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Vreemdelingen buiten

Wij zijn allen broeders
verschillig blijven toekijken”. Deze
encycliek appelleert ons op onze
verantwoordelijkheid voor de zorg
van de schepping én ons eigen dagdagelijks handelen. Er klinkt een
kritische stem door naar de hele samenleving toe, en tegelijk een oproep tot kritische reflectie binnen
de eigen kerk. Vergeving is een van
de belangrijke hefbomen om deze
ontwikkelingen mogelijk te maken.

Met zijn nieuwe encycliek geeft
paus Franciscus ons het derde deel
van een drieluik, geïnspireerd door
Franciscus van Assisi.
1. Evangelii Gaudium: De vreugde
van het evangelie
2. Laudato Si’: Wees geprezen (gebaseerd op het zonnelied van Franciscus van Assisi over de zorg voor de
aarde)
3. Fratelli tutti: We zijn allen broeders
Vijf voor twaalf
De paus legt de hedendaagse maatschappelijke en politieke problemen op de uitdagingen van het
evangelie. Franciscus van Assisi is
opnieuw een belangrijke inspirator bij het schrijven van deze encycliek. Ook Martin Luther King,
Desmond Tutu en Mahatma Mohandes Gandhi inspireren paus
Franciscus.
Bisschop Luc Van Looy werkt
aan de Nederlandse vertaling. Hij
noemt het een encycliek over universele broederlijkheid en vriendschap. Het is tevens een aanklacht
over de slechte ontwikkeling van
sociale relaties tussen leeftijden,
tussen culturen, tussen politieke
systemen.
Paus Franciscus kaart de wereldwijde problemen aan die hem zorgen
baren: de wegwerpcultuur, de toenemende polarisatie, het individualisme, de markteconomie die gebaseerd is op maximale winst, de cultuur van verspilling, racisme, armoede, het bouwen van muren.

Antwoord
De huidige ontwikkelingen stevenen af op een wereldwijde ramp. De
Covid-19 pandemie legt deze ontwikkeling in een spoedtempo bloot.
Groeiende onverdraagzaamheid, de
roofbouw op moeder aarde, snelle
ontwikkelingen die niet of onvoldoende ethisch getoetst worden.
De paus roept consequent op tot
dialoog en ontmoeting. Rechtvaardigheid, verzoening, waarheid,
vrede en barmhartigheid krijgen
elk hun plaats. Als vredesbeweging
kunnen we deze ontwikkelingen
alleen maar toejuichen.
Naar het nieuwe normaal? Neen,
wel naar het normaal van Gods
droom, een droom die staat voor
universele broeder- en zusterschap. Een wereldwijde gemeenschap waar mensen respectvol omgaan met elkaar, waar mensen diversiteit zien als een verrijking.
Een ruimte waar verwondering en
heling van de schepping gebeurt,
en waar onderlinge verbondenheid
en wederkerigheid beleefd wordt.
Appel
Paus Franciscus ondertekende de
encycliek in Assisi in de vooravond
van 3 oktober. Een gebaar dat direct
verwijst naar Franciscus van Assisi en uitnodigt elke gelovige en andersgelovige in deze wereld te zien
en tegemoet te gaan als echte broeders en zusters.
Een frisse wind waardoor aangegeven wordt: “Jullie kunnen niet on-

Interreligieuze dialoog
Kenmerkend voor deze paus is de
relatie die hij aangaat met andersgelovigen. De encycliek is gegroeid
uit een mooi symbolisch gebaar: de
ontmoeting met grootimam Ahmad
Al-Tayyeb van Abu Dhabi in februari 2019, zoals Laudato Si’ voortborduurde op de ontmoetingen met patriarch Bartholomaios.
Wie is de naaste?
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan wordt als leidraad genomen voor ons eigen handelen. Dit
verhaal stelt het zeer duidelijk: aan
wiens kant sta je? Sta je aan de kant
van de drie mensen die met een
boogje omheen de gekwetste, gewonde man langs de weg lopen, of
ga je in de schoenen van de Barmhartige Samaritaan staan die geraakt
is door het onrecht dat de gewonde langs de weg is overkomen? Hier
vind je de sleutel voor een ommekeer, voor het inslaan van andere
wegen die broeder- en zusterschap
tot ontwikkeling brengen.
Rik Beernaert,
coördinator vredesspiritualiteit
www.paxchristi.be

Op een keer, het was enkele dagen
voor Kerstmis, schilderden drie
mannen op een muur: ‘Vreemdelingen buiten!’
Wat later kon je in de kleine stad
horen: ‘Kom. Nu is het genoeg. Wij
doen wat op de muur staat. Wij zijn
weg!’

pijten die naar Teheran wilden.
De stookolie en de benzine vormden beken en vloeiden naar SaudiArabië en Koeweit.
Auto’s vielen uit elkaar: wat uit
aluminium gemaakt was, trok naar
Rusland, het koper trok naar Zimbabwe, het ijzer naar Brazilië, de
rubberen onderdelen naar Congo.

Eerst kwamen de pakjes cacao naar
buiten, dan de chocolade en de pralines in hun kerstverpakking. Zij
wilden naar Ghana en West-Afrika.
De koffie volgde. De ananas en de
bananen kropen uit hun kisten.
Ook de druiven uit Zuid-Afrika. De
peperkoek en de koekjes twijfelden.
Want zij zijn gemaakt van meel
in België, maar kregen hun pittige
smaak van kaneel uit India. Japanse
computerspelletjes trokken in lange rijen naar het Oosten.

Na drie dagen herinnerde er niets
meer nog aan vreemdelingen.
Omdat het bijna Kerstmis was, zongen de mensen Stille Nacht, maar
dan heel stil omdat het eigenlijk een
Oostenrijks liedje is.
Maar één stel was gebleven:
Maria, Jozef en hun zoontje, Jezus.
‘Wij blijven,’ zei Maria, ‘want als
wij ook nog weggaan, wie zal er dan
nog de weg naar de menselijkheid
kunnen wijzen?’

In de lucht zag men kalkoenen terug naar Engeland vliegen, en ta-

Chantal Leterme
uit ‘Een parel voor elke dag’

Iedere minuut die je boos bent
verlies je 60 seconden geluk
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VIERINGEN
SINT-FRANCISCUS
Kerstvieringen
Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing
geen (advents- en kerst-)vieringen
aanbieden. Van zodra de vieringen
terug plaats mogen vinden zullen
wij jullie verwittigen via de mail en
de valve aan de kerk.
Wel zullen wij iedere zondag een
bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de
afgelopen weken deden. Ken je iemand die ook een bezinning wil
ontvangen dan kan je altijd hun
mailadres achterlaten bij
Lieven.Dries@telenet.be
Voor Kerstdag willen we graag een
viering aanbieden via internet. Tijdens deze viering willen we kerstwensen doorgeven aan elkaar. Heb
je een korte wens laat ze ons dan
zeker weten op bovenstaand mailadres tegen 20 december (in de mededeling schrijf je dan: Kerstwens
internetviering).
De werkgroep liturgie
SINT-ANTONIUS
Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.
DON BOSCO
Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.
De werkgroep liturgie bezorgt de
teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.
Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.
Zondag 20 december 2020
Vierde zondag van de Advent
Viering opgesteld door: Ingrid Wezemael en Majo Werrebrouck
Vrijdag 25 december 2020
Kerstsmis
Viering opgesteld door: Chris Willox en Hermien Den Tandt
In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan
voorlopig geen vieringen meer
door.

Denk aan mij terug
Voor jou papa, ging het sterven niet ineens. Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.
Op zaterdag 28 november 2020 namen we in de Sint-Franciscusparochiekerk Heverlee afscheid van de
heer Léo Amoës, weduwnaar van
José Cartois, gepensioneerd technisch directeur Bizerba NV, eerste
prijs van België Accordeon 1956, geboren in Chapelle-lez-Herlaimont
op 19 maart 1939 en overleden op
21 november 2020 in Leuven in
het Heilig Hartziekenhuis, voorzien van het Ziekensacrament en
gesteund door de gebeden.
We hadden jullie graag bij dit afscheid ontmoet, maar gezien de
maatregelen had de begrafenisdienst plaats in intieme kring.
De
Sint-Franciscusgemeenschap
zal hem gedenken in de viering van

Léo Amoës
Allerheiligen op 1 november 2021
Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

De lezingen Universiteit Derde
Leeftijd Leuven gaan, omwille van
het risico op besmetting met het Cocid-19 virus, niet door in de aula
Pieter De Somer.
middag plaats. Aanvang 14 u.

De lezingen van het eerste semester zullen uitsluitend digitaal beschikbaar zijn voor de cursisten
van het Algemeen programma en
van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020.
De lezingen vinden elke dinsdag-

Een jaarabonnement voor 2021
komt op slechts 40 euro, over te
schrijven op
Federatie Frando - Editienummer

4330
BE65 7360 4731 0196 van PZK
–PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO.
Mededeling: K&L 2021 Federatie
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Kalenderblaadje
De ware aanwezigheid heeft die weldoende invloed dat we er telkens
voor terugdeinzen een besluit te
nemen dat ons eigen leven of dat
van een ander mens vernedert of

ontbindt, maar ze zet ons wel ertoe
aan beslissingen te nemen om het
eigen leven en dat van anderen omhoog te voeren.
J. Baers

Advent
Bidden wij voor onze bejaarde
mede mensen, die de woestijn van
het alleen zijn in het woonzorgcentrum opgedrongen krijgen.
Voor hen die achter blijven die worstelen met de vraag: God, is mijn leven zinvol geweest?
Bidden wij voor allen, die met de
inzet van hun leven, dokters en
zorgverstrekkers in onze ziekenhuizen, een teken zijn dat het anders kan in onze wereld.
Dat zij volhouden en ook wij bereid
zijn tot ommekeer.
Bidden wij voor hen die reeds een
lange tocht hebben afgelegd; voor
ouderen en bejaarden, door het leven gerijpt. Dat zij zich niet opsluiten in hun eigen kleine kring,
maar met hun levenservaring en relativeringsvermogen onze samenleving van dienst blijven.
En zo getuigen in woord en daad

van de Onnoembare en Nabije die
zo naar mensen toekomt.
Advent: tijd van verwachting
Ik verwacht dat er in deze wereld
overal mensen zijn die geen vrede
nemen met ’ieder voor zich’.
Ik verwacht dat ze onvermoeibaar,
met blote handen het gevecht aangaan tegen het genadeloze van de
onverschilligheid.
Ik verwacht dat ze stromen van mededogen in beweging brengen.
Ik verwacht dat zij, betrokken
en begeesterd, de godsverwachting
van machtelozen beantwoorden.
Ik verwacht dat wij dat zijn die zo’n
kracht ontbinden.
Lichtmensen, staande, niet verborgen in de schemering van deze tijd.
(Kris Gelaude.)
Uit de (digitale) Franciscusviering 2e zo
van de Advent

DE NACHT IS HET DONKERST
EVEN VOOR DE DAG BEGINT

Derde Leeftijd Leuven

Tot eind 2020 zullen ze op het
voorziene tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen) en digitaal kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze
tevens (her)bekeken worden.
UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of
smart-TV.

Sluit je weer bij ons aan?
We zien u graag op onze lijst terug!

Opgelet: Kerstvakantie - Geen lezing op de dinsdagen 22 en 29 december 2020
Dinsdag 05 januari 2021
Em. Prof. Ignace Bossuyt: De Symphonie fantastique (1930) van Hector
Berlioz, een muzikale autobiografie
Universiteit Derde Leeftijd Leuven
vzw
Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/32 40 01
udll@kuleuven.be

Sinds zijn aantreden in 2013 weet
paus Franciscus met eenvoudige
woorden de harten te raken. Bij
uitgeverij Lannoo verscheen een
bloemlezing van korte citaten die
zijn geselecteerd uit algemene audiënties, apostolische exhortaties,
homilies en ook Twitter-berichten.
De nacht is het donkerst even voor
de dag begint is de titel van een
boekje met honderden citaten, onverdeeld in vijf categorieën: crisis,
moed, verbondenheid, geloof en
kansen. Hoop is de rode draad doorheen het boek. We plukten er enkele voorbeelden uit:
- Dat is de uitdaging: het origineel
van het leven vinden, geen kopie.
- Wanneer iemand tot ons hart
spreekt, houdt de eenzaamheid op.

- Hoop is een deugd waaraan elke
dag gewerkt moet worden. Dromen
is de deur openen voor de toekomst.
- Hoeveel mensen met een beperking en lijdende mensen staan opnieuw open voor het leven, zodra
ze ontdekken dat ze bemind worden? En hoeveel liefde kan uit een
hart komen dankzij de therapie van
de glimlach?
- Er bestaat een oude regel voor pelgrims die zegt dat de echte pelgrim
op het ritme van de traagste moet
gaan.
- In onze dagen rennen en werken we veel. We zetten ons in voor
veel dingen, maar lopen het risico
’s avonds moe en met een bezwaarde
ziel aan te komen, zoals een schip
vol goederen dat na een vermoeiende reis terugkeert naar de haven met
de wens om alleen aan te meren de
lichten uit te doen.
- Jezus is de glimlach van God.
- Het gezin is de plaats waar we een
naam krijgen.
- Jezus volgen is geen beleefd protocol dat nageleefd moet worden,
maar een uittocht die beleefd moet
worden. Het boek is te koop bij Lannoo voor de prijs van €12,50
De nacht is het donkerst even voor
de dag begint, samengesteld door
Tom Zwaenepoel, Lannoo, 108 blz,
€12,50
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OM HART EN HANDEN VOOR ELKAAR (Deel 2)
Het voornaamste gebod?
Om hart en handen voor elkaar
wordt elke mens geboren
Ex. 22,20-26, Mt. 22,34-40
Openingslied: “Vrede voor jou…”
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen; vergeving, nieuwe moed voor jou en
iedereen!
Niemand komt hier vrij van het
kwade, niemand gaat hier straks
weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te
klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van
elkaar!
Lezing 1 uit het boek Exodus 22,
20-26
Lezing 2 uit het evangelie volgens
Mattheus 22, 34-40
Zorg voor de anderen is dat ook
zelfzorg? – Ingrid
Een goede zelfzorg, daarmee begint alles toch, maar daarin zit meteen tegelijk behoefte aan veiligheid,
aandacht, respect, waardering, liefde en zin die anderen je moeten of
kunnen bieden.
En doe je dit alleen voor God of doe
je die naastenliefde uiteindelijk allemaal om het goede gevoel vanbinnen. Ben je dan onzelfzuchtig?

En wat als iemand niet het goede
maar het kwade wil?
Sommige filosofen zeggen dat
we onverbeterlijke egoïsten zijn.
Homo homini lupus? Zijn we een
wolf voor elkaar?
En wat met de filosofie van het sociaal darwinisme met het recht van
de sterkste? Of is dat allemaal pseudowetenschap in dienst van het kapitalisme en zijn we eigenlijk als
mens geen concurrenten maar supersamenwerkers?
En hangt ons geluk niet vooral af
van de kwaliteit van onze sociale
relaties? Iets wat we vooral merken
in deze tijd van de coronapandemie
waardoor we zwaar op de proef worden gesteld wat het inperken van
onze dierbare relaties aangaat.
En vandaag zien we ook welke
macht we hebben als we samenwerken en de zware gevolgen als we
dat niet doen. Is de coronacrisis een
oefening in samenwerking om zo
weinig mogelijk slachtoffers te maken om straks de klimaatcrisis aan
te kunnen? Een erg moeilijke oefening.

niel Batson stelde in experimenten
vast dat theologiestudenten niet behulpzamer zijn dan andere mensen. Maar volgens Matthieu Ricard
kan de mens zich wel trainen in
barmhartigheid onder meer door
meditatie.
Vier weken lang, 20 minuten per
dag mediteren op barmhartigheid
en vriendelijkheid zorgt al voor
een structurele verandering in de
hersenen (MRI-scans) tegenover de
controlegroep. Dat is slechts 20 minuten per dag, vier weken lang.
Zelfs bij kleuters -- de psychiater Richard Davidson heeft dat in Madison gedaan. Een 8-weeks programma: dankbaarheid, liefde/zachtaardigheid, aandachtig ademen. Je zou
zeggen: "Het zijn maar kleuters."
Na acht weken zie je heel wat verschil in de hersenscans. Daarna
volgt de ultieme wetenschappelijke
toets, de stickertoets. Van tevoren
noteer je wie hun beste vriend(in)
in de klas is, hun minst favoriete
persoon, een onbekend kind en het
zieke kind en dan moeten ze stickers gaan uitdelen. Vóór het mediteren gaven ze de meeste stickers aan
hun beste vriend(in). Vier, vijf jaar
oud, 20 minuten driemaal per week.
Na het mediteren was er geen discriminatie meer: evenveel stickers
voor hun beste vriend als voor het
minst favoriete kind.

Als je niet gelooft in de God van Jezus kan je toch ook zin vinden in
de naastenliefde en de zorg voor de
andere? Als we over het muurtje kijken, zien we dat naastenliefde door
heel wat grote religies, ook in het
boeddhisme, geprezen wordt. Het
komt zelfs voor bij enkele Chinese
wijsgeren uit de 5e eeuw v.Chr. en
natuurlijk ook in het hedendaagse
humanisme.

Waar vinden we meer hoop en inspiratie?
Christenen zitten boordevol inspiratie in contemplatie en meditatie.
We blijven dromen van een Rijk
Gods, maar vandaag wil ik ook
graag eens bij de wetenschap en de
boeddhisten kijken, en wel bij Matthieu Ricard, een Franse boeddhistische monnik. Hij studeerde moleculaire biologie en liet de veranderingen in zijn brein onderzoeken bij meditatie door MRI-scans. Hij
heeft 120 uren in een scan-apparaat
doorgebracht. Dat gebeurde onder
meer bij Tania Singer, een Duitse neurowetenschapper en psycholoog. Ze schreven samen een boek
over barmhartige economie “Mitgefühl in der Wirtschaft 2015”.
Beiden konden aantonen dat een
zorgzame economie die de ongelijkheid tussen mensen heelt en de planeet niet leegrooft, mogelijk is.

Doen we die naastenliefde dan allemaal alleen maar voor het goede gevoel?

Je wordt helaas niet altruïstischer
van het lezen van het verhaal van
de “Barmhartige Samaritaan”. Da-

Wat kunnen we op een globaal niveau doen?
Er kunnen drie dingen gebeuren zegt de boeddhistische monnik
Matthieu Ricard:
1. Samenwerking verbeteren.
Meewerkend leren op school
in plaats van competitief leren.
Onvoorwaardelijke samenwerking
binnen bedrijven - er kan concurrentie tussen bedrijven zijn, maar

Op het einde van het laatste schooljaar kreeg Stella, zonder dat ze was
ingelicht, een mooi afscheidsfeest:
“De nieuwe directrice van de kleuterafdeling had daar voor gezorgd.

Op het feest droegen de leerlingen
van elke klas een t-shirt met telkens
een andere kleur van de regenboog.
Het cultureel centrum van Bierbeek was afgehuurd en de klassen
hadden een toneelstuk voorbereid

niet binnen bedrijven.
2. Duurzame eendracht
i.p.v. duurzame groei en dat om nu
meteen ongelijkheid tussen mensen recht te trekken.
3. Meer doen met minder om kwalitatief te groeien, niet kwantitatief.
We hebben een zorgzame economie nodig. De “homo economicus”
heeft geen oplossing voor armoede
te midden van overvloed, kan niet
het probleem oplossen van het gemeenschappelijke goed: de atmosfeer, de oceanen.
Een zorgzame economie is nodig en die
bestaat uit lokale verbintenissen en globale verantwoordelijkheid
Hij vindt dat ons altruïsme ook
de 1,6 miljoen “andere” diersoorten moet omvatten. Voelende wezens zijn mede-bewoners in deze
wereld.

om te beleven dat wij elkaar gegeven
zijn.

Laten we in coronatijd door een
goede samenwerking onzelfzuchtigheid uitdragen. Kan deze ongewilde “vasten”-tijd wat sociale relaties aangaat, minstens een moment
van inkeer of liever van ommekeer
zijn ?
Yes, we can! Wir schaffen das!

’Liefde’ en zie een gehate wereld verschrompelt.
’Verbondenheid’ en zie een verscheurde wereld heelt.
’Vrede’ en zie een verwoeste wereld herleeft.

Voorbeden en lied bij de gaven:
Het lied van alle zaad - H. Oosterhuis/m.
oude volksmelodie
God, wij noemen u Liefde,
wij wensen vanaf den beginne
als man, als vrouw, helft en wederhelft,
wens en wederwens,
vervulling en aanvulling,
naaste en evennaaste,
mens en medemens te zijn:
in vrede verbonden, niet te scheiden.
Hij/zij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
Om te stichten een leefbare aarde,
om te slechten de bergen van onrecht,
om te dempen de kloof tussen rijk
en arm,
om te verwerpen man en macht,
om te bevrijden meester en slaaf,

De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad wordt levend brood,
zo voedt de een de ander.
Tafelgebed
God, wij noemen u Liefde,
omwille van woorden die ons wegroepen van kortzichtigheid,
die ons bevrijden van angsten,
die ons verlossen van onmacht.
Geef uw woorden nieuwe scheppingskracht
als wij ze uitspreken hier in ons
midden,
als ze worden uitgesproken elders
in de wereld:
vrede, verbondenheid, liefde.

God, wij noemen u Liefde,
omwille van woorden die herscheppend bij ons nieuw gehoor vinden,
met geheel ons hart, met geheel
onze ziel, met geheel ons verstand.
Maak deze woorden
niet te groot voor onze mond,
niet te groot voor onze handen,
niet te groot voor ons hart. (…)
Slotlied: “Waarom wij zijn geboren” of “Om hart en handen voor
elkaar…” DB 2, p. 71 str.2 en 3
Om eenmaal en om andermaal,
om één van hart en één van taal,
om mens te zijn, een nieuw verhaal,
wordt elke mens geboren.
Om vrij en geen slaaf te zijn,
om eens voorgoed geleden pijn,
om goed zoals god te zijn,
moet ik, moet jij herboren!
Don Boscogemeenschap Kessel-Lo: 25 oktober 2020
Samenstelling Jef Vanhout, extra-woordje Ingrid Wezemael

Ik geef jou
AFSCHEID VAN
STELLA GOYVAERTS
Uit ‘Het levensverhaal van Stella Goyvaerts’ – Stefaan Kempynck
In het schooljaar 1989-’90 volgde voor
Stella het afscheid uit De Ark.

waarop het leven van hun schoolhoofd werd uitgebeeld. Het cultureel centrum hing ook vol met tekeningen van de kinderen. Het was
prachtig.”
“Als afscheidscadeau kreeg ik een
schildersezel omdat ik toen al lessen aan het volgen was aan de academie. Ook kreeg ik een groot schilderspalet als geschenk met daarop
een foto van alle klassen van de
school. Daags voordien vond bovendien een receptie plaats voor alle
ouders en de inrichtende macht.
Daar werden toen al mijn broers genoemd, die zoveel voor de school
hadden gewerkt.”

Het cultureel centrum van Bierbeek was afgehuurd

“Zelf liet ik ook mijn afscheid
niet onopgemerkt voorbijgaan. Ik
had voor elk kind van de lagere
school een potlood met knapzakje gemaakt, met daarin een zonne-

bloem en een theelichtje (‘t symbool lees je in het versje) “.
Ik geef jou
Een potlood om te schrijven
herinneringen die blijven
een woordje van dank, een wens
een gevoelsuiting voor elk mens.
Een bloempit
met zijn gezichtje naar de zon
en waarmee de wereld je gaat vergelijken.
Want dit pitje vormt de bron
van al je goede kwaliteiten.
Een heel klein lichtje
dat staat voor een teken van leven
zodat je nooit meer zal vergeten
dat zelfs met dat kleine lichtje
er heel veel liefde is te geven.
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Uit ons rijke verleden
Dankviering van Jef Wauters 2016
“Vrijwilligers worden niet betaald, ze
zijn onbetaalbaar.”
De lege doos staat ook voor het statuut en de taakomschrijving van deze
vrijwilligers. De grote groep mensen
die overal te lande op de één of de andere manier gemeenschap mogelijk
maken.
Als je daarvoor kiest Jef…
Dat is de groep waar je nu deel van
kan gaan uitmaken, Jef. Na al die
jaren ambtshalve zitting te hebben
gehad in de kerkraad kan je nu je
kandidatuur stellen en campagne
voeren om gekozen te raken. Alvast
welkom Jef.

Dankviering van Jef Wauters 2016
WAARDERING EN DANKBAARHEID
Uit de viering Don Boscofeest Special van 27 november 2016
Na de eucharistieviering, tot verrassing
van priester Jef, nam Jef Vanhout, in ons
aller naam, het woord en overhandigde
Irène Jaubin, in ons aller naam, een cadeau: een beeld van Ann Geirnaert: ‘Driekracht’.
Bart Menève en Wim Vandongen,
brachten, namens de werkgroep
rond de Eerste Communie, een speciaal cadeau aan: Een lege doos!
Ook enkele vrijwilligers die jarenlang
werkten in de parochie kregen, naast bloemen, ook een dankwoord.
Die lege doos van Jef werd wel heel
betekenisvol gemaakt.
DE LEGE DOOS
Als je moet spreken, dan bereid
je je best grondig voor. Vooreerst
had ik dus de verzamelde speeches
van Michelle Obama doorgespit,
niets bruikbaars, Melania Trump
dan maar, ook niets…Daarom leen
ik straks maar wat beeldspraak van
een bevriende prof.
We kennen elkaar al veel jaren, Jef.
Van toen we beiden nog heel wat
jonger en hardleerser waren. Ik ben
nu niet meer zo jong en jij bent met

de jaren wat softer geworden.
Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt Jef en dat is in ieder geval reden tot feest. Reden tot dankbaarheid. We weten niet door wie of
hoe uw ambt zal worden bekleed,
maar we hebben ons voorbereid en
meer hadden we, denk ik, niet kunnen doen.
Daarnet Jef, kreeg je een lege doos
cadeau.
En dat is niet alleen beeldspraak van
voornoemde bevriende prof. Je kan
de doos net als in het verhaal vullen
met herinneringen aan de tocht die
je hier met ons hebt afgelegd.
Maar zoals de meesten onder ons al
vermoeden is deze lege doos ook een
metafoor. Jef vindt vast nog wel betekenissen en er zijn ook zeker nog
diepere lagen te doorgronden.
Je bent ook niet alleen vandaag, Jef,
we danken ook enkele vrijwilligers
die na jaren hard werken aangeven
dat ze van hun taak willen worden
ontlast. Wat kunnen we anders zeggen dan: Dank je.
Dank jullie wel voor de vele jaren
waarin jullie voor de gemeenschap
mee het verschil hebben gemaakt.
Dank je…
Duizend maal dank je en verder
niets, want zoals er in een Leuvense parochiezaal aan de wand prijkt:

De lege doos staat ook voor dit
mooie gebouw dat te veel van zijn
tijd in ledigheid doorbrengt.
Maar dan, als er mensen zijn, dan is
deze doos een gemeenschap.
Dan wordt hier samen gedeeld, gevierd, gehuild, gewerkt…
En er is nog heel wat tijd dat deze
lege doos in gemeenschap kan worden omgezet.

Leuven
Grote evenementen in 2020 afgelast
Uit voorzorg voor het coronavirus
gaan de kerstmarkt, lichtparcours
‘Unholi Light’, Groot Begijnhof
bij kaarslicht, de winterspeeltuin,
het foodtrucfestival… niet door.

Dienst evenementen en feestelijkheden
Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Telefoon 016 27 22 50
E-mail evenementen@leuven.be
Stad Leuven/Wintertijd

Uitgaven Halewijn
*Gebedskalender Kerk & Leven 2021
Al vele jaren is de gebedskalender
van Kerk & Leven een vertrouwde
metgezel voor het dagelijks gebed
van velen. Ook voor 2021 vind je
hierin weer een rijke schat aan inspirerende gebeden.
15 euro
*Het christelijk geloof in 50 brieven
– Gerhard Lohfink
De christelijke gemeenschappen bij
ons worden kleiner en toch neemt
het aantal mensen dat het christelijk geloof beter wil leren kennen, toe. Velen willen weten waar
‘christelijk’ nu eigenlijk voor staat.
Om dat op een vlotte en bevattelijke manier uit te leggen, kiest theoloog Gerhard Lohfink voor de briefvorm. Hij schrijft aan een fictief gezin 50 brieven waarin hij de belangrijkste zaken van het geloof aan
bod laat komen.
270 bladzijden – 25,95 euro
*Met Jezus aan tafel in de eucharistie
Dit boekje is een praktische gids om

kinderen wegwijs te maken in de
eucharistieviering en hen actief te
laten deelnemen en mee volgen.
Ook in een catechesemoment kan
het helpen om de vaste teksten en
gebeden en hun betekenis uit te
leggen. Ieder onderdeel is namelijk voorzien van een bondig stukje duiding. De leuke illustraties maken het geheel visueler en bevattelijker.
Het boekje kan in de parochie gebruikt worden als leenboekje, maar
het is ook een zinvol geschenk voor
vormelingen of eerste communicanten.
22 bladzijden – 5 euro – vanaf 20 stuks:
3,50 euro per stuk
Halewijn Uitgaven
Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
bestellingen@halex.be - (tel. 03/210
08 11 )
Verzending in België 4,92 euro per
bestelling.
De boeken zijn ook te koop in de
liturgische centra en boekhandels.
Vb. Castrum – Abdij Keizersberg,
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven –
Tel.016 31 00 65

De lege doos staat voor de leegte die
je ambt achterlaat, voor de taken die
niet meer ingevuld zullen zijn. De
lege doos staat ook voor de nieuwe
taken die zich zullen aandienen en
voor de mensen die zich zullen geroepen weten.
De lege doos staat ook voor de tijdruimte die vrijkomt nu je beroepsmatig de vrijheid herovert.
Je ziet Jef, zo een lege doos daar zit
heel wat werk in.
Maar bedenk wel, je kan nu echt
zelf beslissen wat er in deze doos
komt Jef. Jij en jij alleen vult deze
doos. En wij zullen er met z’n allen over waken dat je de juiste keuzes maakt.
Over sociale druk hoef je je geen
zorgen te maken daar wordt voor
gezorgd. Als je ons laat doen zit dit
lege doosje snel terug vol.
Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt Jef en dat is in ieder geval reden tot een feest.
Reden tot dankbaarheid. Bedankt
Jef!

Wintertijd in Leuven
Wat gaat wel door?
We zorgen toch voor een warm
sfeervol eindejaar in Leuven met:
*Wintertuin met kerststal op de
Grote Markt
*Wandelingen en fietstochten
*Kerstverlichting
*Droomtaferelen in winkeletalages

Het nieuwe liturgisch jaar

Kerstsfeer twee weken vroeger dan
anders
“Maar liefst 1,2 miljoen lichtjes
zijn aangestoken op het Leuvens
openbaar domein, en vrijdag 20 november zijn ook de grote kerstbomen op de Grote Markt en het Artoisplein geplaatst. Twee weken vroeger dan andere jaren baadt Leuven
in de kerstsfeer. Tijdens andere jaren worden de kerstlichtjes pas aangestoken na Sinterklaas, maar dit
jaar besliste het stadsbestuur om
een uitzondering te maken.
“Dit jaar is niet als alle andere, en iedereen kan wat meer licht en warmte gebruiken”, zegt schepen Dirk
Vansina.
(hsb) Het Nieuwsblad – 21 november 2020

WELZIJNSZORG
Alles is anders dit jaar. Ons hele leven staat overhoop. En ook dat van
mensen in armoede. Heel veel van
onze klassieke campagne-activiteiten moeten we aanpassen en zullen
daardoor minder opbrengen.
We kiezen ervoor mekaar niet los te
laten. Kan het niet door samen in
één ruimte te zitten? Dan moet het
anders! Door te bellen, een stoepbezoek, een online gesprekje. We hebben ook alles op alles gezet om contact te houden met mensen in armoede. Ook als het om inkomen en
wonen gaat.
We laten elkaar niet los.

dig woonbeleid en betaalbare woningen stapt Welzijnszorg straks
naar de bevoegde minister.
Onderteken de petitie op
www.samentegenarmoede.be

Hoe kan je hulp bieden?
*Stort
Maak een gift over op Welzijnszorg
vzw, Huidevettersstraat 165, 1000
Brussel – BE21 0000 0000 0303 .
Of schrijf online over via www.welzijnszorg.be.
Gestructureerde
mededeling:
201/1000/14323
Voor giften van 40 euro en meer,
die eind december op de rekening
staan, krijg je een fiscaal attest.
Daarmee geniet je tot 60 % belastingsvermindering.

*Organiseer een actie
Door de huidige maatregelen is het
niet zo duidelijk wat je allemaal
nog kan organiseren voor Welzijnszorg. Daarom hebben we de
mogelijke acties opgelijst op onze
website.

*Onderteken de petietie
Met jouw stem voor een rechtvaar-

*Zet je benen in
Welzijnszorg organiseert dit jaar
een echte sportieve uitdaging op 26
december 2020.
Laat je kilometers sportieve inzet
sponsoren en werk meteen ook je
kerstdiner weg.
Volledige uitleg op:
www.welzijnszorg.be/acties/zet-je-benen-in

Heb je nog vragen over jouw initiatief? Neem contact op via
Info@welzijnszorg.be

