
‘Gelukkig nieuwjaar Mammie!’

roept mijn oudste terwijl onze auto

het kerkhof passeert. Mijn blik

wordt onmiddellijk getrokken naar

het ondertussen pikdonkere kerk-

hof waar mijn mama al twee jaar

haar laatste rustplaats heeft gevon-

den. ‘Gelukkig Nieuwjaar mama’,

mompel ik voorzichtig en ook de

rest van het gezin valt in met een

heelscalaaanbestewensen.

‘Misschien heeft mammie ook wel

bubbeltjes gedronken in de hemel?’

klinkt het enthousiast op de achter-

bank. ‘Of misschien is er een vuur-

werkpijl op een meter langs haar

hoofdontploft!BOEM!’

Ik grinnik bij de gedachte. Mammie

zou met dat laatste ab-so-luut niet

kunnen lachen. De vrolijke noot in

mijn hoofd wordt in mijn hoofd al

snel overstemd door een sombere

gedachte en zelfs wat schuldgevoel.

We waren vanmiddag veel te laat

vertrokken waardoor we niet eens

zijn kunnen stoppen bij het kerk-

hof om even bij haar langs te gaan.

Wanneer we ’s avonds in de zetel

zitten, komt mijn jongste dochter

ineens hard huilend met de foto

van haar lieve Mammie stevig tegen

haar tengere lichaam geklemd de li-

ving binnen gelopen. ‘Ik mis Mam-

mie!’, jammert ze. De golven ver-

driet komen in luide uithalen en

met veel oogvocht en snot naar bui-

ten. Het tafereel van mijn ontred-

derde dochter ontroert me diep en

in haar verdriet zie ik mijn eigen

zielenroerselenweerspiegeld.

‘Ik begrijp het’, fluister ik terwijl

ik haar schokkende lijfje dicht te-

gen me aantrek, ‘ik begrijp het he-

lemaal.’

Het gemis sluimerde namelijk de

hele dag al doorheen elke kier van

ons ouderlijk huis waar we nieuw-

jaar vierden met onze familie. Mijn

mama was echt een kei in het or-

ganiseren van gezellige feesten. En

hoezeer we allemaal ook ons best

doen om de taken in te vullen en

over te nemen van wat Mammie

vroeger altijd deed, het is niet het-

zelfde. Mijn kaassaus is lekker en

volgens mama’s recept, maar toch

slaag ik er niet in om haar smaak

te evenaren. En mijn papa deed echt

zijn best omde tafel feestelijk te dek-

ken, maar mijn eerste gedachte toen

ik de servetten met zomers motief

en tuinkabouters zag in putje win-

ter, is dat ons mama zich zou om-

draaieninhaargraf.

We klungelen maar wat aan sinds

we haar moeten missen. Op dagen

als vandaag is ze in haar afwezig-

heid meer aanwezig dan ooit. ‘En

ook dat is ok’, bedenk ik met enige

weemoed. In al dat gemis, voelen we

haar namelijk ongelooflijk dichtbij.

Liesbeth

gepubliceerd op 7 januari 2022

https://gezinspastoraal.wordpress.com/?fbclid=I
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Wij leven in onzekerheid.

Wij dolen in het duister.

Hij kende het duister van zijn tijd:

levenineenbezet land,

collaborerendeleiders,

eenzwaarbelastvolk,

inbeslaggenomengraan,

veeenvoedselvoorraden.

Hij omarmde wie werd uitgesloten,

armen,weduwen,

wezen,vreemdelingen

engafhenhet leventerug,

zorgdragend,

dienendalseenherder.

Breken,delen,herverdelen

eenleveninsolidariteit,

levenentoekomst

invrijheidengerechtigheid.

Zo werd hij het licht der volkeren.

Hetlichtbreekthetduister.

Ook wij kennen het duister van

onzetijd.

Als een soeverein stellen wij ons

boven de natuur gedreven door

winsthongerenconcurrentie.

Wij blijven co² uitstoten. Het kli-

maat warmt sneller op dan ver-

wacht, plant- en diersoorten ster-

ven versneld uit, onze ecologische

voetafdruk bedraagt vier aardes, wij

vernietigen onze eigen leefomge-

ving.

Hoge energiefacturen maken men-

sen arm, armen overleven door

voedselbanken, mensen zonder pa-

pieren drijven wij naar de illegali-

teit en de criminaliteit om te over-

leven, vluchtelingen blijven ver-

drinkenindeMiddellandsezee.

Voorbij de uitbuiting leven in har-

monie met natuur, plant en dier.

Uitgestotenenomarmen.

Geaard in solidariteit, breken, de-

len en herverdelen, toekomst voor

ieder,niemanduitgesloten.

Zo worden wij licht in 2023.

Jef Wauters Beeld: Anneke Kaai
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Er is een stuwende kracht in ons,

die ons denken stimuleert, die po-
sitief op ons inwerkt, ons opheft

uit het banale en het vulgaire en

ons stuurt in een opwaartse lijn,

die weldadig aandoet omdat hij

naar evenwicht, rust en tevreden-
heid voert.

Meditatie kan dit nader tot ons

brengen.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht’

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.

Meditatiegroep 2023

om de veertien dagen
maandagen van 20 u tot 20.30 u
steeds op onpare weken.

2, 16 en 30 JAN / 13 en 27 FEB / 13 en
27 MAART / 10 en 24 APRIL / 8 en
22 MEI / 5 en 19 JUNI / 3 en 17 JULI /
7 en 21 AUG / 11 en 25 SEP / 9 en 23
OKT / 6 en20 NOV / 4 en 18 DEC
Ria Ooms
Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Het feest van de Heilige Familie
wordt normaal gevierd op de zon-
dag tussen Kerstmis en het feest van
de Moeder Gods. Dit jaar wordt het
gevierd op 30 december 2022 omdat
Kerstmis op een zondag valt.

De heilige Familie is een gezin waar
vreugde en zorgen samengaan. Is
dat eigenlijk niet zo in elke familie?

In een gezin staat het kind centraal.
Een kind ontvangen, vraagt gro-
te edelmoedigheid en veel toewij-
ding. Het is een engagement waar-
van men de inhoud op voorhand
niet volledig kent, waarvan men
de toekomst niet helemaal zelf kan
bepalen. Men neemt immers geen
knuffeldier op, maar een persoon-
lijkheid die, met de beste zorgen, al
heel vlug zijn eigen weg zal gaan.
Men kiest hier dus voor een liefde
die vanaf het begin niet alleen ge-
luk en vreugde kent, maar ook gete-
kend wordt door pijn en onmacht.
Een liefde van dagelijkse zorg voor
de andere.

Bij de geboorte van een kind maken
jonge ouders een intense vreugde
mee. Voor christelijke ouders is de
geboorte van een kind een religi-
euze ervaring. Zij voelen aan dat
een kind meer is dan mensenwerk,
dat zij leven krijgen en ontvangen.
Dat het kind hun liefde wordt toe-
vertrouwd. Zij zijn hiervoor intens
dankbaar. Ook wel heel fier, maar
vooral dankbaar!

Hoe onooglijk klein een kind bij
de geboorte ook is, het beweegt zijn
ouders tot iets zeer fundamenteels:

namelijk ‘dank u’ te zeggen. ‘Dank
u’ tegen elkaar en tegen de Heer van
het leven. En die dankbaarheid geeft
de jonge ouders een diepe vreug-
de. ‘Dank u’ zeggen voor het leven
dat men krijgt. Het eigen bestaan
niet beschouwen als een menselijke
prestatie waarover men zelf mag be-
schikken, maar als een ontvangen
geschenk, waarvoor men dankbaar
blijft, zijn leven lang.

Ook te midden van moeilijkhe-
den en tegenkantingen, toch déze
grondhouding blijven bewaren:
dankbaarheid voor het leven. Het
is een christelijke basishouding die
een kind van zijn ouders leert.
‘Dank u’ zeggen, telkens als ze iets
krijgen. Spontaan gaan kinderen
dat niet doen. Het wordt hen geleerd
door ouders die dankbaar in het le-
ven staan. Het brengt het kind tot
het besef dat niets in het leven van-
zelfsprekend is. Dat zoveel gratuit
wordt gegeven.

Maar de geboorte van een kind
maakt nog meer los bij de ouders.
Het kind komt klein en hulpeloos,
totaal afhankelijk in hun midden.
Ze worden ertoe gebracht, met ont-
zaglijke opoffering van eigen ont-
spanning en rust, voor het kind te
zorgen, dag en nacht. Door de zorg
voor hun kind leren ouders nog
meer dan voorheen zichzelf te ver-
geten. Ze geven zonder te bereke-
nen. Ze delen zonder terug te vra-
gen. Ze geven het beste van zich-
zelf, gratis, gul en graag. En dat
maakt hen intens gelukkig. Het ge-
luk van zichzelf te geven, te delen,
op te offeren, ook dat is een christe-
lijke grondhouding die ouders aan
hun kind doorgeven. Wie een war-
me thuis heeft gekend, is in staat
om voluit bij te dragen aan een war-
me wereld!
met dank aan C. Leterme Bijbel in 1000

seconden

uit de bezinning van 27/12/20 van Sint-

Antonius

FEEST VAN DE HEILIGE

FAMILIE

BZN

De optimist

heeft altijd gelijk!

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 januari 2023

Openbaring van de Heer

Nieuwjaarsreceptie na de vie-
ring

10 u. Woord en communieviering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 15 januari 2023

10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo De Weerdt sj
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 januari

Driekoningenviering

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Lectoren: EC-ploeg
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen in januari 2023:

Zo 8 en zo 22 januari

Zo 5 en zo 19 februari

VIERINGEN

In de volle drukte van het ouder-
schap besef je het vaak te weinig:
wat een voorrecht het is om een of
meer kinderen te hebben die je hun
nieuwjaarsbrief voorlezen. Vaak is
er heel wat gezwoeg aan voorafge-
gaan. Misschien heb je zelf nog
een handje moeten helpen. Maar op
Nieuwjaarsdag is het dan zover: je
kind wenst je op een plechtige ma-
nier een goed jaar. Met een rijmend
versje of een zelfgeschreven mees-
terwerk, het is hoe dan ook ont-
roerend. Er volgen altijd veel knuf-
fels en lofprijzingen en vaak een ca-
deautje.
Het lijkt alsof die tijd nooit voorbij
zal gaan, maar ik weet inmiddels be-
ter. Zelfs als je een hele schare kin-
deren hebt, komt er een moment
waarop de jongste onverbiddelijk
twaalf is geworden en je weet: dit is
de laatste keer. Nieuwjaar wordt op-
eens een stuk kaler, tenzij je nog er-
gens een jonger petekind hebt.
Maar in de verre toekomst is er

hoop. Want voordat je het goed en
wel in de gaten hebt, komt er een
kleinkind met een nieuwjaarsbrief
voor je staan. Dat is misschien nog
meer genieten dan vroeger. Je ou-
der wordende hartje is al wat snel-
ler ontroerd en het ritueel roept
elk jaar meer zoete herinneringen
op. En vanaf dan kun je weer jaren
vooruit.
Wat een heerlijk Vlaamse manier
om elkaar een goed jaar te wen-
sen! Een traditie die hopelijk nooit
verdwijnt. Een ritueel dat ons de
kans geeft om uit te drukken wat
we anders nooit zo uitgebreid on-
der woorden brengen: een jaar vol
geluk en dat we daar zelf aan wil-
len meewerken. Wensen en goede
voornemens door elkaar gevloch-
ten. Eén keer per jaar is dat iets om
naar uit te kijken.
Kolet Janssen - gepubliceerd op 13 janu-
ari 2022 (https://www.koletjanssen.be/-
blog/nieuwjaarsbrief/)

Nieuwjaarsbrief

Levenskracht is niet een op zichzelf

staande afgeronde kracht, maar een bun-
deling van meerdere krachten die in ons

leven voortdurend op ons inwerken. Een

kracht die ons levenslust geeft en ons vi-
taliseert, ons jonghoudtenactief.

Als we spreken over levenskracht, houdt

dat onder andere in dat wij (soms onbe-
wust) onze eigen kracht kunnen overhe-
velennaaranderentoe.

Een voorbeeld: Er zit een mens terneer-

geslagen in een kamer in een ziekenhuis.

Zijn gedachten zijn somber, in zichzelf

gekeerd. Onverwacht komt er iemand bin-
nen en onmiddellijk vanaf de eerste hand-
druk, heerst er in dezelfde kamer een geheel

andere sfeer.

We kunnen vanuit liefde een stuwende

kracht oproepen, diedeanderen ervarenals

eenweldaad.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht’
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4de adventszondag 18 december

2022 Jaar A - Don Boscogemeen-

schap Kessel-Lo - Voorganger: Majo -

Organist: Herman-Zang: Lieve - Lector:

ChrisH.

Lichtritus en lichtlied

Advent is wachten op, uitkijken

naar en een plaats bereiden voor

het mensenkind. Waar mag Hij wo-

nen? ‘Sta open voor het teken dat

God geeft’, horen we straks in de

lezingen. Wat mogen we hopen?

Welke tekenen mogen we verwach-

ten? Gods droom voor de mensen

is in aantocht: een wereld van vre-

de en gerechtigheid. Een wonder

geschiedt: niet te vatten met het

hoofd, maar te voelen met het hart.

We worden vandaag geroepen om

wakker te worden, te ontwaken uit

onze slaap en Gods droom te leven.

Bij de eerste kaars, de eerste zondag

hadden we de titel ‘Verbind je met

het licht’. De tweede kaars was ons

ontmoetingsfeest ‘Verbind je met

elkaar’, waarvoor het symbool staat.

Vorige week was het thema ‘Ver-

bind je met Gods droom’. Vandaag,

de vierde zondag nemenwe het the-

ma ‘Verbind je met de verwachting

van het kind’. Die vierde kaars wil

ons hiertoe licht geven. Terwijl we

de kaars ontsteken, zingen we “als

alles duister is”.

Als alles duister is, ontsteek dan een

lichtend vuur dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Gebed

God van liefde en licht, vier kaar-

sen branden er vandaag. In het licht

van de kaarsen roept jij ons op om

een licht te zijn voor elkaar. Laat uw

Licht schijnen, wees ons liefdevol

nabij en maak ons wakker uit onze

slaap opdat we uwdroommogen le-

ven,belevenenvoorleven.

Wie een kind verwacht, weet dat

je je huis moet herschikken, plaats

vrijmaken, jehuisdelen.

Wie een kind verwacht, weet dat tijd

een andere invulling krijgt, dat je

tijd moet maken, rekening houden

met elkaar, me-timemoet inleveren.

Wie een kind verwacht, weet dat je

leven anders wordt, dat je niet meer

leeft voor jezelf alleen omdat een

hulpelooskindjenodigheeft.

Lezingen

We lezen een tekst van Jan van Kils-

donk, een Nederlandse jezuïet en

theoloog:

‘Gezegend de Onzienlijke’ (Kok- Agora

1988,p. 180-181):

Het enige beeld van God is demens.

Niet de abstracte mens, niet een

denkbeeld van de mens, maar de

concrete mens, beeld van God, de

enige plek van openbaarwording

vanGod.

Wanneer ik je aankijk, of liever,

wanneer jij mij aankijkt – niet via

het loket of over de toonbank, maar

in een bescheiden ritseling van het

menszijn, als je blik vraagt om

herkenning, om een kleine dienst,

maar die de kern van je menszijn

raakt, dán is die blik een onweer-

staanbaar onontkoombaar appèl op

mij.

Die blik van de weerloze andere

mens is de plek van openbaarwor-

ding van God. God is nergens an-

ders, God is echt nergens anders.

(Overal elders waar ik God zou zoe-

ken, is een alibi, een ontsnapping,

een verdoving, een uiterst ingewik-

kelde begoocheling. God is nergens

anders dan in de absoluutheid van

dieblik…’.)

Evangelie: Matteüs 1, 18-24: De

geboorte van Jezus (Bijbel in Ge-

wone Taal, © Nederlands Bijbelge-

nootschap2014,p. 1521-1522)

Dit is het verhaal over de geboor-

te van Jezus Christus. ....Toen Jo-

zef wakkerwerd, deed hij wat de en-

gel van de Heer tegen hem gezegd

had. Hij trouwde met Maria. En Jo-

zef noemde hem hun zoon Jezus.

Woordje

Bij de eerste lezing “Gezegend de

onzienlijke” wordt de focus gelegd

bij het beeld van God in de mens,

de weerloze mens, of het mensen-

kind. Een andere Jezuïet, Marc Des-

met die werkte als arts schrijft het

volgende:

“God wordt geboren in een

onschuldig, machteloos kinderli-

chaam. Als er één godsdienst in haar

spiritualiteit en theologie een posi-

tieve plaats moet geven aan elk li-

chaam, is het wel de religie waar-

in God lichaam wordt.Moge het li-

chaam in onze Kerk geboren wor-

den, zijn positieve plaats innemen,

en ons zo van misbruik en machts-

misbruik verlossen. Moge vrede

ontwaken, gebaseerd op rechtvaar-

dige verhoudingen, ook tussen

man en vrouw, ook in een Kerk die

zelfverlossingnodigheeft.”

"Het woord" dat is de weg die God

in deze wereld wijst, en die weg is

ten einde toe gegaan en waar ge-

maakt door de mens (het vlees) Je-

zus. Anders gezegd: "het Woord is

vlees geworden" betekent: "in het

leven van Jezus is de bestemming

die God aan de mens heeft gegeven

waargemaakt."

Bij Mattheüs vinden we een sterke

uitdrukking van geloofsbeleving.

Maria en Jozef geven ruimte aan

God, ze aanvaarden Gods werk.

Want het gaat niet over de vraag ‘is

dit nu een biologische werkelijk-

heid’ of ‘Is dit een stijlfiguur uit die

tijd om duidelijk te maken hoe bij-

zonder Jezus was’! De kern van dit

verhaal is: God grijpt in het leven

van een mens in. Er zijn nu een-

maal dingen die ons leven overstij-

gen en die we moeten trachten te

aanvaarden. Een hele uitdaging in

een tijdsgeest waarin we alles onder

controle willen houden! Maar bij

een geboorte, een groot geluk, een

ziekte, een tegenslag, een meeval-

ler, in elk van deze situaties worden

we uitgenodigd om Jozef en Ma-

ria hierin te volgen: “Mij geschiede

naaruwwoord!”

We hoeven dat niet willoos on-

dergaan: we gaan actief op zoek

naar wat God ons hierin wil vertel-

len. Een kind dat geboren wordt is

een goddelijke ervaring: Immanuël,

God-met-ons. Hij komt ons nabij in

de figuur van Jezus die tijdens zijn

openbaar leven doorheen zijn spre-

ken en zijn handelen zoveel heeft

duidelijk gemaakt van wie Hij is.

Tegelijkertijd betekent dit ook dat

we God leren kennen in elke mens

die we ontmoeten. Dit is de uitnodi-

ging we vandaag meekrijgen: ga op

weg met de mens die je ontmoet en

trachtGoddaarinteherkennen.

Dit betekent ook dat God maar

zichtbaar kan worden in de wereld

door onze inzet als gemeenschap.

Net zoals we nu uitkijken naar de

geboorte van Jezus, een kwetsbaar

kind, zijn we geroepen om uit te

kijken naar kwetsbare mensen in

onze omgeving. God komt tot ons

in elke mens waar we ons mee ver-

binden! En als we de politieke ei-

sen van WZZ erbij nemen dan zijn

er 3 begrippen belangrijk nl BASIS-

RECHT, SOCIAAL TARIEF en AU-

TOMATISCHE TOEKENNING. We

kunnen vandaag of ten laatste met

Kerstmis de postkaart invullen met

de drempels die wij tegenkomen….

Zo werken we mee aan het verlagen

van digitale drempels, zeker voor

mensen in armoede voor wie het

eenheledoolhof is.

Hoe is jouw naam?

Hoe is jouw naam? Waar ben jij te

vinden? Hoog in de ruimte, voor-

bij maan en sterren, of diep in de

zee, voorbij koralen en vissen ben

jijniettezien.

Wij zoeken je te verweg. Jij bent ons

nabij als een vader en een moeder

alseenbroereneenzus.

Jij laat je zien in het gelaat van een

medemens, van de mens naast ons.

Vooral herkennen we jou in de

minste mens, in de mens in

nood:en ben jij onder ons aanwe-

zig wanneer wij geven de dorsti-

ge te drinken, de hongerige te eten,

de naakte zijn kleding: wanneer

wij de vreemdeling verwelkomen,

de zieken en gevangenen niet in

eenzaamheid, zonder bezoek, laten

verkommeren.

Telkens wij ons geven aan el-

kaar zorg dragen voor de gekwetste

menskomjij inonsmidden

als gebroken brood als verschon-

kenwijn.

Jezus van Nazareth gaat ons hierin

voor. Diep verscholen ben jij aan-

weziginiederemens

ook in ons, als een diep verlan-

gen naar koesterende geborgen-

heid, een land in vrede en gerech-

tigheid.

Daarom durven wij tot jou bidden

onze Vader die in het diepste van je

mensenzijt.

JefWauters

Bezinning na de communie

TEKENS (Kris Buckinx)

Kijk naar de voeten van de pelgrims:

het stof, de eelt, de littekens. Tekens

van de afgelegde weg, van de weg,

meerdanvandebestemming.

Kijk naar de ogen van hen die troos-

ten: diepe rimpels, tranen, intense

gloed. Tekens van een leven vol me-

deleven, van een blik van ziel tot

ziel.

Kijk naar de handen van hen die

geven: open, uitgestrekt, teder zoe-

kend. Tekens van hulp en dienst,

soms groot, soms klein, doen wat te

doenstaat.

Hoor de woorden van hen die be-

moedigen: fluisterend, stamelend,

maar gemeend. Tekens van respect

en troost, van waardering en geloof.

Tekens, vele, vele tekens. Gij geeft

ze, Heer, ook ongevraagd. ‘k Ben

bang dat wij ze niet eens zien, wij

levenerachteloosaanvoorbij.

Kijk naar de vrouw die leven draagt,

ooit was elk van ons dat leven, toe-

komst, onbeschreven wit, visioen,

Immanuel, God-met-ons. Jozef zag

het teken, hij wist en handelde er-

naar.

Als slot luisteren we naar dit ver-

haal doorgezonden van Ingrid. La-

tenweersamenvangenieten.

In de Himba-stam van Namibië

in Zuid-Afrika staat de geboorte-

datum van een kind vast, niet op

hetmoment van aankomst in dewe-

reld, maar veel eerder: op de dag

dat het kind in Zijn Moeder's geest

wordt gedacht.?Als een vrouw be-

slist dat ze een kind wil krijgen ,

dan gaat ze onder een boom zitten,

en ze luistert tot ze het lied van het

kind dat geboren wil worden kan

horen. En nadat ze dit kinderlied

heeft gehoord, komt ze terug naar

de man die de vader van het kind

zal zijn omhemdat lied te leren. En

dan, wanneer ze vrijen zingen ze

het lied van het kind, om hem uit

te nodigen. Als de moeder zwanger

is, leert ze het lied van dit kind aan

de vroedvrouwen en oudere vrou-

wen in het dorp. Dus als het kind

geboren wordt, zingen oude vrou-

wen en mensen om hem heen zijn

liedomhemteverwelkomen.?

Naarmate het kind groeit, leren

de andere dorpsgenoten zijn lied.

Wanneer het kind valt, of gewond

raakt, vindt hij altijd iemand die

hem oppikt en zijn liedje zingt.

Evenzo als het kind iets moois doet

of succesvol is, zingen de mensen

van het dorp zijn lied om hem te

eren.?

In de stam is er nog een gelegenheid

waar dorpsgenoten voor het kind

zingen. Als de persoon op enig mo-

ment tijdens zijn leven een abnor-

malemisdaad of sociale daad pleegt,

wordt het individu genoemd in het

centrum van het dorp en vormen

de mensen van de gemeenschap een

cirkel om hem heen. Dan zingen ze

zijnliedje. ?

De stam erkent dat de correctie van

asociaal gedrag niet door straf gaat,

maar door liefde en herinnering

aan zijn of haar identiteit. Als je je

eigen lied herkent, wil of hoef je

niets te doen dat de ander zou scha-

den.

En wanneer men ouder wordt, ligt

dit kind in zijn bed, klaar om te ster-

ven, inmiddels kennen alle dorpe-

lingen het lied, en zingen ze, voor

delaatstekeer,zijnlied.

Mededelingen

Dank aan allen die voor mu-

ziek, bloemen, lezingen zorgden

en dank aan Lieve en Ingrid die

mee deze viering mee voorbereid-

den. Ik geraakte niet goed op gang

en deze periode van het jaar heb ik

het steeds moeilijk sinds mijn broer

Stefaan stierf in de week voor Kerst-

mis.

Viering op Kerstmis 25/12 om 10:30

uur

Politieke Eis WZZ Samen met de

campagnepartners komt Welzijns-

zorg op voor het recht van men-

sen om digitaal mee te zijn en het

recht om niet mee te doen. We wil-

len een samenleving die iedereen

betrekt: digitaal actief of niet, we la-

tenniemandachter!

Eis 1: erkenning van de toegang tot

het internet als een basisrecht, met

een automatisch toegekend sociaal

tarief.

Eis 2: duurzame ondersteuning en

financiering voor projecten en or-

ganisaties die toestellen en vor-

mingaanbieden.

Eis 3: gegarandeerde niet-digitale

toegang tot het dienstenaanbod van

deoverheid.

In de Bibliotheek kan je ook op in-

ternet, kan je gedrukte kranten en

tijdschriftenlezen…..

Leesgroep oorlogskoorts op

21/12 om 19 u in hal 5 (hfdst 1-3), 11/1

(hfdst4-5)en25/1 (hfdst6-7)

Giften aan vluchtelingenwerk

Vlaanderen:

https://giften.vluchtelingenwerk.be/

geenmensenopstraatB/~mijn-

donatie

Niemand slaapt op straat Brussel

18/12 12:30-14 uur aan Maximiliaan-

park.

STOP DE OPVANGCRISIS - Be-

toging zondag 18/12

Honderden asielzoekers slapen op

straat terwijl de temperaturen ver

onder nul dalen. Dit is volledig in

strijd met de Belgische wetgeving

en de Europese richtlijnen. In no-

vember stelden Hart boven Hard sa-

men met Vriendschap zonder gren-

zen vzw stelden deze situatie al aan

de kaak.We stuurden een open brief

naar de Moor (Staatssecretaris voor

Asiel en Migratie) waarop we het

lauwe antwoord terugkregen dat ze

zo snel mogelijk oplossingen zoe-

ken.

Aan deze situatie moet dringend

een einde komen. Er zijn genoeg

oplossingen. Er zijn talloze leeg-

staande gebouwen en er is wél

geld. Daaromkomenwe vandaag op

straat!

In het weekend van 14 (20u) en

15 januari (14u30) treedt de Con-

certband op in het Don Bosco-

centrum.Kaarten (15€) kunnen be-

steld worden bij tickets@concert-

bandleuven.be

Zaterdag 28 januari willen we met

een groepje naar de Zangdag Li-

turgische muziek in Averbode

gaan. Wie nog?' Nieuwe gezangen

ontdekken en oude gezangen her-

ontdekken'. Van 10 tot 17u Prijs €40

(lunchinbegrepen).

Verbind je met de verwachting van het kind

ZONDAGSGEBED

Goede God, maak deze dag tot een

nieuw begin van een jaar des He-

ren, verleen ons een goede gezond-

heid, werk en voorspoed, vriend-

schapenbovenaluwvrede;

dat wij deze wereld meer bewoon-

baar maken, en dat wij kunnen bea-

mendathetgoedis

wat wij doen, zoals op de eerste ze-

vendagen,toendetijdbegon.

DoorChristus,onzeHeer.

GerardMathijsen,abt



Door achter

te laten wat je

niet meer

nodig hebt,

creëer je

ruimte om te

vinden wat jou

vooruit brengt

ingspire

Kerst- en nieuwjaarswensen uit Sint-Antonius

Op zondag 8 januari vieren we

het feest van de doop van de Heer.

Met dat feest eindigen we in de

Kerk de kersttijd. Het is een open-

baringsfeest: Jezus wordt kenbaar

gemaakt aan de wereld. Ook wij

christenen worden - gedoopt met

Gods Geest - de wereld ingezon-

den, Gods schepping wordt ons

toevertrouwd. Mogen wij daartoe

met een hartelijke gedrevenheid en

moed, de vruchten voortbrengen

die mensen zo broodnodig heb-

ben: woorden van verzoening, te-

kenen van hoop, gulheid, blijheid

en geborgenheid, toewijding en na-

bijheid, vertrouwen en bemoedi-

ging, vriendschap, warme zorg en

vruchtbaarheidvoorelkaar.

JohanScheire

Doop van de Heer

4 FEDERATIE FRANDO

De laatste bijeenkomst 2022 (5-12-

2022) van Okra SF stond in het te-

ken van de solidariteit met de on-

derdrukteAfghaansebevolking.

Een ingrijpende getuigenis werd

verteld door een Afghaanse vluch-

teling die met zijn gezin op de

vlucht was voor een lynch partij

van de oprukkende Taliban. In het

hiernavolgend verslag volgt een sa-

menvatting van zijn spreekbeurt.

WieisLeoBormans?
Leo Bormans is geboren in 1954.

Hij is geluksonderzoeker, journa-

list en schrijver van boeken als

‘The world book of Happiness, the

world book of Hope en Geluk voor

kinderen. Hij is Master in Talen

en Wijsbegeerte. Hij reist de we-

reld rond als Ambassador of Happi-

ness (geluk). Herman Van Rompuy

schonk het boek ‘The world book of

Happiness‘ aan de wereldreizigers.

Kofi Anan schreef het eerste hoofd-

stuk van “The world book of Ho-

pe”. Het boek is in meer dan 12 talen

vertaald.

WieisQadir?
Qadir is geboren in 1981 in een klein

dorp in Afghanistan met de droom-

verhalen van zijn moeder en de

wilskracht van zijn vader. Hij be-

hoort tot de etnische groep van de

Hazara. Zijn fysionomie is anders

dan die van de doorsnee Afghaan.

Deze naam is een schuilnaam om-

dat de oorlog nog niet voorbij is.

Zijn enige bezit waren acht knik-

kers. Hoe meer knikkers je hebt hoe

meer aanzien. Je zou dit zelfs kun-

nen interpreteren als de kloof tus-

senrijkenenarmen.

Aanvankelijk wilde de vader van

Qadir absoluut in Afghanistan blij-

ven wonen met zijn gezin. Hij zou

er granaatappelbomen planten in de

tuin en de vruchten zouden bijdra-

gen tot het onderhoud van zijn ge-

zin. Plots kreeg hij angst dat zijn

gezin zou gedood worden door de

nieuwe taliban. Zij zouden hem

en Qadir aanzien als collaborateurs

met de vreemde troepen. Zijn vader

werd effectief vermoord voor ver-

meendverraad.

Overal sterven mensen door de oor-

log. Qadir houdt zich overeind

door te werken voor de internati-

onale troepen die zijn land wilden

komen bevrijden. Tot ook hij, ach-

tervolgd door de taliban, met vrouw

en kinderen moet vluchten voor

het geweld. Over de bergen en over

de zee. Om Afghanistan te kunnen

ontvluchten worden mensensmok-

kelaars ingeschakeld die tegen woe-

kerprijzen hand en spandiensten

verleenden. Dit scenario herhaal-

de zich per land van doorreis. De

tocht strekte zich uit van Afghanis-

tan over Iran naar Turkije en Grie-

kenland en Bulgarije. De passage

door Europa is een goed bewaard

geheim. Na drie maanden belanden

zeinEuropa.Erishoop.
Qadir is autodidact en heeft Engels

geleerd door de kranten op te ra-

pen en te doorgronden. Ook Frans

heeft hij zich op deze wijze ei-

gen gemaakt. Momenteel leert hij

met zijn kinderen Nederlands door

in de huiskring deze taal te spre-

ken. De familie van Bormans onder-

steunthemhierin.

Hoe zijn Qadir en Bormans een
tandemgeworden?
Stuk voor stuk verliest Qadir de

symbolische rinkelende knikkers

van zijn leven. De grote portier laat

hem niet binnen. Tot viermaal toe

wordt zijn asielaanvraag afgewe-

zen want geen gevaarlijk land.

Uiteindelijk wordt de gegrondheid

van zijn aanvraag aangenomen en

vindt hij onderdak in een vluch-

telingenkamp in Leopoldsburg. Dit

is de woonplaats van Leo Bormans.

Hij ontmoet Qadir toevallig en ver-

neemt dat hij op vlucht is voor

de oorlog in Afghanistan. Er ont-

staat een bijzondere vriendschap

en uiteindelijk ook een boek dat

schreeuwde om geschreven te wor-

den. Samen schreven ze een jaar

lang aan dit hartverscheurend ver-

haal. Het boek telt 335 bladzijden.

Wegens zijn bekendheid kan Leo

Bormans in veel landen dit ver-

haal met Qadir uitdragen. Dit is niet

zonder levensgevaar enerzijds we-

gens zijn afkomst als Hazaar en an-

derzijds omwille van het verkondi-

gen van de rauwe waarheid. Voor

de taliban mogen deze individu-

en overal ter wereld levend gekeeld

worden. Tussen de vluchtelingen

zijn er helaas ook infiltranten die

rijkelijk betaald worden voor het

elimineren van de vijanden van het

land.

Qadir heeft de opbouw van dit boek

grotendeels gevolgd bij zijn uiteen-

zetting. Het boek zelf straalt een

pakkend verhaal uit dat anders zou

verloren gegaan zijn. Wie voelt bij

het lezen niet de empathie opbor-

relen met een bevolking in de hel

die door de taliban in Afghanistan

wordtaangericht!

WillyDepoorter

Vervolgtvolgendeweek

DE KNIKKERS VAN QADIR - Deel 1

In zes bijeenkomsten willen we ge-

lovigen en zoekenden meenemen

in het Christelijk verrijzenisgeloof.

Aan de hand van Nieuwe Testamen-

tische getuigenissen en de traditie

van de kerk zoeken we naar bron-

nenvanditgeloof.

Plaats: Centrum Eenheid te 3110

Rotselaar op 18 januari, 1 en 15 fe-

bruari, 8 en 22 en 29 maart telkens

van 19.30 uur tot 22 uur. De deelna-

meonkosten bedragen 45 euro. In-

schrijven doe je via vlbm@ccv.be

REEKS CHRISTELIJK

VERRIJZENISGELOOF
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