezingen, raakt de faam van

Scherpenheuvel snel en wijd ver-

spreid. Intussen zet ook de jezuïe-

tenorde zich in voor de ontwikke-

lingvanhetbedevaartsoord.

Eeneerstekapel

In 1602 wordt het beeldje van de

eik gehaald en ondergebracht in een

houten kapelletje. Dat moet de de-

votie weer toespitsen op Maria en

het beeld in plaats van op de eik,

die geneeskrachtige eigenschappen

wordt toegedicht. Steeds meer pel-

grims pulken stukjes schors af om

die op te eten. Het is bovendien de

periode van de pest en veel men-

sen zijn bang. De stad Antwerpen

schenkt twee zilveren kandelaars

omdat de stad van de pest gespaard

blijft, je kan de gift vandaag nog al-

tijd bewonderen op het hoogaltaar.

AlbrechtenIsabella

De aartshertogen Albrecht en Isa-

bella, die begin 17de eeuw in naam

van de Spaanse koning over de Zui-

delijke Nederlanden regeren, spe-

len een cruciale rol in de strijd te-

gen het protestantisme en in de uit-

bouw van Scherpenheuvel. In 1603

komen ze persoonlijk bidden aan

de kapel van Scherpenheuvel en fi-

nancieren de bouw van een stenen

kapel.

Eenonderzoek

De opgang van Scherpenheuvel als

bedevaartsoord laat de kerkelijke

overheid niet onberoerd. De Ant-

werpse bisschop Johannes Miraeus

komt ter plaatse poolshoogte ne-

men.Hij beslist dat de eikwegmoet.

De boom wordt in drie stukken ge-

hakt: het mooiste stuk is voor de

aartshertogen Albrecht en Isabella,

uit de andere stukken worden ma-

riabeeldjes, paternosters en andere

aandenkens gemaakt. De vaak adel-

lijke bestemmelingen over heel Eu-

ropa zorgen ervoor dat Scherpen-

heuvel ook buiten de landsgrenzen

eenbegripwordt.

Tijdvooreenechtekerk

Snel wordt duidelijk dat ook de

stenen kapel maar een voorlopi-

ge oplossing is. In 1609 wordt de

eerste steen gelegd van een vol-

waardige kerk. Het ontwerp is van

de hand van Wenceslas Coberg-

her, een Antwerpenaar die van vele

markten thuis is en lange tijd in

Italië heeft gewerkt. Het hoogaltaar

wordt voorzien op de plek waar

vroeger de eik stond. Scherpenheu-

vel wordt intussen een zelfstandi-

ge stad. De eerste bewoners werken

vrijwel allemaal op en rond het be-

devaartsoord: ze verkopen souve-

nirs, openen cafés en eethuizen of

biedenlogiesaan.

Eenondernemendepastoor

De eerste pastoor van de nieuwe

parochie is Joost Bouckaert, een

ondernemende en vooruitziende

West-Vlaming die zich drie decen-

nia lang onvermoeibaar zal inzet-

ten voor Scherpenheuvel. In 1624

richt pastoor Bouckaert het eerste

Belgische Ortorium van de Heilige

Filippus Neri op, een gemeenschap

van seculiere priesters die samen le-

ven en bidden, zonder kloosterge-

loften af te leggen. Het is een goede

manier om de vele pelgrims te on-

dersteunen, ook pastoraal. Onder

het Franse bewind zullen de ora-

torianen worden verdreven; de res-

tanten van hun toenmalige kloos-

terzijnnogaltijdzichtbaar.

Inwijdingvandekoepelkerk

Na bijna twintig jaar is de kerk

grotendeels klaar. In 1627 wordt

ze ingewijd door aartsbisschop Ja-

cobus Boonen, in aanwezigheid

van aartshertogin Isabella. Tijdens

de plechtigheid offert Isabella ju-

welen op de trappen van het al-

taar. De kerk is zevenhoekig, naar

de zeven smarten van Maria, en

die vorm zal de verdere uitbouw

van het pelgrimsoord bepalen. Be-

devaarders uit binnen- en buiten-

land stromen toe om de kerk te be-

wonderen.

Nieuweglasramen

In het midden van de 19de eeuw

krijgt de kerk gebrandschilderde

glasramen, die de eenvoudige ra-

men uit het begin van de 17de

eeuws vervangen. Ze zijn het werk

van de Bruggeling Samuel Couc-

ke. De grote ramen in de koepel-

ruimte stellen figuren voor die be-

langrijk geweest zijn voor het be-

devaartsoord, zoals de aartsherto-

gen Albrecht en Isabella, de archi-

tect Cobergher en koning Filips III,

diedekerkmeefinancierde.

PaterDamiaan

Ook Jozef De Veuster, alias Pater

Damiaan, wendt zich tot Onze-Lie-

ve-Vrouw van Scherpenheuvel. In

1863, voor hij naar Hawaii vertrekt,

stapt hij 33 kilometer van Treme-

lo naar Scherpenheuvel. Om dat te

herdenken, wordt in 2010 een bron-

zen beeld van Damiaan in de basi-

liek geplaatst. In augustus 2023 zal

achter de basiliek een openlucht-

musical worden opgevoerd over pa-

terDamiaanenScherpenheuvel.

Kroningvanhetbeeld

Op 25 augustus 1872 kroont kardi-

naal Dechamps het beeld van Ma-

ria in Scherpenheuvel in opdracht

van paus Pius IX. Extra opmerke-

lijk is dat de kroon persoonlijk door

de paus wordt geschonken. De kro-

ning wordt om de 25 jaar herdacht

tijdens de Kroningsfeesten. De vo-

rige keer was in 1997, in 2022 is het

dusopnieuwzover.

Aanlegvandespoorlijn

Vanaf 1894 wordt Scherpenheuvel

ook per spoor bereikbaar. Het heeft

vanzelfsprekend een grote invloed

ophetaantalbezoekers.

Erkenningalsbasiliek

In 1922 krijgt de kerk van Scherpen-

heuvel officieel de titel van basiliek.

Tot op vandaag is Scherpenheuvel

het populairste bedevaartsoord van

België, met ruim 800.000 bezoekers

per jaar.

Opnieuw oratorianen in Scherpen-

heuvel?

In 2006 wordt in een tentoonstel-

ling teruggeblikt op de Oratoria-

nen, de volgelingen van Filippus

Neri die van begin 17de eeuw tot aan

de Franse Revolutie in een klooster

naast de basiliek woonden en pel-

grims ontvingen. De huidige pas-

toor van Scherpenheuvel, Luc Van

Hilst, droomt er al jaren van om op-

nieuw zo’n Oratorium op te rich-

ten. ‘Scherpenheuvel is een uitge-

lezen plek voor zo’n project’, zei

Van Hilst hierover vijf jaar geleden

in Kerk & Leven. ‘Behalve het zoge-

heten kleine Oratorium, de eigen-

lijke priestergemeenschap, stond

Neri ook steeds een groot Oratori-

um voor ogen, een brede groep van

leken en priesters die samen bidden.

Dat is hier, rond de basiliek, per-

fect mogelijk. We begonnen alvast

op zondagavondmet het samenbid-

den van de vespers in de basiliek.

Een van ons preekt dan. En dat slaat

aan.’ Van Hilst ziet in zo’n manier

van samenleven ook een manier om

eenzaamheid bij priesters tegen te

gaan.

GoudenRoosvandepaus

Wellicht de grootste erkenning

komt er in 2011. Paus Benedictus

XVI kent een Gouden Roos toe aan

het Mariabeeld van Scherpenheu-

vel. Het is een uitzonderlijke eer

en voor het eerst dat een dergelijke

erkenning een Belgisch bedevaarts-

oordtebeurtvalt.

Gepubliceerd in Kerknet.be op 22/8/2022

Van eik tot Gouden Roos: de geschiedenis van Scherpenheuvel
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Dat onze ogen opengaan voor die flitsen

van een nieuwe aarde die ook te zien zijn.

Dat wij volharden in onze verwachting;

dat wij ons niet laten intimideren door

wie de macht hebben, nu nog wel, maar

ooit niet meer, dat wij vindingrijk wor-
den, en zelfs de kleinste kansen leren be-
nutten om vrede te stichten en recht te

doen.

Dat wij als gemeenschap op die wegen

naar vrede niet ontbreken.

Jef Wauters Uit de viering van week

32 van 2012

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

September 2022: Maandag 26 en
vrijdagen 16 en 30 september
Oktober 2022: Maandagen 10 en 24
en vrijdagen 14 en 28 oktober
November 2022: Maandagen 7 en 21
en vrijdagen 11 en 25 november
December 2022: Maandagen 5 en 19
en vrijdagen 9 en 23 december

Katrien Rombouts

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

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Okra-regio Oost-Brabant
Voor onze jaarlijkse zomerzoek-
tocht trekken we dit jaar naar Bou-
tersem (Neervelp)

Voor velen begint het zoeken mis-
schien al meteen. Want waar ligt
Neervelp? Waar is een verkoop-
punt? Eens ter plekke zal je ver-
baasd zijn over hoe mooi het is in
eigen streek!

Het concept blijft vertrouwd: een
parcours van 4 à 5 km met 30 vra-
gen voor onderweg en 12 foto’s die
je moet zoeken.

Sint Remigiuskerk Neervelp © Het

Nieuwsblad

Praktisch:

De zoektocht loopt van begin juli
tot eind september.
Brochures (3 euro) zijn te bekomen
(zorg voor gepast geld) op volgende
plaatsen:

*De Veloschuur:

Klein Heidestraat 24, 3370 Neervelp
Boutersem
Open: Woensdag – Vrijdag 10u –
12u en 13u – 18 u - Zaterdag 10u - 18u.

*Het strijkatelier Neervelp

Vertrijksestraat 1, 3370 Boutersem
Open: Maandag – Vrijdag: 8u – 12u
en 13u - 16u
Dinsdag en Vrijdag: namiddag open
tot 19.30u

*Superette H&D Neervelp

Waversesteenweg 42, 3370 Bouter-
sem
Open:
Dinsdag 13.30u – 19u – Woensdag –
Vrijdag: 08.30u – 12.30u en 13.30u –
19u
Zaterdag: 07.30u -12.30u en 13.30u –
18u. – Zondag: 7.30u -12.30u
Uit Okra Magazine juni 2022 nr 5

ZOMERZOEKTOCHT

Vader, Gij roept van alle kusten alle vol-
keren bijeen.

Maar volkeren bestaan niet. Alleen jij,

hij, ik. Samen.

Laat ons daarin het smalle veldpad zien,

vol bloemen, dat ons brengt naar elkaar.

Vader, help ons met Uw verborgen rich-
tingwijzers

de kleine weg van onze plichten en vreug-
den te betreden, elke dag opnieuw.

Dan zullen wij de deur van uw huis niet

gesloten vinden omdat wij zelf de sleutel

in handen hebben: onze liefde voor elkaar.

Uw liefde.

Vader, maak ons vrij van onze verborgen

angsten.

Prent ons in dat wij Uw kinderen, ko-
ningskinderen, zijn.

Dat wij vrije mensen zijn die onbekom-
merd kunnen gaan naar uw kinderen,

onze broeders en zusters, dichtbij en aan

verre kusten.

Vader, doe ons zien dat alle mensen op weg

zijn,

niet naar Rome, niet naar de Wereldraad

van Kerken,

maar naar de heilige, heelmakende stad:

Uw Jeruzalem voor altijd.

Jef Wauters Uit de viering van week

33 van 2012

KALENDERBLAADJE

BZN

Je wordt mooier

als je glimlacht

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 september

25ste zo door het jaar
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Ludo Hendrickx
Assistent: Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Zondag 25 september

26ste zo door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor de medestudenten
van de KUL
Intentie voor mevrouw Clara Maria
Debeer
Jaargetijde van François Stuyckens
Voorganger: Gaston Eyermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

DON BOSCO

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.
Volgende vieringen:

Zondag 18 september

Zondag 2 en zondag 16 oktober

Dinsdag 1 november Allerheili-
gen en zo 18 nov.

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 september

25ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 25 september

26ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

VIERINGEN

Wie wil deelnemen aan sportactivi-
teiten is verplicht om een verzeke-
ring te nemen. € 5 per jaar voor le-
den en € 10 voor niet-leden.

Dagwandeling

Woensdag 21 september 2022

Via het Meerdaalwoud naar onze

Franstalige buren van Nethen

Afstand: +/- 15 km
Vanuit Vaalbeek gaan we door
het immer prachtige Meerdaalbos
naar Nethen en Sint-Joris-Weert. In
Vlaanderen steunen wij daarbij op
het wandelnetwerk Zuid-Dijleland.
Juist de grens over van het Vlaams
en Waals Gewest komen wij in Ne-
then, dat sinds 1977 een deelge-
meente is van Graven (in het Frans
Grez-Doisseau).

Wij zijn daar welkom in L’Atelier
de Jona, een sympathieke chocola-
tier die in zijn desserten- restau-
rant verkoopt, maar ons welwillend
onze picknick laat verorberen. Ui-
teraard mits kleine consumptie van
koffie, chocolademelk, lokaal pittig
biertje en/of dessert.

Na de middag gaan we verder langs
de muur van Savenel richting De
Kluis en het station van Sint-Jor-
is-Weert. Wij volgen daarbij, welis-
waar langs een pad op enige afstand,

© Pixabay

de rivier de Nethe.
die ontspringt in Bevekom (Beau-
vechain) en na ca. 15 km uitmondt
in de Dijle in Sint-Joris-Weert.

Praktisch: Wij vertrekken in het
busstation van Leuven om 8.51u
met bus 5 van de Lijn naar Vaalbeek.
Wegens wegenwerken in Oud-He-
verlee en Sint-Joris-Weert keren
wij per trein terug van Sint-Joris-
Weert.
De treinuren zijn: om 22 en 49 mi-
nuten na het uur.
Iedereen is van harte welkom. Mo-
gen we wel vragen op voorhand in
te schrijven. Zo kunnen wij de laat-
ste instructies meedelen als de uren
van de Lijnbussen en trein wijzi-
gen. Treinticket liefst thuis online
aankopen.

Deelname in organisatiekosten: € 1.

Kijk na of uw verzekering in orde
is.
Bij Seniorama is de prijs € 10 per
jaar, € 5 voor hen die lidgeld be-
talen. Je kunt dit in orde brengen
door zonder uitstel het juiste be-
drag (eventueel supplement) te be-
talen op rekening BE32 7364 0304
8202 van Seniorama, met als mede-
deling : ‘Verzekering; je naam en
lidnummer’

Inschrijven via email:

jan.borremans@telenet.be.

SENIORAMA - Dagwandeling

van 21 september
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JA! VOOR EEN HEMEL OP AAR-

DE

Welkom-kruisteken

Gezegend het licht van deze morgen.Ge-

zegend ieder woord dat kracht geeft en be-

zielt.

Gezegendiedervanu,omwie jebent,

om wat ons samenbrengt,in naam van

wie wij noemen: Vader, Moeder, Zoon en

Geest.

Inleiding

Maria, in de eerste eeuwen van het

christendom

en in de latere kerkgeschiedenis

hebben ze van jou een ware godin

gemaakt.

De geschriften van het Nieuwe Tes-

tament zeggen er niets overmaar in

de zesde eeuw brachtmen jouw ten-

hemelopnemingvoor het eerst ter

sprake.In 1950 werd je hemelvaart

zelfseendogma.

Intredelied: Lieve hemel, ooit van aarde

(Aanjoudit lied II,p.42)

Lieve hemel ooit van aarde,elke

vreemde wordt een vrienden de

rijkdom zal verkeren:alles is van ie-

dereen.

Muren worden neergehaald,gren-

zen worden weggevaagd.Lieve hemel

ooit van aarde,God zal mens geworden

zijn.

Lieve hemel ooit van aarde,nu of

nooit begint het hier:wie zijn brood

breekt voor een ander,wie niet om-

ziet, wie niet haat,die maakt God en

hemel waar,die speelt hier de hemel

klaar.

Lieve hemel ooit van aarde,God zal mens

gewordenzijn.

Lezing: Mijmeren bij de tenhemel-

opnemingvanMaria

Hemel is niet een plaats hoog bo-

ven het uitspansel en ver achter

de sterren,en niet het domein van

de ruimtevaart -Hemel is veel meer

dan wat voor ons gereserveerd isna

hetuurvanonzedood.

Hemel is elke plek en elk moment-

waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ ge-

beurt,waar alle leven, denken, doen

en spreken van Hem doordrongen

isenzijnliefdezichtbaarmaakt.

Hemel is thuiskomen, je diepste

bestemming vindenin het bemind

zijn,in het onvoorwaardelijk er

mogen zijn,omdat Iemand even on-

voorwaardelijker isvoorons.

Hemel is baden in zijn Geest,on-

dergedompeld, gedoopt worden in

een levenwaarvan het ‘Heb elkan-

der lief’ de rode draad isen waar ie-

der mens tot zijn recht mag komen.

In dat hemels leven is Maria thuis-

gekomen,en daar ligt ook onze be-

stemming.

Hemel begint hier en nuwant hij

hoort bij de aarde,zoals de aarde be-

stemd is om woonplaats van God

te zijn.Twee delen van dezelfde we-

reld van God.Ze horen samen, on-

losmakelijk verbonden:aarde en he-

mel, mens en mens en God, le-

ven en dood en leven,met alleen die

Naam ’Ik zal er zijn’als telkens te-

rugkerend refrein van een lied dat

nooiteindigt.

CarlosDeSoete

Evangelielezing:Lc-1, 39-56

Maria reisde naar het huis van Eli-

sabethenZacharias.

Zodra Elisabeth de groet van Maria

hoorde, sprong het kind op in haar

schoot. Elisabeth werd vervuld met

de heilige Geest en riep uit met lui-

de stem: 'Gij zijt gezegend onder de

vrouwen en gezegend is de vrucht

van uw schoot. Waaraan heb ik het

te danken dat de moeder van mijn

Heer naar mij toekomt? Zalig zij die

geloofd heeft dat tot vervulling zal

komen wat haar vanwege de Heer

gezegdis.'

En Maria sprak: 'Mijn hart prijst

hoog de Heer. Van vreugde juicht

mijn geest om God, mijn redder:

daar Hij welwillend neerzag op de

kleinheid zijner dienstmaagd. En

zie, van heden af prijst elk geslacht

mij zalig omdat Hij die machtig is

aan mij zijn wonderwerken deed,

enheilig iszijnNaam.

Lied: Nu looft en prijst mijn ziel de

Heer

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,

van vreugde jubelt heel mijn hart

inGoddiemijnverlosserwerd.

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,

jubeltomuwheil!

Want welgevallig zag Hij neer op

mij,

die door mijn nietigheid niets an-

dersdaneendienstmaagdben.

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,

jubeltomuwheil!

Zie, aangebroken is de dag dat elk

geslachtaan’t jub’lengaat,

elkvolkmijzaligprijzenzal.

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,

jubeltomuwheil!

Woordje

Door de teksten en de liederen van

vandaag is er al veel stof tot naden-

ken over demogelijke betekenis van

het feest van de ’ten hemel opne-

mingvanMaria’.

De Maria die beschreven wordt in

het evangelie, lijkt misschien wat

meeropdezevrouwdanopdemees-

teMariabeeldendiewekennen.

Naast het verhaal van de ontmoe-

ting van twee zwangere vrouwen

kennen we nog een ander getuige-

nis over Maria, als ze verneemt dat

ze een bijzonder kind zal krijgen.

Wat daarbij opvalt is het ‘ja’ zeg-

gen, het accepteren van de uitda-

ging:

‘Mijgeschiedenaaruwwoord.’

We kennen ongetwijfeld mensen

die in ‘goede en kwade dagen’, in

blijde en droevige omstandigheden

het leven beamen. Het bestaan met

alleseropeneraanomarmen.

Hoezeggenwij ja?

Wezeggenaleens

Ja, maar, we hebben geen tijd, geen

geld,

ja,maardat isnietrealistisch,

ja, als …en dan volgen de voorwaar-

den.

Soms zeggen we enthousiast ja, ook

al kenen we niet alle mogelijke ge-

volgen, ook al weten we niet waar

hetnaartoeleidt.

Zeggen we dan ja, omdat we ver-

trouwen hebben in de toekomst?

Omdatwe het –met anderen die en-

thousiastzijn–aandurven?

Vandaag hebben we het inspirerend

voorbeeld van Maria, een zelfbe-

wuste,krachtdadigevrouw.

Geloofsbelijdenis:

Ikgeloof inGod,

die man en vrouw gemaakt heeft

naar zijn beeld;die mij liefheeft als

een vaderen voor mij zorgt als een

moeder,die mij troost en vergeeften

die mij altijd de mogelijkheid geeft

opnieuwtebeginnen.

Ik geloof in Jezus, die door God ge-

zonden,mens is geworden, om ons

nabij te zijn;die, helend en gene-

zend, ons de liefde heeft voorge-

leefd.

Ik geloof in de heilige Geest,die be-

zielt en vreugde brengt,die de men-

sen hoop geeft, die de bron is van

mijngeloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar no-

dig hebben om samen God te die-

nen,om de schepping voor iedereen

leefbaar te makendoor samen te de-

len en in eenvoud te leven,en zo te

werken aan de komst vanGods Rijk.

Amen.

Jos en Monik zorgden voor een Ma-

riabeelduitIndia.

De Maria die beschreven wordt in het

evangelie, lijkt misschien wat meer op

dezevrouwdanopdemeesteMariabeelden

diewekennen.

Moge zij voor ons een teken zijn van

hoop.

Groot in het kleine, bijzonder in het een-

voudige.

Maria’s lied – Dick Groeneboer/

Jan-WillemvandeVelde

Ruim baan voor God die uit de

hogelaag op de aarde alles ziet:-

Mijn geest kijkt stralend uit mijn

ogen,want Hij, de Heer, gedoogt ze

niet:machtigen en rijkendie hoog-

moedig prijkenmet hun staat en

stand.Wie op hoge troneneeuwig

wilwonen,bijteninhetzand!

Ruim baan voor God die de ver-

drukten

vanAbramafdoordetijd

aan tirannieke macht ontrukte!Zo

is Hij ook in eeuwigheid.Zalig zal

mij sprekenwie niet is geweken-

voor de grote macht.Vrucht voor

alledagenzal ikmogendragen.

Communie

Ja! Twee letters, een klein woord

meteengroot effect.

Niet ‘Ja,maar…’

evenmin‘Ja,amenenuit!’

nietdeeeuwigetwijfel,

het voorbehoud en de uitvluchten,

evenmin eigengereid je zin door-

drijven.

Ja,niet lauwenberustend,

nochroekeloosenonbezonnen

maar volmondig en enthousiast,

antwoord op een vraag op een ‘Wil

je?’

Ja,daniserhoop,

gedreven verlangen naar toekomst

dan is de geboorte van iets nieuws

aanhetgebeuren.

KathleenBoedt

Muziek tijdens de communie

Blagoslovi, duse moja Gospoda

(EnsembleGospodi)

‘Mijn ziel prijze de Heer en alles in

mijprijzezijnheiligenaam’

Moeder van de dagelijkse zorgen

WeesgegroetMaria,

Moeder

van het doodgewone, ongeziene

werk,

vandeonverdroteninzet

enhetdagelijksesjouwen,

van de boodschappentas en het ver-

sebeddengoed.

LieveVrouwevanhetnaaiwerk,

vandeafwasendetuin

en van het huishoudgeld dat soms

maarnetgenoegis

omhet einde vandemaand tehalen.

Moeder van alle mysteries in het le-

ven:

de blijde, de droevige en ook de glo-

rieuze,

WeesGegroet…

WeesGegroet,Maria.

Moeder van de angst en het verlies.

Grote Lieve Vrouw wier enig kind

gestorvenis

vooruwogenopeenkruis.

Moeder van de vermisten en de ver-

moorden,

Moedervandegedetineerden

énMoedervandeslachtoffers…

Moeder van de ‘doodgewone’ men-

sen,

die in ’t stille doenwatmoet gedaan.

Moeder van zoveel ‘buitengewone’

mensen

dievanhartezeggen:

‘Let it be…’ en ‘Mij geschiede naar

Uwwoord…’

Moeder van alle mama’s en oma’s

hier in Vlaanderen en over de hele

wereld,

weesGegroet…

GeertDedecker

Slotgebedenzegen

Moge de moed van Maria ons blij-

ven inspireren.Zegene ons de al-

goede Vader, Moeder, Zoon en

Geest.Een Zalige Hoogdag. Zo

moge het zijn. Let it be! Ja! Amen!

Misviering in Don Boscoparochie

Voorgangers: Lieve en Chris – Lector: Ag-

nes

Orgel: Jos – Bloemen en beeld: Monik en

Jos .

Muziekbediening: Hermien – Bar: Kris

MARIA TENHEMELOPNEMING 2022 (Deel 2)

Op zondag 18 september nemen

de gidsen van onze Heemkundi-

ge Kring Vlierbeek je graag mee op

wandel op het oude kerkhof bij de

Abdij van Vlierbeek. Op het eer-

ste gezicht lijkt een kerkhof mis-

schien een ongewone bestemming

voor een zondagse wandeling. Het

oude kerkhof van Vlierbeek is ech-

ter meer dan de moeite waard om

een bezoekje te brengen! Er heerst

een rustige en serene sfeer, maar

bovendien treft men er belangrijk

funerairerfgoed.

Een enthousiaste gids van de

Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

neemt je mee op wandel langs en-

kele indrukwekkende praalgraven

die hier te vinden zijn. We ontdek-

ken bovendien sporen van de laat-

ste monniken van de oude benedic-

tijnenabdij. Verscheidene grafmo-

numenten herinneren ook aan de

slachtoffers en vooral aan kleine en

grote helden van de beide wereld-

oorlogen.

Enkele lokale prominenten en kun-

stenaars vonden hier tevens hun

laatste rustplaats, denk maar aan

Eduard Remy, Frans Nackaerts

en Jan Cobbaert. We nodigen je

dan ook graag uit om te komen luis-

teren naar de verscheidenheid aan

verhalen die verbonden zijn met

dezeverstildeerfgoedplek.

Afspraak op zondag 18 septem-

ber om 15u aan de Westerpoort.

Prijs 5,00 € per persoon, kinderen

tot 12 jaar gratis. Wil jij er ook graag

bij zijn? Aarzel dan niet om je in

te schrijven. Je vindt een inschrij-

vingslink op de site van de abdij van

Vlierbeek www.abdijvanvlierbeek.-

be

RONDLEIDING OUDE KERKHOF



*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

De lezingen van het Algemeen pro-

gramma vinden elke dinsdag plaats

in zaal Pieter De Somer, Ch. De Be-

riotstraat 24 -3000 Leuven. Aan-

vang14u–Einde15.50u.

Zij worden ook in digitale vorm

aangeboden, dus via rechtstreekse

streaming op dinsdagnamiddag om

14 uur, vanuit de studio in Meche-

len en achteraf ook te (her)bekijken

via de video’s van de opnames. Als

cursist hebt u toegang tot de digita-

leopname.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

digvoordelezingen.

Contact

Universiteit Derde leeftijd Leuven

vzw

Eigen Heerd - Minderbroederstraat

5-3000Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoon: 016 32 40 01

Website: https://alum.kuleuven.be/uni-

versiteit-derde-leeftijd-leuven

Europees rekeningnummer (IBAN): BE57

7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

RPR Leuven - Ondernemingsnummer

458.773.277

Het eerste semester zet op 27 sep-

tember 2022 in om 10u30 met

een plechtige eucharistieviering

in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de-

doper, Groot Begijnhof. En opge-

luisterd door het Leuvens Univer-

sitairKoor.

Om 14u: Openingslezing in aula

Pieter De Somer: The Curious Case

of Belgium, over de atypische aard

van het Belgisch federalisme en

de mogelijke grenzen van het Bel-

gischstaatsmodel,

wordt gegeven door Em. Prof. De

BaronAndreAlen

Eerstvolgende lezingen in oktober 2022:

Oekraïne: van gedenationaliseerde

natietotonafhankelijkestaat

Dinsdag 4 oktober 2022 - Prof. Lien Ver-

poest

De koloniale erfenis. De Belgisch-

Congolese relaties sinds de onaf-

hankelijkheid(1960)

Dinsdag 11 oktober 2022 - Dhr. Peter Ver-

linden

De toekomst van Brussel als hoofd-

stadvanVlaanderen

Dinsdag 18 oktober 2022 – Dhr. Lucas

Vander Taelen

De val van Habsburg in de Neder-

landen (1648-1815) Het strijdtoneel

vanEuropa

Dinsdag 25 oktober 2022 – Dhr. Edward

De Maesschalck

BZN

Voor een gelukkig hart

is alles een feest

4 FEDERATIE FRANDO

Op zaterdag 17 en zondag 18

september zal in de O.L.V.-ab-

dijkerk te Vlierbeek (Kessel-Lo)

een stand staan met kunstartike-

len uit Bethlehem (Palestina).

Deze kunstvoorwerpen uit olijf-

hout werden met de hand ge-

maakt door meerdere christelijke

Palestijnse families, verenigd in

‘Grotto Olive Wood Arts’, en wor-

denopdie stand voor en na de vie-

ringen van zaterdag 18.30 u. en

zondag 10.30 u. aan een schappe-

lijkeprijs tekoopaangeboden.

Er zijn beelden over de geboorte,

het leven, het lijden en de dood

van Jezus, taferelen uit het evan-

gelie, beelden van Maria en andere

heiligen en van engelen, religieuze

en enkele niet-religieuze voorwer-

pen. Zo zijn er mooie kerststallen

en kruisen en paternosters uit het

Heilig Land bij. Echt een prachti-

ge stand met waardevolle arti-

kelen.

In de stand zal Rami Salsaa

staan. Hij is een christelijke Pa-

lestijn, die in België gestudeerd

heeft en er ook woont. Hij heeft

reeds de Belgische nationaliteit ver-

kregen. Zijn familieleden zijn ook

makers van die kunstvoorwerpen

inolijfhout.

Weet dat door iets te kopen u niet

enkel aan uzelf iets waardevols be-

zorgt, maar ook aan christelijke Pa-

lestijnse families die van dit hand-

werk moeten leven, vooral nu in

zeermoeilijkeomstandigheden.

Ga zeker eens kijken. Het is echt

demoeitewaard!

Oprechtedankbijvoorbaat.

Kunstvoorwerpen uit Bethlehem - Vlierbeek

De zoektocht naar een betaalbaar

kwalitatief studentenkot in Leuven

wordtalsmaarmoeilijker.

De reden laat zich raden: er zijn

simpelweg te weinig studentenka-

mers beschikbaar en dat drijft de

prijzenopnieuwdehoogtein.

Laat ons even terugkeren naar 2012:

de KU Leuven trekt aan de alarmbel

omdat er een tekort is aan studen-

tenkamers in Leuven. Ruim drie

jaar later keert het evenwicht te-

rug dankzij de inspanningen van

de universiteit en de stad Leuven.

(c) Passe-Partout 31 augustus 2022

Schepen Carl Devlies kondigde in

juni 2015 zelfs een vergunnings-

stop voor grote residenten aan. De

markt was verzadigd en dat had zo-

als verwacht een positief effect op de

prijzenvanstudentenkoten.

In 2018 bleek uit vergelijking dat

een kot in Leuven goedkoper was

daninBrusselofGent.

Zo’n vier jaar geleden kostte een

studentenkamer in de Dijlestad ge-

middeld tussen de 330 en 350 euro.

Ter vergelijking: in Nederland was

de kaap van de 500 euro per maand

indietijdalvlotbereikt.

Met de gestegen levenskosten voor

energie, water en voeding in het

achterhoofd is op kot gaan dan ook

een dure zaak geworden Anno 2022.

Leuven kampt immers al vele jaren

met een wooncrisis op de regulie-

re woningmarkt en door de stijgen-

de populariteit van de KU Leuven is

er opnieuw een tekort aan betaalba-

restudentenkamersontstaan.

Passe-PartoutLeuven

Woensdag 31 augustus 2022.

EEN KOT IS EEN KOT - Wie kan dat nog betalen?

Zingeving!

Het blijft een beladen woord. Wie

of wat geeft zin aan het leven? Wat

geeft zin aan het engagement van

vrijwilligers?

Wat drijft zovele organisaties om

dag in dag uit te werken aan een so-

lidaire en warme samenleving? Be-

weging.net en haar vele partneror-

ganisaties blijven het uitzoeken en

vinden af en toe wat antwoorden.

Benieuwd?

Dan ben je welkom op zaterdag-

voormiddag 8 oktober in Abdij Kei-

zersbergteLeuven.

Jonge zin-zoekers vertellen over

hun zin-ervaringen. Tony De Jans,

zingevingscoördinator beweging.-

net legt de link van verleden naar

toekomst. En Hans Van Cauwen-

berghe met zijn band “Nonkel To-

ny” kan niet anders dan zingen

overwathemdiepraakt.

’s Middags voorzien we soep met

broodjes.

Je krijgt ook de kans om een bezoek

te brengen aan “Labora”, een sa-

menwerkingsproject waar kunste-

naars, paters, jonge ondernemers

samen aan het werk zijn binnen de

muren van de Abdij. Heel sterk aan-

bevolen!

Praktisch:

Wanneer: Zaterdag 8 oktober. Ont-

haalvanaf9.30u.Startom10.00u

Waar: Abdij Keizersberg te Leuven

Prijs: 7 euro (ter plekke te betalen)

Inschrijving: lydia.vanhirtum@-

beweging.net
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