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Samen de weg van bevrijding gaan

De tempel was het centrum van
economische, politieke en religieuze macht geworden. De tien woorden in de ark waren verstomd, versteend. Geen leven meer voor het
volk.

Zij garandeert een diversiteit aan
gewassen en beschermt zo hun autonomie.

Toch is een andere samenleving
mogelijk waarin mensen dienaar
worden van elkaar als ze luisteren
naar de tien woorden die richting
geven aan hun leven. Voor Jezus
woont God niet langer in stenen,
maar in iedere mens die de weg gaat
van dood naar leven.
Deze gemeenschap van mensen in
Noord én Zuid, vormt het lichaam
van Jezus. De nieuwe tempel.
God dienen is samen de weg van bevrijding gaan, is opstaan uit elke situatie van angst en benauwenis om
in vrijheid open te bloeien.

De tien woorden en/in de tempel

Dit doet CENDA concreet voor de
inheemse boeren in Bolivia.

Een pijl, symbool voor de richtingwijzers
in ons leven, wordt aangebracht.

1. Het Beloofde land was het grote verlangen van de twaalf stammen. Leven in een samenleving
gebaseerd op vrijheid, gelijkheid
en broederschap. Wegtrekken uit
Egypte, het land van de angst, was
een eerste stap.
Hoe verder? Zijn er aanwijzingen,
richtingwijzers?
2. Mozes ontvangt tien woorden die
richting geven.
“Ik ben de Ene, God-over-jou, die jou heb
uitgeleid uit het land van Egypte, uit
het dienaarshuis”. zo worden zij ingeleid.

Elke samenleving toen en nu, is religieus gefundeerd, behalve de huidige westerse.
Al is dat een andere discussie. Arend
van Leeuwen analyseert in “De nacht
van het kapitaal” (uitgeverij SUN,
1984) onze samenleving. Ook deze
functioneert als een religie, zo stelt
hij vast. Een burgerlijke, waarin
het kapitaal de godheid is. De twaalf
stammen baseren hun samenleving
op een god die hun vrijheid waarborgt.
“Niet zal dít er voor jou wezen: ándere goden, bij mijn aanschijn! Niet zul je voor
jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook die is in de hemelen boven, die is op
het aardland beneden of die is in de wateren onder het aardland!
Níet zul je je voor hen buigen en níet zul
je hen dienen; want ik, de Ene, God-overjou, ben een naijverige God die onrecht
van vaders aan zónen bezoekt, aan derden
en vierden van hen die mij haten; en die
vriendschap bewijst aan dúizenden: aan
hen die mij liefhebben en mijn geboden
bewaken!” (Naardense Bijbel)
Het eerste woord klinkt dictatoriaal, maar is het niet. Geen is er god,
niemand onder jullie. Dit woord garandeert de vrijheid van de mensen,
van het volk.

3. Met tien in steen gebeitelde woorden daalt Mozes de berg af. Hij ziet
zijn volk een gouden kalf aanbidden. Het eerste woord verbroken.
De tien woorden in scherven. Wegtrekken uit Egypte is niet voldoende. Zij denken nog als voorheen.
De heerser bepaalt nog hun denken.
Een gevangen denken.
Mozes moet opnieuw de berg Sinaï
op. Eerst zelf de stenen uithouwen,
waarop God de woorden nieuw zal
schrijven. Zo lezen wij in Exodus
34. Het duurt een woestijntijd om
van de twaalf stammen één volk Israël te maken. Met vallen en opstaan
wordt het beloofde land betreden.
4. De tien woorden in de ark krijgen
een centrale plaats in de tempel.
Hoor Israël. Vergeet niet deze
woorden …De tempel wordt een
economisch, politiek en religieus
machtscentrum. De tien woorden
worden vergeten, de vrijheid verspeeld, het volk onderdrukt.
Opnieuw liggen de tien woorden in
scherven.
Jezus, de nieuwe Mozes hoort de
tien woorden. Hij doet wat de tempel heeft nagelaten. Hij geneest
blinden en lammen, schrijft Mattheus.

geworden. Ze zijn in zijn hart geschreven.
Hoe Hij deze woorden verstaat lezen we in de Bergrede (Mattheus
5-7).
“Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen”, laat
de evangelist Johannes Jezus zeggen. De tien woorden niet langer
versteend, maar een praktijk, een levende gemeenschap.
5. Wegtrekken uit Egypte, het land
van de angst. Loskomen uit oude
structuren. Leven naar de tien
woorden.
Geconfronteerd met de klimaatverandering en andere wereldproblemen is dit ook onze opdracht. Velen zien de coronapandemie als een
kans.
Maar zoals Mozes en Jezus stellen
ook wij vast hoe gevangen ons denken is, hoe sterk het verlangen naar
wat is geweest. Loskomen uit oude
structuren blijkt zeer moeilijk te
zijn.
Toch kan delen, de weg van de dienaar
Jezus, volgens Broederlijk Delen een hefboom zijn voor een noodzakelijke systeemverandering.
Jef Wauters

In Jezus zijn de tien woorden mens

PASSIEVERHAAL
Ik zag de roos bloeien
dieprood en krachtig,
fluwelig prachtig
een symbolisch liefdesschrijn

‘k Zag haar doornen groeien
prikkend en stekend
haar zachtheid brekend
een ontzettende liefdespijn

Ik plukte de roos
stak haar op de kroon;
die veegde ik schoon
de doornige pijn liet ik zijn

Ze liet haar sap vloeien
fel bloedend en rood,
vol passie en nood
een levende liefdesstroom

‘k Zag ’t hart van Christus
zich bloedend verblijden,
vol vreugde en lijden
onsterfelijk liefdesschrijn.

Toen zag ik de kroon
ontheiligd, bespot,
het lijden van God
een met bloed bespatte droom

Lucie Vrebos

Vraag je persoonljke toegangscode

via www.kesselinde.be
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ZONE KESSELINDE
Op Paaszaterdag (3 april) om 20
uur kan je via livestreaming een
viering meemaken via de website
van de zone www.Kesselinde.be. In
deze viering worden de paaskaarsen
van de verschillende parochies van
onze zone ontstoken. Vanaf Pasen
zullen ze in de parochiekerken aanwezig zijn.
SINT-FRANCISCUS
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 en nieuwe
Paaslicht wordt verdeeeld. Communiegelegenheid. Tijdens al deze momenten is het maximaal toegelaten

personen in de kerk 15. Verder respecteren we de gewone maatregelen
rond Corona.
SINT-ANTONIUS
Op Paaszondag (4 april) nodigen
wij jullie uit voor een bezinningsmoment,met teksten en muziek, in
onze Sint-Antoniuskerk. Deze bezinning 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 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 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 Goede Vrijdag
Het Don Boscocentrum zal open zijn
van 19 uur tot 21 uur. We vieren op
3 tijdstippen in zaal B met telkens
maximaal 15 personen. Inschrijving hiervoor was nodig. Lees meer
hierover in parochieblad 12 van verleden week.
1. van 19.00 u. tot 19.30 u.
2. van 19.40 u. tot 20.10 u.
3. van 20.20 u. tot 21.00 u.
Goede Vrijdag – Hermien Den Tandt en
Chris Willocx
Zaterdag 3 april 2021 – Paaszaterdag
(zie hoger: viering KesseLinde)
Zondag 4 april 2021 – Paasdag
Pasen 2021
De coronatijd bracht onzekerheid

HET GENEEST NOOIT

Het gebeurde een tijd geleden. Met
de nabijheid van de Goede Week,
denk ik er telkens aan terug.
Waarom weet ik niet, maar dàt jaar
had ik er behoefte aan om de kruisweg gans alleen te gaan. Geen volk
om me heen, geen geschuifel van
de ene statie naar de andere. Nee,
gewoon alleen, zoals je ook bij lijdende mensen, in alle rust, best alleen bent. De abdijkerk aan de overkant leek me daarvoor de geschikte
plaats. Precies om drie uur stapte ik
de gebedsruimte binnen.
Het was er donker. Ik zocht naar afbeeldingen van de kruisweg, maar
die waren er niet. Het verbaasde me.
In het duister op de laatste rij zag
ik een oudere vrouw ineengedoken
op een kerkstoel zitten. Ze keek me
aan en vroeg: 'Is hier niets te doen?
Ik had zo gehoopt een kruisweg te
kunnen volgen.''Nee', zei ik, 'er is
niets te doen, daarom ben ik juist
hierheen gekomen.
Maar als je wil, kunnen we de
kruisweg met ons twee gaan.'

En of ik het voorvoelde, had ik twee
boekjes mee met de statieteksten en
gaf er haar spontaan één. Een zachte glimlach kreeg ik terug.'Jij bent
gezonden! ' zei ze blij verwonderd.
Daar schrok ik even van, want dat
wist ik helemaal niet. Besef je een
zending? Ben je jou daar echt van
bewust?
We zetten ons neer voor een kruis
dat vooraan stond en toen begon zij
heel onverwacht, als een stormachtige waterval, haar levensverhaal te
vertellen. Haar moeder kende ze
niet. Ze groeide op in een weeshuis
bij de nonnen. Jarenlang verbleef ze
daar. Ze mistte familie en vrienden.
Jong als ze was, werd ze misbruikt
door religieuzen. Een frisse prooi
voor wellust en plezier. Ze was er
kapot van. Veel psychologen wilden
haar helpen om deze wonde te genezen, maar 'het geneest nooit!' Ze
kan het niet vergeten, niet verwerken. Haar hele leven werd er door
getekend, verknoeid.
'Ik heb de kerk verlaten,' zei ze, 'behalve Moeder Maria, die helpt mij,
aan haar kan ik alles vertelllen, bij
haar kan ik uitwenen.' Haar tranen
rolden stilletjes op haar jas en mijn
hart huilde mee. 'Dit is een bittere,
hedendaagse kruisweg,' zei ik' laat
ons jouw kruis en het Zijne in gebed dragen.'

Zo begonnen wij aan de veertien
staties, afwisselend lazen we een
stukje voor en baden het Onze Vader en Weesgegroet. Nooit heb ik
een kruisweg met zo'n diep lijden
gevoeld, het klonk in haar stem,
het zat in haar lijf, het zindert!
We voelden samen de diepe afgrond
waarin Jezus ons mensenlot deelt.
We voelden de bodem van de diepste put waarin de mens valt en zichzelf verliest. Het werd zo donker
in de kerk, dat we nog nauwelijks
konden lezen. Maar we volgden één
voor één de staties in ons boekje. Ingetogen, bewogen, zij en ik.
Bij het buitengaan, omhelsden we
elkaar ontroerd, we waren immers
verbonden door gebed en droefheid. Maar vooral waren we gesterkt
met hoop en met moed. Sterkte om
de weg van ontroostbaar verdriet en
machteloosheid verder te gaan, in
de verwachting van de bevrijding,
van de verlossing. Het Eeuwige Pasen!
Dit was voor mij de mooiste kruisweg die ik ooit meemaakte. Heel alleen de kruisweg gaan, was mijn
wens. Maar God zag het anders...
Hij toonde me zijn menselijk gelaat
in deze vrouw. Ik ben Hem en haar
bijzonder dankbaar!
Mia Bertmans

en ontregeling, dwong ons om
onze manier van leven aan te passen. We werden teruggeworpen op
onszelf en op onze bubbel. Wat zou
het fijn zijn als alles terug normaal
was.
Het wordt weer Pasen, feest van
nieuw leven. We hebben nood aan
verbinding met anderen. Na het
aanbod van Goede Vrijdag, kan je
opnieuw langskomen in het Gemeenschapscentrum Don Bosco.
Heb je op Paasdag 4 april 2021 even
tijd voor wat rust, bezinning, gebed en inspiratie? Wil je de nieuwe
Paaskaars zien? Of wil je zelf onze
Paaswens ophalen? Wil je jouw
Paaswens met ons delen op de wensmuur? Een babbeltje doen met iemand die je al lang niet meer gezien hebt? We houden de kerk voor
je open, uiteraard coronaproof: met
mondmasker, min 1,5 m afstand.
Max 15 personen, wij zorgen voor
een geleidelijke toegang. De kerk zal
open zijn van 10u tot 12 u. Je hoeft
je niet in te schrijven. Wij zien je
graag komen.
Graag tot dan. Hermien en Chris
Meer info bij Chris Willocx:
chriswillocx1@gmail.com
0476/899630

Een uniek
mens is
heengegaan.

Op zaterdag 20 maart 2021 namen
we in de Sint-Franciscuskerk, gezien de corona-maatregelen in intieme kring, afscheid van mevrouw
Maria Van Cant, geboren in Kessel-Lo op 10 juli 1929 en er thuis
overleden op 15 maart 2021.
De
Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2021.
Een uniek mens is heengegaan.
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,
maar zij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk
die zij achterlaat.

FEDERATIE FRANDO
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WIJ DELEN DE WORSTELING OM OUDE STRUCTUREN LOS TE LATEN

© pixabay.com/
Openingsgebed
Vader van het leven, laat ons uw
nabijheid voelen. Meer nog: help
ons oude patronen los te laten om
nieuwe wegen te gaan. Doe ons uw
schepping behoeden en elkaar weer
zien als broeders en zusters.
Eerste Lezing Gen. 9, 8-15
God sluit een verbond met zijn mensen en
met de aarde
Dit zei God tot Noach en zijn zonen: 'Nu ga Ik mijn verbond aan
met u en met uw nageslacht, en met
alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren, met al het gedierte van de aarde.
Ik ga met u een verbond aan dat
nooit meer enig levend wezen door
het water van de vloed zal worden
uitgeroeid en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde
te verwoesten.
Evangelie Mc. 1, 12-15
De woestijn: worstelen en in het reine komen met je opdracht.
Jezus bracht veertig dagen in de
woestijn door, terwijl Hij door de
satan op de proef werd gesteld. Hij
verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.
Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen ging Jezus naar
Galilea en verkondigde Gods Blijde
Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'
Duiding
1. Inleidend
Broederlijk Delen bestaat 60 jaar.
In al die jaren maakten we een

hele evolutie door. In het verleden financierden we projecten die
gaandeweg onafhankelijker werden
van onze Westerse invloed. Nu
werken we samen met partnerorganisaties in het Zuiden die eigen plannen hebben en zelf bepalen wat goed is voor hun land en
hun gemeenschap. Zo maakt boerenorganisatie COPMIKWI in Kwilu Congolese boeren ontvankelijk
voor milieuvriendelijke landbouwmethodes. Voor de vele vrijwilligers die zich jaar in jaar uit inzetten voor eerlijke verhoudingen met
het Zuiden is deze 60ste verjaardag
een gelegenheid bij uitstek om zich
te bezinnen op hun engagement.
2. Even ingaan op de lezingen
De eerste bladzijden van de Bijbel
spreken over schepping; zij vertellen ons een paradijsverhaal waar al
vlug het kwaad opduikt. Mensen
willen als goden zijn en verstoren
zo het evenwicht. Na de zondeval
van de eerste mensen is er de broedermoord van Kaïn en zinnen de
mensen op wraak. Die wraak escaleert. De aarde wordt er in mee gesleurd. Wat eerst zo mooi en goed
was, draagt nu een vloek. Het verhaal van de zondvloed, waarvan we
vandaag het slot hoorden, vertelt
ons dat die ramp voortkomt uit het
wangedrag van de mensen. Gelukkig vindt God nog een rechtvaardige, Noach. Hij mag met zijn ark
mens en dier redden van de ondergang.
Als dan een nieuwe morgen aanbreekt en de chaos herstelt, verbindt God hemel en aarde met een
boog in de wolken. Die boog moet
Hem en ons er aan herinneren
dat we niet eigenmachtig alles naar
onze hand mogen zetten maar dat
in het verbond onze toekomst ligt.
En zo loopt het verhaal vooruit op
wat God wil doen via Abraham en
zijn volk. De heilsgeschiedenis is
begonnen.
Het evangelie van Jezus staat in diezelfde spanningslijn. Als bij Jezus’
doopsel de hemel weer open gaat

en Gods Geest een nieuwe bevrijding wil brengen, wordt Jezus’ levensloop een nieuwe krachtmeting
met het kwaad. In voorbereiding
hierop drijft de Geest Jezus naar
de woestijn. De evangelist Marcus
verhaalt niet de directe confrontatie met de Satan, de verpersoonlijking van het kwaad. Hij brengt het
subtieler. Er staat: 'Jezus werd door
de Geest naar de woestijn gedreven.
Hij leefde daar te midden van de
wilde dieren en de engelen zorgden
voor hem'. Hier willen we even dieper op
ingaan.
- Het begrip woestijn. De woestijn roept de geschiedenis op van
het volk Israël dat door de woestijn
moest na het slavenhuis van Egypte verlaten te hebben. Die woestijn was de vuurproef: zij twijfelden
aan hun roeping, wilden terugkeren naar de vleespotten van Egypte,
morden voortdurend... De woestijn
zal ook later symbool blijven voor
de uitzuivering van hun bestaan.
Profeten keren er terug om van
daaruit het volk terecht te wijzen.
Ook Johannes de doper vertrekt van
daaruit om opnieuw te beginnen.
Nu ook Jezus. Als Hij bij zijn doop
Gods stem hoort die zegt: 'Jij bent
mijn zoon, de meest geliefde, in wie
ik welbehagen heb', dan zet hem dat
niet apart maar precies midden het
volk dat geroepen werd om verbinding te maken, om in het verbond te
leven. Zijn zending met een goede
boodschap naar het volk moet vooraf gaan door een tijd van eenzaamheid en uitzuivering.
Het vertrouwen, dat hem is meegegeven bij zijn doop zal Hij nodig
hebben om dit moeilijke moment
te doorstaan. De vertrouwde wereld
met haar condities en verplichtingen verliest zijn betekenis en alles
draait om de vraag 'Wie ben ik werkelijk?'
- 'Hij leefde er te midden van de wilde dieren'
De wilde dieren zijn niet zomaar
beelden van een eenheid met de natuur buiten ons. De dieren in het

Jaren ouder

Hebben jullie dat ook, dat kinderen
die je een paar weken niet ziet, er
opeens jaren ouder uitzien als je ze
weer onder ogen krijgt?
Ik herinner het me van de scoutskampen van mijn kinderen vroeger. Die duurden soms maar een
week, maar wat waren ze gegroeid
als we ze weer kwamen ophalen! Al
het mollige en knuffelige was opeens verdwenen. Ze liepen als ingezetenen rond op voor ons totaal onbekende plekken en leken zich daar
helemaal thuis te voelen. Het vuil
op hun wangen en onder hun na-

Marcus-evangelie, evenals in oude
profetieën, zijn symbolen voor wat
'in de mens leeft'. Er is in ons
geldingsdrang, streven naar macht.
Zelfs onder het masker van de naastenliefde kan het verlangen schuilen om onszelf te bevredigen en te
dingen naar de gunst en erkenning
van anderen. Humanisten en moralisten van alle eeuwen hebben dikwijls de oorlog verklaard aan het
'dier in de mens'. Die strijd is zinloos en leidt tot gespletenheid.
- En engelen dan? Veel mensen
nemen uit angst voor hun ‘eigen
dierlijke verdorvenheid’ hun toevlucht tot engelachtige idealen. In
tegenstelling tot wat in het evangelie staat, blijken de engelen onder
zulke omstandigheden geen dienstbare machten, maar veeleer wrede kwelgeesten (perfect willen zijn,
zich dwangmatig allerlei ascese opleggen...). Die engelachtige idealen
willen dat je het 'dierlijke' in jezelf
verstikt. Maar het 'dierlijke' hoort
bij de mens.
In een minder angstige en verbeten houding, zoals Jezus die in
de woestijn voorleeft, verliezen de
dieren in de mens hun roofdierachtige gevaarlijkheid. Het zijn alleen de opgezweepte driften, die als
een springvloed de oevers kunnen
overstromen, die gevaarlijk zijn.
In dezelfde mate waarin de dieren
hun wildheid afleggen en zich ontpoppen als helpers en begeleiders
van het menselijke, krijgen nu ook
de engelen hun wezenlijke eigenschap van 'goede geesten'. Ook zij
kunnen bondgenoten van de mens
worden, door het ik van de mens
niet langer met straffen en bevelen
te beklemmen, maar zich aan zijn
kant te scharen en hem raadgevend
en oriënterend te helpen zijn leven
te ordenen.
De eerste woorden die Jezus later
zal spreken - 'De tijd is aangebroken, het rijk van God nabij, kom
tot inkeer en hecht geloof aan dit
goede nieuws' - vloeien voort uit

die woestijnepisode. Zonder die ervaring zou Hij de kracht niet hebben gehad om mensen uit de bezetenheid van hun angst en gespletenheid tot zichzelf terug te brengen!
3. Herkennen wij onszelf daarin?
Ook wij hier beginnen onze vastentijd met stil te staan bij onszelf,
onze verlangens te laten uitzuiveren, innerlijke kracht op te bouwen. We beseffen dat we door mensen en door God aanvaard zijn; we
durven geloven in de eigen mogelijkheden en die van anderen. We
willen ons niet te snel bedreigd voelen door wat anderen zeggen; we
willen ons niet laten verleiden tot
macht en geldingsdrang. Ook wij
kunnen in onze woestijn uitgezuiverd worden tot de mens die Gods
Geest in zich draagt.
Jan De Roeck
Voorbeden
Met mensen die net als Noach willen leven naar Gods wil, sluit Hij
een verbond ten leven.
Bidden we, opdat wij zo’n mensen
mogen zijn.
We willen graag wereldwijde vrede
en hopen dat eens de spiraal van geweld voorgoed doorbroken wordt.
We willen tochtgenoten op onze
weg, mensen die net als wij ingaan
op Jezus’ uitdaging, erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat.
Bidden we om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en
bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere
samenleving werkelijkheid wordt.
Slotgebed
Nu wij de weg zijn ingeslagen
naar nieuwe verbondenheid, nu
wij oude structuren proberen los
te laten, bidden wij om uw scheppingskracht, Ene. Jezus blijft onze
tochtgenoot, vandaag en alle dagen.
Eerste zondag van de vasten: 21 februari
2021. Don Boscogemeenschap Kessel-Lo
Viering opgesteld door Hermien Den
Tandt

KIEZEN IS MOEILIJK

gels hielp wellicht ook een handje om er volwassener uit te zien.
Op een week tijd waren onze kindjes opeens halve draakjes geworden.
Hun haren, hun armen en hun benen leken meer gegroeid dan op die
korte tijd mogelijk was. Blijkbaar
was het beeld dat ik van hen had in
mijn hoofd een beetje gedateerd.
Net hetzelfde ervaar ik vandaag als
ik met mijn kleinzoon skype, nu
we door corona elkaar wekenlang
moeten missen. Wat is hij opeens
slungelig en stoer! Hij heeft een
hele dag buiten gespeeld en hek-

sensoep gemaakt in een emmer vol
modder. Hij wil wel even ‘hallo’
komen zeggen, maar dan moet hij
dringend gaan verder spelen. Het
leven trekt aan hem en maakt hem
elke dag groter. Terwijl hij anders
op woensdagmiddag juist een beetje terugschakelde van zijn gebruikelijke schoolse snelheid. Hij vindt
al zijn taken ‘makkie’ en heeft een
leesfort gebouwd waarin hij zich
verschanst als hij gaat lezen. Ik
schrijf hem briefjes en dat vindt hij
leuk, maar er is zo veel wat we niet
delen en het gaat snel.
Corona zet veel on hold, maar niet
alles. De lente ontploft, mijn haren
blijven groeien en ook kleinzoon
springt verder de toekomst in. Ik
hoop dat ik niet te lang meer in de
backstage moet staan.
Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/jaren-ouder/)
gepubliceerd op 6 april 2020
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Het symbool dat we vandaag gebruiken is de dode tak in de woestijn. Samen met het labyrinth staat
hij symbool voor ons worstelen
met keuzes die gemaakt moeten
worden.
Kiezen is moeilijk.
Soms is er iets of iemand die ons daarbij
helpt.

Schrijf daarom op een kaartje of op de website of via de brievenbus van een van de
voorgangers of via mail een antwoord op
de vraag:
naar wie of wat luistert u graag, omdat u
er rust en inspiratie in vindt?
Omdat het u aanzet om bewust te kiezen?
Die inspiratie kunnen we later met elkaar
delen.

4

FEDERATIE FRANDO

KUNNEN WE DAAR NOG VAN LEREN ?!
gens de kelk reinigt.
De pauselijke eretekens zijn: witte
toog en wit hoofdmutsje, rode sandalen en gouden vissersring, rode
en zijden hoed met gouden koord.
Tijdens de plechtigheden draagt hij
op het hoofd de tiara of drievoudige
kroon.
De paus wordt gedragen op een
draagstoel.

© nl.dreamstime.com
Werkschrift Liturgie – Twaalfjarige jongen uit het zesde leerjaar 1957- 1958
Liturgie
1.-De kerk, het huis van God
2. De kerktoren
3. Een blik in de kerk
4. Het priesterkoor
5. Het hoofdaltaar
6. De kerkmeubelen
7 De liturgische personen
Jezus Christus
Is de Stichter en het onzichtbaar opperhoofd van de H. Kerk.
Aan zijn apostelen en hun opvolgers heeft Hij opdracht gegeven de
Kerk te besturen.
In opzicht van de waardigheid en
het gezag waarmede de liturgische
personen (de geestelijkheid, de clerus) bekleed zijn onderscheiden
we:
a. De paus:
De paus is het zichtbaar hoofd van
de H Kerk en de plaatsvervanger van
Christus.
In het besturen van de H. Kerk
wordt hij bijgestaan door 70 kardinalen.

b. De bisschoppen
De H. Kerk is ingedeeld in bisdommen.
Aan het hoofd van een bisdom staat
de bisschop, door de paus benoemd.
De bisschop heeft de volgende eretekens: paarse toog, mijter,borstkruis, kromstaf.
Een aartsbisschop heeft een kerkelijke provincie.
De kanunniken vormen het kapittel van de kathedrale kerk.
c. De pastoors
Een bisdom is ingedeeld in parochies, die door een pastoor bestuurd worden. De pastoor wordt
meestal door een of twee priesters
bijgestaan.

Heverlee
Het Heilig-Hartinstituut in Heverlee start binnenkort met grote wer-

c. Pateen :
is een rond verguld schoteltje dat
op het kelkdoekje wordt geplaatst.
Voor de nuttiging zal de gebroken
hostie op de pateen rusten. Wanneer de priester naar het altaar komt
ligt er een grote hostie op.
d. Palla :
is een vierkant stuk stijf linnen.
Het bedekt de kelk van offertorium
tot aan de nuttiging.
e. Kelkkleed of velum:
is een vierkant zijden kleedje,dat
de kelk en pateen bedekt tot aan de
offerande en na de nuttiging. Het
draagt de kleur van de dag.
f. Corpolare:
is die gevouwen linnen doek. Deze
wordt gedurende de H. Mis op de
altaarsteen open gespreid. Het lichaam des Heren rust er onmiddellijk op.

8. Het liturgisch vaatwerk
a. Kelk:
beker die uit drie delen bestaat: de
voet, de kolom met greep en de kom.
Die kelk zal Jezus’ bloed bevatten,
vandaar dat de binnenzijde van de
kom moet verguld zijn,
b. Kelkdoekje:
is een smal linnen doekje, waarmee
de priester na de nuttiging zijn lippen en vingers afdroogt en vervol-

DOEN VOOR GROEN

© PxHere.com
Projecten in onze buurt
Leuven
Bekende parking verdwijnt ondergronds en maakt plaats voor duurzame woonwijk.
In de Minderbroederstraat in Leuven, tussen de Vaartkom en het
stadscentrum verrijst binnenkort,
een groene, bijna-energieneutrale
woonwijk met 157 nieuwe appartement en 34 huizen.
De bekende, publieke Minckelersparking blijft, maar verkleint en
komt bijna volledig ondergronds.
‘We transformeren een oud stadsdeel in een groene en duurzame woonwijk. Er is gekozen voor
een modern en innovatief ontwerp
‘Nieuw Leuven’, waardoor de gebouwen mooi zullen aansluiten op
de omgeving.’zegt architect John
Eyers.
Uit de tekst van (hsb) Het Nieuwsblad 27
februari 2021

c. Een lepeltje:
wordt erop gelegd. Het wordt gebruikt om een druppel water bij de
wijn te gieten.

ken.
Alle sportvelden worden vernieuwd, en ook de speelplaats krijgt een
complete make-over.
De bomen van 1930, op de speelplaats, doen het niet zo goed. Zij
gaan nu meer ruimte krijgen.
Bij een inspraakronde bij leerlingen en leerkrachten bleek de grote vraag van leerlingen over openluchtklassen te gaan. Daar gaan ze
nu op in. Een club wil graag met
hen samen werken om de velden
buiten de schooluren te gebruiken.
‘Met deze plannen werken we
aan een betere afstemming op
de klimaatopwarming.’ zegt Walter
D’Hoore, directeur
Uit de tekst van (hsb) Het Nieuwsblad 27
februari 2021
Bierbeek
Chiro Karoo Bierbeek plant mee
bomen en struiken in het nieuwe speelbos aan het Mevrouwkensveld. De gemeente Bierbeek heeft er
een speelbos-zone afgebakend achter de begraafplaats aan de Dorpsstraat. Spel en recreatie worden er
mogelijk gemaakt in een groene
zone nabij de dorpskern. Het gebied, goed voor een oppervlakte van
15.000 vierkante meter, werd grotendeels beplant met 25 inheemse
boom- en struiksoorten, zo’n 3400
stuks in totaal.
Uit de tekst van (mdt) Het Nieuwsblad 3
maart 2021

g. Kelk en pateen:
worden door de bisschop met het
Heilig Chrisma gezalfd.
Na deze zalving mogen ze niet
meer aangeraakt worden door gewone personen. Kelkdoekje palla en
corporale mogen na gebruik ook
niet meer aangeraakt worden.
Palla en corporale worden door een
daarin gemachtigde priester gewijd.

Universiteit Derde Leeftijd
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
U ontving, enige tijd na de ontvangst van uw betaling, uw inloggegevens in uw mailbox. U houdt
deze best goed bij, want deze inloggegevens gelden voor alle lezingen
van het tweede semester.
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.
Met vriendelijke groeten,
Em. Prof. Alfons Verbruggen, voorzitter UDLL

Steun deze SMS-actie van Broederlijk Delen. Stuur DELEN naar 4666
en doneer zo 1 euro aan Broederlijk Delen. Het kan niet eenvoudiger. Met jouw bijdrage steunt Broederlijk Delen de vele partnerorganisaties in het zuiden die ‘delen’ en
zorg voor mens én planeet voorop
zetten.

27/04/2021: Dhr. Jan Nolf
Voorzorgvolmacht: de juridische
bescherming van senioren. Een
stappenplan met A en B: wat je zelf
doet, doe je beter
04/05/2021: Prof. Karel Van Acker
Circulaire economie, groei binnen
de grenzen van onze natuurlijke
rijkdom?
11/05/2021: Prof. David Cassiman
Het is niet onopgemerkt gebleven:
waar gaan we naartoe met die zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen?
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

Vastenpuntje
die ik in de loop van de dag ergens
tegen het lijf ben gelopen. Veel te
vaak erger ik mij aan kleine kantjes van mensen of doe ik een beetje
meewarig over hen of roddel ik vrolijk mee over iemand. Het lijkt me
een gezonde tegenwind om nu eens
in mensen op zoek te gaan naar een
glimp van God.

KALENDERBLAADJE
De echte waarde, de fundamentele,
is de liefde waarmee men een daad
stelt en niet de grootheid van de
daad zelf. De liefde maakt alles groot
en zonder de liefde wordt het grootste waardeloos in Gods ogen.
“Ik begreep dat zonder de liefde alle
werken niets zijn, zelfs de schitterendste, zoals het opwekken van
doden. Het is niet de waarde en zelfs
niet de uiterlijke heiligheid van de
handelingen die men verricht die
van tel zijn, maar alleen de liefde
waarmee men ze stelt.” schreef Theresia van Lisieux.
K. De Meester

Volgende lezingen
20/04/2021: Prof. Peter Lievens
Nanowetenschap en nanotechnologie: droom, revolutie en impact

Heeft u al een vastenpuntje? Nee?
Ik kan het u nochtans aanraden.
Een vastenpuntje is een soort werkpuntje voor de vasten. Zo wordt die
lange periode tot Pasen een beetje concreter ingevuld. Iets minderen, iets laten of juist iets meer gaan
doen, je kunt alle kanten op. Keuze
te over.
We zijn helaas nog niet zo ver
dat we samen voor hetzelfde ‘jaarpunt’ kiezen en elkaar erin kunnen
versterken. Misschien leren we dat
binnenkort. Maar voorlopig gaat iedereen nog voor zijn of haar eigen
‘puntje’.
Het uitzoeken van een vastenpuntje is een serieuze bezigheid. Want
een goed vastenpuntje werkt echt,
zelfs over de vastenperiode heen.
Vorig jaar zocht ik elke dag naar iets
om dankbaar om te zijn, en dat heeft
mijn ogen geopend voor de grote
kracht van dankbaarheid en de positieve invloed op mijn humeur. Ook
al heb ik dat wellicht misschien alleen zelf gemerkt, maar toch.
Dit jaar wil ik telkens op het einde
van de dag nagaan of ik iets goddelijks heb gezien in een mens die ik
heb ontmoet. Iemand die ik al ken of
iemand die mij onbekend is, maar

Op Aswoensdag hield ik opeens
mijn hart vast. Zou het me wel
lukken om elke dag een goddelijke
mens te ontdekken? Misschien waren die niet zo dik gezaaid als ik
dacht. Of misschien was ik inmiddels slechtziend geworden en niet
meer in staat om ze te spotten?
Maar ik had me nodeloos zorgen
gemaakt. Want na enkele vastendagen is het al duidelijk: elke dag is er
keuze te over. In zoveel mensen zie
ik dagelijks een glimp van iets goddelijks. Oude bekenden die met een
vleugje humor mijn starre mening
doorbreken. Een onverwachte uitnodiging. Een blij kind. Een puberjongen met een open, eerlijke blik
in zijn ogen. De postbode die even
aanbelt als hij iets niet in de bus
krijgt. De dame achter de kassa die
me geduldig de voordelen van een
actie uitlegt. Zoveel goede zorgen,
zoveel aandacht voor anderen, zoveel goede bedoelingen. Mijn argwaan, ergernis en cynisme smelten
als sneeuw voor de zon.
Er zijn zoveel mensen waar God uit
spat. En de vasten is nog maar net
begonnen.
Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/vatenpuntje/)
gepubliceerd op 1 maart 2020

