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Paul VAN HOOFF /

Odette MEYERS

Liever dan een bespreking over de
concerten die de vier afleveringen
van de Preekstoel voorafgingen
in juli en augustus, leek het ons
interessanter enkele parochianen
naar hun persoonlijke indrukken
te vragen om op die manier tot een
genuanceerderartikel tekomen.

Bert Kwakernaak, Huldenberg

Hier volgt een impressie van de
drie Preekstoelen, die ik heb bij-
gewoond. Ik moet wel bekennen,
dat mijn muzikale bagage tamelijk
beperkt is, ondanks de "opvoeding
met het kerkorgel” tijdens de zon-
dagse erediensten. Ik heb in mijn
vroege jeugd zelfs een drietal jaren
orgelles gehad, omdat wij thuis,
zoals in vele protestantse gezin-
nen, een harmoniumorgeltje had-
den. Helaas is deze kunde bij mij
helemaal weggedeemsterd. Blokfl-
uitles heb ik verplicht op de mid-
delbare school gehad, maar ook die
kunst heb ik verleerd. Muziek in-
terpreteren vind ik een moeilijke
zaak, ook daarin weinig oefening
gehad.
Wat betreft de Preekstoel concer-
ten herinner ik mij er één die com-
posities bevatte van Leuvense com-

(c) Paul Van Hoof

ponisten uit het verleden, en de
laatste met stukken van J.S. Bach,
waarin vooral Air mij en mijn gaste
bekoorde.
Bij het binnentreden van de Ab-
dijkerk valt de sereniteit op je in
deze hectische tijden. Al 9 eeuwen
lang leefden op deze plaats Bene-
dictijner monniken die "Ora en La-
bora", contemplatie en werk, als
hun adagium hadden. Na plaatsge-
nomen te hebben in de kerk klinken
al spoedig prachtige orgelklanken
en fluitspel in de enorme ruimte,
die mij wegvoeren van mijn dage-
lijkse beslommeringen en gelegen-
heid bieden tot bezinning. Het doet
mij denken aan de uitspraak van de
kerkvader Augustinus: “rusteloos
is ons hart tot het rust vindt in U".
De vertolkte muziek is weergege-
ven op een programmablad, waarop
ook de spreker van de Preekstoel

wordtaangekondigd.
Na afloop is het napraten en ge-
nieten in de tuin met een goed ge-
vuld glas. De enorme belangstel-
ling voor deze avonden toont aan
dat, al lijkt het christelijk geloof
een randverschijnsel in onze maat-
schappij,niets iszoalshet lijkt!
Tot zover. Ik ben geen stukjes-
schrijver zoals Simon Carmiggelt…

Rudi Thomassen en Denise

Dictus

We hebben er maar twee van ge-
hoord, maar die concerten waren in
elkgevalzeerovertuigend.
Bij Jeanne Devos op de Preek-
stoel: wij hebben genoten van de
heerlijke Franse muziek die klonk
alsof ze voor het Le Picardorgel ge-
schreven was. Dit laatste was zeker
waar voor je eigen stukken Paul,
ze lieten het orgel in al zijn glorie
schitteren.
Bij Rik Torfs op de Preekstoel:

ook de muziek uit Leuven en omge-
ving klonk zalig. Opnieuw bijzon-
der geslaagde zettingen voor fluit
en orgel; fluit en orgel klonken als-
of ze helemaal voor elkaar waren ge-
bouwd, en een beetje is dat natuur-
lijk wel zo, weten we, maar het zal
zeker ook te danken zijn geweest
aan de geslaagde zetting die jullie
hebben gemaakt, en de zeer harmo-
nischaangepasteregistratie.
Wij hebben van beide concerten ge-
noten,maardatwistenjullieal.

Chris Verslype

Inspirerende levensverhalen ver-
dienen een uniek en virtuoos pre-
ludium. Zo hebben we het toch er-
varen, die zomeravonden in onze
Vlierbeekse abdijkerk. Telkens een
halfuur hemelse klanken uit het Je-
an-Baptiste Le Picardorgel en blok-
fluit – anatomisch en fysiologisch
aangepast aan de klankkleur van het
antiekeorgel.
Het samenspel van titularis-orga-
nist Paul Van Hooff en fluitiste
Odette Meyers is een onwaarschijn-
lijk geschenk op vele zondagen in
Vlierbeek. Veel composities voelen
dan ook heel vertrouwd aan. Maar
wat ze nu hebben laten horen was
fenomenaal. Er zat ook een die-
pere laag in de samenstelling van
het programma, uniek voor iedere
avond. Zo werd Zuster Jeanne De-
vos, die haar stem heeft verheven
voor de uitgebuite meisjes in India,
plechtig ingehaald op de tonen van
“dialogue sur la voix humaine” en

andere werken uit Messe pour les Con-
vents de Religieux et Religieuses van
François Couperin le Grand (1668-
1733). Haar levenswerk was ook ge-
heel vrijwillig, ze werd dan ook uit-
geleid door “Voluntary” van Willi-
amBoyce (1711-1779).
Rik Torfs kreeg een eerbetoon van
Leuvense muziek uit de 18de eeuw,
waar organisten en beiaardiers uit
alle grote Leuvense kerken de re-
vue passeerden, zorgvuldig opge-
roepen door Paul Van Hooff als was
het een muzikale academische stoet.
Paul liet in de programmatekst van
die avond ook het lovende inspec-
tieverslag van het Vlierbeekse or-
gel van 21 februari 1793 opnemen:
“l’orgue … est tres parfaite”. Iets
wat we na 230 jaar volledig beamen.
Als preludium voor wetenschap-
per en buitenaards atletisch feno-
meen Johan Swinnen koos Paul
Van Hooff voor een wandeling (“-
grasduinen”) in het even boven-
menselijk oeuvre van Johann Se-
bastian Bach. Als uitgeleide van de
spreker koos hij verrassend voor
een prelude, wellicht als knipoog
naarvolgendjaar.

Hans Smeyers

Dat de Preekstoel in Vlierbeek een
onbetwist succes is geworden, is
mee te danken aan het half uurtje
in de juiste stemming komen met
de muziek uitgevoerd door Paul en
Odette op orgel en blokfluit. De idee
van de Preekstoel is opgepikt in
Herentals en bevat in wezen drie es-
sentiële elementen: een preekstoel,
een orgel en sprekers met een ver-
haal. Voeg daar een geïnteresseerd
publiek aan toe en het wordt telkens
eenonvergetelijkeavond.
Je mag dan wel de beschikking heb-
ben over een historisch en geres-
taureerd Le Picardorgel, zo'n orgel
speelt niet vanzelf. Integendeel, het
vergt heel wat oefening en erva-
ring om zo'n orgel te kunnen be-
spelen. Paul en Odette zijn al ja-
ren getrouwd met elkaar, maar in-
tussen ook met ons Le Picardorgel.

Hun toezegging om mee te wer-
ken aan de Preekstoel was een
noodzakelijke voorwaarde om door
te zetten met het project in Vlier-
beek. Hun "ja" hebben ze vervol-
gens zo enthousiast ter harte ge-
nomen dat er werkelijk voor elk
wat wils was in de vier minicon-
certen de afgelopen zomer. Een uit-
geschreven programmablaadje met
toelichting nam de luisteraar mee
in de rijke variëteit aan orgelmu-
ziek. Dat Paul zich heeft vast gebe-
ten in het onderzoek naar de oude
Leuvense muziek van de 18de eeuw
en dan speciaal voor orgel, mocht
blijken op de derde avond, waarop
enkele "Leuvense" stukken sinds
vele jaren voor het eerst voor een
publiekwerdenuitgevoerd.
Het applaus loog er niet om. Het
was telkens meer dan verdiend. Ik
kan getuigen dat aan elk concert tal-
loze oefensessies in onze kerk zijn
voorafgegaan. Het resultaat mocht
gehoord worden en bepaalde mee
het succes van de Preekstoel in
Vlierbeek.
We kijken al uit naar een volgende
editie, uiteraard met Paul en Odet-
te!"

(c) Dirk Motmans

(c) Dirk Motmans

MUZIEK ALS SMAAKMAKER VOOR DE PREEKSTOEL

Heilzame orgel- en blokfluitklanken
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DewegvanmijnHeerzal ikgaan:

ééndagperweekextravieren:

aandachtvoormensenendieren,

vanjagenenjachtenvandaan.

DewegvanmijnHeerzal ikgaan:

hoopdatmijnGodonszal leiden

dwarsdoordedonkere tijden

naarruimteentijdvanbestaan.

Jef Wauters Uit parochieblad 33 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-

genvan10utot 10.30u

September 2022: Vrijdag 30 septem-

ber 2022

Oktober 2022: Maandagen 10 en 24

en vrijdagen 14 en 28 oktober 2022

November 2022: Maandagen 7 en

21 en vrijdagen 11 en 25 november

2022

December 2022: Maandagen 5 en 19

en vrijdagen 9 en 23 december 2022

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Viering Don Boscogemeenschap

Kessel-Lo zondag 4 september 2022

We lezen in de eerste lezing over Vrouwe

Wijsheid, de Shekina, Gods trouwe metge-

zel. En je weet ondertussen in deze gender-

bewuste tijden dat vrouwe Wijsheid even-

goedeenmankanzijn.

Uit het boek Wijsheid (9, 7-18)

U hebt mij uitgekozen om koning

van uw volk te zijn en rechter over

uw zonen en dochters.

U hebt mij de bouw opgedragen van

een tempel op uw heilige berg, van

een altaar in de stad waar u woont,

naar het voorbeeld van de heilige

tent die u al in het begin had ont-

worpen.

Bij u is de wijsheid, die uw werken

kent en die erbij was toen U de we-

reld schiep.

Zij weet wat U goedkeurt en wat met

uw geboden in overeenstemming

is.

Zend haar hierheen vanuit de hei-

lige tempel, van bij uw luisterrijke

troon, om mij met raad en daad bij

te staan, opdat ik weet wat U goed

vindt.

Zij weet en doorziet immers alles.

Ze zal mij bedachtzaam leiden in

mijn handelen, met haar luister zal

ze mij behoeden.

Zo zal alles wat ik doe U aange-

naam zijn, ik zal uw volk recht ver-

schaffen en de troon van mijn vader

waardig bekleden.

Welke mens kent Gods bedoeling?

Wie kan doorgronden wat de Heer

wil?

Armzalig is het denken van sterfe-

lijke mensen, wisselvalig zijn onze

overwegingen.

Ons vergankelijk lichaam drukt

zwaar op de ziel, de aardse tent is

een last voor de geest die rijk aan ge-

dachten is.

En als we al nauwelijks kunnen be-

vatten wat er op aarde omgaat, en

zelfs al moeite hebben om te ont-

dekken wat onder handbereik is,

wie kan dan doorgronden wat er in

de hemel is?

Wie kan bedoelingen kennen als U

niet zelf wijsheid schenkt en uw

heilige geest naar beneden zendt?

Zo is het gegaan: de mensen op aar-

de werden op het rechte pad geleid

en ontvingen onderricht over wat

U, Heer, goed vindt.

De wijsheid heeft hen gered.

Voorbeden

Tussenzang: (Huub Oosterhuis) ‘Wek

mijnzachtheidweer’

Van U de stilte die na woorden komt

Van U de zeeën en de dorst naar U

Om U de wit en roze waas van bloei

Over verschroeide aarde: morgen-

dauw

Wiekslagen van de arend,

dit nieuw lied klimt op naar U.

“Wekmijnzachtheidweer,

Geefmij terugdeogenvaneenkind.

Dat ikziewat is.

Enmij toevertrouw.

Enhet lichtniethaat.

Hoe werden wij zo’n broedplaats

van geweld.

Uw land, een land van sterven, we-

zenland:

de hooggezetenen nog hogerop,

de neergedrukten dieper in het stof.

Slotlied: Onze Lieve Vrouw van

Vlaanderen

De rol die vrouwe Wijsheid hier

vervult, lijkt wat op de rol van Ma-

ria in de katholieke kerk. Let wel,

de nadruk ligt hier niet op Vlaan-

deren. Wel op het beschermende ka-

rakter van Maria als hulp in bange

dagen, als troosteres der verdruk-

ten. En niet enkel de ‘Vlaamse’ ver-

drukten. Kijk maar naar het einde

van de laatste strofe.

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel,

schoonenzoet.

Maar geen één die ’t hart der Vlamen even

hoogverblijdendoet,

als de naam, o Moedermaagd, die Gij in

ons landjedraagt,

schonerklinkthijdanald’anderen:

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Blijf in ’t Vlaamse harte tronen als de

hoogsteKoningin,

als de beste moeder wonen in elk Vlaamse

huisgezin.

Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur

derdood,

onsUwkinderen, enookd’andren:

Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren.

HEER, HOE ZIJT GIJ AANWEZIG

EN HOE WIJ ? Deel 2

SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 oktober

27ste zo door het jaar

Franciscusfeest en receptie na de

viering

10 u. Eucharistieviering

Gedachtenisviering Marcel Doms

Voorganger: Rony Timmermans

Assistent: Lieven Dries en Gaston

Eysermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

Zondag 9 oktober

28ste zo door het jaar

10 u. Woord en communiedienst

Viering Samana

Voorganger: Lieven Dries

Lector: leden Samana

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

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 2 en zondag 16 oktober

Dinsdag 1 november Allerheili-

gen en zo 18 nov.

SINT-ANTONIUS

Zondag 2 oktober

27ste zondag door het jaar C

11 u. viering met Cd-muziek

Voorganger: Mirjam Van Lamme-

ren

Assistent:

Lector: Ann Wouters

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 9 oktober

28ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

VIERINGEN

Soms sta je te zingen - zomaar bij de

bushalte - en krijg je een warm com-

pliment om je vrolijkheid of zach-

te stem. Je hebt misschien voor een

gezellig ontbijt gezorgd en ieder-

een voelde zich welkom. Bij het af-

scheid danken ze je voor je gastvrij-

heid en generositeit. Of weet je nog,

die ene begrafenis waar jij dege-

ne was die moeiteloos woorden van

troost bij elkaar schreef én voorlas.

Dat je dat kan, dat is zo bijzonder,

en in die juiste bewoordingen, zei-

den ze. Of op het werk waar jij dege-

ne bent die niet opgeeft en zo graag

en goed een project tot in de puntjes

afwerkt. Knap!

Prijs je gelukkig dat nu en dan ie-

mand dat stille talent in jou her-

kent.

Want vaak doe je gewoon wat je

graag doet.

Woorden vloeien uit je pen.

Zingen is een gewoonte.

Je bent een rots waar anderen op

mogen bouwen.

Lief zijn voor mensen gaat vanzelf.

Nooit gedacht dat dat speciaal zou

zijn of een talent?

Typisch voor een talent is dat je het

makkelijker bij een ander

dan bij jezelf herkent.

Samen met Luk Dewulf werkt Bond

zonder Naam aan een nieuwe vorming:

Kracht van Talent. Je leest meer over onze

vormingenopwww.bzn.be.

PAX CHRISTI:

‘RUIMTE VOOR HERSTEL’

Spiritueel aanbod najaar

Wie een misdrijf pleegt, kan wor-

den bestraft met een vrijheidsbeper-

king en komt dan in de gevange-

nis terecht. Het doel van die straf is

de gevangene de gelegenheid te bie-

den om zich te bezinnen over zich-

zelf en zijn daden. Uit de straf moet

iets goeds voortkomen. Wie geboet

heeft kan dan terugkomen als een

volwaardig lid van de maatschap-

pij.Wij geloven dat ieder mens een

‘kind van God’ is. Daarmee bedoe-

len we dat iedere mens beschikt

over een goede kern die een onver-

vreemdbaar deel van hem is. Zo zijn

we allen broeders en zusters. Het

is dan ook onze taak de gevangene

te helpen innerlijk vrij te worden,

zijn gevoelens van woede, schuld

en schaamte te verwerken en zijn te-

rugkeer naar de maatschappij mo-

gelijk te maken.

In een spiritueel aanbod gaat Pax

Christi - vanuit de christelijke spi-

ritualiteit – hier dieper op in. Alle

info op www.paxchristi.be/herstel
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BZN

Laat je niet

opwinden door

de tijd

BZN

Er bestaat geen

lift naar het

geluk

DewegvanmijnHeerzal ikgaan:

levenuithart enprofeten,

biddenenvoelenenweten,

naarmij endeander ruimbaan.

DewegvanmijnHeerzal ikgaan:

vreugdomdevreugdvandeblijden,

pijnomdepijnvanwie lijden,

eenplaatsvoordekleinenvooraan.

DewegvanmijnHeerzal ikgaan:

wegvandeangstenuitwetten,

tekensnaar leven inzetten

voorhendiezewillenverstaan.

JefWauters

Uitparochieblad33van2012
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- Gebruik 1/7 van je tijd om te

rusten en te spelen

Wie gedreven is, ziet altijd meer

werk. Het is nooit af en kan altijd

beter. Maar als we eerlijk zijn, dan

moeten we toegeven dat die hou-

ding soms ten koste gaat van onze

gezondheid, onze relaties of min-

stensonzegeestelijkerust.

Ook God is een gedreven wezen.

Hij heeft de wereld geschapen en

houdt hem elk moment in stand.

Maar hij is niet gedreven ten-koste-

van… Het scheppingsverhaal is een

mooie parabel die ons geneest van

een toxische houding waarin alles

alleen maar draait om productiviteit

enméér.

We mogen ook rusten en zien dat

het goed is. Genieten van het resul-

taat van ons werk. Herbronnen en

nieuwe inspiratie opdoen. We mo-

gen vertrouwen dat God zal vol-

tooien wat onaf gebleven is. En wat

het opbrengt of teweegbrengt mo-

gen we geheel en al aan Hem opdra-

gen.

Hoe pak je het aan?

Kies een opdracht met een deadline

of een gewone creatieve werkdag.

Doe het werk dat moet gedaan wor-

den in 6/7 van de tijd die je beschik-

baar hebt. Heb je bijvoorbeeld een

week de tijd, werk dan het project af

voor de middag van de laatste dag.

Koos je een gewone werkdag, rond

dan je werk af voor het laatste uur

vanjedagbegint.

Gebruik de resterende tijd om te

rusten, te genieten van het resul-

taat, een praatje te maken, te spelen,

te bidden, wat te lezen, of iets an-

dersdat jijals luxeervaart.

Tekst: Sim D’Hertefelt, vrij geïnspi-

reerd door het prettige boekje Jona-

than Malm, Created for more: 30

days to seeing your world in a

new way. Moody Publishers, 2014, ISBN

9780802412195, 128 pagina’s, in het En-

gels.

gepubliceerd op www.kerknet.be 17 juli

2020

TER OVERWEGING:

CREATIEF LEVEN



Filmmaker Martin Scorcese vertelt

in een tv-interview dat zijn doch-

ter hem ooit zei: ‘Je zou moeten

uitzoeken wat mensen leuk vinden

en dáár een film over maken.’ Ze is

geen grote fan, zoveel is duidelijk.

Een profeet wordt miskend in zijn

eigenstad.

Miskenning kan een bron van frus-

tratie en pijn zijn. Wie creatief

werkt, hongert vaak naar erken-

ning en waardering. We vergeten

dan dat het plezier van waardering

als we die krijgen niet heel diep gaat

ensnelverwaait.

Als je merkt dat je werk gestuurd

wordt door je behoefte aan waarde-

ring, dan is het tijd om je waarden-

schaal te herschikken. Jezus werd

niet gewaardeerd en bleef toch zijn

ding doen. De enige erkenning die

echt de moeite waard is, is die van

de eeuwigheid, wanneer God ons

zal zeggen: ‘Voortreffelijk, je bent

een goede en betrouwbare dienaar.

Omdat je betrouwbaar bent geble-

ken in het beheer van een kleine

zaak, zal ik je over veel meer aan-

stellen. Wees welkom bij het feest-

maal van je heer.’ (Matteüs 25:21)

Hoe pak je het aan?

Kies voor je volgende creatieve op-

dracht een onderwerp, medium of

techniek buiten de gangbare smaak

en mode. Iets waar nu om gelachen

wordt.

Hanteer het op een onbevangen ma-

nier om er iets fris en onverwacht

mee te doen. Iets dat de status quo

doorbreekt.

Ervaar onderweg de innerlijke en

uiterlijke weerstand die het op-

roept. Voel de kracht die van

de weerstand uitgaat. Gebruik die

kracht om het vooroordeel van de

consensusteoverstijgen.

Tekst: Sim D’Hertefelt, vrij geïnspi-

reerd door het prettige boekje Jona-

than Malm, Created for more: 30

days to seeing your world in a

new way. Moody Publishers, 2014, ISBN

9780802412195, 128 pagina’s, in het En-

gels.

gepubliceerd op www.kerknet.be 24 juli
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TER OVERWEGING:

CREATIEF LEVEN

Ik krijg elke week een mail op naam

van mijn moeder met als titel: ‘Clot-

hilde, dit mag je deze week niet ge-

mist hebben.’ (Ja, mijn moeder heet

tot haar grote fierheid Clothilde, en

nee, mijn vader heette niet Clovis.)

Mijn moeder heeft in het woon-

zorgcentrum haar krantenabonne-

ment behouden. Elke dag haar

krant, dat is een traditie die ze te-

recht in ere wil houden. Omdat wij

nu voor de betaling en het verlen-

gen van het abonnement instaan,

hebben we sindsdien ook een digi-

talebandmethaarkrant.

In de mail volgt een opsomming

van zeven artikels die ‘je misschien

gemist hebt. Ze zijn exclusief voor

jou als abonnee geschreven.’ Bo-

venaan staat een stuk over het co-

ronavirus. Verder gaan alle artike-

len over lokale schermutselingen:

een vluchtmisdrijf, een elektricien

die werd aangevallen tijdens het

werk, een gekantelde carnavalswa-

gen met een dodelijk slachtoffer en

een broer die de eer van zijn zus

verdedigde en daarbij zware klap-

penopliep.

Ik weet niet of mijn moeder die

stukjes al gelezen heeft in haar da-

gelijkse krant. Wellicht wel. Veel

van wat ze leest, vergeet ze weer.

Heel wat dingen zijn voor haar

steeds meer een ver-van-mijn-bed-

show: de Brexit, de klimaatop-

warming, de vluchtelingentrafiek,

de drugscriminaliteit. Ze begrijpt

steeds minder van wat er allemaal

speelt in de wereld. Verkeersonge-

vallen en misdrijven met geweld

zijndanheerlijkconcreet.

Als ik me voor één keer zelf in

de aangeprezen artikels verdiep, be-

kruipt me na lezing een gevoel van

weerzin. Bah, wat leven we toch

in een afschuwelijke wereld! Mis-

schien is het beter om niet te veel te

focussen op die zwarte gebeurtenis-

sen in eigen buurt. Want er gebeurt

natuurlijk net zo veel moois, al is

daar veel minder van terug te vin-

denindekrant.

Ik besluit de uitgezochte artikels

niet nog eens extra onder de neus

van mijn moeder te duwen. Laat

haar maar leven in de wereld van

bingo en breien. Ze leest over de

laatste storm en over de nieuwe

ziekte en schudt haar hoofd. ‘Ik

word hier niks gewaar van die

wind’,zegtzemonter.

Laat die wekelijkse storm van mise-

rie en geweld maar aan haar voorbij-

gaan. Volgens mij heeft ze niet veel

gemist.

Kolet Janssen (https://www.kolet-

janssen.be/blog/dit-mag-je-niet-gemist-

hebben/)

gepubliceerd op 2 maart 2020
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verlangt

geraakt te

worden
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Beste lezerensympathisant

Het begin van het nieuwe school-

jaar is het ogenblik bij uitstek om u

wat meer informatie te verstrekken

over het project van de studiebeur-

zeninCampoRico.

Vooreerst bericht Pater Willy Pol-

ders ons over een aantal jongeren

uit de barrio die dank zij onze fi-

nanciële steun kunnen studeren.

Er is ook een tabel met het aantal

studiebeurzen en bedragen die tij-

dens de periode juli-augustus-sep-

tember werden uitgekeerd (zie hier-

onder).

Wewensenuveel leesplezier.

Het bestuur

CamilaPacheco

Langs een smal steegje, dat op som-

mige plaatsen maar een meter breed

is en met af en toe trappen naar be-

neden, kom ik bij de woning van

Camila.

Van het huis zie ik enkel een muur

met een deur en ook nog een ven-

ster erin. De zijkanten en de achter-

kant van het huis zijn tegelijkertijd

Camila Pacheco

ook buiten- of binnenmuren van de

buren,zoalsgeverkiest.

Toen ik in 1992 in Campo Rico aan-

kwam trof ik ook iets dergelijks aan.

Het venster van mijn keuken gaf

uit op de slaapkamer van de buren.

Maar goed dat het glas was geverfd

zodat we niets van mekaar konden

zien maar wel horen. Mijn eerste

taak was dan ook dit venster dicht

te metsen en langs het dak licht en

lucht binnen te laten. Van mijn bu-

ren van toendenk ik niet dat ze de-

zelfde werkwijze hebben gevolgd

omdekamerleefbaartemaken.

Waarschijnlijk hebben ze nooit ge-

hoord over die vier mannen, die

met een lamme op een draagberrie

bij Jezus wilden geraken. Toen die

niet binnen konden wegens de me-

nigte, hebben zij een gat in het dak

gemaakt en de lamme naar beneden

latenzakkentotbij Jezus.

Voor het gezin van Camila is en-

kel de voorkant geschikt voor lucht

en licht. Goed nog dat het steegje

de muur van de overbuurman op

veilige afstand houdt, alhoewel de

afstand niet voldoet aan de voorge-

schreven anderhalve meter van de

coronapandemie.

Camila woont er met haar moeder

en nog een broer en een zuster van

haarmoeder.

Ze is enig kind. Haar vader is er

niet. Op zekere dag is hij vertrok-

ken naar zijn werk en nooit meer

thuis gekomen. Sommigen bewe-

ren hem gezien te hebben bij de

emigranten in Colombia. Zekerheid

iserniet.

Ondanks alles lacht Camila. Ze zegt

dat alles haar bevalt in Campo Rico.

Ze is nu elf jaar en begint het zesde

studiejaar in de school vlak bij haar

woning. Het is een klein schooltje

dat door de omliggende woningen

bijna zo ingesloten is als haar eigen

huis. Op school is ze graag. Ze kan

er spelen in de kleine lokaaltjes en

heeft er vele vrienden. Van alle vak-

ken volgt ze liefst wiskunde. Aan la-

terdenktzenogniet.

Veronica del Valle Romero Palmas

Veronica is nog klein. Ze moet nog

zes jaar worden. Ze begint deze

maand het eerste studiejaar. Haar

moeder, Dorangely, heeft vele ja-

ren van een studiebeurs van het Ca-

racas Hulpfonds kunnen genieten.

Ze heeft haar studies als farmaceut

beëindigd en werkt nu in de apo-

theek.

De ouders en grootouders van Ver-

onica zijn nauw met de parochie

verbonden en weten wat het bete-

kent op een studiebeurs te kunnen

rekenen.

Zezijnerzeerdankbaarvoor.

Hieronder de lijst van de studie-

beurzenentoelagen

Veronica del Valle Romero Palmas

VZW CARACAS HULPFONDS

VLIERBEEK ABDIJDAG

De jaarlijkse Abdijdag, georgani-

seerd door de Heemkundige Kring

Vlierbeek vzw, gaat dit jaar door op

zondag 9 oktober. Het program-

ma wordt volop uitgewerkt. Voor

meer info hierover kan je altijd een

kijkje nemen op de website van de

abdijvia

www.abdijvanvlierbeek.be
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