
Het gaat er niet om Jezus' materieel ge-

drag te beschrijven en te imiteren, maar

het gaat er om de lijn van zijn gedrag te

zien en zijn bedoelingen in onze wereld

opnieuwteverwerkelijken.

Daarom heeft het geen zin om te vragen:

Was hij een revolutionair? Hoe stond hij

tegenover geweld, hoe tegenover het grond-

bezit? We moeten proberen om van ons-

zelf, zijn vrienden die de lijn van zijn

keuze aanvaarden, te zeggen hoe wij van-

daag staan tegenover revolutie, grondbe-

zitofgeweld.

D.Sölle

KALENDERBLAADJE

In februari 2022, start de Pastora-

le Zone Leuven aan de Dijle met

een nieuw project. Dat project heet:

‘Zinzorg thuis’. Waarover gaat het?

Mensen die in het ziekenhuis heb-

ben gelegen en daarna thuis ko-

men, hebben nood aan een luiste-

rend oor. In het ziekenhuis kwa-

men ze in contact met de pastora-

le medewerker, maar eenmaal thuis

komen ze vaak in een leegte terecht.

Ze hebben geen opvangnet, ze voe-

len zich vaak eenzaam en zijn op

zoeknaardezinvanhet leven.

Aan deze nood en deze vraag van

mensen willen we tegemoet komen

door een pastorale vrijwilliger bij

deze mensen thuis op bezoek te la-

ten gaan. Tijdens dat bezoek kun-

nen levensvragen, vragen over ge-

loof en ongeloof, vragen over rela-

ties aanbodkomen. Indezegesprek-

ken is er ruimte voor spiritualiteit.

Voor het project ‘Zinzorg thuis’

zijn we op zoek naar pastorale vrij-

willigers. Misschien hebt u interes-

se en wil u meer te weten komen.

Dan kunnen we u een folder be-

zorgen met wat meer achtergrond.

U aarzelt nog? Dat is begrijpelijk.

Wij zorgen ervoor dat u als vrij-

williger voor u op bezoek gaat een

korte maar gedegen vorming krijgt.

U komt terecht in een groep van

vrijwilligers met geregelde samen-

komsten voor uitwisseling en on-

dersteuning.

Vanuit de geloofsgemeenschap van

Leuven wil men aan iedereen dit

mooie engagement als christen

graag aanbevelen. Het project “Zin-

zorg thuis” is een gezamenlijk ini-

tiatief van de pastorale zone Leuven

aan de Dijle en de Dienst Caritas

van het vicariaat Vlaams-Brabant en

Mechelen)

Wie meer info wil kan contact opko-

men met Marc Michiels, marc.mi-

chiels7@telenet.be, 0476/962087 of

Marietje Peels, marietje.peels@-

vlbm.be,0496/853524

Bron:Kerken leven

Foto: Georg Arthur Pflueger via Unsplas-

h.com

RONDOM ONS

EEN PRIMEUR VOOR LEUVEN: ‘ZINZORG

THUIS’

De Sint-Jozefsgemeenschap in Leu-

ven wil het nieuwe jaar starten met

aandacht voor onze aarde, onze we-

reld. De ganse maand januari za-

melen we oude kurk in. Die mag

u binnenbrengen en in de daar-

toe bestemde dozen achteraan in

de Sint-Jozefskerk (Bogaardenstraat

72, 3000 Leuven) plaatsen. Deze

kurk wordt gerecycleerd en men

maakt er isolatiemateriaal van. Wij

zorgen ervoor dat dit terechtkomt

bij de ‘Vlaspit’. Hier stellen ze men-

sen tewerkdie eldersniet aandebak

kunnen wegens handicap of ande-

re oorzaken. Met dank voor uw me-

dewerking aan zowel ecologie als te-

werkstelling.

Kurkinzameling Sint-

Jozefsgemeenschap in Leuven
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Er zijn momenten geweest in mijn

leven dat ik het jammer vond dat

we geen thuisbedrijfje hadden. Een

bakkerij of een boerderij of een kap-

perszaak. Niet dat ik voor één van

deze beroepen ook maar de gering-

ste aanleg vertoon. Maar het leek me

leuk om samen met partner en op-

groeiende kinderen een zaak draai-

ende te houden. Samen iets op te

bouwen, samen oplossingen te zoe-

ken voor onverwachte problemen,

in te springen voor elkaar en el-

kaar te ondersteunen waar het no-

dig was. En samen te genieten van

het succes. De warmte en veiligheid

van een familienetwerk, ook op het

werk. Ik heb er waarschijnlijk een

veel teromantischbeeldvan.

Mijn man vond dat het runnen van

een gezin met zes kinderen op zich-

zelf al iets weg had van het leiden

van een KMO. En onze ouder wor-

dende kinderen stonden wellicht

niet te trappelen omhuneerste stap-

pen op de arbeidsmarkt binnen het

gezin uit te oefenen, maar een mens

magaleensdromen.

En zelfs in de geloofsbranche zijn

er op dat vlak mogelijkheden. On-

langs hoorde ik dat het voor een

pope van een orthodox-christelijke

kerk heel gebruikelijk is om vrouw

en kinderen mee in te schakelen

voor het verzorgen van de eredienst

en de pastoraal. Bij vieringen die

meerdere uren duren kan het zeker

vanpas komenomal eens afgelost te

worden. En een extra paar ogen van

een partner die je attent maakt op

iemand die iets van je nodig heeft,

zou vast elke priester of pastor van

paskomen.

Als je het op die manier invult, is

het celibaat helemaal geen belem-

mering van het priester- of pastor-

schap, integendeel. Natuurlijk ben

je als getrouwde priester of pastor

met een gezin niet altijd volledig

beschikbaar, maar hoeft dat wel? Ik

verwed er een groot vat wijwater om

dat de voordelen ver opwegen te-

gen de nadelen. Een partner die mee

dingen signaleert, een stel kinde-

ren die je betrokken houden bij de

leefwereld van jongeren, een baby

die je duidelijk maakt hoe kribbig

mensen kunnen worden van te wei-

nig nachtrust. En verder de onein-

dige soepelheid die je als partner en

zeker als ouders aan de dag moet

leggen voor alle onverwachte din-

gen die er elke dag opnieuw gebeu-

ren en die je zorgvuldige planning

telkens weer volledig in de war kun-

nen sturen. Dat alles zijn sterke ex-

tra troeven voor het pastorale werk.

Je leert aan den lijve om begrip op

te brengen voor alles wat menselijk

is. En als het goed is, kom je aan de

lopende band genade tegen, in al-

les wat je krijgt en in alles wat je

mag geven. Natuurlijk en gelukkig

hebben celibatairen ook vrienden,

die als sparring partners optreden.

Maar in een vaste relatie en een ge-

zin is het toch nog net iets minder

vrijblijvend.

Niet alleen de partner, ook de op-

groeiende kinderen van een pas-

tor zouden hun toestemming moe-

ten geven en ook mee ingeschakeld

kunnen worden, als ze dat willen.

Een pastorie vol leven, het warme

hartvaneenpastoralezone.

Familiebedrijfjes zijn sterk en vin-

dingrijk. Ze passen zich aan aan de

veranderende omstandigheden. Ze

bouwen een heel netwerk om zich

heen. De kerk zou er heel anders

uitzien als gezinnen er op die ma-

nier inzoudenbetrokkenzijn.

Kolet Janssen (htt-

ps://www.koletjanssen.be/blog/een-kerke-

lijk-familiebedrijf/)

gepubliceerdop17maart2019

Een kerkelijk familiebedrijf
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John Main maakte kennis met medita-

tie toen hij ambtenaar was in de Brit-

se koloniale dienst in Maleisië. Tijdens

zijn werkzaamheden daar ontmoette hij

Swami Satyananda die een zuiver spiri-

tueel leven leidde in dienst van de ande-

ren. John Main was erg onder de indruk

van de sereniteit en de heiligheid van deze

monnik. Ze spraken over het gebed en over

de manier waarop de Swami zijn mantra

herhaalde tijdens zijn periode van medi-

tatie.

Al spoedig vroeg John Main aan de Swa-

mi of hij als christen ook op deze manier

kon bidden. De Swami antwoordde hem

lachend dat het hem alleen maar een be-

tere christen kon maken.

Kim Nataraja

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.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze

groep nu liever ’s avonds laat niet

buiten komen om onze meditatie

bij te wonen, komen we nu ook

sinds begin november samen op

vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al

tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.

31/01 -14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-

middag:

04/02 – 18 /02 – 04/03 18/03 – 01/04-

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Overlijden van Tony Hoeterickx

Tony, was dat even schrikken. We

zagen het helemaal niet aankomen.

Twee weken geleden zat je nog op je

vertrouwde plekje in de zetel aan de

kachel. Het Molenhuis was je twee-

de huis. Je raakte ermee vergroeid na

meer dan 35 jaar. Een plek waar je

mocht zijn, waar je de handen uit

de mouwen stak en lang deel uit-

maakte van het bestuur.

Tony, je was een vaste waarde. Elk

Molenhuisweekend was je van de

partij. Geen tweedaagse zonder jou,

zelfs op je oude dag bleef je hel-

pen: opmeten, aangeven, een blik

op het gedane werk werpen, het ter-

ras schoonvegen. ’s Avonds bleef je

gezellig hangen in de zetel. Je luis-

terde naar alle gesprekken en net op

het moment dat je denkt ‘Tony valt

in slaap’ smeet je enkele woorden in

de groep. Geen veelprater maar wat

gezegd moest worden werd gezegd.

Tony, het gaat je goed daarginds.

We zullen je dankbaar herinneren

in ons Molentje.

Overlijdensbrief

De Heer Tony Hoeterickx, weduw-

naar van Hilda Delcon, geboren te

Lubbeek op 17 augustus 1945 en on-

verwacht thuis overleden op 9 ja-

nuari 2022.

Papa van *Michael Hoeterickx -

*Helga en Erwin Hoeterickx- Cae-

len

Vake van *Jan – *Niki –* Lily

Het afscheid had plaats in familie-

kring.

De urne krijgt een plaats binnen de

geborgenheid van zijn gezin.

Liever dan bloemen of kransen een

kleine gift aan zijn geliefde Mo-

lenhuis via BE57 7343 7723 5635

met als vermelding: Nagedachtenis

Tony

Rouwadres: *Middelweg 19, 3001

Heverlee -*Herebaan-Oost 191, 3530

Houthalen

Molenhuis Bérismenil

IK WENS DAT ELKE MENS – KLEIN OF GROOT – EN ALLE

GEZINNEN IN AL HUN VERSCHEIDENHEID, ALTIJD HOOP

EN GELOOF BLIJVEN HOUDEN.

HOOP DAT JE NA ELKE VAL WEER KUNT OPSTAAN.

GELOOF DAT JE DAAR STERKER KAN UITKOMEN.

GELOOF DAT HET SAMEN BETER IS DAN ALLEEN.

HOOP DAT NIEMAND NOG STERFT OP ZIJN VLUCHT

NAAR EEN BETER LEVEN.

GELOOF DAT WE DAAR BLIJVEND KUNNEN AAN

WERKEN.

HOOP DAT WE ZORG BLIJVEN DRAGEN VOOR ONZE

PLANEET.

GELOOF DAT WE ZO EEN TOEKOMST BELOVEN AAN

ONZE KINDEREN/KLEINKINDEREN.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 januari

10 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Lieven Dries

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 februari

5de zo door het jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 30 januari

5de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 6 februari

Lichtmis

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Lector: kinderen

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Leo Swinnen

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.

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 23 januari 2022

Zondag 06 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

De website www.ademtocht.be biedt

o.a. volgende nieuwigheden aan:

*alle vieringen van vorig jaar zijn

gearchiveerd

*elke woensdag kan je het nieuwe

parochieblad digitaal lezen

Jef Wauters

Vieringen in de

zone KesseLinde

Boven-Lo

Zondag 10.00 u.

Blauwput

Zondag 10.00 u.

Linden

Zondag 10.00 u.

Vlierbeek

Zaterdag 18.30 u.

Zondag

10.30 u. Abdijkerk

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Een van de meest onderschatte

woorden in onze taal is beslist

‘dankjewel’.

Want als je het echt gemeend zegt,

maakt het een wereld van verschil.

Als iemand in de winkel met zorg

een cadeautje voor je inpakt.

Als de buschauffeur je attent maakt

op de halte die je niet kent en waar

je moet uitstappen.

Als je huisgenoot het lekkerste cho-

colaatje naast jouw bord schuift.

Als de voetganger bij het zebrapad

teken doet dat jij met je fiets mag

doorrijden en dat hij wel zal wach-

ten.

Als iemand waar dan ook de deur

voor je openhoudt.

Als iemand je een lief fotootje appt

dat haar aan jou doet denken.

Als iemand je vraagt hoe het nu

gaat over iets dat je maanden gele-

den verteld hebt. Als iemand weet

dat je ergens tegenop ziet en dat van

je overneemt of je ermee helpt.

Al die dingen zijn niet vanzelfspre-

kend.

Als de ander zelf te veel aan zijn

geschenk, cadeau, verrassing, geven, feest,

pakjes, kerstfeest (c) Lieve Wouters

of haar hoofd heeft, zal het hem of

haar ontgaan. Attent zijn lijkt sim-

pel, maar het vraagt een continue

stroom van goedwillende aandacht

naar iedereen om je heen. Iets om te-

recht dankbaar voor te zijn.

Als er een bedankje volgt op een

vriendelijk gebaar, gaat er heel even

iets gloeien. Een seconde lang erva-

ren we dan hoe eenvoudig het kan

zijn om van mens tot mens met el-

kaar om te gaan.

We vragen ons plots af waar al die

vreselijke misverstanden vandaan

komen. Als we die directe verbon-

denheid van ‘ik ben blij dat jij re-

kening houdt met mij’ eens zou-

den kunnen vasthouden, langer en

voor meer issues. Dan zou er vast

hier en daar iets veranderen. Een

paar problemen zouden opgelost

raken. Een hoop wantrouwen zou

smelten.

En het hoeft niet eens altijd met

woorden. Een dankbare glimlach,

even wuiven naar de automobilist

die je laat oversteken, het laat de zon

schijnen op zelfs de donkerste dag

van het jaar.

God heeft ons inderdaad wonder-

lijk gemaakt. Er is niet veel nodig

om elkaar het leven zuur te maken.

Maar er is nog minder nodig om

elkaars hart te laten oplichten. Een

vleugje dankbaarheid volstaat.

(Kerknet.be 9 januari 2022, afb. van

Tania Van den Berghen via Pixabay)

DANKJEWEL
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Viering 9 januari 2022 in Don Bo-

scoKessel-Lo

Voorbereid door Ria, Agnes en Lieve

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

‘Ik’ zegt Hij, ‘ga iets nieuws beginnen.

Het is al begonnen. Merk je het niet?

Welkom

Wij zijn voor de eerste keer in 2022

weerbijeen.

Laten we ons hart openen voor in-

spirerende woorden en laten we sa-

menvieren

in de naamvandeEne: Vader –Zoon

enGeest.

Voor de viering hebben Agnes, Ria

en ik ons laten leiden door de tijd

vanhet jaar.

Begin van een nieuw jaar, Drieko-

ningen, of het feest van de Open-

baring en het recent overlijden van

de Zuid-Afrikaanse bisschop Des-

mondTutu.

In het parochieblad is voor deze

zondag het verhaal van ‘de doop van

Jezus in de Jordaan’ uitgewerkt. Vo-

rig jaar heeft Hermien rond dit the-

ma ons een uitgebreide uitleg be-

zorgd.

We waren vooral gericht op ‘de ge-

boortevanietsnieuws’.

Nieuwisnietaltijdbeter.

Vasthouden aan goede/oude ge-

woontes zullen we niet afraden.

Maar vasthangen, vastzitten, vast-

roesten en alleen het gekende waar-

deren,datmaganders.

Om Desmond Tutu te eren, oefe-

Desmond Tutu © Dreamstime.com

nen we even een Afrikaans lied dat

de vreugde om verbondenheid uit-

drukt: Umama notata.

We zullen het ook als een tweede

slotliedzingen.

Vleugels

Als je iets verwacht moet je er zelf

moeitevoordoen.

Zo lezen we de tekst van Toon Tel-

legem.

Als het moment daar is moet je ook

‘springen’.

Vleugels

Ik was nog klein maar niet heel klein,

ik voelde aan mijn schouders;

geen vleugels;

voelde telkens opnieuw;

maar ik had geen vleugels,

zelfs niet het begin van vleugels

of iets dat er op leek.

Waarom vlieg jij niet, vroeg iedereen.

Ik heb geen vleugels, zei ik.

Ik had geen vleugels,

ik was een jongen die geen vleugels had.

En ik steeg op, op zoek naar vleugels.

ToonTellegem

Evangelielezing:Mt.2, 1-12

Jezus werd geboren in Betlehem,

een stad in Judea. Herodes was op

datmoment koning. Niet lang na de

geboorte van Jezus kwamen er wij-

zen/magiërs in Jeruzalem aan. Ze

kwamen uit het oosten, uit een ver

land.

Ze vroegen aan de mensen in Jeru-

zalem: ‘Waar is de koning van de Jo-

den die kortgeleden geboren is? We

hebben zijn ster gezien. En nu zijn

we gekomen om de nieuwe koning

teeren.’

Toen koning Herodes dat hoorde,

schrok hij vreselijk. Ook de ande-

re mensen in Jeruzalem schrokken.

Herodes liet alle priesters en wetsle-

rarenbijelkaarkomen.

Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de

messiasgeborenworden?’

Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea,

want dat wordt al verteld in de hei-

lige boeken. Daar staat: «Luister,

Betlehem in Judea, jij hoort bij de

belangrijkste steden van het land.

Want uit Betlehem komt de leider

van Israël. Hij zal zorgen voor het

volk van God, zoals een herder voor

zijnschapenzorgt.»’

Toen liet Herodes de wijze mannen

in het geheim bij zich komen. Hij

wilde precies weten wanneer ze de

ster voor het eerst gezien hadden.

Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem

en zoek uit waar het kind precies

is. Als jullie hem gevonden hebben,

moet je dat aanmij komen vertellen.

Dan kan ik ook naar hem toe gaan

omhemteeren.’

Na het gesprek met Herodes gingen

de wijzen mannen op weg. En op-

eens was daar de ster weer die ze al

eerder gezien hadden. De ster wees

hun de weg. Hij bleef staan boven

hethuiswaarhetkindwas.

De wijze mannen gingen naar bin-

nen. Daar zagen ze het kind bij zijn

moeder Maria. Ze knielden voor

hem en eerden hem. Ze gaven hem

de dure geschenken die ze meege-

bracht hadden: goud, wierook en

mirre.

’s Nachts kregen de wijze mannen/-

magiërseendroom.

In de droom zei God tegen hen:

‘Jullie moeten niet teruggaan naar

Herodes.’

En dus gingen ze langs een andere

wegterugnaarhunland.

Woordje

Drie thema’s wil ik van deze zondag ont-

houden

*Het nieuwe kan uit een onver-

wachtehoekkomen.

De wijzen, of de magiërs kwamen

van ver! Het was vreemd volk voor

de mensen van Jeruzalem.“Het kan

toch niet dat die buitenlanders het

beter weten dan wij”.Deze sterren-

kijkers – heidenen, bijgelovigen -

vonden het toch de moeite om op

tocht te gaan. Zij eren Jezus als een

koning.De geleerden van ter plekke

wísten wel wat in de heilige boeken

stond,maardedenernietsmee.

Mensen reageren op een verschil-

lende manier op de komst van Je-

zus: hoopvol, enthousiast uitkij-

kend zoals de wijzen, afwijzend zo-

als Herodes, onverschillig zoals de

hogepriesters, die wel alles in de

Bijbel kunnen vinden, maar er niet

door bewogen worden. Copyright:

C.Leterme

‘En de wijzen gaan langs een andere weg

naar hun land terug. Wat is er dan veran-

derd? Niet de plaats waar ze wonen. Zelf

zijn ze veranderd, andere mensen gewor-

den. Waardoor ze hun bestaan nu hele-

maal anders bekijken en beleven.’

*Een tweede thema: engagement

kangepaardgaanmetvreugde.

DatleertonsDesmondTutu.

Hij was een Anglicaanse bisschop

in Kaapstad. Hij overleed in decem-

ber,op90jarigeleeftijd.

Vastberadenheid – gerechtigheid en

verzoening waren zijn drijfveren.

“Soms strijdbaar, soms zacht en

nooit bang”, zo wordt hij omschre-

ven.

Hij inspireerde veel mensen door

zijn medemenselijkheid en gevoel

voorhumor.

Apartheid noemde hij een gods-

lastering. Hij was voorzitter van

de waarheids- en verzoeningscom-

missie na de val van het Apartheids-

regime.

Hij eiste aandacht voor alle wanda-

den, zowel door zwarte als door wit-

temensen.

Tutu liet ook zijn teleurstelling

blijken dat het ANC (Afrikaans na-

tionaal Congres) zijn beloftes voor

een waardiger leven voor alle Zuid-

Afrikanen niet heeft waargemaakt.

Hij bleef spreken vanuit zijn blij-

moedige, religieus geïnspireerde,

grotehart.

Hij had het buitengewoon vermo-

gen om mensen samen te brengen.

Het Afrikaans begrip UBUNTU was

opzijnlijfgeschreven.

Voor ons vertaald: Je kunt niet zon-

der de ander. ‘Ik ben omdat wij

zijn’.

*Om iets nieuws te beginnen moet

jeoudedingenachterlaten.

Het derde thema, titel van de vie-

ring.

Ik weet niet wat voor jullie betekent

‘opnieuw beginnen’, een nieuwe

startnemen.

Soms kan je de stap naar een nieuwe

situatie voorbereiden. Iets bijleren,

raadvragen.

De vorige toestand bekijken en zien

watjeernogkanmeedoen.

Als je iets verwacht, moet je er zelf

moeitevoordoen.

Andere keren overvalt je iets

nieuws. Soms prettig, soms ambe-

tant.

Als het moment daar is, moet je ook

‘springen’.

Dandenkikaanhet lied:

‘Geef mij t’rug de ogen van een kind. Dat

ik zie wat is en mij toevertrouw en het

licht niet haat.’

Zegenwens/Opdracht

Dank de dag dat je het licht ontvin-

gen zegen die je zendtDank de we-

gen die je ging,de engelen, de men-

sen die je hebt gekend.Zie de toe-

komst als volkomen samenvloeien

met de stroom waarop je bent ge-

ënt.Moge je trouw zijn aan je dro-

men en aan je eeuwigheid in elk

moment.

HeinStufkens

Wie moet zwijgen zal gaan spreken

Wie moet zwijgen zal gaan spreken,

boventoonzalondergaan,

armen zullen breeduit lachen, rij-

kenleegenschuldigstaan.

Tronen, banken, macht en statie,

grofgeschut,dwingelandij,

winst uit nood, eer over lijken, al

diedingengaanvoorbij.

Wie zich met zijn eigen leven over-

geeftaandezedroom,

die zal mensen tegenkomen, last en

lijden, tegenstroom;

die zal leven, klein verborgen, soli-

dairenzondergrens;

die zal, weerloos, ooit nog worden

mensenbroeder, toekomstmens!

Mogen we elkaar tot zegen zijn en zegene

ons de Ene: Vader, zoon en Geest.

OM IETS NIEUWS TE BEGINNEN MOET JE OUDE DINGEN ACHTERLATEN

1 - staat voor uniciteit. De be-

langrijkste zin uit de joodse ge-

loofsbelijdenis is Luister Israël, de

HEER, onze God, de HEER is de eni-

ge! (Deuteronomium 6,4). Deze zin, op

een opgerold blaadje in een koker

aan de deurstijl gehangen, herin-

nert vrome joden dagelijks aan hun

afspraak om geen andere goden te

dienen. Het getal staat ook voor een-

heid en heelheid. In het evangelie

volgens Johannes (17,21) bidt Jezus

dat allen één mogen zijn zoals Gij in mij

zijt en ik in U.

2 - staat voor de tweevoudige

natuur van Christus, die tegelijk

helemaal mens is en helemaal God.

Het getal 2 brengt onderscheid aan:

hemel en aarde, lichaam en geest,

leven en dood, goed en kwaad. Het

vormt het begin van een gemeen-

schap: Waar 2 of 3 in mijn naam aan-

wezig zijn, daar ben ik in hun midden.

3 – staat voor de Drie-Eenheid.

Op iconen is Christus vaak afge-

beeld met wijs- en middelvinger

omhoog, terwijl de drie overige

vingers samengebracht worden om

de Drie-eenheid uit te drukken. Het

getal 3 komt 305 keer voor in de

Bijbel! Handelingen worden vaak 3

keer herhaald. De derde keer krijgt

het verhaal een wending. De derde

dag is ook een stijlfiguur die duidt

op een ommekeer of op voltooiing.

4 – staat voor het aantal evan-

gelisten, de windstreken. Het

hemelse Jeruzalem, beschreven in

de brieven van Paulus en in het

boek Openbaring, had de vorm van

een kubus. Net als het heilige der

heiligen in de tempel van Salomo.

Vieromvatalledimensies.

5 - Het getal 5 kan in christelij-

ke context verwijzen naar de 5 won-

den van Christus, de 5 boeken van

Mozes, de wonderbare spijziging

(door 5 broden en 2 vissen), de 5

wijze en de 5 dwaze dienstmeisjes

(2x5).

6 - staat voor inspanning

en onvolmaaktheid. In Exodus

krijgt de mens de opdracht op 6 da-

gen te werken en de 7de voor te be-

houden voor God. Daarmee wordt

verwezen naar het scheppingsver-

haal, waarin ook God 6 dagen werk-

te en de 7de uitrustte om te genie-

ten van al datmoois. 666 is in de Bij-

bel het getal van het Beest, de duivel

(Openbaring13,18).

7 - staat voor de 7de dag. De

dag waarop God zag dat zijn schep-

ping goed was, zelfs perfect. 7 staat

voor heelheid, dankbaarheid, rust

en harmonie. In het oude Israël

was elk 7de jaar een sabbatjaar. Dan

moest de grond onbewerkt blijven,

werden schulden kwijtgescholden

en kregen schuldslaven hun land

terug. Wat er vanzelf zou groeien,

was dat jaar voor de armen bestemd.

Om de 50 jaar (7x7+1) was er een Ju-

beljaar. Dan werd het land herver-

deeld. Scheefgegroeide verhoudin-

gen werden rechtgetrokken. Het ge-

tal 7 komt in de Bijbel 294 ((7x6)x7)

keervoor.

8 - het getal van blijdschap

en opstanding. Christus stond

op uit het graf op de 8ste dag na

zijn intrede in Jeruzalem. Dat gege-

ven wordt symbolisch uitgedrukt

in de achthoekige vorm van sommi-

gedoopvonten.

9 - staat voor volharding. Het ge-

tal wordt in de christelijke traditie

verbonden met de 9 dagen die de

leerlingen in gebed doorbrachten

in de aanloop naar Pinksteren. Niet

alleen voor Pinksteren, maar ook

in voorbereiding op andere feesten

of voor een speciale intentie kan

een noveen worden gehouden: 9 da-

gen van volgehouden gebed. No-

veenkaarsen zijn zo gemaakt dat ze

9 dagen en nachten onophoudelijk

kunnenblijvenbranden.

10 - Als som van 3 en 7 kan 10

niet anders dan volheid en per-

fectie aangeven. Elke vermenig-

vuldiging van 10 doet daar nog een

schepje bovenop. God gaf via Mozes

10 geboden als basis voor zijn part-

nerschap. De Goede Herder laat 99

schapen in de steek om het 100ste

terug te vinden. De getallensymbo-

liek benadrukt hoe belangrijk God

het vindt dat de kudde compleet is.

Als 5 broden en 2 vissen een menig-

te van 5.000 kunnen voeden, dan

staat 5.000 eigenlijk voor een einde-

lozemenigte.

11 – staat voor onvolkomen-

heid, afwezigheid. Na het ver-

raad van Judas blijven nog maar 11

apostelen over. Hun aantal wordt

zo snel mogelijk weer aangevuld tot

12 door toevoeging van de apostel

Matthias.

12 - wijst op voltalligheid. Tal-

rijke beeldspraak met dit getal sym-

boliseert de 12 stammen van Isra-

ël. Ook de 12 apostelen zijn met

z’n twaalven precies om de voltal-

ligheid van het volk te vertegen-

woordigen. In het boek Openbaring

komt het getal 12 ook voortdurend

voor waar het gaat over het verza-

melen van Gods volk vanaf de uit-

eindenderaardenaarJeruzalem.

40 - wordt verbonden met een

tijd van crisis, beproeving, boe-

tedoening, uitzuivering. Het

volk Israël dwaalde 40 jaar door de

woestijn. Jona verkondigt in Nine-

ve de boodschap dat God de stad zal

verwoesten na 40 dagen. En Jezus

trok na zijn doopsel 40 dagen de

woestijn in.

Lieve Wouters, gepubliceerd op www.-

kerknet.beop31december2021

KEN JIJ DE CHRISTELIJKE GETALLENSYMBOLIEK?



2021 was het vijfde warmste jaar

ooit

De voorbije zeven jaar waren de

warmstezevenjarenooit.

2021 gaat in als een jaar dat net iets

warmerwasdan2015en2018.

Samen zijn ze de ‘koelere’ jaren van

deafgelopenzevenjaar.

Dat blijkt uit metingen van Coper-

nicus, het Europese instituut dat

hetweer op aarde in de gaten houdt.

In 2021 was het 0,3 graden Celsius

warmer dan in de bekeken periode

van 1991 tot en met 2020, in verge-

lijking met de periode 1850-1900 lag

© Pixabay20

de temperatuur vorig jaar 1,1 tot 1,2

gradenhoger.

In Europa was het 0,1 graden Celsi-

us warmer dan het gemiddelde van

de periode van 1991 tot en met 2020.

Dat lijkt goed maar in die dertig

jaar tijd was het de warmste zomer

ooit in Europa. Met een Europees

temperatuurrecord van 48,8 gra-

den op Sicilie. Broeikasgassen zoals

methaan en CO2 zijn aanjagers van

de klimaatsverandering. Die blijven

toenemen. De strijd tegen methaan

was een belangrijk aandachtspunt

opdeklimaattopvanGlasgow.

(domi) Uit krant Het Nieuwsblad –Jom-

mekeskrant van 12 januari 2022.

Klimaatsverandering

100 % WOONRECHT

22 januari moest een Hart boven

Hard-dag worden met een woon-

parlement over een breed gedragen

nationaleactie ‘100%woonrecht’.

Corona maakt dat onmogelijk. Maar

we ontmoeten jullie wel graag in de

namiddag van 22 januari. Want we

laten de woonactie niet los. Integen-

deel. Immers, corona heeft de woon-

crisis nog verergerd, de toeganke-

lijkheid en betaalbaarheid van wo-

nen geraken helemaal in het ge-

drang.

We hebben een covidproof 4 stap-

penplanvoor100%woonrecht’

Stap een: op 22 januari (14-16 u.) ge-

venweonlinehetstartschot.

Je krijgt een duidelijk beeld van de

‘onzichtbare’wooncrisis.

Ook de Housing Action Day en

onze woonwerking in Brussel ko-

menaanbod.

En we kijken al even vooruit hoe we

de woonnood hoger op de politieke

agenda kunnen krijgen. Jullie sug-

gestieszijnwelkom!

Stap twee: woonwebinars in febru-

arienmaart

Met al thema’s, o.a. de toegankelijk-

heid (wachtlijsten, de nieuwe toe-

wijsregels sociale huur, discrimi-

natie …) en de nieuwe vormen van

woonactivisme.

Stapdrie:hetwoonparlement

Het brede woonveld houden we als-

nog live op zondag 27 maart in

Brussel, op onze Hart boven Hard-

dag, waarna we op straat aansluiten

bij de actie van de Europese ‘Hou-

sing Action Day’. 27 Maart wordt zo

de opstap naar de grote woonactie

vanhetnajaar.

Stapvier:hetorgelpunt

Organisaties, activisten en mensen

uit een waaier van sectoren bun-

delen de krachten in een natio-

naal evenement in het najaar voor

een alternatief woonverhaal: ‘100%

woonrecht!’

Dit stappenplan werken we de ko-

mende weken verder uit. Zin om

mee te werken met onze werkgroep

wonen? Geen een seintje via in-

fo@hartbovenhard.be. ‘

Schrijf nu in voor het online start-

moment

‘De onzichtbare wooncrisis’ op za-

terdag 22 januari 2022,om 14 uur.

www.hartbovenhard.be

KU Leuven verplicht onmiddellijk

FFP2-maskers bij mondelinge exa-

mens

De KU Leuven verstrengt de coron-

amaatregelen tijdens de examens.

Duizenden studenten zijn aan hun

examensbegonnen.

De examenroosters en examenvor-

men voor studenten gaan door

de stijgende cijfers niet wijzi-

gen, maar door de opmars van de

omikron-variant acht de universi-

teit het nodig om extra voorzorg-

maatregelentenemen.

Voor schriftelijke examens zullen

studenten een mondmasker moe-

ten dragen, net zoals dit al in de

universiteitsbibliotheken en –leer-

centraverplicht is.

Vanzelfsprekend zijn ook FFP2-

maskerstoegelaten.

Voor het afleggen van mondelin-

ge examens wordt een FFP2-masker

verplicht, zowel voor de docent die

het examen afneemt als voor de stu-

dent.

Studenten die ziek zijn of in qua-

rantaine moeten , zijn verzekerd

van een billijke regeling voor een

inhaalexamen.

Uit de tekst van (hsb) Krant Het Nieuws-

blad van 7 januari 2022

FFP2-MASKERS

4 FEDERATIE FRANDO

*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

Op vraag van de sprekers en over-

eenkomstig de richtlijnen van KU

Leuven werden geplande activitei-

tenvanUDLLuitgesteld.

De lezingen van het Tweede semes-

ter zullen in digitale vorm aangebo-

den worden, dus via rechtstreekse

streaming op dinsdagnamiddag om

14 uur, vanuit de studio in Meche-

len en achteraf ook te (her)bekijken

viadevideo’svandeopnames.

Als cursist hebt u toegang tot de di-

gitaleopname.

Het bestuur van UDLL heeft het

cursusgeld voor digitale toegang

tot de lezingen van het tweede se-

mester vastgelegd op 50 euro, wat

een bijdrage van minder dan 4 euro

perlezingbetekent.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

dig voor de 12 geplande lezingen.

Inloggen

Om in te loggen voor de livestrea-

mingkliktuopvolgendelink:

https://livestream.kuleuven.be/?pin=424113

De livestreaming start om 13.40 u

met de mededelingen en vanaf 14

u volgt dan de lezing. U kan uw

vragen voor de spreker per e-mail

sturen naar vragenudll@gmail.-

com.

Om de opname van de lezingen ach-

teraf (vanaf de dag na de lezing) te

bekijken klikt u op volgende link:

http://www.udllezingenap.be.

U geeft de volgende gegevens in:

Gebruikersnaam of e-mailadres -

Wachtwoord

enkliktdaarnaoplogin.

Overzicht lezingen tweede semester

2021-2022

UDLLDerdeLeeftijdLeuven

15 februari 2022 - Prof. Ilse Smets

Zal er nog (drinkbaar )water zijn

indetoekomst?

22 februari 2022 - Ir. Bart Van der Schue-

ren

3D Printing voor een betere en ge-

zonderewereld

01 maart 2022 - Ir. Marc De Block

Egypte: de bouw van de piramiden

alsbouwkundigekrachttoer

08 maart 2022 - Ir. Frank De Winne

Het Europese Exploratie Program-

ma–TerraeNovae

15 maart 2022 – Prof. Piet Desmet

Technologie van nu en straks voor

deuniversiteitvanmorgen.

Digitale transformatie in het on-

derwijs.

22 maart 2022 – Mevr. Sonia De Becker

Land- en tuinbouw: een sector van

strategischbelang

29 maart 2022 –Prof. Bénédicte Lemme-

lijn

En hoe en wat gelooft u dan nog, als

bijbelwetenschapper?

Eenbrooseneerlijkantwoord

*Paasvakantie – Geen lezingen op

05aprilen12april2022

19 april 2022 – Prof Bart Vermang

Innovaties in het aanwenden van

fotonenvandezon

26 april 2022 – De heer Alex Vanneste

Vlasindustrie: delocatie en reloca-

tie?

03 mei 2022 – Prof. Katlijne Van der Stig-

helen

Waarom houden wij zo van portret-

ten?

Van ‘kinderdoodtconterfeitsel’ tot

‘selfie’

10 mei 2022 – Prof. Tom Francart

Van geluid tot horen en verstaan –

degevolgenvanouderworden

17 mei 2022 – Prof. Jan Caeyers

Waarom en hoe schrijft men een

Beethoven-biografie?

Metvriendelijkegroeten

NamenshetbestuurvanUDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw Eigen Heerd Minderbroeder-

straat 5 - 3000 Leuven Tel: 016/32 40

01

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

De klassieke lijst van zeven wer-

ken van barmhartigheid geeft hou-

vast. En het is nog steeds nodig om

hongerigen te spijzen, dorstigen te

laven, naakten te kleden, vreemde-

lingen te herbergen, zieken te ver-

zorgen, gevangenen te bezoeken en

doden te begraven. Maar zijn er

ook nieuwe werken van barmhar-

tigheid?

De klassieke zeven werken van

barmhartigheid zijn ook voor van-

daag nog uiterst actueel. Als ik op

tv beelden van vluchtelingen zie,

realiseer ik me hoe verschrikkelijk

het is als je gebrek hebt aan een

dagelijkse maaltijd. Als ik kinderen

op blote voeten door de sneeuw zie

gaan, realiseer ik me hoe belangrijk

het is om te beschikken over warme

kleding en een dak boven het hoofd.

Natuurlijk heeft iedereen die ziek

is, ongeacht welk land en welke ver-

zekering, recht op verzorging en

geen enkel mens mag eenzaam ten

onder gaan aan gevangenschap. De

indringende beelden van de bootjes

op volle zee vertellen ons over ver-

latenheid, de mensonterende nood,

het anoniem in de golven verdwij-

nen van mensenlevens. Naast de be-

kende werken, heb ik gezocht naar

zeven werken van vandaag, als uit-

dagingvoorditnieuwejaar.

De angst geen ruimte geven

Als eerste hou ik een pleidooi te-

gen de angst. Laat je niet bang ma-

ken door de beelden van het jour-

naal. Ook niet als de regering fase

één, twee of drie afkondigt vanwege

terroristische dreiging. Laat je niet

inperken of gevangen zetten, waar-

door je niet meer in beweging komt.

Stil zijn

Hebdemoedomje tv eensuit te zet-

ten en een dagje offline te gaan. Dit

is mijn tweede pleidooi, het belang

van stilte. Geniet van de stilte, zo-

maar wat mijmeringen in je eigen

huis.

Langzaam leven

Ik komookop voor het langzame le-

ven. Loop eens wat minder gehaast

over straat. Wie weet is er iemand

in je buurt die openstaat voor een

praatje. Zeg in de lift eens wat aar-

digs tegen een van je buren. Wie

weet ontstaat er contact en gaat er

eennieuwewereldvoorjeopen.

Het initiatief nemen

Ook de band met familie en vrien-

den is belangrijk. Het kan jammer

zijn als je in de loop van de tijd som-

mige contacten verbeteren. Als vier-

de werk van barmhartigheid stel ik

daarom voor: neem eens een initi-

atief, waardoor je elkaar weer ont-

moet. Zoek naar een gelegenheid

om bij elkaar op verhaal te komen.

Plezier maken

Mijn vijfde daad van barmhartig-

heid heeft met plezier te maken.

Het leven kan zwaar zijn omdat er

nou eenmaal van alles moet gebeu-

ren. Zorg ervoor dat er naast al dit

moeten ook tijd is voor ontspan-

ning. Doe iets geks, ga op tapdans-

les, schilder een bloemstuk of ga

taartenbakken.

Kritisch consumeren

Mijn zesde werk gaat over macht

en verantwoordelijkheid. Als con-

sumenten kunnen wij het verschil

maken. Wees kritisch als je iets

koopt. Vraag je af onder welke om-

standigheden het gemaakt is. Reali-

seer je dat het product ooit op de af-

valbergterechtkankomen.

Bescheiden zijn

Mijn laatste pleidooi bewaar ik voor

een levenshouding van beschei-

denheid. Voordat je een oordeel uit-

spreekt: vraag je af hoe je aan je

informatie en je mening gekomen

bent. In onze wereld is waarheid een

broos product en een mening vaak

tesneluitgesproken.

Holkje van de Veer (dominicanes)

artikel overgenomen van de website ww-

w.catechesehuis.be

ZEVEN NIEUWE WERKEN VAN

BARMHARTIGHEID
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	Ik wens dat elke mens – klein of groot – en alle gezinnen in al hun verscheidenheid, altijd hoop en geloof blijven houden. Hoop dat je na elke val weer kunt opstaan. Geloof dat je daar sterker kan uitkomen.Geloof dat het samen beter is dan alleen. Hoop dat niemand nog sterft op zijn vlucht naar een beter leven. Geloof dat we daar blijvend kunnen aan werken.Hoop dat we zorg blijven dragen voor onze planeet. Geloof dat we zo een toekomst beloven aan onze kinderen/kleinkinderen.
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	OM IETS NIEUWS TE BEGINNEN MOET JE OUDE DINGEN ACHTERLATEN
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	Universiteit Derde Leeftijd Leuven
	

	ZEVEN NIEUWE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
	

	Klimaatsverandering
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