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Op vraag van deken Patrick Maervoet en

de zone Leuven werd Lieven Dries ge-

vraagd om na te denken wat de vasten voor

hem is.

Er staat geschreven: 'de mens leeft

nietvanbroodalleen’

De vasten is weer begonnen en dus

maken we even tijd om als christen

stil testaanbijhet leven.

Ook al lijkt in onze tijd de vasten

niet meer te bestaan, toch kan dit

een zinvolle periode zijn met een

nieuwe,actuele invulling.

Voor mij betekent dit: de zaken ver-

tragenenbewuster leven.

Even moet niets maar kan er veel.

Misschien denk je nu: “Was het

maarwaar”.

Ik probeer om de vele prikkels die

ik dagelijk krijg via sociale media,

GSM, mail,…, naast mij neer te leg-

gen. Even tijd maken dus, al is het

maar een kwartier of half uurtje per

dag, om te kijken wat er leeft in en

rondommij.

De Bijbeltekst van de eerste zon-

dag van de vasten is prachtig: “Je

leeft niet van brood alleen”. Hoe

vaak worden we niet verleid door

de dingen in het leven die zo veel

energie van ons vragen dat we onze

aandacht voor de belangrijke zaken

vergeten of niet meer zien. Maar het

kananders.

Zo kunnen we ontdekken wat de

boodschap van Jezus met ons doet.

We kunnen zijn levenswijsheden

oponsaf latenkomen.

Dat kan in de wekelijkse liturgie,

waar ik veel heb aan de hedendaagse

woorden die naast de oude en bete-

kenisvolle verhalen uit de bijbel ge-

plaatst worden. Maar ook daarbui-

ten kan een bijbelverhaal of andere

religieus geïnspireerde tekst of een

beeldof…mijaanspreken.

Ik vind inspiratie in één van de vele

gesprekken die ik mag voeren met

mensen. Dit gebeurt rechtstreeks in

mijn omgeving of in de pastorale

zone KesseLinde waar ik sinds de sa-

menwerking meer en meer mensen

echtheblerenkennen.

Ik kan genieten van een stilte mo-

mentineenlegekerk.

Of natuurlijk in de natuur waar je

in deze periode de eerste tekenen

zietvandenakendelente.

Daarnaast vind ik het belangrijk om

tijdtemakenvooranderen.

Vanuit de boodschap van Jezus staat

DIACONIE in onze Franciscuspa-

rochie en pastorale zone centraal.

Niet alleen het woord horen maar er

ook naar proberen te leven. Regel-

matig geprikkeld worden om daar

even bij stil te staan is dan ook be-

langrijk.

Dat bereiken is een doel en zeker

een uitdaging. Maar ik GELOOF er-

in. Het kan op een eenvoudige ma-

nier:

Ik neem de tijd voor een dagelijks

bezoek aan mijn vader in het rust-

huis. Samen brengen we een fijn

moment door en praten over de da-

gelijksedingenvanhet leven.

Daarnaast probeer ik iemand, die ik

al een tijd niet meer gezien of ge-

sproken heb, te bezoeken of te bel-

len.

Of iemand helpen die nood heeft

aan hulp: een boodschap of een

klusje doen. In onze Franciscuspa-

rochie hebben we aandacht voor de

mensen die het moeilijk hebben.

Sinds de advent koken we voor de

daklozen, die in onze stad, tijdens

de winter worden opgevangen. Ie-

der weekend tot 1 april zijn er en-

kele vrijwilligers die koken voor 12

mensen. Een warme maaltijd in een

koude tijd kan mensen de nodige

energie geven om door te gaan. Het

is fijn om te zien hoe dankbaar deze

mensen zijn wanneer ze kunnen

genieten van een eenvoudige war-

memaaltijd.

Dat is de vasten voor mij. Een pe-

riode waarin we in ons spreken

en doen ook daadwerkelijk Gods

woord uitstralen. Een periode waar-

in we ons steentje bijdragen aan

Gods’Rijk.

Voor de toekomst droom ik er-

van om nog meer in gesprek te

gaan rond de boodschap met ande-

ren (in de eigen gemeenschap of

in de zone). Daarnaast willen we

de boodschap Franciscaans vorm-

geven: zorg voor elkaar, voor de

natuur (ecologisch), onze contac-

ten verruimen naar de leefgemeen-

schap rond onze parochie/zone,

aandacht hebben voor mensen die

buiten de samenleving staan of ge-

zetworden,….

Maar gelukkig krijg ik ook tijd om

Lieven Dries

te groeien, om na te denken over

deze dromen en daden, 40 dagen

lang, 40 dagen om deze opdracht te

klaren en waar te maken of een fun-

dament te leggen om op verder te

bouwen. 40 dagen om een piepklein

zaadje te planten dat kan uitgroeien

toteengrotesterkeboom.

Ik wens je dan ook een zeer fijne, in-

spiratievolle en verhelderende vas-

tentoe.

LievenDries

Ik ben Lieven, pastoraal werker

voor de Sint-Franciscusgeloofsge-

meenschap op de Tiensesteenweg

te Leuven. Daarnaast ben ik aange-

steld als verantwoordelijke voor het

domein liturgie binnen de pastora-

le zone KesseLinde (7 parochies die

zich uitstrekken van Heverlee over

Kessel-LototLinden).

Ik deed mijn opleiding tot pastoraal

werker te Mechelen en volgde daar-

naast het theologische programma

aan het Hoger Instituut voor Gods-

dienstwetenschappenteLeuven.

Professioneel geef ik les aan twee

scholen in Mechelen: de Thomas

More Hogeschool verpleegkunde

en het volwassenonderwijs LBC.

Aan de hogeschool doceer ik aan

verpleegkundigen als voedingsdes-

kundige diëtist. En ik geef er ook

de lessen Religie, Zingeving en Le-

vensbeschouwing (RZL).

De mens leeft niet van brood alleen

FEDERATIE FRANDO
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"We leven in toenemende mate in een we-

reld waarin alles onderworpen is aan de

waarden van de markt. We raken het ge-

voel kwijt van de waarde die een object

of persoon in zichzelf draagt. Door altijd

langs de concrete werkelijkheid te kijken

en alleen na te denken over de mogelijke

marktwaarde, houden we ermee op te zien

wat daar eigenlijk is.

Een idee van het heilige houdt in dat je de

wereld als een geschenk ziet, als een uitda-

ging, en niet als iets dat je kunt bezitten

of manipuleren. Hoe meer we over de ma-

teriële wereld nadenken als een object dat

we kunnen uitruilen, hoe minder we zien

wat er is. “

Jef Wauters – Uit een intervieww

van Roman William, de gewezen

aartsbisschop van de Anglikaanse

kerk (Uit de misviering van 12 janu-

ari 2014)

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.

14/03 – 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-

middag:

04/03 18/03 – 01/04

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

*Nieuwe regeling contactpunten

senioreninspecteur

Aangezien het coronavirus ons

voorlopig nog in de greep houdt,

moeten we op zoek gaan naar een al-

ternatieve aanpak van activiteiten.

Wil je de senioreninspecteur op

korte termijn spreken?

Patricia is telefonisch bereikbaar

op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of

per e-mail naar pz.leuven.senioren@-

police.belgium.eu.

*Sociale voorzieningen

Met al je vragen daarover kan je elke

werkdag bij Seniorama terecht.

Ondersteuning en begeleiding in het cen-

trum.

De volgende voorzieningen gebeu-

ren op afspraak.

Neem vooraf telefonisch contact tel.

016 22 20 14.

*Digitaal fototoestel

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken.

Iedere woensdag. Inschrijven via

het onthaal tel. 016 22 20 14

vragen naar Rita of mail naar digi-

hulp@seniorama.be.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

*Hulp bij laptopgebruik

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd.

Je hebt bv. last met de opsommings-

tekens of de marges of met het ma-

ken van een tabel?

Hoe krijg je een pdf-document geo-

Jean-Luc De Graef en Patrica Van de Walle

Senioreninspecteurs van de Leuvense

politie © Seniorama

pend en afgedrukt?

Het lukt je niet je foto’s van je di-

gitaal fototoestel op je computer te

zetten?

Wat is het beste antivirusprogram-

ma?

De update, upgrade of back-up wil

niet lukken.

Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 1 uur individue-

le hulp krijgt: echt maatwerk.

We doen geen herstellingen van

hardware. Onze lesgevers komen

niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€ 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk:

tel. 016 22 20 14 of vragen naar Rita of

mail naar digihulp@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop en de voedingskabel mee te

brengen, eventueel ook de muis.

*GSM/smartphone, tablet (An-

droid), iPhone en iPad

Lukt het je niet om je gsm,

smartphone en/of tablet (Android),

iPhone en/of iPad vlot en efficiënt te

gebruiken? Dan kun je gedurende

een uur individuele hulp krijgen.

Neem contact op met het onthaal

van Seniorama om een afspraak te

maken:

tel. 016 22 20 14. Vragen naar Rita of

mail naar digihulp@seniorama.be

Je naam, telefoonnummer en e-

mailadres, merk en type van je toe-

stel opgeven en je vraag of probleem

zo goed mogelijke omschrijven.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Meebrengen: gsm, smartphone, ta-

blet, iPhone of iPad, toebehoren en

eventueel handleiding. Zorg ervoor

dat je toestel opgeladen is of breng

de oplader mee.

Activiteiten - Vanden Tymplestraat

35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

Contact Tel. 016 22 20 14
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SINT-FRANCISCUS

Woensdag 2 maart

Aswoensdag

Viering met Pastorale Zone in het

Don Boscocentrum om 20 u

Zondag 6 maart

1ste zo van de vasten

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 13 maart

2de zo van de vasten

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 maart

1ste zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 13 maart

2de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Hilde Pex

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

DON BOSCO

Aswoensdag 02 maart 2022

Viering met Pastorale Zone in het

Don Boscocentrum om 20 u.

Zondag 6 maart 2022 - om 10.30 u.

Zondag 13 maart 2022 - om 10.30 u.

Zondag 27 maart 2022 – om 10.30 u.

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

Jarenlang zeg je het zo vaak tegen

je kinderen dat het in hun oren

als achtergrondruis klinkt: dat ze

voorzichtig moeten zijn. Onder-

weg naar school of hobby, op kamp

met de scouts, op reis met vrienden,

op de hoge glijbaan en in het zwem-

bad. Je zegt het niet maar je denkt

het bij hun eerste stappen in de lief-

de, in het werkveld en als ze leren

autorijden.

Natuurlijk zijn ze meestal niet

voorzichtig genoeg. Ze vallen en

hebben pijn. Meestal komt dat weer

goed. Soms niet helemaal.

Met blutsen en builen worden ze

groot. Vasthouden kun je ze al lang

niet meer. Hen opvangen als ze val-

len nog af en toe. Maar gelukkig

zijn er anderen op wie ze kunnen

terugvallen.

Soms vind je dat ze het zoeken. Dat

ze te grote risico’s nemen. Je zegt

opnieuw nadrukkelijk dat ze voor-

zichtig moeten zijn. Ze knikken la-

chend, maar je ziet in hun ogen dat

het voor hen een Bokrijkuitspraak

is: grappig als herinnering, maar

niet meer echt relevant.

Je durft niet altijd te kijken naar

wat ze doen. Voorzichtig zijn ze al

lang niet meer, want ze zijn vele

malen sterker dan jij. En ze wanen

zich onkwetsbaar. Maar in gedach-

ten blijf je het zeggen. Ook al helpt

het niet. Want dat deed het nooit.

Mijn moeder zegt het soms nog,

als ik na een bezoek in het woon-

zorgcentrum weer naar huis ga.

Misschien is het gewoon esperan-

to voor ‘ik zie je graag’. Misschien

moeten we het dan maar blijven

zeggen, met zijn allen. Tegen beter

weten in. Zoals met alles dat ertoe

doet.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/wees-voorzichtig/)

gepubliceerd op 25 mei 2021

Wees voorzichtig

Met wat nog overblijft

van wat ooit

een groene tak van hoop was

worden we vandaag getekend

met een kruisje van as

dat ons verlangen naar

nieuw leven uitdrukt.

Antoon Vandeputte

Vandaag op woensdag 2 maart start

de vastenperiode met de aswoens-

dagviering.

We hebben er opnieuw voor geko-

zen om met de verschillende paro-

chies van onze Pastorale Zone Kes-

seLinde aswoensdag te vieren.

De werkgroep liturgie koos

de Don Boscokerk (Ortolanen-

straat, Kessel-Lo) als centrale

plaats om de viering te laten

doorgaan. De viering start om

20 uur. Van harte welkom om

samen de vasten te starten met

een moment van gebed.

ASWOENSDAGVIERING

in de kerk van Don-Bosco
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Voorheteerst inBelgië

Mis het niet!

Hoe kunnen wij vandaag de dag ge-

tuigen van de schat die ons geloof

is? Dat is de vraag die centraal staat

op het Missiecongres dat doorgaat

inmaart2022.

Jong of oud, gelovig of op zoek,

alleenstaand of getrouwd, aan het

werk of met pensioen, priester of re-

ligieus: iedereen is van harte wel-

kom voor dit weekend van ontmoe-

ting, gesprek en herbronning. Het

Missiecongres wil een bron van in-

spiratie zijn voor missionaire idee-

ën, met ruimte voor stilte en gebed

–voorontmoetingmetGod.

Het programma omvat niet alleen

panelgesprekken over maatschap-

pelijke kwesties, verfrissende work-

shops over bestaande initiatieven

en inspirerende sprekers die je zin

geven om zelf in actie te komen,

maar ook momenten van verbon-

denheid tijdens gebedswaken en

eucharistievieringen.

Praktisch:

Waar? Basiliek van Koekelberg in

Brussel

Wanneer? 18-19-20 maart. Deelne-

men voor één dag is ook mogelijk.

Logies? De parochies en vrijwilli-

gers van Brussel en omstreken bie-

den overnachtingsmogelijkheden

aan wie van ver komt (afhankelijk

vandecoronamaatregelen).

Voor kinderen en tieners is er op-

vang en een aangepast programma.

Bekijk het volledige programma en

blijf op de hoogte: www.congres-

mission.be

HET MISSIECONGRES
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DonBoscoparochieKessel-Lo

Viering van 6 februari 2022 – Licht-

mis

Viering opgesteld door Chris Wil-

locx

Welkom

Welkom op deze zondag waarop we

hetfeestvanLichtmisvieren.

Webiddensamen:

Gezegend het licht van deze morgen.Ge-

zegend ieder woord dat kracht geeft en

bezielt.Gezegend ieder van u, om wie je

bent,om wat ons samenbrengt,in naam

van wie wij noemen:Vader, Zoon en Geest.

Openingsgebed

God, Gij hebt het licht geschape-

nen de mens de opdracht gegeven

te wandelen in het Licht van uw

Woord.Zegen ons die zoeken naar

licht in de duisternis.Zegen ons als

wij deze kaars ontsteken, de kaars

die licht geeft aan onze gedachten,

onze vragen en gebeden in dit mo-

mentvansamenzijn.

*Paaskaarsaansteken

Mag dit licht teken zijn van ons

verlangen om uw licht en liefde uit

te stralenin ons eigen leven en dat

van anderentot welzijn van moeder

aardeenalhaarkinderen.Amen.

Lied: Wek mijn zachtheid om de

boodschap van het evangelie tot ons

telatenkomen.

Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is,

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat.

De toewijding van Jezus in de tem-

pel

Lezing: Lucas 2,22-35

© pixabay

Duiding:

Maria en Jozef gaan met hun zoon-

tje Jezus naar de tempel van Jeruza-

lem.

Daar begroeten Simeon en Han-

na het kind met veelbetekenende

woorden.

Ik wil me vandaag vooral richten op

defiguurvanSimeon.

Hem is geopenbaard dat hij niet zal

sterven voordat hij de Messias ge-

zienheeft.

Zijn beroemde lofzang:‘Nu laat u,

Heer, uw dienaar in vrede heengaan’, is

in de traditie opgevat als een soort

zwanenzang. De nieuwe bijbelver-

talingen en tekstschrijvers van lie-

deren spreken over ‘ vrijgekocht

worden’en‘vrijuit latengaan.

Hetzelfde woord wordt in het evan-

gelie van Lucas verderop gebruikt

ingenezingsverhalen:

een man met destructieve stemmen

in zijn hoofd wordt door Jezus be-

vrijdt, een kreupele vrouw wordt

losgemaakt en kan weer lopen, een

man met waterzucht wordt losge-

maaktenhijgeneest.

Dus, dat woord – losmaken – bete-

kent zoveel als: genezen, bevrijden,

verlossen. Het luidt juist het begin

vaneennieuwlevenin.

Simeon wordt een bode van de toe-

komst, hij opent ook ons zicht op

de toekomst.Hij is vol van verwach-

ting, van openheid en ontvanke-

lijkheid.DatmaaktdathijGod looft.

Hij spreekt de ouders toe en in het

bijzonder Maria, maar eerst zegent

hijhen.

Door wat hij zag kan Simeon vrij-

uit de weg van de hoop inslaan. De

wegvandehoop, die ookdewegvan

de vrede wordt genoemd, of de weg

van de geboden, of de weg van de

terugkeer naar God of de weg van

Godnaarons toe.Gaandeopdieweg

loopt Simeon vooruit op wat hij

heeft gezien, zal hij zich laten lei-

den, zijn koers laten bepalen door

hetvisioendathijkreeg.

De mens heeft alles gekregen om

van het leven een samen-leven te

maken. Als we voor elkaar zegen en

toekomst zijn, dan kunnen we zeg-

gen: ‘van jou medemens is mijn toe-

komst’. Maar ik hoop ook om zoals

Simeon in zijn lofzang te kunnen

zeggen: ‘ Van jou (God) is mijn toe-

komst’.

Voorbeden:

Dat er licht mag zijnLicht in onze

ogen:

dat we elkaar zullen zien, zo goed

alsnieuw.

Licht inonzeharten:

dat wij ruimte scheppen, plaats ma-

kenvoorvelen.

Licht inonzegedachten:

dat wij komen tot nadenken en eer-

lijkebesluiten.

Licht inonzehuizen:

dat wij er in vriendschap en gast-

vrijheidleven.

Moge er licht zijn in onze omgang:

dat we te zien zijn, niet verborgen

voorelkaar.

Lichtoponzewegen:

dat wij niet dwalen en elkaar tot

doolhofzijn.

Licht inalleuithoeken:

dat we nergens het kleine vergeten.

Lichtopdezeplaats

inHemdieeensgeroepenheeft:

’IkbenhetLichtderwereld.’

Dankgebed

Daterlichtmagkomen

Gij,diededuisternis

niet hebt laten heersen over de

mensen

maarhet lichthebtgeschapen

waarin zij elkaar konden zien en

liefhebben,

wij danken u, God.

Gij,diededuisternis

niet hebt laten heersen over het le-

ven

maarhet lichthebtgeschapen

waarin woorden of daden helder

werdenofduisterbleven,

wij danken u, God.

Gij,diededuisternis

niet hebt laten heersen over ons be-

staan

maarinJezusChristus ,

licht zijt geworden voor de hele we-

reld,

wij danken u, God.

Wij gedenken dat Hij ons nabij

blijft

alseenweldadiglicht

zodat we niet meer in duisternis

dwalen.

En wij bidden om zijn Geest

dat er licht mag komen over ons

spreken en zwijgen en over ons

doenenlaten;

dat er licht mag komen in onze we-

reld, licht van gerechtigheid en lief-

de zodat mensen en volken kleur-

rijkerwordenvoorelkaar;

dat er licht mag komen over uw

Kerk, uw huis op aarde, zodat ze

schijnen mag als een baken van

hoopenbeloftevoordewereld.

Communie:

Brood door handen gemaakt, door

handen gedeeld.Moge het delen van

dit brood ons hart versterken:dat

wij vol hoop meewerken aan een

nieuwe wereld waar brood en rech-

ten waardigheid en liefde is voor al

watleeft.

Muziek:

Luka Bloom - Don't Be Afraid Of

The Light That Shines... - YouTube

De Ierse bard Luka Bloom schreef in 2008

een heel mooi lied dat past bij deze bezin-

ning rond Lichtmis.

Rond 1 februari vierden de Kelten

het feest van Imbolc en de godin

Birgit.Het was een feest waaropmen

het vuur naar buiten bracht. Een

brandend wiel werd over de kale ak-

kers gerold. De aarde wordt in vuur

en vlam gezet zodat ze vruchtbaar

kanzijn.

Later werd dit jaarmoment opgeno-

men in het Ierse christendom als

St. Brigid’s day met als hoogtepunt

van het festival het Rooms-katho-

liekeMariaLichtmis.

In de koude winter komen we sa-

men.

We verwarmen onze harten en ge-

zichten in de hitte van de bran-

dende vlam.Wees niet bang van het

licht dat in jou schijnt.Zovelen le-

ven in de schaduw, terwijl er zo-

veel te geven is.Schitterende dro-

men wachten omaanhet licht te ko-

men.Wees niet bang van het licht

dat in jou schijnt.Laat het licht jou

de weg wijzen.Laat het licht jou bescher-

men.

Vanaf de tiende-elfde eeuw wijdden

mensen kaarsen met Maria-Licht-

mis . Gelovigen kregen sommige

kaarsen mee naar huis om hen te

behoeden voor onheil. Vandaar de

naamLichtmis.

Kaarsjesaanstekenenuitdelen

Slotgebed:

God van mensen, geef mij licht in

mijn handen om uit te delen,licht

in mijn ogen om een lach te ontlok-

ken,licht in mijn oren om uw stem

te vernemen, licht op mijn hoofd

om een teken te zijn,licht in mijn

lied om uw goedheid te eren,licht

in mijn tranen om mensen te troos-

ten,licht in mijn hart om een licht

vooranderentezijn.

Zegen:

Dat jij leven brengt overal waar je

zal komen, zoals een rivier vanuit

de bron leven geeft aan het land.

Dat er veel schoonheid op je weg

mag liggen en dat je daarbij telkens

de verwondering bewaart. Dat er ge-

noeg licht is in jou om de schaduw

toetelaten.

Dat jij op een dag ooit zelf mag we-

ten en ervaren dat God jouw naam

heeft geschreven in de palm van

zijnhand.

Kruisteken:

Zegenen we elkaar in naam van Va-

der,ZoonenGeest

VAN U IS DE TOEKOMST (Deel 2)

Op deze 'zesde zondag door het jaar'

isdeevangelielezing

van Lucas 6,17.20-26 voorzien.

Daaromdit:

Zaligsprekingenlied

Zaligzijdiearmzijnvangeest

Wanthunbehoorthetrijk

Verdrukt of uitgesloten zijn

In liefde hoort elk mens erbij

Zalig zij die zacht zijn van gemoed

DeHeerbeloofthunhetland.

Geduld en deemoed maken rijp

De vruchten van verbondenheid

Zaligzijdietreureninhunhart

Wantzijwordengetroost

Verlangen leeft in elke mens

Geen pijn, maar heil de diepste wens.

Zalig zij die hongeren en dorsten

Naargerechtigheid

De zorg dat niemand iets ontbreekt

Geeft kracht die zin aan ’t leven geeft

Zaligwiebarmhartigkanzijn

Barmhartigheid iszijndeel.

Wie met zijn hart een berm maakt

Vergevend bij de mensen waakt

Zalig zij die zuiver zijn van hart

WantGodisvoorhenlicht

Als mensen openhartig zijn

Kan ’t leven levengevend zijn

Zaligzijdievredestichterszijn

Wantzijzijnkinderengods

De onrust die ons groeiend maakt

Een mens die ’t zoeken met ons draagt

Zalig die vervolging om mij lijden

Dehemelbehoorthentoe

Verbittering voert naar de dood

Breng vreugde aan de mens in nood.

En van Jos Vermeulen kregen we

eentip:eentekstvanzijnbroer.

Tweeduizendtweeëntwintig

De tijd zit niet zo goed in zijn he-

den…

Wat mag weer wel? Wat mag niet?

Wat wil morgen? Wat wou het ver-

leden?

Ligthoopnoginhetverschiet?

Alsmaar versnellen. Dan tóch weer

trager?

Maggisterenmorgenzijn?

Wie antwoordt wàt dan? Wat wil de

vrager?

Wiezeteenpuntaandelijn?

Wat sluit opnieuw de kring van

verbanden?

Waarlaatdetroosthetschrale?

De vragen mogen nu langzaam

landen

Bij het gewone … bij het normale.

LukVermeulen

DON BOSCO –TUSSENTIJDSE ZONDAG



*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

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.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

digvoordelezingen.

Inloggen

Om in te loggen voor de livestrea-

mingkliktuopvolgendelink:

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

Delivestreamingstartom13.40u

metdemededelingenenvanaf14u

volgtdandelezing.Ukanuwvragen

voordesprekerpere-mailsturen

naarvragenudl@gmail.com

Om de opname van de lezingen ach-

teraf (vanaf de dag na de lezing) te

bekijken klikt u: http://www.udlle-

zingenap.be

U geeft de volgende gegevens in:

Gebruikersnaam of e-mailadres -

Wachtwoord

enkliktdaarnaoplogin.

Lezingen tweede semester 2021-

2022-Maart

UDLLDerdeLeeftijdLeuven

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

Metvriendelijkegroeten

NamenshetbestuurvanUDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde

Leeftijd Leuven

Leuven – Leerlingen uit zes Leuven-

se basisscholen krijgen, acht we-

ken, per week een gezonde maaltijd

of tussendoortje op school. Samen

met partner Rikolto zal het stadbe-

stuur na de proefperiode bekijken

hoe gezonde maaltijden te blijven

aanbieden.

Rikolto en School 2030 lanceer-

den in de herfst een projectoproep

GoodFood@school.

Het stadsbestuur is te vinden voor

de projecten van de verschillende

scholen.

Schepen Lalynn Wadera deelt ook soep uit aan de leerlingen © Het Nieuwsblad

“We werken al verschillende jaren

samen met Rikolto rond gezonde en

duurzame voeding in de Leuvense

scholen”, zegt schepen van Onder-

wijs Lalynn Wadera. “Goed eten op

school draagt bij aan betere school-

prestaties, minder schooluitval en

een gezondere leefstijl. We willen

de maaltijden ook betaalbaar hou-

den voor de meest kwetsbare leer-

lingen.”

Uit de tekst van (mdt) Het Nieuwsblad -

11 februari 2022.

Gezonde maaltijd op school

Het is op zichzelf een van de meest ver-

wonderlijke en bevreemdende gegevens uit

de geschiedenis, hoeveel agressie het ver-

schijnen van wat 'anders' is heeft kunnen

oproepen.

Het wordt onmiddellijk als bedreiging ge-

voeld, hoe gering het gebied ook is waarop

het zich laat gelden.

C.Verhoeven

Kalenderblaadje

4 FEDERATIE FRANDO

Patroonsfeestop2februari2022

Traditiegetrouw viert de univer-

siteit haar jaarlijkse Patroonfeest

naar aanleiding van Onze-Lieve-

Vrouw-Lichtmis en reiken we ere-

doctoratenuit.

Dit jaar ging het om een bijzonde-

re, dubbele viering, waarbij zowel

de eredoctores van 2021 als die van

2022gehuldigdwerden.

Je kan meer over hen te weten ko-

men.

KULeuven Patron Saints Day/Pa-

troonsfeest2022

https://www.kuleuven.be/

In vorig parochieblad kwam je meer

te weten over de eredoctores van

© kuleuven

2022.

Nu hebben we het over de eredocto-

resvan2021.

*EREDOKTORES2021

EredoctorZhenamBao

Eentweedehuidvolelectronica

EredoctorHansClevers

Gekweekte mini-orgaantjes, een

groeiendsuccesverhaal

EredoctorBrunoLatour

“Wetenschappers zijn onze part-

ners ineenoverlevingsstrijd.”

EredoctorKateRaworth

Studenten kunnen haar donuteco-

nomiewelsmaken

EredoctorJimmyVolmink

De toekomst van de Zuid-Afrikaan-

segezondheidszorg

KULeuven

Dienst Fondsenwerving en Alum-

nirelaties

Minderbroederstraat .5bus5020

3000Leuven–België

IBANBE45734019417789

fondsenwerving@kuleuven.be

@KU Leuven-Hoger onderwijs en

universiteit

www.kuleuven.be/patroonsfeest

KU LEUVEN - EREDOCTORES

Wereldvredesvlam

In oktober 2015 huldigde de ge-

meente Holsbeek haar “Monument

for a dove” (Monument voor een

duif) in. Dit kunstwerk van de hand

van Daan Theys herbergt de We-

reldvredesvlam.

Geschiedenis

Onder impuls van Jozef Vuerin-

ckx, inwoner van Sint-Pieters-Ro-

de, en van de Oud-strijdersbond

van Sint-Pieters-Rode gaf de Neder-

landse gemeente Cadzand (Zeeland)

de Vredesvlam door aan Holsbeek.

Hierdoor maakt Holsbeek deel uit

vaneenwereldwijdnetwerk.

In 1999 staken immers enkele vre-

desactivisten op elk continent een

vredesvlam aan, om ze samen te

brengen in Wales (Bangor) tot één

World Peace Flame. De Vredesvlam

is een symbool voor eenheid en we-

reldvrede. Vanuit Wales en de nieu-

we standplaatsen verspreidt de vre-

desvlam zich vervolgens over de

hele wereld. En zo sinds 2015 ook in

Holsbeek.

Het is dan ook ons doel om men-

sen te inspireren en te laten erva-

ren dat iedereen een belangrijke rol

speelt in het bereiken van vrede op

aarde. Vrede in je gezin, dorp, land,

dehelewereld.

Monument

Je vindt dit monument op de Lange-

straat in Sint-Pieters-Rode, dicht bij

het kruispunt met de Houwaartse-

baan. Het is een idyllische stilteplek

geworden waar veel fietsers en wan-

delaars rust vinden terwijl ze een

blik kunnen werpen op elke deel-

gemeente van Holsbeek. Je wordt er

op een prachtig panoramisch ver-

gezicht getrakteerd tot in Mechelen

metdeSint-Romboutstoren.

Over het monument vertelt Daan

Theys: “Het was alvast een monni-

kenwerkje om het kunstwerk klaar

te krijgen. Het geraamte bekleedde

ik met niet minder dan 1.900 stalen

plaatjes, die zoals de schubben van

een gordeldier over elkaar geplaatst

werden. Het kunstwerk heeft als ti-

tel 'Monument for a dove' gekre-

gen, want bovenop blinkt er ook

een duif. Onder de boog bevinden

zich dan weer twee banken en een

kogelvormige zuil waarin de vlam

een plaats kreeg, zodat je als het

ware rond een kampvuur bij de

vlam kan gaan zitten om tot rust te

komen. De ijzerzandsteenkleur is

dan weer een knipoog naar onze re-

gio.”Daan construeerde het monu-

ment bij zijn atelier. Het werd met

tractor en kar over veldwegen naar

de plaats op de Langestraat gereden.

Sindsdien is het een baken en refe-

rentiepunt geworden voor velen.

Vredesweek

Sinds de oprichting van het monu-

ment organiseert de gemeente sa-

men met een groep vrijwilligers

van de Wereldvredesvlam en van

de Gemeentelijke Raad voor Ont-

wikkelingssamenwerking elk jaar

een vredesweek om zo de vre-

de op elk niveau onder de aan-

dacht te brengen.Concerten, lezin-

gen, wandelingen, stiltemomenten

brengen dan mensen bij elkaar en

nodigen hen uit om samen vrede te

maken.

Vredesboom

In 2018 werd er op de plaats van

de Vredesvlam een vredesboom, een

winterlinde, geplant. De gemeen-

te ging daarmee in op de vraag

van Agentschap Natuur en Bos

en Agentschap Onroerend Erfgoed

van de Vlaamse overheid om een

boom te planten ter herdenking van

het einde van de Eerste Wereldoor-

log. De gemeente Holsbeek enga-

geert zich om deze boom te laten

groeien als een levend vredesmo-

nument.

De groendienst van de gemeente

Holsbeek zorgt voor het onder-

houd van het monument en het ter-

reinerrond.

Meer informatie over de World Pea-

ce Flame vind je op https://ww-

w.worldpeaceflame.org/

Wereldvredesvlam
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