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Wees welkom in deze kerstviering

vanwaar je ook komt, wie je ook

bentwatjeookbezighoudt.

Weeswelkom

mensenvangoedewil

rondhetKind,pasgeboren

weerloos,machteloos

enkeltoekomstenbelofte.

Weeswelkom

watjeookhierheenbracht

watjeookkomtzoeken

ikhoopdat jehetvindt:

uitzicht,hoop,vertrouwen.

*********

Vanavond wordt door christenen

overal terwereld

degeboorteherdachtvanJezus.

‘Hedenisuwreddergeboren.’,

kregendeherderstoentehoren.

DegeboortevanhetKindJezus

was goed nieuws voor de joden van

toen.

Goednieuws…

is er deze dagen nog steeds te vin-

den

Wantookvandaagzijner

mensenmeteenwarmhart

diereddingbrengen!

Laten we luisteren en kijken

naar Antonius Goed Nieuws TV

Antonius goed nieuws-TV

Goede avond, welkom bij Antonius

GoedNieuws-TV.

IkbenLiezeenikbenNoor.

Zangkoren

Afgelopen zaterdag trotseerden ver-

schillende zangkoren de winterse

kou om voor het goede doel kerst-

liederen te zingen in de Leuvense

winkelstraten. Een sfeerverslag van

onzereporterDorien.

Zij sprak ook met Wim, koorlei-

der van de Gospelrats die ook zon-

gen ter voordele van de ‘Warmste

Week’.

Bloedserieus

Bloeddonoren zijn er nooit genoeg.

In november gaven daarom veel

Leuvensestudentenbloed.

Die actie paste in ‘Bloedserieus’. Dat

is een project dat de Bio Ingenieurs-

kringvandeKULeuven

in 1989 heeft opgestart. Sindsdien

organiseert de kring, in samenwer-

king met het Rode Kruis, twee keer

per jaar een bloedinzamelactie on-

der de Leuvense studenten. Het doel

is studenten te overtuigen bloeddo-

nor te worden én ook te blijven na

hun afstuderen. Een tweede bloed-

inzameling wordt georganiseerd in

maart.

Knutselen

Elk jaar knutselen de vormelin-

gen van Sint-Antonius een kerst-

stukje voor de zieken en ouderen

van de parochie. Dat gaan ze in de

kerstperiodezelfafgeven.

Driekoningentocht

De vormelingen en de eerste com-

muniekantjes ontvingen intussen

ook een uitnodiging voor de jaar-

lijkse driekoningentocht. Die vindt

plaats op zondag 8 januari. Ze zin-

gen niet om de eigen spaarpot te

vullen. Het geld dat ze inzame-

len gaat naar twee kinderprojecten.

Eén om straatkinderen in Brazilië

te steunen en één om kindsoldaten

in Congo weer een normaal kinder-

leventebieden.

Zomerschool

Maandag 29 augustus was de laat-

ste dag van Zomerschool Arktos.

80 anderstalige jongeren sloten een

periode van twee weken af waarin

ze als voorbereiding op het nieuwe

schooljaar

intensief Nederlands spraken. Ze

kregen ook coaching-sessies rond

persoonlijkeweerbaarheid.

De twee weken krikten het zelfver-

trouwen van de jongeren op. En ze

hadden er volop zin in om verder te

leren. De zomerschool kon rekenen

op de inzet van 31 enthousiaste vrij-

willigers.

Oorlog

De oorlog in Oekraïne beheerst

nog altijd het wereldnieuws. Ver-

schillende ondernemingen en ver-

enigingen nemen initiatieven om

de bevolking daar te helpen. De Fif-

ty One Club Leuven bijvoorbeeld

schonk 2.250 euro aan onderne-

mer Luc Van Craen. Hij is de zoon

van één de oprichters van de club.

Van Craen heeft zelf een bedrijf

in Oekraïne en trekt zich het lot

van zijn personeel ginds heel sterk

aan. Hij zoekt ook naar mogelijkhe-

den om mensen daar te helpen en

stuurt medisch en ander hulpmate-

riaalnaarOekraïne.

Oorlog 2

Inmiddels is door raketaanvallen

de elektriciteitsvoorziening op vele

plaatsen in het gedrang gekomen.

Daarom namen transportfirma’s

het initiatief om dieselgeneratoren

in te zamelen en naar Oekraïne te

brengen.

Stadslandbouw

Stad en OCMW Leuven stelde in

maart twaalf gronden, goed voor in

totaal 22 hectare, ter beschikking

voor stadslandbouwprojecten. De

Leuvense Voedsel- en Landbouw-

adviesraad selecteerde uit 32 kan-

didaten 7 projecten. Al deze pro-

jecten zijn duurzaam, economisch

haalbaar en vernieuwend, en be-

tekenen een meerwaarde voor de

lokale gemeenschap. Op twee per-

celen in Bierbeek zal een collec-

tief van vijf landbouwers een circu-

lair, sociaal en biodivers landbouw-

bedrijf opstarten. Ze zullen onder

meer groenten en fruit telen voor

de lokale markt en samenwerken

met zorggroep Sint-Kamillus. Door

eigen gronden in te zetten voor

voedselprojecten in de korte keten,

brengt Leuven haar voedselstrate-

gie in praktijk. Vanuit de rest van

Vlaanderen kijkt men met veel inte-

ressenaardit initiatief.

Groenten

De stad hoopt met dit initiatief het

aandeel lokale producten verder op

te krikken, maar ook iedereen met

interesse in duurzame voeding en

landbouw in Leuven de kans te ge-

ven om daarmee aan de slag te gaan.

We gaan nu over naar het Sport-

nieuws.

OHL met 3 teams

Voetbalclub OHL zet zich in deze

periode in voor het goede doel. De

wedstrijd van de Leuvense voet-

balvrouwen op 17 december jl in

‘Den Dreef’ stond in het teken van

de Warmste Week. Dat is de VRT-

actie tegen kansarmoede. OH Leu-

ven Women speelde die dag tegen

Club YLA uit Brugge en wilde het

toeschouwersrecord van een vrou-

wenmatch in ons land verbeteren.

Dat stond met 1.200 personen op

naamvanClubYLA.

OHL Leuven Women verkocht

zo’n 2.539 tickets en er kwamen

op die ijskoude zaterdagavond 1.794

toeschouwers. De opbrengst van de

ticketverkoop ging integraal naar

‘De Warmste Week’. En verder: de

Leuvense vrouwen wonnen met 5-1

De mannen van OHL verkochten

die avond pannenkoeken, warme

chocolademelk en glühwein, even-

eens ten voordele van ‘De Warmste

Week’. En op 27 december hullen

zij zich in een kelnerskostuum. Zij

dienen dan het kerstdiner voor kan-

sengroepen op dat OHL aanbiedt, in

samenwerkingmetPoverello.

Link in de Kabel

En om af te sluiten: ‘Link in de Ka-

bel’, een project van Welzijnszorg.

Voor veel mensen - en zeker voor de

jongeren - is digitaal werken de ge-

woonste zaak van de wereld. Maar

niet voor kinderen en jongeren die

in armoede leven. Zij hebben geen

geld voor een gsm, computer of ta-

blet. Hun kansen op een toekomst

worden daardoor beperkt. ‘LINK IN

DE KABEL‘ doet daar iets aan. LINK

IN DE KABEL is een organisatie in

Leuven, die kwetsbare kinderen en

jongeren helpt om ‘digitaal wijs’

te worden. Daardoor kunnen zij

vooruitgang boeken in hun leven

en voelen zij zich niet langer uitge-

sloten. De geloofsgemeenschap Sint

Antonius vindt dit een bijzonder

waardevol initiatief. De omhalin-

gen in de kerstvieringen zijn dan

ooktenvoordelevan

‘LinkindeKabel’.

Met dat goede nieuws sluiten

we deze uitzending van Antonius

GoedNieuwsTVaf.

Dank voor uw aandacht… En nog

eengoedeavond…

Beste mensen, Wij kregen zonet

goed nieuws te horen. Een bood-

schap over mensen die – ook van-

daag – redding brengen aan wie in

noodverkeerd.

KERSTAVOND SINT-ANTONIUS

FEDERATIE FRANDO
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Heer, soms is het of u niet bestaat.

Dan is alles leeg, eenzaam en koud. Maar

als we dan, mediterend, weer uw ontfer-

ming voelen komt er een warmte rond ons

hart, een warmte als een vuur. Dan wen-

den we ons opnieuw tot u met hoop in het

hart.

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.

Data 2023 meditatiegroep :

Maandagen van 20 u tot 20.30 u

Ria Ooms gaf ons volgende data

door voor januari, februari en

maart 2023:

02, 16, 30 januari

13, 27 februari

13, 27 maart

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Je kunt in een mum van tijd bij een

groep mensen op bijvoorbeeld een

nieuwjaarsreceptie een heftige dis-

cussie uitlokken als je opwerpt dat

er iets moet gebeuren met een of

ander kerkgebouw dat grotendeels

leeg staat. Soms lijkt het erop dat

juist mensen die niet in de kerk

komen, het meeste waarde hechten

aan het openhouden van kerken.

Maar er zijn ook parochianen die

zich met onvermoed vuur schrap

zetten om de sluiting van ‘hun’

kerk te beletten.

Kerken zijn zoveel meer dan de

bakstenen en zuilen waaruit ze be-

staan. Meer ook dan de kunstschat-

ten, echte en vermeende, die ze her-

bergen. Het zijn voor veel men-

sen plekken van herinnering aan

onvergetelijke momenten: doop-

sels, communievieringen, huwe-

lijken en begrafenissen. Of gewoon

de vertrouwdheid van een stads-

gezicht. Of de mogelijkheid dat je

er kunt binnengaan, zomaar, om

even tot rust te komen (al neemt die

mogelijkheid overal af).

Het bevreemdt mij als ik zie hoe

een kerk een hotel of een restaurant

is geworden, een markthal of een

boekhandel. Al ervaar ik dan meest-

al ook dat zo’n plek juist door de bij-

zondere architectuur een ontmoe-

tingsruimte kan worden in een heel

andere vorm.

In onze stadsbuurt zijn er weinig

plekken waar mensen op een infor-

mele en niet-commerciële manier

kunnen samenkomen. En ons kli-

maat leent er zich grote stukken

van het jaar niet toe om langere tijd

buiten te gaan zitten. Soms laat ik

dan mijn oog vallen op een van de

vele kerken in onze straten. Die ge-

bouwen zijn helaas steeds minder

vaak open om heel begrijpelijke re-

denen: als er geen toezicht is, kan

één mens met slechte bedoelingen

veel moois bederven voor honder-

den anderen.

Maar stel je voor dat we in som-

mige kerken achteraan een koffie-

en theehoek zouden maken, open-

gehouden door vrijwilligers uit de

buurt, met drankjes aan democrati-

sche prijzen en wat afgedankte ze-

tels en stoelen. Een ruimte waar

kleine kinderen ook als het regent

eens voluit kunnen rennen. Wat

zou daar veel moois kunnen groei-

en. En de vieringen zouden op de

gewone momenten net zoals anders

kunnen doorgaan.

Andere kerken kunnen stilteplek-

ken worden of nog iets helemaal an-

ders. We hebben nooit genoeg pu-

blieke ruimte, nu we met zovelen

samenwonen op zo’n kleine plek.

Hoe meer we met elkaar in gesprek

kunnen treden, hoe beter. Wie weet

wat we dan in elkaar en in de kerk

nog kunnen ontdekken.

En dan denk ik weer aan die gouden

uitspraak van Gustav Mahler: ‘Tra-

ditie is niet het vereren van as, maar

het doorgeven van vuur.’

Kolet Janssen

gepubliceerd op www.kerknet.be op 12 ja-

nuari 2019 (https://www.koletjans-

sen.be/blog/lege-en-volle-kerken/)

VERHAAL VAN DE WEEK

Lege en volle kerken

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 januari 2023

3de zo dh jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Zonepastor Rony Tim-

mermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 29 januari 2023

4de zo dh jaar

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zo 22 januari 11 u. Oecumenische

viering in Sint Geertrui.

Geen viering in Sint Antonius.

Zo 29 januari 11 u. Woorddienst

DON BOSCO

Vieringen in 2023 om 10.30 u.

Zo 22 januari

Zo 5 en zo 19 februari

VIERINGEN

Echt doodgaan doe ik nooit. J. De

Wilde

Op zaterdag 7 januari 2023 namen

wij in de Sint-Franciscuskerk He-

verlee afscheid van de heer Roger

Roger Poffé

Poffé, weduwnaar van Nini Val-

gaeren († 2014), gewezen docent aan

de Faculteit Landbouwwetenschap-

pen van de KU Leuven, geboren te

Leuven op 9 april 1927 en er over-

leden in woonzorgcentrum Sint-

Vincentius op 2 januari 2023.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2023.

Zachtaardig, bescheiden,

maar ook intelligent,

correct, gedisciplineerd,

plichtsbewust,

perfectionistisch,

en tegelijk relativerend,

grappend

en een tikje speels.

Zo was jij, paps,

zo zal je in onze herinnering

voortleven.

Echt doodgaan doe ik nooit

Een mens kan allerlei gaven heb-

ben, maar de grootste gewone gave

is die van de ‘overgave’.

Je te realiseren, onder alle omstan-

digheden, dat het leven je nooit vra-

gen zal of je je goedkeuring wilt ge-

ven aan wat er te gebeuren staat.

Alle dingen hebben zin. Wie zich

intens bewust wordt dat er in alle

leven een kracht woont die groter

is dan de onze en die alles, maar

dan ook alles, op het juiste moment

doet geschieden, die zal door dit

vertrouwen een lang leven leven.

Hij zal niet alleen lang leven,

maar zelfs lang leven ‘in de glo-

ria’.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw en het

licht

Kalenderblaadje

Wil jij de liturgie (beter) begrijpen?

Ben jij geïnteresseerd in het litur-

gisch spel?

Vraag jij je soms wel eens af waar-

om we doen wat we doen tijdens een

viering of gebedsmoment?

Wist je dat de actieve deelname van

de geloofsgemeenschap vervat zit

in de liturgie?

Op 26 januari gaat in abdij Keizers-

berg, Mechelsestraat 202 in Leuven

een vormingsreeks van start waarin

de verschillende lagen van de litur-

gie aan bod komen. Elk aspect heeft

een diepere betekenis en helpt ons

door te dringen tot het Christus-

mysterie. Info en inschrijven via

vlbm@ccv.be

INITIATIEREEKS LITURGIE
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Daterlichtmagzijn:

licht inonzeogen

datweelkaarzullenzien,

zogoedalsnieuw.

Licht inonshart:

datwijruimtescheppen,

plaatsmakenvoorvelen.

Licht inonzegedachten:

datwijkomentotnadenken

eneerlijkebesluiten.

Licht inonzehuizen:

datervriendschap

engastvrijheidmagheersen.

Licht inonzerelaties:

datwetezienzijn,

nietverborgenvoorelkaar.

Wijbiddendater lichtmagzijn

inonzegemeenschap

omelkaarbij te lichten,

elkandertoeteschijnen,

metgeloof inHemdiezegt:

Ikbenhet lichtvandewereld,

vandaagenalleanderedagen

tot ineeuwigheid.

Heer,geefonsuwlicht.

GodfriedDanneels enInyDriessen

Dat er licht

mag zijn

3FEDERATIE FRANDO

Mind the Gap Leuven is partner

van de Europese en internationa-

le A Way Home beweging (www.a-

wayhome.eu). Samen met andere

Leuvense organisaties uit verschil-

lende sectoren ontwikkelen ze con-

crete acties om dak- en thuisloos-

heid van jongvolwassenen (16-25

jaar) in het Leuvense aan te pakken.

Zo is er een samenwerking tot stand

gekomen met de Kerkfabriek van

Vlierbeek en de stad Leuven om 11

studio’s te realiseren voor kwets-

bare jongvolwassenen in het te re-

noveren Abtskwartier van de Ab-

dij van Vlierbeek. De partners van

Mind the Gap geven de invulling

van de studio’s mee vorm en zullen

instaan voor de begeleiding van de

jongeren. Renovatie zal klaar zijn

tegen2024.

Meer informatie is te vinden op de

site van de abdij via https://www.ab-

dijvanvlierbeek.be/nieuws/

Informatie over Mind The Gap vind

je ook op de website van Welzijns-

zorgvia

https://welzijnszorg.be/

een-coalitie-van-verschillende-

partners-en-organisaties.

"Mind The Gap Leuven is een coa-

litie van verschillende partners en

organisaties uit heel uiteenlopen-

de sectoren die samen de dakloos-

heid van kwetsbare jongvolwasse-

nen uit de wereld wil helpen in het

Leuvense.

Wij proberen het verschil te maken,

net door die samenwerking met die

verschillende partners, omdat geen

enkele sector alleen en geen enke-

le organisatie alleen, dak- en thuis-

loosheid uit de wereld kan helpen,

omdat er zoveel zaken en oorza-

ken zijn die dat in de hand wer-

ken, structurele zaken, structurele

drempels ook, dat een intersectora-

le benadering nodig is om net dat

structureel te kunnen veranderen.

De kracht van Mind The Gap zit

in de samenwerking met de ver-

schillende partners uit heel veel

verschillende sectoren. Net omwil-

le van het feit dat iedereen gericht is

op hetzelfde doel, namelijk dat ba-

sisrecht van die jongeren garande-

ren dat ze altijd een dak en een thuis

hebben,maakt dat iedereendaar een

andere verantwoordelijkheid in op-

neemt, maar elk vanuit een ande-

re hoek, vanuit een andere insteek.

Net daardoor, net als die invalshoe-

ken samenkomen, hopen we toch

dat we dat gaan kunnen verwezen-

lijken.

"Anne, medewerker bij Agentschap

Opgroeien en project medewerker

Mind The Gap Leuven. Mind The

Gap Leuven krijgt steun van Wel-

zijnszorg.

A Way Home is een preventiemo-

del. Het wil weg van het ‘managen’

van dak- en thuisloosheid naar het

voorkomen.

Dat kan door structurele, lokale sa-

menwerkingen aan te gaan. Samen-

werkingen bieden de ruimte om te

experimenteren en van elkaar te le-

ren. Ook participatie van de jonge-

ren zelf vormt een belangrijk prin-

cipeinhetAWayHome-model.

A Way Home komt vanuit Canada

onslandbinnengewaaid.

In Antwerpen werd gestart in 2018,

verschillende Vlaamse steden en re-

gio’s zijn al gevolgd (A Way Home

Europe,2018).

Ook in het campagnefilmpje van

Welzijnszorg komt het aan bod. Te

bekijkenvia

https://youtu.be/IA-7Rkm9tf8

PROJECT WELZIJNSZORG – MIND THE GAP

Hoe ze heetten en wat ze meebrach-

ten, dat is bekend. Maar wat weten

we nog meer over de drie konin-

gen?

Wat zegt de Bijbel over de drie

koningen?

Weinig. Alleen Mattheüs 2, 1-12

spreekt over ‘wijzen uit het oosten’

die een ster volgden op zoek naar

‘de pasgeboren koning der Joden’.

Als geschenken hadden ze goud,

wierook en mirre mee. Ze waren in

die zin de eerste pelgrims, de eer-

sten die 'deweg vanhet geloof' volg-

den, en de eersten die Jezus echt za-

gen (vandaar ook het Feest van de

Openbaring, ook Epifanie genoem-

d).

Waarom spreken we dan over

drie koningen in plaats van

wijzen?

Vanaf de derde eeuwwerden de ‘wij-

zen’ steeds vaker ‘koningen’, waar-

schijnlijk onder invloed van ande-

re bijbelteksten zoals Psalm 72: De

vorsten van Tarsis, het kustland,

zij komen geschenken hem bren-

gen, de koningen van Sjeba en Se-

ba, zij dragen hun schatting hem

aan: alle heersers brengen hem hul-

de, alle volken zijn hem onderho-

rig.

Hoe weten we eigenlijk dat ze

met drie waren?

Dat wordt afgeleid van de drie ge-

schenken: goud, wierook en mirre.

Waarom precies die geschen-

ken?

Goud was het typische geschenk

voor een koning. Wierook stond

symbool voor de goddelijkheid.

Mirre is een verwijzing naar de

dood van Jezus: mirre was een kost-

baar hars, met mirrezalf werden do-

deningewreven.

Waarom waren ze op zoek ge-

gaan naar Jezus?

De Drie Wijzen wilden de nieuwe

‘koning der Joden’ zien en klop-

ten bij koning Herodes aan om te

vragen waar ze die konden vinden.

Herodes, beducht voor zijn eigen

positie, probeerde de wijzen voor

zijn kar te spannen. Hij vroeg om

hem in te lichten als ze het kind

vonden, zogezegd om het kind

daarna zelf eer te gaan betuigen.

De Drie Wijzen werden door een

goddelijke droom gewaarschuwd

Herodes niets te laten weten. Toen

Herodes dat merkte, liet hij alle

pasgeboren kinderen in Bethlehem

vermoorden (‘Dag van de Onschul-

dige Kinderen’). Jozef, Maria en Je-

zus konden tijdig vluchten naar

Egypte.

Hoe kregen ze hun namen Ca-

spar, Melchior en Balthasar?

Onderzoekers menen dat monni-

ken in de 7de of 8ste eeuw de drie

wijzen hun namen gaven: Caspar,

Melchior en Balthasar. Caspar werd

als een Afrikaan van 20 getypeerd,

Melchior als een Aziaat van 40 en

Balthasar als een Europeaan van 60.

Over de juiste rolverdeling lopen

de meningen soms uiteen. Daarmee

wilde men aantonen dat Gods zoon

er voor alle culturen en leeftijden

was.

Heten ze overal zo?

Neen. In het Grieks klinken ze als

Apellios, Amerios en Damascos. In

de Syrische kerk zijn het Larvan-

dad, Gushnasap en Hormisdas, in

het Hebreeuws Galgalat, Malgalat

enSarathin.

Wat gebeurde er later met de

drie wijzen?

Daarover bestaat weinig informatie.

Volgens sommige legendes keerden

ze alle drie terug naar het Oosten,

naar het toenmalige Perzië, en stier-

ven ze later als martelaar. Hun li-

chamen werden overgebracht naar

Constantinopel, later naar Milaan

en in de 12de eeuw naar de Dom

in Keulen, waar hun relieken zich

sindsdienbevinden.

Waarom gaan kinderen op die

dag zingend van huis naar

huis?

In de Middeleeuwen gingen kinde-

ren rond het feest van de Openba-

ring van deur tot deur om geld te

vragen. Sinds de 19de eeuw evolu-

eerde dat naar een traditie waarbij

kinderen een liedje zingen en daar-

voor worden beloond met snoep of

centen. Op verschillende plaatsen

gaat de opbrengst van het ‘sterzin-

gen’naarhetgoededoel.

Waarom dragen de kinderen

een ster?

Een - al dan niet vlot ronddraaien-

de - ster staat symbool voor de ster

die de Drie Wijzen naar de geboor-

teplaats van Jezus leidde. Aan onze

voordeur wordt het een symbool

voor de ster die elk van ons richting

geeft.

gepubliceerd op www.kerknet.be op 1 ja-

nuari2022

WAT WEET JIJ OVER DRIEKONINGEN?



2023 ligt nog bijna volledig voor

ons.

Dit nieuwe jaar is een uitnodiging

om verbonden te leven met ons

diepstezelf,

metdeanderenmetGod.

De heilige Geest kan daarbij helpen.

Alswind,vuurenadem

waait,brandt,ademt

deGeestvanGodinons.

De Geest is dynamiek, beweging,

gedrevenheidenenergie.

Eenkrachtdiemensaanraakt,

omvormtenmeeneemt.

VanHemkrijgenwe

onze talenten en mogelijkheden.

Wie zich laat leiden door de Geest,

straalt liefde, vreugde, vrede en ge-

dulduit,

ook vriendelijkheid, goedheid en

vertrouwen,

zachtmoedigheid en zelfbeheer-

sing.

In januari wensen we anderen het

beste

voorhetnieuwejaar.

Wensenweelkaar

veel vonken en sprankels van de

Geest,

de ervaring van de kleine goedheid

die je elke dag kan geven en ontvan-

gen.

Januarinodigt jouuit

omhetbestevanjezelf tegeven

aan de mensen en de wereld om je

heen.

Een gezond en vreugdevol 2023!

NIEUWJAARSWENS

4 FEDERATIE FRANDO

Lees eerst zeker

delen1en2vanvorigeweken

Jaspis

Jaspis zou de reiziger beschermen. Jaspis

zou de vlam aanvuren en de wil verster-

ken. Ook al is de drager moe en de uitput-

tingnabij.

Dit sluit naadloos aan bij de uit-

tocht die Qadir gedetailleerd ge-

schetst heeft van de vlucht over

paden vol hindernissen, uitbuitin-

genenvalkuilen.

Tijdens de laatste dagen in zijn va-

derland gaat zijn zoon zienderogen

achteruit met zijn longproblemen.

De geneeskundige kracht en voed-

zamepittenvandegranaatappel bie-

den tijdelijk therapie. Hij dwingt zich

zijnzorgen inhetgareelvangeduld.

De afrekeningen met wie de buiten-

landse troepen geholpen had wor-

denmeedogenloos.

Het wordt hem duidelijk dat je le-

ven niet alleen bepaald wordt door de

keuzes die jemaaktmaar ook door de keu-

zes die je niet maakt, de weg die je niet in-

slaat.

Van zijn vader kreeg Qadir een on-

geruste en dwingende telefoon dat

hij onmiddellijk moet vertrekken

omdat de taliban hem op de hielen

zitten.

Vliegensvlug werd het hoogst

noodzakelijke ingepakt alsook een

zakjemetdeachtknikkers.

De vlucht trok door bos en langs

de smalle paadjes van een rivier in

de grootste stilte en van schuiloord

naar schuiloord. Liedjes zijn voor

de taliban stemmen van ongelovi-

genuitdehel.

Vader werd doodgestoken en zijn

zoon werd begraven achter een

moskee.

Een gunstig moment moest afge-

wacht worden wanneer het toezicht

afgezwakt was om de oversteek naar

Iran te wagen. Die gebeurde met af-

tandse minibussen of voor de zwak-

sten op bruine paarden. Zo bereik-

ten ze Teheran. Bij een tante van de

moeder van Qadir konden ze even

opademkomen.

Steeds moesten ze uit handen van

de politie blijven want die zouden

ze terug sturen naar Afghanistan.

Via een tunnel die normaal afgedekt

was geraakten ze aan de overkant.

Daar begon andermaal een ellendig

lang wachten tot in Istambul de zee-

poort open gaat. Geen avontuur op

een overvolle boot maar drijvende

doorhetkokendewater.

Wij voelen ons welkom in Grieken-

land. Wij huilen van geluk. Wij krij-

gen niet onder woorden of dat uit blijd-

schapofuitdroefheid is.

Robijn

Robijn zou zo hard zijn omdat er twee

dieprode stromen in samenvloeien: pulse-

rende liefde en bloedvergieten zonder eind.

Een fonkelend hart dat liefdevol nieuw

leven schenkt uit in leed geronnen bloed.

In Brussel begint het wachten voor

het gebouw van de grote portier.

Na twee dagen kan hij aanschuiven

voor de erkenning als vluchteling.

De onrust aan de poort is groot. Wij

vrezen dat wij als mieren zullen

vertrappeld worden. En toch is er

hoop dat wie voor de internationa-

le troepen gewerkt heeft vlugger zal

erkendworden.

Wij worden naar een groot pas ge-

opend kamp gestuurd. In dit kamp

zijn er twee etnische groepen uit

Afghanistan, de Pashtun en de Ha-

zara. De Hazara worden ook in

dit kamp vernederd en gesaboteerd

door de Pashtun, die zich de bete-

re wanen. Het ergste zou zijn dat er

onder ons moordpartijen zouden

zijn. Een Afghaans spreekwoord

zegt immers ”De boom heeft het meest

verdriet als hij gekapt wordt met bijlen

waarvan de steel gemaakt is van zijn ei-

genhout”.

Langzamerhand integreert Qadir

zich bij de plaatselijke bevolking.

Hij krijgt een fiets en verkent Lim-

burg. Wat een contrast tussen deze

(snel)wegen met de ezelskarren,

gesluierde vrouwen, gaten in de

weg en wapens. Salima gaat gebukt

door een miskraam. Toch voelt hij

het verschil tussen “thuis” en een

‘huis’.

De plaatselijke bevolking blijft arg-

wanend tegen die overrompeling.

Een volksvergadering wordt be-

legd en Qadir mag komen vertel-

len waarom ze in Leopoldsburg le-

ven. Hij zoekt werk maar steeds

volgt een negatief antwoord omdat

hijnieterkendis.

Na verloop van tijd zijn er min-

der asielzoekers zodat dit kamp op-

gedoekt wordt en de verhuis volgt

naar een andere locatie. Ook hier

gaat de discriminatie door de Pasht-

unsverder.

Na 15 maanden worden Salima en

Qadir opgeroepen voor een eerste
interview in Brussel. Het wordt een

kruisverhoor over zijn verleden.

Chronologisch moet hij een over-

zicht geven van zijn carrière en

steeds wordt hij gewezen op tegen-

strijdigheden in zijn verklaringen.

Dit duurt 3 uur. Daarna is Salima

aan de beurt maar zij kan niet lezen

noch schrijven. Gedurende 1 uur

wordt ook zij op de rooster gelegd

en de grootste tegenstrijdigheid is

een radio. Qadir bevestigde het bezit

terwijl Salima verklaarde dat er geen

radiowas.

Na 30 stresserende dagen volgt een

omstandige beslissing. Qadir zou

het niet aannemelijk gemaakt heb-

ben dat er een aannemelijke vrees

was voor persoonlijke vervolging.

De inpakt van het geweldniveau is

per regio erg verschillend. De ver-

klaringen stroken niet met die van

zijn vrouw (onder meer de radio).

Derhalve weigert de commissie zijn

vluchtelingenstatus en de bescher-

mingsstatus. Hij krijgt 30 dagen om

inberoeptegaan.

Onze kamer in het vluchtelingen-

kamp blijkt plots niet meer dan het

voorgeborchte voor de hel. Wij blij-

ven er zitten, starend naar de leegte,

overrompeld door razernij en ver-

ontwaardiging.

De tweede ondervraging bracht

weinig soelaas ondanks nieuw be-

wijsmateriaal en de bijstand van een

advocaat die in de asielproblematiek

gespecialiseerd is. Zijn werkgever

van het internationaal legerkamp

heeft en brief geschreven met kopie-

ën van originele foto’s in het kamp.

Hij bevestigt dat Qadir in zijn kamp

werkte en omwille van zijn werk-

lust en betrouwbaarheid tot kassier

gepromoveerdwerd.

Het vonnis was andermaal dat niet

voldaan werd aan de medewer-

kingsplicht. Ook de brief van zijn

werkgever overtuigde niet vermits

die gesolliciteerd was. Er werd on-

voldoende aangetoond dat hij en

zijn vrouw wel degelijk van het

dorp waren en niet van Kabul. De

niet coherente verklaringen over de

radio bleven een storende factor en

het verbod op bezit en het verzwij-

gen was geen afdoend argument.

De onwetendheid over de onder-

wijskansen van hun dochters werd

zwaar aangewreven. De rechter be-

vestigde de beslissing tot het verla-

tenvanhetgrondgebied.

Zij geven de hoop niet op. Toeval-

lig ontmoet Qadir een militair die in

het legerkamp werkt en die schrijft

een brief naar de grote portier dat

deze man niet terug naar Afghanis-

tan kan. Hij heeft ons geholpen en

verdient met zijn gezin een veilige

toekomst. Afgewezen. Tot driemaal

toekomteenaangetekendebriefmet

het bevel het grondgebied te verla-

ten.

De vrienden van Qadir richten ‘de

vrienden van Qadir’ op. Zij zoeken

honderd mensen die elke maand 50

cent doneren om te voldoen in het

levensonderhoud. Zij zijn immers

verplicht twee maand ondergedo-

ken te leven. Ze keren terug naar

het dorp waar zij 3 jaar geleden in

een container gewoond hebben. De

vrienden hebben gezorgd voor een

huisdateenthuis is.

De vrienden van Qadir en zijn ad-

vocaat blijven zoeken naar een uit-

weg uit het moeras waarin zij ver-

zeildzijngeraakt.

Om de tijd te vullen en groenten

te telen heeft Qadir een volkstuin-

tje gehuurd. Hij leert er inheemse

groenten kennen en ziet ze groeien

met de seizoenen. Hij vindt werk in

eenbrasserie.

Veelzijdig als hij is gaat Qadir in

de scholen vertellen over zijn leven

en dat van zijn familie. De kinderen

zien voor het eerst een vluchteling

in levende lijve. De meesten hebben

geen besef waar Afghanistan ligt.

Over de kronkels van de grote por-

tier weten ze niet meer dan de op-

pervlakkige praatjes van de media.

Meer dan ooit beseft Qadir dat het

allerbelangrijkste in het leven rechtvaar-

digheid is.

De derde fase is een periode vol

procedures en rechtszaken. Na de

vierde confrontatie is het bang af-

wachten op de uitslag van het al-

lerlaatste beroep dat mogelijk is. De

doorslaggevende elementen zijn de

hiernavolgende:

1. het werken voor een internationa-

leorganisatie isonvergeeflijk.

2. de hazara zijn een specifiek doel-

wit

3.vader isvermoord.

De rechter beslist de hoedanigheid

van vluchteling toe te kennen en

derhalve dat Qadir en zijn familie

kanblijven.

Dit wordt gevierd met de vrienden

van Qadir. Op het gemeentehuis be-

komt hij nieuwe papieren. Hij kon

blijvenwerkenindebrasserie.

Er volgt een verrassingsfeest en ze

krijgennieuwetrouwringen.

Het weekend erna nam hij deel aan

een bosloop die hij zegevierend af-

sloot. Hij kon zonder ballast ren-

nen. Hij liep niet meer weg van iets

maarnaar iets.

In zijn spijkerbroek neemt hij de

knikkers mee. In het volkstuintje

graaft hij een kuil en begroef de

knikkers voor eeuwig, als het ware

een symbool van de vele doden die

op het netvlies branden. Hij voelt

zich als een vogel die opstijgt bo-

ven zijn vaderland. Hij wilde uitleg

over zijn oversteek via Griekenland

enverder.

Zijn vriend van het theehuis is ook

op de vlucht nadat alle voorraden

van suiker, thee en saffraan ver-

nield waren. Later vernam hij dat

hij het niet gehaald heeft omdat de

zee te woest was, de boot te zwak

en door lek gekanteld. Iedereen is

dood behalve hijzelf een zijn zoon-

tje. Een terugkeer naar Afghanistan

voor de begrafenis is het gevolg. De

vraag ‘waar is mama? waarom papa,

waarom?’ isonvermijdelijk.

WillyDepoorter.

Volgendeweekhet slot.

DE KNIKKERS VAN QADIR - Deel 3

Oproep van de aangesteld ver-
antwoordelijke van de Aarts-
bisschop aan wie zich kandi-
daat wenst te stellen om lid te
worden van de kerkraad van de
kerkfabriek van de Sint-Fran-

ciscusparochie.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

sten, wordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er twee vacatu-

res zijn in de kerkraad van de kerk-

fabriek van de Sint-Franciscusparo-

chie te Leuven – Heverlee, Tiense-

steenweg190.

Alleen de personen die beantwoor-

den aan de volgende drie voorwaar-

den komen in aanmerking om te ze-

telenindekerkraad:

1°rooms-katholiekzijn,

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

benbereiktop24april2023,en

3° ingeschreven zijn in de bevol-

kingsregisters van de fusiegemeen-

teLeuven.

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turenkomeninaanmerking.

De kandidaturen moeten vóór 1 fe-

bruari 2023 worden ingediend bij:

E.H. Rony Timmermans, aan-

gesteld verantwoordelijke van
de Aartsbisschop
Tervuursesteenweg 290/0102
3001 Heverlee
rony.timmermans@gmail.com

Als indieningsdatum geldt de post-

stempel of de datum van het ont-

vangstbewijs van de kandidaatstel-

ling.

Met het oog op de controle van de

tweedeendederdevoorwaardemoet

bij de kandidaatstelling een kopie

worden gevoegd van de identiteits-

kaart (vóór- en achterzijde), samen

met het volledig adres van de kandi-

daat.

Na 1 februari 2023 zullen de kan-

didaturen schriftelijk worden be-

kendgemaakt in de parochiekerk

vandeSint-Franciscusparochie.

Opgemaakt te Leuven, op 6 januari

2023.

Rony Timmermans, aangesteld ver-

antwoordelijke van de Aartsbis-

schop in de Sint-Franciscusparo-

chieteLeuven–Heverlee.

Oproep kerkraad
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