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Alles kleurt weer paars
Het was september vorig jaar. Op
verkenning in Keerbergen, één van
mijn nieuwe parochies, werd ik
mee gelokt naar de Kruisheide. Ook
hier dus ‘heide’. Want in Bertem had
ik al de Koeheide ontdekt en in
Leuven was ik al in de buurt van
de Heiberg gaan wandelen. Dworp,
waar ik ooit pastoor was, is onder
meer bekend door het vormingscentrum Destelheide in de gelijknamige straat en in Sint-Amands, een
andere parochie waar ik ooit pastoor
was, was er gewoon de wijk Heide. Straatnamen waarin het woordje ‘heide’ voorkomt vind je in vele
gemeenten.
Als priester had ik bij de naam
Kruisheide al een plek op het oog
waar een groot kruis zou geplant
staan. Waarom lokte mijn gids mij
er anders naartoe?! Fout! Het bleek
een klein beschermd natuurgebied
te zijn waar er effectief nog struikheide groeit op de zanderige, schrale grond. Het had dus niets met een
kruis vandoen, maar alles met heide. Het was al naar het eind van
het seizoen. Maar je zag toch hoe
deze plant de schrale grond helemaal paars had gekleurd. Een laatste restant van een heidegebied dat
zich van Tremelo over Keerbergen
naar Bonheiden toe spreidde. Een
typische plek waar schapen vroeger
alles afgraasden. Een laatste stukje ‘heide’ dat hopelijk verder beschermd blijft tegen een opdringerige verkavelwoede. Want in mijn
herinnering was er niet veel echte
heide nog te vinden op al die plaatsnamen die ernaar genoemd waren.
Vergankelijkheid
Ik vond ook vergankelijkheid op
deze plek. Een grote boom was
midden het gebied omgevallen. Het
moet al lang geleden zijn. Hij lag
er door zon en regen helemaal verweerd bij. Een stille getuige van
voorbije trots. Ik nam het beeld van
deze plek in mijn geheugen op. Ik
blikte deze impressie met mijn fototoestel in. Ik was blij dat ik naar de
Kruisheide gelokt was.

VASTEN

Ik vond ook vergankelijkheid op deze plek. Een grote boom was midden het gebied
omgevallen.(c) Patrick
Dit beeld, deze impressie brengt
mij deze dagen bij Aswoensdag, de
start van de vasten. Het doet mij
mijmeren. Is Aswoensdag, is vasten gewoon als een plaatje van een
straatnaam dat in ons leven staat
geplant? Een reliek van een voorbij verleden. Enkel nog een naam.
Of zijn Aswoensdag en die vasten
als dat laatste stukje heide dat best
beschermd wordt en mag verder
groeien? Vele kerkelijke momenten
verbleken immers of worden meer
en meer verdrongen door menselijke zelfingenomenheid, commercie, teugelloos hedonisme… Het
kan echter anders. Wie de dagen
van zijn leven paars laat kleuren,
mag een ongekende schoonheid en
werkelijkheid weer ontdekken. Als
christen moeten wij er met man en
macht blijven voor gaan. Die vastentijd is meer dan de moeite waard
om samen te versoberen, tot inkeer
te komen en solidariteit waar te maken.
Gedenk o mens
De vasten begint inderdaad met een
dag van bezinning bij de kwetsbaarheid van dit bestaan. “Gedenk o
mens, dat je van stof bent en tot stof
zult terugkeren.” Hieraan twijfelen
we niet meer. De huidige pandemie
heeft onze voorbije trots weer neergehaald. We dachten als moderne
mens onsterfelijk te zijn. Waar de
dood toch opdaagde in ons leven,

hadden we hem verstopt. We hadden de dood alvast uit onze ‘condition humaine’, onze menselijke
aard, gebannen. Tot een klein virus plots alles in vraag gaat stellen en sterftecijfers tot een dagelijks
nieuwsjournaal gaan behoren. Nog
nooit zijn wij wereldwijd zulke
strijd begonnen als tegen dit virus. Wellicht heeft paus Franciscus
gelijk dat wij in deze schrale realiteit onze menselijke broederlijkheid weer moeten laten opschieten.
We zijn niet meer dan een ander.
We zijn niet minder dan een ander. In elke medemens op onze weg
mogen wij een naaste ontmoeten.
In Gods naam worden wij geroepen om er voor elkaar te zijn. Meer
dan ooit staan wij in zulke realiteit stil bij de essentie van ons bestaan. Waartoe zijn wij er? Waarom
leven wij? Meer dan ooit staan wij
stil bij de essentie van geloof. Wat
maakt dat ik geloof? Wat doet mij
geloven? Waar en wanneer roep ik
Gods naam? En waar roept Hij mijn
naam om er als een broeder, om er
als een zuster voor elkaar te zijn?
We kunnen ons christen zijn niet
zien los van God, los van Christus,
los van elkaar, los van deze schepping die ons gegeven is.
Delen doet goed
De natuur is vaak toch wonderlijk. Op schrale grond die voortdurend door schapen begraasd wordt,

gaat een sterke bloeier als de struikheide weelderig opschieten. Op
natte kalkgrond die verarmd is
door voortdurend maaien beginnen soms orchideeën te groeien en
te bloeien. Zo nodigt de vasten ons
uit te delen. En die versobering betekent geen verarming, maar een
verrijking. De wereld die een beetje
mooier, vriendelijker, menselijker
wordt. Zo nodigen Broederlijk Delen en onze Vlaamse Kerkgemeenschap ons dit jaar al zestig jaar
lang in de veertigdagentijd uit tot
delen en her-verdelen. Zestig jaar
geleden ontstaan uit een hongersnood in Afrika die de wereld beroerde, deelt Broederlijk Delen vandaag nog altijd de droom van een
wereldwijde bondgenootschap in
Gods naam, in Jezus’ naam. En dat
is nodig. We botsen immers overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen
van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen
die ons allemaal aangaan. Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid,
armoede … Ons antwoord op deze
problemen is, net als toen delen en
her-verdelen. We moeten ons er van
bewust zijn dat niet iedereen een
fair aandeel in handen heeft. En dat
wie teveel heeft, het misschien met
minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg.
Delen doet goed, ook met het Zuiden. Want dit betekent geen verarming, maar een verrijking. Onze
vasten kan dus ook dit jaar weer
paars kleuren wanneer we samen
ons geloof delen, onze dromen delen, onze inzet delen, ons gebed
delen, onze talenten delen, onze
vermogens in alle opzichten delen. Zulke vasten is geen relict van
het verleden, nog een plaatje van
een straatnaam waard. Zulke vasten kleurt ons leven en de wereld
in een veelvoud van goddelijke tinten. Wie weet, zelfs een stukje Rijk
Gods.
deken Patrick Maervoet

Niet nog meer, nog groter.
Maar net andersom.
In kleine dingen vreugde kennen.
En die uitstralen
als mens van vuur,
van deemoed en van aarde.
Vasten,
Tot het aan je ziel knaagt.
En het diepste weten
weer is blootgelegd.
Zodat geen ander brood
door onze handen gaat
dan het gedeelde.
Vasten.
Hongeren naar kwaliteit
om vaste grond te vinden.
En voetje voor voetje
de lange weg te leren gaan
van leven door sterven
naar duizendvoudig leven.
Kris Gelaude

UITZIEN
Opgesloten in een doos
boos om zoveel narigheid
een steelse blik naar
wegglijdende memoires
Onzin praten tegen
eindeloze bomen en
ploeteren door de modder
op zoek naar houvast
Nabijheid ontvluchten
zuchten veilig weggestopt
achter smetteloze façades
als hedendaagse barricades
Diep verlangen raast
strohalmen vertroosten
en milde dromen mijmeren
over leven vanouds
Hoop is als een medicijn
angst hoeft geen stilzwijgen
in een wankelbare wereld
alleen samen ijzersterk
Ik zie uit naar jou!
Dora Deurinckx
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VIERINGEN

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

SINT-FRANCISCUS
Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing
geen 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
De werkgroep liturgie

ningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

SINT-ANTONIUS
Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen.
Wel bezinningsblaadjes en bezin-

Ook in Linden, Blauwput, Bovenlo, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be
DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be
ABONNEMENTEN
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worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com
REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be
REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com
REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com
CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38
SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

DON BOSCO
Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag nog geen erediensten.
De werkgroep liturgie bezorgt de
teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.
Zondag 07 maart 2021
Zondag 21 maart 2021
Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

Hoe beleef jij de vasten?
"Als jonge priesterstudent vroeg ik
aan het begin van de veertigdagentijd eens om advies aan een oude
wijze pater. Wat zou ik kunnen
doen voor de veertigdagentijd? Had
hij soms advies voor mij? Kon hij
me wat aanraden? Het antwoord dat
ik kreeg was om eens naar de film
gaan, als ik jou was. Ik was verbijsterd en zo verbouwereerd dat ik
niets uit kon brengen. Later pas,
toen al wat minder jong, begreep ik
de logica van het advies. Grote kans
dat ik wel wat al te studieus was. Om
meer mens te worden – en zo ook
een betere christen – had de pater
gedacht om eens iets niet-studieus
te doen.
Eigenlijk gaat dit verhaaltje over bekering. Het is één van de kernwoorden van de veertigdagentijd. ‘Bekeert u en gelooft in het evangelie’,
hoor je op Aswoensdag. Het wordt
heel persoonlijk tegen jou gezegd,
‘bekeer je en geloof in het evangelie’. Ondertussen wordt er een askruisje op je voorhoofd getekend.
Bekeer je. Dat gaat over dingen anders doen, en dat dat goed is. Goed
voor jezelf en goed voor anderen,
en ook goed voor het Koninkrijk
van God. Maar dat anders doen, dat
gaat niet alleen over vrome dingen:
meer bidden, meer dienen, meer geven, meer soberheid. In mijn geval ging het over studeren, ja zelfs
minder studeren. Dat kan verdraaid
weldadig zijn. Maar juich niet te
snel, want bij andere mensen kan
de verandering juist zijn om méér
te studeren of te werken. Dat hangt
ervan af hoe je in elkaar zit. Soms is

het goed om meer ruimte te maken
voor jezelf; voor vrije tijd, kopjes
thee, vrienden, sport. En soms ben
je daar al goed in, en kun je je bekeren door meer tijd te maken voor
anderen. Bijvoorbeeld bij de zieke
buurman op bezoek gaan of je oude
tante eens schrijven. Soms groeit
het Koninkrijk door meer tijd te maken voor bezinning. Heb je al eens
stil gestaan bij het drama van Jezus’
lijden, en bij het drama van menselijk lijden? Soms groeit het koninkrijk door vasten: door minder vast te
zitten aan de zaken van de wereld,
en vrijer te worden. Enzovoorts.
De veertigdagentijd is dus een kans
om eens iets anders te doen. Om iets
te veranderen. Om iets uit te proberen. Het doel is om te groeien in geloof – hoop – liefde, in levensgeluk,
in innerlijke rijkdom, in verbondenheid met anderen. Wat zou dat
zijn, voor jou? Als je advies vraagt
aan je eigen ziel, of als je advies
vraagt aan God, of aan een wijs medemens – wat zou die dan zeggen?"
Jos Moons SJ, studentenpastor in Leuven

OPENLUCHTEXPO
VILLERS-LA-VILLE
De voormalige cisterciënzerabdij in
Villers-la-Ville is vandaag dé gedroomde plek voor openlucht concerten en tentoonstellingen.
Voor de 20ste verjaardag van de
Fondation Folon zet ze tot eind februari een twintigtal monumentale
en originele beelden van Jean-Michel Folon (1934-2005) in de kijker.
Deze Belgische kunstenaar geniet
in Vlaanderen lang niet even grote bekendheid als in het zuiden van
het land en internationaal.

Tijd dus om hem te ontdekken! Kijk
voor meer info op www. https://villers.be. Een bezoekje waard!

CAMPAGNE BROEDERLIJK
DELEN

Al zestig jaar neemt Broederlijk Delen je ieder jaar mee in haar droom
voor een betere wereld, zonder ongelijkheid. Vandaag is hun werk
meer dan ooit nodig. Samen met jou
willen ze veertig dagen lang delen
voor verandering. Doe je mee? De
campagne loopt van woensdag 17 februari tot en met zondag 4 april
2021.
Delen als hefboom voor systeemverandering. Daar willen ze deze
Broederlijk Delen verder op inzetten. Het afgelopen jaar was er eentje om nooit meer te vergeten. Covid-19 maakte duidelijk dat we allemaal verbonden zijn. Deze crisis
is de kanarie in de koolmijn. Het
is duidelijk dat we te ver gegaan
zijn in de obsessie van ‘altijd maar
meer’. Luisteren we naar dit signaal

en gooien we het roer om?
Wij hopen alvast van wel. En we
stellen een duidelijk en krachtdadig
antwoord voor: delen en herverdelen! Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het
genoeg en de focus van onze welvaart verleggen naar groei en verdeling. Want dat is vandaag de dag
meer dan nodig.
Leven met genoeg is verrijkend,
rechtvaardig, geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan systeemverandering. Een ambitieuze, maar
geen onrealistische droom. We zien
het overal rondom gebeuren: samentuinen, deelinitiatieven, burgerbewegingen die opkomen voor
een beter klimaatbeleid, ... We kunnen inspiratie en aansluiting zoeken bij alternatieve samenlevingen overal ter wereld. Waar geleefd
wordt in een beter evenwicht met de
natuurlijke omgevingen en met elkaar.
Broederlijk Delen werkt samen met
zo’n 130 lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Samen met hen strijden wij
succesvol tegen armoede en ongelijkheid.

DOE JE MEE?

St-Franciscuskerk
Heverlee
steunt de derde wereld!
Breng op 27 of 28 februari van 9 tot
12 uur je oude kleren en schoenen
in een gesloten vuilniszak/plastic
zak naar de kerk (Adres: Tiensesteenweg 190 Heverlee)

Wat gebeurt er met je oude kleren?
Je kleren gaan naar Wereld Missie
Hulp (WMH). Deze non-profit-organisatie steunt met jouw oude kleren ontwikkelingsprojecten over
de hele wereld.
Hoe? Lees meer op www.wereldmissiehulp.be

Kalenderblaadje
“Het vermogen je te binden en het
vermogen tot eenzaam-zijn horen
bij elkaar; het is zo dat eenzaamheid ons niet klein kan krijgen als
ze geworteld is in de grond van
een diepe en onwankelbare verbondenheid met het leven. Het is waar
dat mensen met een sterke verbondenheid, bijvoorbeeld met de natuur, meer alleen-zijn kunnen verdragen. Dan is de verbondenheid,
de relatie met een ander, met het leven zelf, het eerste; dan hoeft het alleen-zijn, het verdriet niet te worden afgewezen of ontkend. Dat kan
geïntegreerd worden in het leven
als geheel, in een allesomvattend

vertrouwen in het leven. De eenzaamheid blijft drijven op de zee
van betrokkenheid. De betrokkenheid van de heilige Franciscus bij
dieren en planten, bij sterren, bij
de arme mensen, en zijn broeders
was de basis. Daarentegen tekende
zijn telkenmale opduikende verlangen zich af om alleen te zijn en
de stilte in te gaan. Vasten, bidden
en mediteren zijn dan werkwoorden bij het begrip eenzaamheid zoals ze in de christelijke traditie ontwikkeld zijn”.
Eenzaamheid en verbondenheid.
Dorothee Sölle

FEDERATIE FRANDO
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ALTIJD SAMEN ! ALTIJD SAMEN ?

Inleiding
Welkom! We willen je een hart onder de riem steken in deze extra barre tijd. Deze week bidden we in de
kerk voor de eenheid.
Vandaag lezen we twee verhalen
waarin God medewerkers zoekt:
God vraagt Jona naar Ninive te gaan
en Jezus vraagt enkele vissers om
Hem te volgen. Vragen die hier bij
ons opkomen zijn: Hoe weet je wat
God van je vraagt? Wat is het dat Hij
van ons vraagt? En wat is de rol van
de andere en de gemeenschap?
Openingslied: Vervul dit huis - Jan
van Opbergen / J.W.v.d.Velde
Vervul dit huis met hart en geest, met
aandacht voor de kleinen.
Dat al wie hier naar binnen gaat hem
noemen zal de Zijnen.
Openingsgebed: Psalm 25 ( “150
psalmen vrij” - Huub Oosterhuis
p.48 )
Naar U, Levende klimt mijn ziel. U
vertrouw ik: dat Gij zijt. U verlang
ik ooit te zien.
Door de nacht heen zien uw ogen
mij. Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaam het
niet. Op U wachtte ik levenslang.
Elke dag weer zoeken mijn ogen
jou. Laat je nu vinden liefde. Keer je
niet af.
Eerste lezing Jona 3,1-5.10
Wat vooraf gaat:
God vraagt Jona om naar Ninive te
gaan en de mensen terecht te wijzen
om het slechte dat ze doen. Maar
Jona vlucht naar Tarsis. Hij zit op
een boot en komt in een storm terecht. Hij wordt overboord gegooid
en komt in de buik van een walvis
terecht. Hij vraagt God om hulp. En
hij wordt ongedeerd uitgespuwd.
God vraagt hem weer om naar Ninive te gaan.
Voor de tweede keer kreeg Jona een opdracht
van de Heer.
De Heer zei: ‘Ga op reis naar Ninive.
Waarschuw de mensen in die grote stad.
Vertel hen wat ik tegen je zeg.’Nu deed
Jona wel wat de Heer gezegd had. Hij ging
op reis naar Ninive.
Nineve was een enorm grote stad: het

duurde drie dagen om er helemaal doorheen te lopen. Jona liep door een deel van
de stad en riep: ‘Nog veertig dagen, dan
wordt Ninive helemaal verwoest.” De inwoners van Ninive geloofden wat God gezegd had. Ze besloten te vasten. En alle
mensen trokken rouwkleren aan. Zo lieten
ze zien dat ze spijt hadden van hun slechte gedrag.
Tweede lezing: Marcus 1, 14-20
Jezus werd gedoopt door Johannes.
Hij gaat naar de woestijn en brengt
er veertig dagen in diepe eenzaamheid en vasten door. Daarna gaat
Hij naar Galilea en predikt er de
Blijde Boodschap. Aan het meer van
Galilea komt hij de vissers Simon
Petrus, Andreus, Jacobus en Johannes tegen. Hij vraagt hen om hem
te volgen en vissers van mensen te
worden. En zij volgen hem.
Woordje
Beide verhalen die we vandaag lezen zijn profetenverhalen. Het Jona-verhaal komt voor in de Bijbel
en de Thora maar ook als Yunusverhaal in de Koran. Het verhaal
van Jezus die vissers van mensen
zoekt, vinden we bovendien in het
Nieuwe Testament bij de drie evangelisten Mt, Mc, Lc. Dit zegt ons
iets over het belang ervan.
Vooraleer Jona en Jezus hun profetische taak op zich nemen worden beiden zwaar op de proef gesteld door ontberingen, honger,
eenzaamheid, chaos, demonen.
De periode van eenzaamheid wordt
als een “via negativa” voorgesteld,
een moeilijke tijd waarin je bijna
dood gaat, vooraleer je inziet wat
God met je voorheeft.
Daarna komt een doorbraak. Jona en
Jezus gaan op stap om te prediken
en nog meer: Jezus gaat op weg en
op zoek naar ”ernstige” medewerkers om er een eerste gemeenschap
mee te vormen.
Alleen zijn kan je aandacht scherpen, je blik naar binnen richten en
je oor te luisteren leggen om anders
te gaan denken en de juiste keuzes
te kunnen maken. Jezus trekt zich
regelmatig terug en het is vast ook
geen toeval dat Hij vissers ziet en
kiest om Hem te volgen: op het wa-

ter kom je immers in een toestand
van bespiegeling omdat alleen het
weer, de koers en de netten je kunnen afleiden. Het zijn overigens
bijzonder moedige en daadkrachtige mensen die al hun beroepsactiviteit staken en alles in de steek laten, zelfs hun familie, om Jezus te
volgen ook al begrijpen ze vaak de
boodschap nog niet.

pecteren, maar wederzijds bezoek
en een echte dialoog vermijden ?
Zijn we een (onmisbare?) schakel(tje) in dat groter netwerk dat we
kerk noemen?
We geven hier geen antwoord, maar
het zijn vragen die we toch ook
niet uit de weg mogen gaan en die
bij evaluatiemomenten hun plaats
kunnen krijgen.

Kan je in het alleen zijn diep in jezelf horen wat God je vraagt? En
wat is dat dan: Kom volg mij ! Luisteren naar Zijn Woord? Je talenten
in dienst van de nood van anderen
inzetten? De andere liefhebben zoals jezelf?
En wat betekent dat alleen zijn
anno 2021, in coronatijd, voor ons?

Gemeenschap vormen en samen
zijn krijgen vanzelfsprekend heel
concrete vorm in onze samenkomsten op zondag.
Mogen we hier even de woorden
lenen van de Engelsman Francis
Spufford in zijn boek ‘Dit is geen
verdediging’?

Een modern en eerlijk antwoord
over de betekenis van alleen zijn
en gemeenschap vonden we bij H.
Nouwen.
Alleen zijn en gemeenschap
“Een gemeenschap bestaat uit mensen die
alleen kunnen zijn. Gemeenschap is niet
de kring waar we niet meer alleen zijn,
maar de kring waar we het alleen zijn van
de ander respecteren, behoeden en met eerbied tegemoet treden. Als we zelf alleen
durven zijn, zal het alleen zijn van anderen ons goed doen. Als we bij onszelf
durven zijn raken we innerlijk geworteld.
Dan smachten we niet naar gezelschap
dat ons alleen zijn voor eventjes opheft.
Alleen zijn maakt ons innerlijk zelfstandig, voor anderen een hulp en voorbeeld.
Ieder van ons staat op zichzelf, en samen
zijn we sterke, kaarsrechte zuilen die het
dak schragen van ons gezamenlijk huis.
Alleen zijn geeft altijd kracht aan het samen zijn”
Dit citaat brengt ons bij een volgende vraag: Wat is gemeenschap vormen?
De eerste christenen vonden het belangrijk om hun leven intens te
delen en samen te vieren. Wij zetten als parochie deze traditie voort.
Als katholieken proberen we ook de
eenheid te bewaren in de kerk. Voelen we ons stevig verbonden met de
ons omliggende parochies? Betekenen de ontmoetingen ook echt een
wederzijdse uitwisseling, of zijn
we ‘beleefde’ buren die elkaar res-

“….Daar is de Kerk voor. Vergeet de heiligen, de pausen, de bisschoppen, de monniken, de nonnen, de processies, de beelden,
de muziek, de kunst, de architectuur, de
kerkelijke bazaars, de televisiemarathons,
het gedoe met slangen, het spreken in tongen, de speciale hoofddeksels. Al dat gedoe
kan op bepaalde momenten en plaatsen
functioneel zijn, kan soms bevorderlijk
zijn voor het werk van de liefde, maar het
is uiteindelijk secundair, allemaal onzin, overbodige decoratie vergeleken met
dit. We eten het brood. We drinken de
wijn. We voelen dat we vergeven zijn. En
terwijl we dat voelen keren we ons van
de tafel naar de wereld en naar onszelf en
naar elkaar.”
We eten het brood, we drinken
de wijn, voelen dat we vergeven
zijn…Dat is toch SAMEN-ZIJN op
zijn mooist! Weldra is het zover!
En denk eraan: alleen zijn nu, geeft
straks nieuwe kracht aan het samenzijn!
Geloofsbelijdenis (D. Sölle)
Ik geloof in God, die de wereld niet àf
heeft geschapen als iets dat altijd zo
moet blijven.
Ik geloof in God, die de tegenspraak wil
van wat leeft en de verandering van
alles door ons werk, door onze politiek.
Ik geloof in Jezus Christus, die gelijk
had toen Hij – werkte aan de verandering van alles en daaraan ten onder ging.
Ik geloof in Jezus Christus, die opstaat
in ons leven opdat wij vrij worden

van vooroordelen en aanmatiging,
van angst en haat en zijn revolutie
voortzetten op weg naar zijn Rijk.
Ik geloof in de Geest, die met Jezus in de
wereld is gekomen.
Ik geloof in de gemeenschap van alle
volken en in onze verantwoordelijkheid voor wat onze aarde zal worden. Ik geloof in de mogelijkheid
van een zinvol leven voor alle mensen,
in de toekomst van deze mensen
van God. Amen.
Voorbeden:
Laten we bidden voor al wie het moeilijk
had en heeft op vlak van gezondheid of relaties.
Voor wie ziek of eenzaam is, voor
zovelen die een geliefde moesten afgeven zonder goed afscheid te kunnen nemen, dat ze hoe dan ook
troost mogen ervaren.
Voor hen die het goed hebben op
vlak van gezondheid of relaties.
Dat ze waakzaam en attent mogen
leven, met oog en oren voor hen die
het moeilijk hebben.
Voor alle moedige mensen die zichzelf, hun leven, hun werk over een
andere boeg gooien om Jezus' weg
te volgen en radicaal aan de zijde
van de kwetsbaren mee te werken
aan de droom van God met mensen.
Laten we bidden om ruimte te vinden voor de anderen in onszelf zonder onszelf te verliezen.
Slotlied:
Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop sterk en gedreven, zorgzaam en goed in woord en
daad,
niemand alleen en allen tezaam zo
gaat de boodschap voort van Jezus
eens gehoord.
Don Boscogemeenschap 24 januari 2021
B-jaar, 3e zondag door het jaar Jona 3,15.10 Ps. 25 1 Kor. 7,29-31 Mc. 1,14-20 bidweek voor de eenheid
Samenstelling: Ingrid Wezemael en Jos
Vermeulen

KU LEUVEN HANGT DE VLAG UIT

Foto: https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/patroonsfeest-2021-ku-leuven-reikt-vijf-eredoctoraten-uit
Op 2 februari, Lichtmis, Patroonsfeest van KU Leuven, wordt de vlag
uitgehangen voor vijf professoren die een
bijzondere bijdrage geleverd hebben op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak.
Elk jaar viert KU Leuven naar
aanleiding van Onze-Lieve-Vrouw
Lichtmis haar patroonsfeest. Tradi-

tiegetrouw reikt de universiteit tijdens deze viering vijf eredoctoraten uit. Door de huidige omstandigheden kan de officiële ceremonie
dit jaar helaas niet doorgaan. In afwachting van een echte ceremonie
lanceert KU Leuven een webpagina
waar ze haar hulde brengt aan haar
vijf eredoctores.

Hans Clevers
Gekweekte mini-orgaantjes,
groeiend succesverhaal

een

De Nederlander moleculair-geneticus professor Hans Clevers en zijn
team bedachten een manier om mini-versies van onze organen te kweken. Dergelijke organoiden worden
ingezet om onder meer ziektes beter

te doorgronden.

sed medicin.

Bruno Latour
Wetenschappers zijn onze partners
in een overlevingstrijd

Kate Raworth
Studenten kunnen haar donuteconomie wel smaken.

Professor Bruno Latour is een Franse filosoof, antropoloog en socioloog. Hij staat bekend om zijn baanbrekend werk in de wetenschap- en
de techniekstudies. De laatste jaren
richt hij zich volop op de klimaatskwestie.

Professor Kate Raworth pleit voor
een economisch model dat een
evenwicht zoekt tussen het vervullen van de essentiële menselijke noden en het respecteren van de grenzen van onze planeet.

Jimmy Volmilk
De toekomst van de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg
Professor James Jimmy Volmilk ijvert al zijn leven lang voor een
betere gezondheidszorg voor alle
Zuid-Afrikanen. Hij is een groot
pleitbezorger van een evidence ba-

Zhenan Bao
Een tweede huid vol elektronica
Professor Zhenan Bao studeerde
chemie in China en de VS. Haar
huidige onderzoek splits zich toe
op skin elektronica: een artificiële
huid vol met elektrische circuits,
transistoren en sensoren.
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Molenhuis Bérismenil
* De Planning van onze weekends
van samenkomst
Er zijn weekends en dagen van samenkomsten in 2021 opgesteld.
Die planning gaat door onder voorbehoud van de evoluties corona
maatregelen.
Meer informatie en inschrijven op
onze website:
www.moulindebellemeuse.be/
activiteiten
Molenweekend winter
Van vrijdag 05 maart, 18.00 u. tot zondag
07maart, 16.00 u.
Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds
wel wat werk staat te wachten:
schoonmaken, lampen vervangen,
schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien snoeien of wieden… De
klusjes die we doen zijn geen grote
werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar
omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen. Een werkweekend is een van de peilers waarop Het Molenhuis zich staande
houdt.
Stiltemidweek
Van maandag 22 maart, 18.00 u. tot vrijdag 26 maart, 16.00 u.
Met zin alleen heel de dag stilte
ervaren door meditaties, relaxatie,
wandelingen,… geeft ons mogelijkheid om bewuster bij onszelf te zijn
en beter in het Nu te zijn en te ontmoeten.
Wandelweekend lente
Van vrijdag 02 april, 18.00 u. tot zondag
04 april, 16.00 u.
Twee dagen lang intens samen
genieten-geven-nemen-ontdekkenlachen-helpen-kokkerellen-rustenplagen-wandelen, enz .
Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop.
Wie last heeft van winterblues zal

op dit wandelweekend zeker de nodige zonnevitamines opdoen . En
hopelijk kunnen ze met een flinke
dosis energie de komende lentedagen blijgezind tegemoet gaan.
Molenweekend lente Van vrijdag 23
april, 18.00 u. tot zondag 25 april, 16.00 u.
Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds
wel wat werk staat te wachten,
schoonmaken, lampen vervangen,
schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien snoeien, wieden, …
De vzw”Moulin de Belle Meuse”
draait al 40 jaar op het engagement
van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje
willen bijdragen. Zonder die gevoelens van verbondenheid stopt het
project met bestaan.
Fietsweekend
Van vrijdag 7 mei,18,00 u. tot zondag 9
mei, 16.00 u.
Ook dit jaar verzamelen we voor
ons fietsweekend voor sportieve
fietsers en “pillendraaiers’ op vrijdagavond vanaf 18 u. voor een bordje soep en een potje palaver. Zaterdag vertrekken we om 10 u. voor een
tocht van ± 70 km, de picknick in
de fietszakken. We fietsen op een gezapig tempo om te genieten van de
omgeving. Zondag mikken we op
een tocht van 40 km. Om 13 u. arriveren we terug in Het Molenhuis.
Na het eten wassen we samen af en
brengen de kamers op orde.
Knopkesweekend
Van vrijdag 7 mei, 18.00 u. tot zondag 9
mei, 16.00 u.
De Bonkelaar organiseert voor de

4de maal het Knopkesweekend, een
tweedaagse die draait rond de goesting van het moment. Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen
die aan een gezonde dosis ravotten
toe zijn? Aarzel niet en schrijf je in.
Steunend op een basisrespect voor
de groep, doet iedereen zijn deel en
vooral zijn zin. Samen maken we er
iets onvergetelijks van.
Lentekriebels
Van woensdag 12 mei, 18,00 u., tot zondag
19 mei,16.00 u.
Heb jij ook zo’n sportgoesting,
kom dan naar de sportmolen en
breng je familie en je vrienden mee.
We organiseren een actief weekend
in een groene omgeving, met ook
aandacht voor de kleinsten.
Planning
Woensdag: Aankomst vanaf 18 u
met soep en brood.
Donderdag: Mountainbike, wandeling of kinderactiviteit
Vrijdag: Kajakdag of waterpret aan
de rivier voor de kleinsten
Zaterdag: Dynamische groepsactiviteit voor klein en groot
Zondag: Ontbijt, opkuis en afscheid.
Adres van Het Molenhuis:
Moulin de Belle Meuse, Bérismenil, 5, 6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

KUNNEN WE DAAR NOG VAN
LEREN ?!
Werkschrift Liturgie – Twaalfjarige jongen uit het zesde leerjaar 1957- 1958
(Vervolg: voor 1, 2 en 3 zie week 4 van 271-2021)
Liturgie
Hoofdstuk 1: Het kerkgebouw
1.-De kerk, het huis van God
2. De kerktoren
3. Een blik in de kerk
4. Het priesterkoor
a. In het Priesterkoor komen alleen
de Priesters en de dienaars. Het ligt
een weinig hoger dan het overige
gedeelte van de kerk.
b. Het hoofdaltaar ligt nog wat hoger, gewoonlijk 3 treden. Deze verhevenheid doet denken aan de Calvarieberg.
In de gewone kerken staat op het
hoofdaltaar het tabernakel. Het is een
marmeren of metalen kast, waarin
de H. Hosties bewaard worden. Aan
de binnenzijde is het met witte zijde bekleed en aan de buitenkant met
een zijden omhangsel: canapeum.
c. In het midden van het koor vinden we de Godslamp. De wiek brandt
in zuivere olijfolie. Ze brandt voor
het H. Sacrament en wijst op Christus, het licht van de wereld.
d. Rechts staat de credenstafel waarop sommige benodigdheden voor
de H. Mis.
e. De koorstoelen staan er ten dienste van de priesters en zijn assistenten. Ze worden gebuikt in plechtige
missen, enz.
f. De sacristie bevindt zich nevens
het priesterkoor. Het is een kamer
waar de priester zich aankleedt en
waar misgewaden en andere benodigdheden worden bewaard.

Bankrekening vzw Moulinde Belle
Meuse
BE57 7343 7723 5636
Vzw Moulin de Belle Meuse, Kerselarenstraat 59, 3071 Erps-Kwerps
www.moulindebellemeuse.be
contact@moulindebellemeuse.be
https://www.facebook.com/moulindebellemeu 5. Het hoofdaltaar
Het hoofdaltaar is de offertafel waarop de H. Mis opgedragen wordt.
a .Het tafelblad,
uit één stuk marmer of arduin, is
vastgemetseld op een stenen onderbouw (kolommen ofwel graftombe). Op dit blad werden vijf kruisvan morgen. De verschuiving van jes ingebeiteld en in het midden is
het economisch en cultureel zwaar- een opening gehouwen. Als de bisschop het altaar wijdt, plaatst hij in
tepunt naar het Oosten
Iedere betalende cursist ontvangt die holte of dat graf relieken van
een persoonlijke inlog-link en een martelaren en sluit met een steen
persoonlijk paswoord geldig voor en cement de opening dicht. (In de
eerste eeuwen werd het altaar boven
de geplande lezingen.
het graf van een martelaar gebouwUniversiteit Derde Leeftijd Leuven d.)
b. Drie witte linnen doeken
vzw Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 bus 5601, Die liggen over het tafelblad. De bovenste hangt aan de zijkanten tot op
3000 Leuven
de grond.
016/32 40 01 udll@kuleuven.be
Rekeningnummer: BE57 7380 4224 c. Kandelaars
Naast het tabernakel staan rechts en
4835 (BIC: KREDBEBB)
links drie kandelaars.
De kaarsen moeten van zuivere bijenwas zijn.
d. Kruisbeeld
Boven het altaar is een groot kruisLinks naar de petities, de vieringen, beeld. Het herinnert er ons aan dat
de tussentijdse zondagsboodschap- op het altaar het kruisoffer onbloedig wordt vernieuwd. De priester
pen vind je op
beziet het meermalen onder de mis.
www.ademtocht.be
e. Troonhemel
Grootouders voor het Klimaat roe- In de eerste eeuwen lag het hoofdalpen in hun nieuwsbrief op om op
vrijdag 19 maart mee te stappen met
Fridays for Future, de internationale klimaatjongerenbeweging in een
Global Strike.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven
Lezingen digitaal
De lezingen van het Tweede semester van cursusjaar 2020-2021 gaan
niet door in Aula De Somer maar
zullen weer in digitale vorm aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag
om 14 uur, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video’s van de opnames.
Lezingen in maart 2021
02/03/2021: Dr. Joke Wuestenbergs
Misdaaddokter: arts of detective ?

09/03/2021: Prof. Georgi Verbeeck
Hongarije: 100 jaar in de schaduw
van zijn verleden
16/03/2021: Dr .Ri Deridder
De toekomst van de gezondheidszorg in ons land
23/03/2021: Prof. Anne-Mieke Vandamme
De coronapandemie en het coronabeleid
30/03/2021: Prof. Arnoud De Meyer
Een Aziatische visie op de wereld

GOED OM WETEN …
Don Boscoparochie : Mededelingen
Info over projecten van Broederlijk
Delen kan je vinden via onze website
www.ademtocht.be
* Congo: systeemverandering het
campagneverhaal over Congo
* Bolivia: het campagne verhaal van
Bolivia 2021
* Palestina-Israël
* Achtergrond thema Broederlijk
delen: Delen als hefboom voor systeemverandering

Via onze website www.ademtocht.be kan je ook enkele interessante petities ondertekenen:
* De woonpetitie van welzijnszorg:
onbetaalbaar-onaanvaardbaar
* Een petitie voor het annuleren
van schulden van het Zuiden
* De petitie voor “Het vaccin moet
voor iedereen in de wereld gratis
zijn”

taar onder een troonhemel of ciborium.
Dat was een stenen of metalen gewelf dat op 4 zuilen rustte. Tussen
de zuilen hingen kostbare weefsels.
In sommige kerken treft men achter
het altaar gordijnen aan. Het is een
overblijfsel van het ciborium.
N.B. Naast het vaste altaar bestaan
er ook draagbare altaren. Een draagbaar altaar is een kleine, gewijde
steen met vijf kruisjes en relieken.
Hij mag in ’t midden van een houten of stenen, niet gewijde tafel worden geplaatst (missionarissen).
6. De kerkmeubelen
a. De communiebank
De communiebank: scheiding tussen priester-koor en schip. Vroeger
stond daar een hek.
b. De preekstoel
Sedert de 15de eeuw staat de preekstoel in de middenbeuk, gewoonlijk aan de evangeliezijde. Omdat de
priester gezeten tot het volk sprak
hebben we de benaming preekstoel.
Boven de preekstoel is gewoonlijk
een klankbord, dat de woorden van
de predikant in de kerk verspreidt.
Aan de onderzijde zweeft een duif
als symbool van de H. Geest.
c. De biechtstoelen
De biechtstoelen staan in de zijbeuken. De priester zit neer als een
rechter, terwijl de biechteling als
een rouwmoedige aan zijn voeten
neerknielt.
d. Het orgel
Het orgel staat op het hoogzaal om
de zangers te begeleiden. Deze zang
werd door Paus Gregorius I verbeterd, vandaar de naam Gregoriaanse zang.
e. Beelden
Zij stellen de heiligen voor die het
meest aanbeden worden.
f. Kruisweg
Rondom aan de muren hangen de
staties van de kruisweg. Het getal
staties was vroeger niet bepaald en
schommelde tussen 7 en 20. Eerst
in 1731 werd het door de Paus op
14 vastgesteld. Elke statie draagt een
gewijd kruisje.
g. Stoelen of banken
Stoelen of banken waarop gelovigen knielen of zitten tijdens de
diensten.

Een lach is de beste
muziek ter wereld

Ingrid Wezemael en Jos Vermeulen
Uit de viering voor 24 januari 2021

BZN

