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HART BOVEN HARD
Organisatie van de zorg her-denken
Nooit werd de nood aan nabijheid,
aandacht en kwali-tijd in de zorgsector zo scherp aangevoeld. Met
Hart boven Hard ijveren we voor
nabije, menselijke zorg “van hart
tot hard”, zowel voor de patiënt, de
persoon met een beperking als van
de mantelzorger, de verpleegkundige of de bejaardenhelper.
We vragen meer dan applaus en een blijk
van liefde.
We vragen onze beleidsmakers om de organisatie van de zorg te herdenken.
Goede zorg vereist voor ons
- echt contact en dialoog, en dus tijd
- nabije en toegankelijke¸ geïntegreerde zorg
- de middelen investeren die nodig
zijn voor kwaliteitsvolle zorg- en
welzijnswerk
Op 21 maart was er een Dag van de
zorg: meer dan applaus en een blijk
van liefde
Wij formuleerden onze vragen
naar vereisten van een goede zorg.
Er werd gevraagd die boodschap
met ons door te geven aan minister
Beke.
Wil jij ook deze vraag kracht bijzetten?
Laat minister Beke weten dat het
dringend tijd is voor een ander
zorgbeleid.

KALENDERBLAADJE
Het leven in gemeenschap maakt
ons scherper bewust van onze eigen en van elkaars beperktheid,
armoede en soms zelfs totale onmacht. Die ervaring komt altijd
pijnlijk aan en dikwijls zouden we
ze willen ontvluchten, desnoods

door de gemeenschap te verlaten.
Maar dan herinnert Jezus’ liefdevolle houding er ons aan, dat een
mens tijd nodig heeft om alles en
zoveel meer te verteren.
En die tijd willen we elkaar in ieder geval gunnen; ook ten koste van
lang en geduldig wachten.

Uiteindelijk worden wij allen geroepen om ons met de feitelijke
persoonlijke en gemeenschappelijke armoede te verzoenen. Deze pijnlijke”bekering” draagt echter altijd
rijke vrucht: de communitaires helpen elkaar nederig, eenvoudig en
mild in het leven te staan.
Marc Van Tente

Wat vanuit
het hart komt
kost geen
moeite
bzn

Je kan dit bericht kopiëren en doorzenden.
Je kan zelf een bericht opstellen en
versturen.
kabinet.beke@vlaanderen.be
Wil je meer nieuws:
zorgomzorg@hartbovenhart.be
www.hartbovenhard.be
Dank om uw steun !
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ZONE KESSELINDE
Op Palmzondag (28 maart) vanaf
10 uur is de viering vanuit Linden
te volgen via livestream. Registreer
je vooraf op www.kesselinde.be
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SINT-FRANCISCUS
Goede week in de Franciscuskerk
Palmzondag:
15-16 u: stil gebed in Franciscuskerk
en mogelijkheid tot het meenemen
van gewijde palm. Kerk is uitzonderlijk niet open tussen 10 en 11 u.
Witte donderdag:
15-16 u: stil gebed rond de ciborie
+ mogelijkheid tot communie om
15.15 en 15.45u.
20-21 u: stil gebed rond de ciborie
+ mogelijkheid tot communie om
20.15u.
Goede vrijdag:
15-16 u: stil gebed met tekst kruisweg van Broederlijk delen.
20-21 u: kruishulde en stil gebed
Pasen 10-11 u: stil gebed rond nieuwe Paaslicht. Tijdens al deze momenten is het maximaal toegelaten
personen in de kerk 15. Verder respecteren we de gewone maatregelen
rond Corona.
SINT-ANTONIUS
Met de pastorale zone KesseLinde
en onze eigen liturgische ploeg van
Sint-Antonius hebben we een aantal ideeën uitgewerkt om deze Goede Week toch op een zinvolle manier te kunnen beleven.
Op Paaszondag (4 april) nodigen
wij jullie uit voor een bezinningsmoment, met teksten en muziek, in
onze Sint-Antoniuskerk. Deze be-

‘Die ene man van toen’
zinning zal een kleine 20 minuten duren. Omwille van de coronamaatregelen moeten wij dat voor ieders veiligheid strikt organiseren.
Daarom plannen we drie momenten waarop we met maximaal 15 parochianen kunnen vieren: om 10u,
om 11u en om 12u. Wie wenst deel te
nemen, laat dit tijdig weten.
Op Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag zullen
er achter de glazen deur in het portaal symbolen opgesteld staan die
verwijzen naar de liturgie van die
dag. Deze symbolen zijn een uitnodiging tot bezinning en gebed.
Het voorportaal van de kerk en de
kapel zijn iedere dag open van 10
tot 17 u. Welkom! Jullie ontvangen
op deze dagen ook een bezinningstekst via mail of brievenbus.
Op Palmzondag voorzien we gezegende palmtakjes. Wij vragen wel
om iedereen de kans te geven een
palmtak mee te kunnen nemen.
DON BOSCO
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.
Donderdag 1 april 2021
Witte Donderdag – Majo Werrebrouck en
Ingrid Wezemael
Vrijdag 2 april 2021 (zie ook hieroder)
Goede Vrijdag – Hermien Den Tandt en
Chris Willocx
Zaterdag 3 april 2021 – Paaszaterdag
Zondag 4 april 2021 – Pasen

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@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.

Ze hadden nog geen beeldbuis,
geen flats, geen bungalowtjes.
Ze stoeiden aan het blauwe meer,
met wankele, houten bootjes.
Geen DC-8, geen maanraket,
geen auto en geen koets.
Ze liepen op het witte strand
en meestal barrevoets.
Zo leefden zij, ze hadden niets:
geen bad, geen telefoon, geen fiets.
Maar in hun midden zat een man:
daar hielden al die vissers van.
Hij zocht het niet in telefoon
en computers of in elektronen.
Hij zocht het zonder valse schijn,
in aardig voor elkaar te zijn.

Op vrijdag 2 april nodigen we jullie uit om samen stil te staan bij het
lijden van Jezus en het lijden in de
wereld in deze Coronatijd. We doen
dit geheel Coronaproof.
Het Don Boscocentrum zal open
zijn van 19 tot 21 uur. Je komt binnen langs de Ortolanenstraat, waar
handgel ter beschikking staat. Vergeet je mondmasker niet!
We vieren drie keer in zaal B met
telkens maximaal 15 personen.
Je kan kiezen uit drie tijdstippen:
19 tot 19.30 u.
19.40 tot 20.10 u.
20.20 tot 21 u.
Na elke sessie ontsmetten we de
stoelen. Het is dus noodzakelijk dat
je je inschrijft voor één moment,
gezien het beperkt aantal toegelaten
aanwezigen.
Als er een sessie volzet is, stellen we
je een ander moment voor, daarom

vragen we ook om je telefoonnummer en/of e-mail op het onderstaande strookje te vermelden.
Het verlaten van het centrum gebeurt langs de Platte-Lostraat.
Inschrijven is noodzakelijk. Dit
kan telefonisch of via e-mail bij
Chris Willocx tot en met zondag
29 maart 2021. Wie telefonisch inschrijft, krijgt de bevestiging in het
gesprek. Wie via e-mail inschrijft,
krijgt via e-mail een bevestiging.
Chriswillocx1@gmail.com
0476 89 96 30
Ik schrijf me in voor de gebedswake
op 2 april 2021
0 19 tot 19.30 u.
0 19.40 tot 20.10 u.
0 20.20 tot 21 u.
Ik ben te bereiken via
telefoon……………………............of
e-mail…………………………………...

Ze hebben Hem toen vastgegrepen.
Ze hebben Hem de mond gesnoerd,
het zware kruishout laten slepen en
Hem naar Golgotha gevoerd.
En het is nooit meer goed gekomen,
want sinds men Hem heeft opgepakt,
heeft men de liefde ons ontnomen,
waarover Hij zo vurig sprak.
Maar altijd blijft het heimwee hangen naar die eenvoudige Mensenzoon
en altijd speur je nog 't verlangen
naar Hem, die zelfs na al 't gehoon

Hij zei gewoon: "Gij zult niet doden!" En daarmee hield Hij 't voor
gezien.
Hij had geen boeken vol geboden.
Hij had er in totaal slechts tien.

vanuit zijn laatste kracht nog fluistert: "Heer, vergeef hun wat ze
doen."
Altijd is er nog dat heimwee naar die
ene man van toen.
Toon Hermans (uit OKRA Nieuwsbrief)

Omdat we niet met z’n allen
kunnen samenkomen, wordt het
een volledig programma-van-op-afstand. De Missiodag werkt die dag
van 16.00 uur tot 19.00 uur samen
met Radio Maria, waar we drie uur
lang Radio Hosanna uitzenden. Zo
de huiskamer in!

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen steekt de Missiodag op zaterdag 27 maart 2021 in een gloednieuw kleedje. Da's een dag speciaal
voor alle vormelingen!

GOEDE VRIJDAG IN DE DON BOSCOGEMEENSCHAP

Maar toen de rijken en geleerden
Hem hoorden, toen begon 't venijn.
Het was bedrog wat Hij beweerde.
Het leven mocht niet simpel zijn.

Hij had het over 'ander leven’,
over vergeten en vergeven,
over elkaar de hand toesteken,
en over samen brood te breken.

een radioprogramma voor vormelingen

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

Ze hadden het niet al te breed,
geen wit gesteven boorden.
Ze waren vissers, alle twaalf,
een volk van weinig woorden.

In normalere tijden komen op de
Missiodag meer dan 2000 vormelingen samen op één locatie voor
een dag vol spel en inhoud, op weg
naar hun vormsel. Daar zien ze dat
ze niet alleen zijn op deze tocht.

Vasten
is samen aan de kar trekken
op weg naar de horizon
waar de zon schijnt,
ook voor mensen
achter die horizon.
Vasten
is de weg banen
voor een nieuwe Kerk
die zich naar mensen spoedt
in plaats van een Kerk
die op haar mensen wacht!
Vasten
is zichtbaar op weg gaan
en weten: 'We gaan verder
en steeds opnieuw en verder
vol van hoop de ongebaande wegen
die Hij ons voorging'
naar Hilde Welffens

Een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met onder andere: een luisterspel over het
paasverhaal, doe-opdrachten voor
in het gezin, onze bisschop aan het
woord, interviews van reporters ter
plaatse, een nieuw lied en dansje
dat we samen leren, een quiz én
een wijdstrijdvraag waarmee je leuke prijzen kan winnen!
Meer informatie vind je op de
website www.kerknet.be/organisatie/missiodag. Je kan je daar ook inschrijven.

Wij gaan weer verder,
vol van hoop op ongebaande wegen
met onze droom op hinderloop
de meeste feiten tegen.
De onrust houdt ons op de been
en doet ons verder reizen,
een stem die klinkt door alles heen
een God niet weg te prijzen.
Zijn woord houdt aan in ons
gemis dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is
en onrecht om te keren
Hij doet ons kiezen voor de mens
bedreigd, verarmd, vergeten.
Hij voert ons naar de laatste grens
om van elkaar te weten.
Sjaloom, geluk op deze reis.
Het duurt misschien nog eeuwen
maar twijfel niet meer aan de wijs:
'het lam huist bij de leeuwen! '
Bezinning St-Franciscusgemeenschap
Gaston
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VEERTIG-DAGENTIJD (2)
Geef me een zuiver hart, God! Maak
mijn geest nieuw en sterk. Heer,
laat me U prijzen.

Foto van Chris Willocx
Wij delen de weg naar binnen,dichter bij onszelf, dichter bij anderen
en bij de Ander.
Zegengebed en kruisteken:
Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend 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.
Lied: Hoe ver te gaan? Psalm 51
Een lied van David. Voor de leider van het koor. Hij maakte dit
lied toen de profeet Natan bij hem
was gekomen, nadat hij met Batseba naar bed was geweest.
God, heb alstublieft medelijden met
mij, omdat U liefdevol bent. Doe
weg wat ik verkeerd heb gedaan,
omdat U goed bent.

Duiding
Ik kan me inbeelden dat het moeilijk is om jezelf te verplaatsen naar
datgene waarvoor David hier tot inkeer komt, het tot zich nemen van
Batseba, een gehuwde vrouw en
daarenboven op een laffe manier,
zijn overspel proberen te verbergen
en als dat niet lukt nog misbruik
maken van zijn macht als koning
om haar echtgenoot vooraan te laten sneuvelen in de strijd.
Een strijd die die echtgenoot voert
in aandoenlijke loyaliteit voor David. David wil zijn verhouding met
God terug herstellen, de zaken terug in evenwicht brengen. Iets wat
Broederlijk Delen ook dit jaar weer
in de schijnwerper wil zetten door
op te roepen tot allerlei deelinitiatieven en het leven in gemeenschap te
versterken.
Mij deed deze psalm denken aan een
oefening in kleinheid, of beter nederigheid. En ik moest aan de bekende verzen van de Overijse dichteres Alice Nahon denken:
't Is goed in 't eigen hert te kijken, nog
even vóór het slapengaan, of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan, …

Evangelie uit Matteüs hoofdstuk 6,
1-6. 16-18 - Ga weer de weg naar binnen.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:“Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van
de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op
loon bij uw Vader, die in de hemel
is. Maar als gij vast, zalf dan uw
hoofd en was uw gezicht om niet
aan de mensen te laten zien, dat gij
vast, maar vast voor uw Vader, die
in het verborgene is en uw Vader,
die in het verborgene ziet, zal het u
vergelden.”
Duiding
Het tweede deel van Jezus’ beschouwing horen wij vandaag in het
evangelie. Jezus neemt de drie vormen van joodse godsvrucht op de
korrel: het geven van aalmoezen, het
gebed en het vasten. Hij gaat naar de
wortel en fileert ze als het ware. De
hypocrisie, de schone schijn doorstaan ‘zijn staan in waarheid’ niet.
De maskers vallen af! Jezus inspireert
ons tot structurele veranderingen met het
oog op een transparante samenleving.
Wat betekent dit voor ons land?
Wat betekent dit voor Bolivia, Congo, Israël/Palestina, landen waarmee Broederlijk Delen ons dit jaar
een spiegel voorhoudt. Durven wij
aan onszelf en aan elkaar toegeven
hoe erg we aan onze rust en onze le-

Een nieuwe samenleving wereldwijd...
WELKOM
Broederlijk Delen vraagt ons om
zoals Abraham en Jezus, onze uittocht te gaan: gekende structuren
en rituelen loslaten om te kunnen
bouwen aan het Rijk Gods. Een
nieuwe samenleving wereldwijd.
Geen mens meer geofferd aan welke
god dan ook. Wij allen in dienst van
het leven.
Deze transparante samenleving
zien Abraham en de leerlingen op
de berg. In Jezus is de Thora,
zijn de tien woorden, is het uittochtverhaal mens geworden. Luisteren naar hem, het mens geworden woord, is onze uittocht gaan.
Een verhaal van loslaten en fundamentele verandering.
Petrus, Jacobus en Johannes zaten nog vast in oude denkbeelden
en structuren. Zij hadden nog een
lange weg te gaan. Ook wij zitten
vaak over generaties heen gevangen in oude denkbeelden en structuren. Structurele veranderingen vragen
dus tijd. Vraag dit maar aan de Palestijnen in Gaza. Theater Day Productions wil kinderen en jongeren
emanciperen door
hun creativiteit en verbeelding aan
te moedigen.
De bijbel, symbool voor onze luisterbereidheid wordt aangebracht.
Welkom in de naam van de Vader,
Zoon en heilige Geest.
DE
GEDAANTEVERANDERING
1. Het verhaal van vandaag kennen
wij als de gedaanteverandering van
Jezus. Dat heeft alles te maken met
vers 9:1 dat in de liturgie niet gelezen wordt: Verder zei hij ook nog:

©pixabay.com-nl
'Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze
de komst van het koninkrijk van God in
al zijn kracht hebben meegemaakt.'
Dat Rijk van God, dat koningschap,
die gedroomde samenleving, hoe
moeten wij ons dat voorstellen? En
welke weg moeten we dan gaan?
2. Jezus neemt drie van zijn leerlingen, en niet toevallig deze drie, Petrus, Johannes en Jacobus, mee op
de berg en laat hen delen in zijn visioen: een transparante samenleving.
Hij is in gesprek met Mozes en Elia
over zijn uittocht uit Egypte, zo
blijkt uit het evangelie van Lucas.
Mozes die de Ene ontmoet in het
brandend braambos, een stem die
hem de opdracht geeft zijn volk te
bevrijden uit Egypte, weg te trekken uit een samenleving waarin de
ene mens boven de andere staat.
Elia, de profeet, die met vallen en
opstaan, na veertig dagen en nachten op de berg Horeb de Ene ontmoet als een stem, een kwetsbare
stilte. Elia, de profeet, het geweten
van Israël, de stem van de stemlozen.
Zoals Mozes en Elia moet ook Jezus
zijn uittocht gaan, zijn Koninklijke macht neerleggen om een (lijdende) dienaar te worden.
Samenvattend kunnen wij zeggen
dat Jezus zo geleefd heeft dat de
Thora, de tien woorden,
het uittochtverhaal in hem mens zijn
geworden.

3. Over zijn levensweg, zijn weg
ten leven, zijn uittocht uit het oude
denken en de oude maatschappelijke structuren vertelt Jezus zijn
leerlingen op de berg.
Hij laat hen zien hoe zijn levenswijze leidt tot een transparante samenleving.
Zoals Mozes op de berg de tien
woorden ontvangt die ons helpen
loskomen uit oude denkbeelden en
structuren, laat Jezus op de berg
drie van zijn leerlingen zien hoe
niet een Koninklijke heerser, maar
een lijdende dienaar een menswaardige samenleving mogelijk maakt.
4. Maar zover zijn zij nog niet, er
is nog werk aan de winkel. Petrus,
Johannes en Jacobus houden zich
stevig vast aan oude structuren en
denkwijzen.
Hier klinkt het Shema Israël: ‘Hoor
Israël, dit is mijn beminde zoon,
hoort naar hem.’ zo vertaalt de
Naardense bijbel consequent. Zoals Jezus moeten ook zijn leerlingen in gesprek gaan met Mozes en
Elia, hun de Thora, de tien woorden eigen maken. Luister naar het
woord van leven.
Wat dienaar zijn betekent weten zij
nog niet, beseffen zij niet.
Jezus volgen brengt lijden mee,
zijn kruis opnemen, zijn leven verliezen.
Petrus worstelt met het lijden, kan
het lijden van Jezus niet plaatsen.
Johannes en Jacobus van hun kant
lobbyen via hun moeder om de Koninklijke macht.
Van de berg afgedaald moet hun uittocht nog beginnen, zullen zij deze
ommekeer in denken en doen nog moeten maken.
Jef Wauters

vensstandaard gehecht zijn? Kunnen wij in die spiegel kijken die
Broederlijk Delen ons voorhoudt?
Slotgebed
Wij bidden om uw stuwende
kracht, Ene. Doe ons uitgroeien tot
mensen naar uw beeld en gelijkenis
om gedurfde stappen te zetten die
naar vervulling leiden. Amen.
Vasten.
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.
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)
SPIRAAL NAAR JEZELF
Deze oefeningen kan je invoeren
voor jezelf
Voor het slapengaan je dag onder
de loupe nemen, hoe je gereageerd
hebt, hoe je je voelde, of je iemand
gekwetst of tekort gedaan hebt en

dat kan evengoed over 'jezelf te kort
doen' gaan.
Een tweede oefening (en ik weet dat
ik hier het warm water niet uitvind,
maar herhaling is zowel de moeder
van de pedagogie als die van de liturgie, bedenk voor het slapengaan
drie zaken (het mogen er ook meer
zijn) waarvoor je dankbaar bent.
Extra vitaminekuur: expliciteer je
dankbaarheid tegenover iemand of
iets.
Twee voorbeelden (op het gevaar af
te belerend te zijn): Je kan tegen iemand of iets zeggen of zelfs tegen
jezelf: “Wat ben ik blij dat het mooi
weer is vandaag.” Dat is laagdrempeliger dan tegen iemand dank u te
zeggen voor iets dat hij of zij voor
je gedaan heeft, en misschien klinkt
het flauw, maar het geeft je een kleine positieve genster in je hoofd. En
gensters kunnen in tijden van spirituele droogte heel veel in vuur en
vlam zetten, ook al moet je het met
vallen en opstaan veertig dagen volhouden (en liefst nog langer).
Uit Viering voor 17 februari 2021 Aswoensdag Don Boscogemeenschap KesselLo
Viering opgesteld door Hermien Den
Tandt

Droevig nieuws van bij
Let Us Change - Ethiopië

We kregen het treurige nieuws dat
Melkamu (rechts op de foto), jongetje van 7 jaar, overleden is op donderdag 4 maart 2021 ten gevolge van
een ongeval.
Een hoogspanningskabel heeft het
begeven en heeft het beschermingskader van de watertank geraakt.
Melkamu was op de foute plaats
op het foute moment, en kreeg een
elektrische schok. Hij overleed op
weg naar het ziekenhuis.

De gemeenschap van Let us change
is dankbaar om wie hij geweest is.
Mogen wij vragen hem te gedenken
in jullie gebeden.

...zal het leven
herbeginnen

Maak werk van
je vrije tijd
************
Doe eens iets
voor niets
************
Jij laat mijn
hart lachen

Stijn Streuvels

bzn

Zolang er...
winden waaien
molens draaien
graantjes groeien
blommen bloeien
vogels vliegen
sterren stralen
kobben spinnen
meisjes minnen
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ACTIVITEITEN
*Wit is ook een kleur
Start: Dinsdag 30 maart 2021 - 20.00
– 21.30 u.bij je thuis – online – default
Prijs: 5 euro
Lokatie:
Bij je thuis –online – je eigen huis
Online via Zoom of een ander platform
Begeleiding: Martha Claeys
Zij is een filosofe, verbonden aan
de universiteit van Antwerpen. Ze
schreef een doctoraat over de emotie
trots. Ze behandelt thema’s als feminisme, wit privilege, dekolonisatie.
Practisch:
Deze online avond sluit aan bij www.racismewijs.be
Je ontvangt een herinneringsmail
met de Zoom-link om deel te nemen
aan het online gesprek.
Kijk zeker in de spam als je deze
mail niet terug vindt in je inbox.
De avond zelf kan je ons vanaf
19u30 bereiken op
info@avansa.oostbrabant.be of op
016/525 900
https://avansa-oostbrabant.be/activiteiten/wit-is-ook-een-kleur-online
Wanneer we wit zijn als neutrale norm beschouwen , bestempelen
we elke andere kleur dan niet als
afwijkend? Een blik - verruimende avond over racisme met filosofe
Martha Claeys.

orge Floyd werd duidelijk dat we als
antiracist en bondgenoot nadenken
over wat het betekent om wit te zijn.
Onderzoekers als Gloria Wekker,
Frantz Fanon, Charles W. Mills en
Robin DiAngele stellen al langer
vast dat ‘witheid’ zelden ter sprake
komt. Dat komt omdat we witheid
beschouwen als neutrale vorm, en
kleur als de afwijking, zeggen zij.
Denk maar aan hoe in de nieuwsberichten vaak te pas en te onpas etniciteit wordt weergegeven als het om
iemand van kleur gaat, en niet als
het om een witte persoon gaat. Precies dat is deel van het probleem racisme.
In deze interactieve lezing bekijken
we samen met filosofe Martha Claeys hoe de witte driehoek ‘onwetendheid – privilege – ongemak’ eigenlijk racisme verbergt en in stand
houdt. We doen dat aan de hand van
het werk van vooraanstaande antiracistendenkers en voorbeelden uit
het dagelijks leven.
*Dr. Repair: elektrische voedingen
Start: vrijdag 02 april 2021 van 19.30
tot 22.30 u.
Prijs: 10 euro Reductieprijs 7 euro
(Voor mensen met een werkeloosheidsuitkering, een uitkering van
arbeidsongeschiktheid of met een
OMNIO-statuut. Duid bij inschrijving het reductietarief aan.)
Lokatie : Avansa Oost-Brabant –
Cursus & Vergaderlokaal ‘Het signaal’
Begeleiding: Tom Van Breussegem
Tom is een duurzame doener en
kent alle kneepjes van het repairen.
Hij zal er alles aan doen om een defect toestel terug aan de praat te krijgen. De kans hem tegen te komen in
een repair cafe in zn rondom Leuven is van ook groot. Met de organisatie Maakbaar Leuven zet hij zich
in om de lokale circulaire economie
een duwtje in de rug te geven.

Universiteit Derde Leeftijd
Praktisch
Vanuit ons engagement in het netwerk Maakbaar Leuven creëren we
leeromgevingen waarin mensen op
een laagdrempelige manier leren
herstellen, je hebt best een basiskennis van elektriciteit.
Deze activiteit wordt georganiseerd
volgens de geldende corona-maatregelen.
Zie op www.avansa-oostbrabant.be
Geen stroom meer? Weggooien?
Mooi niet! Repareren kan je leren.
Boost je basiskennis elektriciteit.
Dr. Repair, you’ve got the power!
Een elektrisch apparaat laat het vaak
afweten? Vaak is de elektrische voeding de boosdoener. In deze workshop leer je hoe je dat uitzoekt
en het defect aanpakt. Na basisinfo
rond herstellen zoomen we in op
de werking van elektrische voedingen, batterijen, transformatoren…
Heb je al een basiskennis van elektriciteit, dan ben je van harte welkom op deze sessie. Misschien krijg
je de smaak te pakken om mee te
herstellen in een Repair Café in de
buurt?
Avansa Oost Brabant
Paul van Ostaijenlaan 24, 3001 Leuven
Telefoon: 016 525 900
E-mail: info@avansa-oostbrabant.be
Ondernemingsnummer 0859592125
RPR Rechtbank van Koophandel
van Leuven
Open van maandag tot donderdag
van 09.00 tot 17.00 u.
Gesloten op vrijdag (wel telefonisch bereikbaar)
Gesloten op officiële feestdagen.

Verlenging inschrijvingen voor de
UDLL-lezingen
Van het 2de semester 2020-2021
Het tweede semester van de UDLL-lezingen 2020 – 2021 is reeds
enkele weken geleden gestart. Van
harte dank voor uw talrijke interesse in onze lezingen, die omwille van de Corona-pandemie uitsluitend digitaal doorgaan,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.
U vindt het programma op de UDLL-website:
http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/algemeen-programma/overzicht-programma-tweedsemester-2020-2021
Er komen tot op vandaag nog steeds
vragen binnen van geïnteresseerden of men zich nog kan inschrijven. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het UDLL-bestuur beslist om de inschrijvingen te verlengen tot eind maart 2021. Dit betekent
dat de betalingen die ten laatste op
31 maart zijn toegekomen, nog aanvaard kunnen worden.
Indien u de lezingen reeds volgt,
mag u dit bericht uiteraard negeren.
U kan inschrijven voor de UDLL-lezingen van het tweede semester van
cursusjaar 2020-2021 aan de hand
van de volgende betalingsgegevens:
- Bedrag: 20 euro pp.
- Begunstigde: Universiteit Derde Leeftijd
Leuven vzw
- Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835
(BIC: KREDBEBB)
- Mededeling: Inschrijving 2e semester
UDLL 2020-2021 + uw naam

WOORDEN ALS PSALMEN
Naam ________________
Straat ________________
Nr_______
Ik heb net de eerste hap van een
stuk quiche in mijn mond als de
bel gaat. Voor de deur staat een fris
en energiek meisje. ‘Kent u de FlyGemeente_____________
ing Doctors’? vraagt ze. ‘Jawel,’ zeg
ik, ‘maar ik ben net aan het eten
E-mail ________________
en ik heb dus geen tijd.’ Verrast
door mijn kordate aanpak staat het
Telefoon_______________
meisje een tel met haar mond vol
Bestelt______ex Woorden als psal- tanden. Lang genoeg voor mij om
haar een beetje vals ‘nog veel sucmen, 17,95 euro/ex
Verzendingskosten : 4,95 per be- ces’ toe te wensen en de deur te sluiten. Ik eet verder, terwijl ik mezelf
stelling
overtuig dat ik alle reden heb om
zo te reageren. Onze buurt met de
Datum________________
vele aaneengesloten huizen is een
geliefd strijdterrein voor alle moHandtekening___________
--------------------------------------------------- gelijke organisaties. Blindegeleidehonden, artsen zonder grenzen of
NV Uitgeverij Halewijn, Halewijn- zonder vakantie, tandartsen en dierenartsen eveneens zonder vakanlaan 92, 2050 Antwerpen
Uw gegevens worden niet aan der- tie. Amnesty International en Vredeseilanden staan haast in de file om
den doorgegeven.
ons te verleiden tot een milde gift.
Postcode______________
Wij vergeten geregeld van onze
woorden psalmen te maken. We laten de kans liggen om wat het leven
brengt in dialoog te brengen met
God, iets wat in de psalmen geregeld
gebeurt.
In Woorden als psalmen spreekt Eric
Galle tot God en daarbij neemt hij
geen blad voor de mond. Hij geeft
op die manier een inkijk in wat gebed vermag, hoe het een mens van
binnenuit helemaal kan veranderen.
Bestellen
- Via www.halewijn.info
- Per email: bestellingen@halex.be
of met de bon hieronder
- Ook verkrijgbaar bij de liturgische
centra en boekhandels

Door in te schrijven verklaart u
zich ermee akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt gebruikt
worden om u te contacteren in de
context van deze lezingen en voor
alle nuttige opvolging ervan.
Enkel indien uw eerder meegedeelde administratieve gegevens gewijzigd zijn
moet u het inschrijvingsformulier
opnieuw invullen.
Met vriendelijke groeten,
Em. Prof. Alfons Verbruggen, voorzitter UDLL
Volgende lezing
30 maart 2021: Prof. Arnoud De
Meyer
Een Aziatische visie op de wereld
van morgen. De verschuiving van
het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten
Iedere betalende cursist ontving
een persoonlijke inlog-link en een
persoonlijk paswoord geldig voor
de geplande lezingen.
Universiteit Derde Leeftijd Leuven
vzw
Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
RPR Leuven – Ondernemingsnummer 458.773.277

Geen tijd

In de nasleep van de moord op Ge-

Woorden als psalmen
Schrijver: Eric Galle
Priester en psychotherapeut.
Hij is redacteur bij Halewijn en een gedreven zoeker naar wat een mens kan vrijmaken in zijn relatie tot God.

Enige tijd na de ontvangst van uw
betaling ontvangt u uw inloggegevens in uw mailbox. U houdt deze
best goed bij, want deze inloggegevens gelden voor alle lezingen van
het tweede semester. Vanaf nu kan
u de lezingen rechtstreeks mee volgen. Ook de reeds voorbije lezingen
blijven beschikbaar om (opnieuw)
te bekijken.

Vroeger raakte je er nog vanaf met
een geldbiljet, maar tegenwoordig
azen ze stuk voor stuk op een vaste bankopdracht waar je levenslang
aan vastzit. Ik kies mijn goede doelen liever zelf en niet aan de deur.
Mijn man heeft wat minder eelt op
zijn ziel dan ik, dus dit meisje had
pech dat ze mij trof. Vroeger liet
ik me weleens vermurwen uit medelijden met het meisje of de jongen voor de deur. Jong idealisme
mag je niet in de kiem smoren. Maar
sinds ik weet dat het betaalde krachten zijn, maak ik van mijn hart een
steen.
Toch blijft er ergens iets knagen.
Ver weg in mijn hoofd hoor ik een
echo van dat rare Bijbelverhaal over
het feestmaal waar de gasten niet
wilden komen. De genodigden hadden geen tijd om naar het feest te komen. De ene moest naar zijn veld,
de andere naar zijn winkel. Ben ik
dan de gast die geen tijd had omdat
ze aan het eten was?
Ik weet niet of ik de Flying Doctors nog een tweede keer zal kunnen weerstaan. Bij deze zijn ze gewaarschuwd.
Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/geen tijd/)
gepubliceerd op 11 oktober 2020

