
Soms komt een bekende parabel

heel dichtbij. Corona sloot ons af

van direct contact met onze familie.

Mensen met kleine kinderen heb-

ben het niet makkelijk, maar zij zit-

ten wel in dezelfde ‘bubbel’ als hun

kinderen. Wie volwassen kinderen

heeft die al lang en breed zelfstandig

wonen, mag plots zijn kinderen (en

kleinkinderen) niet meer aanraken.

En dat niet voor eventjes, maar vele

wekenlang.

We prezen onszelf gelukkig dat vier

van onze zes kinderen op fietsaf-

stand woonden, zodat wij of zij af

en toe eens konden komen zwaai-

en. Toch altijd ‘echter’ dan op een

scherm. Met onze pleegzoon in Au-

stralië waren we dat al jaren ge-

woon, daar veranderde niet veel.

Maar onze jongste zoon in Antwer-

pen zagen we enkel nog op scherm-

pjes, meestal luidkeels lachend met

onze onhandigheid om de juiste

knopjestevinden.

Tot hij vorige zondag opeens op

fietstocht ging richting ouderlijk

huis. Na meer dan twee uur fietsen

dook hij op aan de deur, moe en he-

lemaal echt. Het voelde als de para-

bel van de verloren zoon, al ontbra-

ken er enkele vaste elementen: geen

gespreide armen, geen maaltijd met

het geslachte kalf. Maar de muziek

inonshartoverstemdealles.

Onze ‘verloren zoon’ ging ook

weer naar huis. Maar hij had zijn

ouders wel even heel gelukkig ge-

maakt. Zodat we er weer een poosje

tegenkunnen.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/de-verloren-zoon/)
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Yippie Yee, tóch op vakantie en

wel in je eigen coronabubbel!

Omdat mensen in kwetsbare situa-

ties vaak nog harder getroffen wor-

den door Corona dan anderen, biedt

Stapje in de Wereld hen vanaf nu

eenaantalnieuwekansenaan.

Allereerst zijn er de bubbelvakan-

ties, waarin gezinnen in hun eigen

bubbel voor 5 dagen op vakantie

kunnen gaan, en hierbij financieel

en inhoudelijk ondersteund wor-

den.

Tegen een hele lage instapkost (€60

voor volwassenen en max €30 per

kind) zorgt Stapje voor het bekosti-

gen van de hele vakantie! Het gaat

hierbij om de betaling van voeding,

animatie, vervoer en de logies. (Ui-

teraard met een gelimiteerde maxi-

mum).

We ondertekenen op voorhand een

Charter, dat ervoor zorgt dat de

vakanties allemaal in een positieve

sfeervanstartkunnengaan.

Mensen die moeten rondkomen

met een (te) klein budget komen

vanaf nu ook in aanmerking voor

het maken van culturele daguit-

stappen met begeleiding door een

vrijwilliger. De tickets en het ver-

voer worden voor 2/3 terugbetaald,

en we voorzien zelfs ook een tege-

moetkomingvoordelunch.

Als Corona het toelaat gaan ook de

groepsvakanties door en er zijn nog

plaatsen vrij. Volwassenen kunnen

mee mits ze ingeënt zijn. Kindva-

kantie van 1-5 juli naar Turnhout

op de ponyhoeve, Gezinsvakantie

in de Bielebale te Brasschaat inclu-

sief bezoek aan de haven van 14-19

augustus, fietsvakantie 12-15 jari-

gen naar Alsemberg van 18-23 juli

en de 55+ vakantie van 30 augustus

tot3september.

Veerle, Ouafae, Manu en Anna

van Stapje in de Wereld helpen je

hierbij graag verder. Ken je men-

sen die hierin geïnteresseerd zou-

den kunnen zijn, of denk je dat je

hiervoor zelf in aanmerking komt?

Laat dan zeker iets weten op In-

fo@stapjeindewereld.be voor infor-

matie www.stapjeindewereld.be of

met mondmasker op 1,5m afstand

aan de deur van de Albrecht Roden-

bachstraat45teKessel-Lo.

Getuigenis van Christos 16 jaar

de namen zijn niet echt, het verhaal

wel.

Stapje in de wereld was is het eer-

ste kamp waar ik ooit naartoe ben

geweest en dat motiveerde mij om

meeropkamptegaan.

Wat me is opgevallen is dat de men-

sen daar vrij open zijn , want op de

eerste kampdag wouden Dirk en ik

apart van de groep zitten, maar toch

kwamen ze bij ons zitten om een

gesprek te starten. Het is een ideaal

kamp voor mensen die niet zo soci-

aal zijn en moeite hebben met nieu-

wevriendentemaken.

Wat mij ook is opgevallen is dat ie-

dereen gewoon zichzelf is (bij de

ene is dat positiever dan bij de an-

deren) maar dat er daar nooit iets

over werd gezegd of achter de rug

wordt geroddeld en de leiders ma-

ken ook deel uit van het kamp, het

is niet zoals op school dat de leer-

kracht zegt wat je moet doen en wij

moetenluisteren.

De leiders worden als medekampge-

noten gezien en zijn ook vrij open,

het enige verschil is natuurlijk dat

we gewoonmeer respect moeten to-

nentegenoverhen.

Het kamp is ook 1 eenheid hetwordt

niet verdeeld in klasjes zoals bv. op

school: De populaire, de meelopers

en de nerds, iedereen heeft dezelfde

waarde. Het kamp heeft ons ook la-

ten inzien dat perfecte families niet

bestaan, in elke familie zit er wel

een moeilijkheid of een probleem

alleen worden die niet vaak met el-

kaargedeeld.

Getuigenis van Sybille 30 jaar:

naam is niet echt, het verhaal wel.

Hallo, ik ben Sybille, ik begon deel

te nemen aan activiteiten toen in

mijn leven alles financieel, moreel

en fysiek erg slecht ging. Ik zou

nooit kunnen geloven dat ik me be-

ter zou voelen door aan deze activi-

teiten deel te nemen, weet dat ik op

mijn eigen waarde gewaardeerd zou

kunnenworden.

Voor mij geeft deze organisatie ons

zelfrespect, geeft ons waarde als per-

soon in de samenleving, het is rond

andere mensen leven, stellen ons in

staat om bepaalde dingen (activitei-

ten) te doen die we niet alleen kun-

nendoen.

De steun, de hulp die ze ons bieden,

lieten me in mezelf geloven, dank-

zij hen ontmoette ik andere mensen

met wie ik een hechte band kreeg;

vakanties zijn momenten waarop je

al familie voelt, het zijn momenten

vangezelligheid, solidariteit.

De momenten van geluk en vreug-

de die we delen tijdens verblijven

met andere mensen zijn echt onver-

getelijk.

Soms zou ik bepaalde activiteiten

willen doen of soms met mijn kind

op vakantie gaan, maar helaas kan

ik het financieel niet. Maar bij deze

organisatie had ik de kans om ein-

delijk met rust mijn huis te kun-

nen verlaten omdat ikweet datmijn

dochter in goede handen zal zijn

zodat ik wat tijd voor mezelf kan

hebben.

Toen ik de hulp en steun zag die ze

de deelnemers bieden, vroeg ik om

mijn hulp, mijn ervaring met hen

door ook anderen te helpen, dus ik

bennueenvrijwilligerbijhen.

Nieuw! Bubbelvakantie voor mensen met een (te) klein budget
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Een vriendin wil afspreken om sa-

men te lunchen. ‘Maar heb jij niet

te veel werk?’ vraagt ze.

‘Dat loopt niet weg’, zeg ik laco-

niek. Het is een uitdrukking van

lang geleden. Niet van mijn moe-

der, want die is eerder van het prin-

cipe ‘stel niet uit tot morgen, wat

ge heden kunt bezorgen’. Toch heb

ik de uitdrukking al vaak gehoor-

d, van heel veel verschillende men-

sen.

Er gaat altijd iets geruststellends

van uit. Iets relativerends ook. Ik

gebruik het ook bij minder leuke

klusjes die hoe dan ook altijd te-

rugkomen: kamers opruimen, ra-

men wassen, strijken en meer van

dat oneindig huishoudelijk werk.

Soms zou je hopen dat het juist

wel zou weglopen, dat klusje, maar

dat doet het nooit. Het blijft liggen

wachten tot je er weer tijd en aan-

dacht voor hebt. Maar het kan zon-

der problemen worden uitgesteld

als er iets leukers of dringenders

opduikt.

Misschien moeten we onze kinde-

ren en kleinkinderen leren om de

uitdrukking op cruciale momenten

in hun leven te gebruiken. Telkens

als ze de indruk hebben dat er iets

belangrijks op het spel staat. Om

dan te beletten dat er dingen tussen

komen, die het eigenlijk niet waard

zijn. Of misschien kunnen ze het al

veel beter dan wij: voorrang geven

aan een vriend in de problemen bo-

ven huiswerk maken, bijvoorbeeld.

Smoesjes zijn niet altijd smoesjes,

soms zijn het terechte keuzes.

Er is zoveel dat niet wegloopt en

waar we toch een groot deel van

onze tijd aan besteden. Dingen die

dringend en belangrijk lijken. Ter-

wijl er zoveel kleine dingen zijn die

er veel meer toe doen. Soms mag

al de rest even opzij worden ge-

zet. Om te vermijden dat al die da-

gelijks terugkerende besognes uit-

eindelijk met onze ziel aan de haal

gaan. Want die laten we beter echt

net weglopen.

Kolet Janssen (http://www.koletjanss-

sen.be/blog/dat-loopt-niet-weg/)

gepubliceerdop6oktober2020

Dat loopt niet weg

Het grote gevaar van een kerkelijk

godsgeloven is juist,

dat het meer let op getrouwheid aan

de traditie

dan uitgaat van het actuele geloofs-

leven,

vooral omdat het eerste klaar en

duidelijk en door eeuwen geheiligd

is

en het laatste onzeker en vaag, nog

menselijk en profaan klinkt.

F. Van Hooydonk

Kalenderblaadje

Morgen zal anders zijn

dan vandaag.

Morgen zal een lied gezongen

worden van diepe verbondenheid:

hechte gemeenschap van mens tot

mens, van mens tot God.

Morgen zal de koude onverschil-

ligheid van elk-voor-zich verleden

tijd geworden zijn. Morgen zul-

len muren gesloopt en bruggen ge-

bouwd, en eenzaamheid zal niet

meer zijn.

Morgen spannen wij uit onszelf

draden van solidariteit naar ande-

ren toe, en weven een netwerk van

liefde.

Morgen is de rank gezuiverd en de

wijnstok staat in volle bloei. Die-

naars worden vrienden genoemd.

Vreemden worden broer en zus.

Morgen zal God Vader zijn.

(Carlos Desoete)

UitdebezinningvanSint-Antonius

Morgen

Gezegend de mens die weet

dat de stille liefde van God

ons altijd draagt en vasthoudt,

wat er ook gebeurt in ons leven.

Gezegend de mens die weet

dat God ons geen moment

uit het oog verliest,

ook niet

als het leven ons zwaar valt.

Gezegend de mens die weet

dat de weg ons gewezen wordt,

ook al weten wij nog niet

hoe die gaat en waar hij ons brengt.

Gezegend de mens die weet

dat al onze wegen uitlopen

tot in de handen van Hem

die onze oorsprong

en bestemming is.

Gezegend de mens die wéét.

(HansStolp)

UitdebezinningvanSint-Antonius

Gezegend de mens...

SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatrege-

len kunnen we tot nader beslissing

geen vieringen aanbieden. Van zo-

dra de vieringen terug plaatsmogen

vinden zullen wij jullie verwitti-

gen via de mail en de valve aan de

kerk. Wel zullen wij iedere zon-

dag een bezinning blijven maken

en verspreiden.

Dank je wel voor de vele reacties

die we krijgen op de bezinningen

die we rondsturen. Het is een be-

wijs dat ze geapprecieerd worden en

nuttig zijn om zo (ondanks de af-

stand) toch verbonden te zijn in ge-

bed. We gaan er graag mee door in

de komende weken.

Bezinningsmoment in de kerk

Heb je zin in een moment van ge-

bed? Of wil je even een kaars bran-

den voor iemand? Dan ben je iede-

re donderdag (15 – 16 u) & zondag

(10 – 11 u) welkom in onze kerk. We

gaan met dit initiatief verder zolang

de Coronapandemie duurt.

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de stren-

gere coronamaatregelen. Wel be-

zinningsblaadjes en bezinnings-

teksten op de website.

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de voorziene vierin-

gen, die nu wegvallen, aan de paro-

chianen. Op de website www.adem-

tocht.be zijn de teksten ook terug te

vinden.

Zondag 23 mei 2021

Pinksteren–ChrisWillocx

Zondag 06 juni 2021

LieveNeukermans-ChrisWillocx

Zondag 20 juni 2021

HermienDenTandt (Sint Jan)

VIERINGEN

De wijsheid om

in stilte naar mensen te luisteren.

De wijsheid om

naar de stilte te luisteren.

De wijsheid om

mensen zichzelf te laten zijn.

De wijsheid om

jezelf te zijn.

De wijsheid om

vriendschap aan mensen te geven.

De wijsheid om

vriendschap te aanvaarden.

De wijsheid om

mensen geen verdriet aan te doen.

De wijsheid om te troosten.

De wijsheid om

met mensen te spreken

en ze te begrijpen.

De wijsheid om

zo misverstanden te vermijden.

Als wij dan

die wijsheid mogen delen

met de broer en zus

die de Heer ons heeft gegeven,

als wij dan in geloof

voor elkaar openstaan,

dan zal God ons eens samen

in Zijn Liefde doen opgaan.

EdmondWillems

PINKSTEREN

DE GEEST VAN WIJSHEID

De tentoonstelling 'Relatiegeschen-

ken uit de hemel' toont in het to-

taal 42 kinderportretten uit de 17-

de, 18de en 19de eeuw. De schilde-

rijen werden door parochianen ge-

schonken aan Onze-Lieve-Vrouw

van Hanswijk om haar om een

gunst te vragen of te bedanken voor

een genezing. Op die manier ver-

wierf de basiliek de grootste col-

lectie votiefschilderijen in Vlaande-

ren.

Deze portretten geven een inkijk

in het leven van kinderen in ver-

vlogen eeuwen. En niet zozeer de

prinsjes of prinsesjes die je op part-

nertentoonstelling 'Kinderen van

de Renaissance' in het Museum Hof

van Busleyden tegenkomt, wel kin-

deren uit de burgerij. De schilde-

rijen leren veel over het leven van

deze kinderen, bijvoorbeeld over de

kleding die ze droegen. Uit de at-

tributen waarmee ze afgebeeld wor-

den, kun je iets afleiden over hun

opvoeding of persoonlijkheid.

Sommige ouders smeekten Maria

dat hun kinderen handelbaarder

zouden worden...

De portretten werden pas (her)ont-

dekt in 2005. Ze lagen opeengesta-

peld in een moeilijk bereikbare in-

gemaakte kast van de sacristie, waar

ze tijdens de Tweede Wereldoorlog

uit voorzorg waren verborgen. In-

tussen kon de kerkfabriek van de

basiliek al ruim 30 van de schil-

derijen laten restaureren, dankzij

een samenwerking met de Univer-

siteit Antwerpen (voorheen Hoge-

school Artesis, afdeling restaura-

tie- en schilderkunst) en met finan-

ciële steun van de Provincie Ant-

werpen en van de Stad Mechelen.

De tentoonstelling loopt nog tot 4

juli en is dagelijks gratis toeganke-

lijk van 13 tot 17 uur (behalve op

woensdag).

VOTIEFSCHILDERIJEN TENTOONGESTELD
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Goedemorgen, en gegroet in de naam van

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Inleiding

Iksnak, iktwijfel,

ikbegineraan,eniktwijfel,

iktwijfelaanmijntwijfel,

isheteenhalte,of ishetangst,

of is het niet kunnen, is het overle-

ven,

ishetworstelen, ishetfalen,

ishetkruipenomrechttestaan,

gaikbeterevenliggen,

-oh, een traan- tot het ergste over is,

spaar ikzomijnkrachten,

omdanopnieuwtebeginnen,

put ik ze uit door te blijven probe-

ren

of verhoog ik mijn kans op heling,

door te blijven strijden tot mijn

laatstekracht?

Enniemand, niemanddie beaamt of

ontkracht.

Of …zal het antwoord ontstaan in

hetdelenvanmijnonmacht.

Samenfalen,samenworstelen,

samen twijfelen tot er terug begees-

teringis

of is het ‘durven samen twijfelen’

debegeestering?

Ja, ik worstel en ik kijk ERG uit naar

samen terug kunnen vieren. Ik hoop op

een Pinksterfeest samen in een of ande-

re vorm. Het onderstaande lied, leerde ik

vorig jaar kennen tijdens de Eurovisie-

uitzending van de Pinksterviering, van-

uit Wallonië of Frankrijk.

Het gaf me adem, en ik hoop van harte en

van ziele dat het beluisteren van dit lied

jullie ook adem geeft.

© pixabay

VeniSancteSpiritus

Komtotons,oHeiligeGeest,

ontsteek in ons de vlam van uw lief-

de. Kom tot ons, o Heilige Geest,

wooninons,oHeiligeGeest.

Lezingenenpsalm

Uit de Handelingen van de Aposte-

len9,26-31

De bekering van de kerkvervolger Saulus

verraste de christelijke gemeenschap zo-

zeer dat zij het niet kon geloven. Paulus

had de overtuigende steun van Barnabas

dan ook erg nodig. Sindsdien, en door het

vertrouwen dat men in hem stelde, kon de

bekeerling, Paulus, apostel worden. Zijn

rol werd zelfs bepalend voor de opbouw

van de Kerk, die bezield werd door de Geest.

Toen Paulus terug was in Jeruza-

lem wilde hij zich aansluiten bij

de leerlingen, maar die waren bang

voor hem omdat ze niet geloofden

dat ook hij een leerling was gewor-

den. Barnabas nam hem echter on-

der zijn hoede en bracht hem naar

de apostelen, aanwie hij vertelde dat

Saulus onderweg de Heer had ge-

zien, dat hij met hem had gespro-

ken en dat hij in Damascus vrij-

moedig de naam van Jezus had ver-

kondigd.

Saulus liep nu openlijk met de

apostelen in Jeruzalem rond en ver-

kondigde vrijmoedig de naam van

de Heer. Hij ging in debat met

de Griekstalige Joden, maar die be-

raamden een aanslag op zijn leven.

Toen de broeders dat te weten kwa-

men, brachten ze hem naar Caes-

area en stuurden hem van daar naar

Tarsus.

In heel Judea en Galilea en Sama-

ria leefde de gemeente in vrede en

kwam tot bloei. De gelovigen leef-

den in ontzag voor de Heer, en

dankzij de bijstand van de heilige

Geest nam hun aantal steeds meer

toe.

Psalm22,26-27+28+30+31-32

Onze God is een God van daden.

Van U komt mijn lofzang in de

kring van het volk, mijn geloften

los ik in bij wie U vrezen. De verne-

derden zullen eten en worden ver-

zadigd. Zij die Hem zoeken, bren-

gen lof aan de Heer. Voor altijd mo-

genjullie leven!

Overal, tot aan de einden der aar-

de, zal men de Heer gedenken en

zich tot Hem wenden. Voor U zul-

len zich buigen alle stammen en

volken.

Wie op aarde in overvloed leven,

zullen aanzitten en zich voor Hem

buigen. Ook zullen voor Hem knie-

len wie in het graf zijn neergedaald,

wie hun leven niet konden behou-

den.

Een nieuw geslacht zal Hem dienen

en aan de kinderen vertellen van de

Heer; aan het volk dat nog gebo-

ren moet worden zal het van zijn

gerechtigheid verhalen: Hij is een

Godvandaden.

Uit de eerste brief van Johannes 3,

18-24

God zoeken gebeurt op velerlei wijzen.

Maar alleen een daadwerkelijke liefde ver-

zekert ons dat wij in gemeenschap leven

met God, die liefde is.

Kinderen, we moeten niet liefheb-

ben met de mond, met woorden,

maar waarachtig, met daden. Dan

weten we dat we voortkomen uit de

waarheid en kunnen we met een ge-

rust hart voor God staan. En zelfs

als ons hart ons aanklaagt: God is

groter dan ons hart, Hij weet alles.

Geliefde broeders en zusters, als

ons hart ons niet aanklaagt, kun-

nen we ons vol vertrouwen tot God

wenden en ontvangen we van Hem

wat we maar vragen, omdat we ons

aan zijn geboden houden en doen

watHijwil.

Dit is zijn gebod: dat we geloven in

de naam van zijn Zoon Jezus Chris-

tus en elkaar liefhebben, zoals Hij

onsheeftopgedragen.

Wie zich aan zijn geboden houdt

blijft in God, en God blijft in hem.

Dat Hij in ons blijft, weten we door

de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Uit het evangelie volgens Johannes

15, 1-8

Met een beeld uit de wijnbouw maakt

Jezus duidelijk hoe innig Hij met zijn

Vader en met zijn leerlingen verbonden

is. God is de wijnbouwer, Jezus de wijn-

stok en de leerlingen zijn de takken, die

de druiven dragen. Dit laatste kan maar

wanneer zij verbonden blijven met Hem.

Gesnoeid door de beproeving zullen zij

nog meer vruchten dragen.

Jezusspraktotzijnleerlingen:

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn

Vader is de wijnbouwer. Iedere rank

aan Mij die geen vrucht draagt

snijdt Hij weg, en iedere rank die

wel vrucht draagt snoeit Hij bij, op-

dat hij meer vruchten draagt. Jullie

zijn al rein door alles wat Ik tegen

julliegezegdheb.

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jul-

lie. Een rank die niet aan de wijn-

stok blijft, kan uit zichzelf geen

vrucht dragen. Zo kunnen jullie

geen vrucht dragen als jullie niet in

Mijblijven.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de

ranken. Als iemand in Mij blijft en

Ik in hem, zal hij veel vrucht dra-

gen. Maar zonder Mij kun je niets

doen.

Wie niet in Mij blijft wordt wegge-

gooid als een wijnrank en verdort,

hij wordt met andere ranken verza-

meld, in het vuur gegooid en ver-

brand.

Als jullie in Mij blijven en mijn

woorden in jullie, kun je vragen

wat je wilt en het zal gebeuren. De

grootheid van mijn Vader zal zicht-

baar worden wanneer jullie veel

vrucht dragen en mijn leerlingen

zijn.’

Baba Yetu (Onze Vader) (Omdat ik

jullieveelademtoewens)

Korteduiding

Moeilijk, moeilijk, maar dat gaf ik

al aan in de inleiding. De teksten op

zichzelf niet, maar het leven er om

heen. Ik lees deze teksten als ver-

woordingen, aanspraken op hoop.

Hopen dat je kan en mag hopen.

En door het te verwoorden of de

verwoording van mensen van lang

voor ons, of van mensen rondom

ons te lezen, te beluisteren, uit te

spreken, je hart en je ziel voelen

ademen en soms ook voelen huilen.

En ook al wil je niet huilen, soms

ligt er een stukje soelaas in dat kun-

nen en laten huilen van je hart en

jeziel.

Zegen

Wees gezegend in de naam van de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Moge datgene wat we God noemen

ons behoeden en bewaren alle da-

genvanonsleven.

Don Boscogemeenschap, Kessel-Lo Vie-

ring van 2 mei 2021

Tekst opgesteld door Hermien Den Tandt

Foto van Hermien

GEEF MIJ ADEM…

© pixabay

Ik doe jullie uitgeleide met een lied.

Sole lepideadios.

Om jullie en mezelf, om ons,

(veer)kracht, moed en inspiratie toe

tezingen.

Sole lepideadios

IkvraagslechtsaanGod

Dat pijn mij niet onverschillig zal

laten,

dat de droge dood mij niet zal vin-

denleegenalleen,

terwijl ik niet genoeg heb gedaan.

IkvraagslechtsaanGod

dat onrecht mij niet onverschillig

zal laten,

dat ze mij niet op de andere wang

zullenslaan

nadat een klauw het geluk van mij

heeftweggerukt.

IkvraagslechtsaanGod

Dat de oorlog mij niet onverschillig

zal laten,

het is een groot monster dat hard

vertrapt

heel de arme onschuld van de men-

sen.

IkvraagslechtsaanGod

Dat bedrog mij niet onverschillig

zal laten;

als één verrader meer macht heeft

danenkelingen,

dat die enkelingen dat niet zomaar

vergeten.

IkvraagslechtsaanGod

Dat de toekomst mij niet onver-

schillig laat,

ongelukkigishijdiewegmoet

om in een andere cultuur te gaan le-

ven.

Don Bosco – Hermien Den Tandt Uit de

viering van 2 mei 2021

Ik vraag slechts aan God

*Metveel liefdeonderweg

Al woon ik veel vergaderingen bij,

alkanikoveralzeggen

datikhetdrukheb,

als ik dit niet met liefde doe,

dan betekent dat niets.

Alhebiksterke

ensocialeovertuigingen,

alkenikdevurigheid

omdieteverdedigen,

als ik het niet met liefde doe,

dan betekent dat niets.

Alhebikheelveelactiviteiten,

alroepik

op heel veel manieren op tot actie.

als ikditnietmetliefdedoe,

betekentditniets.

Alhebikheelveelcontacten,

al verklaar ik steeds open te staan

vooranderemensen,

als ik dit niet met liefde doe,

dan betekent dit niets.

Alontvangikdagelijks

veelberichten,

aldoeikmoeite

omevenveel teantwoorden,

als ik het niet met liefde doe,

dan betekent dit niets.

Deliefde…

Deliefdevergeeft.

De liefde weet om te gaan met con-

flicten.

De liefde wakkert mijn mogelijkhe-

denaan.

De liefde verdraagt mijn kwetsbaar-

heid.

Deliefdegeeftrust,kracht.

De liefde raakt je diep vanbinnen

en doet je stappen zetten naar ande-

ren.

Hooglied uit de Paulusbrief aan de

Korintiers

Naar Luc Vandenabeele

*Liefde heeft geen longen

maar zij ademhaalt en zingt

en wat zij heeft gezongen klimt

over de steile hoogten.

Huub Oosterhuis

*Lied:Landvanbelofte

Geefalleruimteaandeliefde,

in haar leeft God zich naar ons toe.

Vergeef het kwaad van wie u grief-

de,

de liefde wordt een mens niet moe.

Zijzaldedoodnogoverleven,

geenwaterblusthaarvurenuit.

Zijblijftonstotelkanderkeren,

totalleangst isuitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven,

wat moet hij doen met eeuwigheid?

Door liefde wordt het ons gegeven,

voorbij tezienaandoodentijd.

Want wie vandaag weet te belmin-

nen,

denkt niet: Hoe zal het morgen

zijn?

Het wordt een eeuwig herbegin-

nen:

totwijvoorgoedgeborgenzijn.

Jan van Opbergen

Don Bosco- Teksten aangebracht door Lie-

ve Neukermans

ALS IK DE LIEFDE NIET HEB…



Al 200 jaar vind je langs de Kapucijnen-

voer een prachtige tuin met bloemen en

planten uit alle hoeken van de wereld:

de Kruidtuin, bij oudere Leuvenaars beter

bekend als ‘Den Botanieken Hof’.

Meteen een correctie: eigenlijk is

de Leuvense Kruidtuin al een heel

stuk ouder. Meer nog: het is de al-

leroudste botanische tuin van het

land! Hij werd in 1738 aangelegd

op de hoek van de Minderbroeder-

straatendeKapucijnenvoer.

De tuin was eigendom van de Uni-

versiteit en maakte deel uit van de

faculteit geneeskunde. In die tijd

was een kruidtuin vooral een plek

waar wetenschappers onderzoek de-

den naar de geneeskrachtige eigen-

schappen van planten en kruiden.

Maar die eerste Kruidtuin werd al

snel te klein, en in 1819 besliste de

Universiteit hem te verhuizen naar

zijn huidige plek, aan de overkant

vandestraat.

In 1835 kreeg de stad de Kruidtuin

onderhaarhoede.

Bijnafeest

Naar aanleiding van de 200ste ver-

jaardag van de Kruidtuin organi-

seert de stad vanaf eind juni enkele

feestelijkeactiviteiten.

Zo zal je de geschiedenis van de

tuin kunnen ontdekken aan de

hand van een expo, een audiopar-

coursenrondleidingen.

Er staan ook workshops en een kin-

derexpeditieophetprogramma.

Een goeie reden omdekomende sei-

zoenen nog enkele bezoekjes aan de

Kruidtuinrebrengen!

Uit LVN Stadsmagazine van en over Leu-

ven – maart 2021

Contact: lnv©leuven.be – of 016 27 22 40

www.toerismevlaamsbrabant.be

Kruidtuin Leuven ©

toerismevlaamsbrabant

De kruidtuin van Leuven

Twee eeuwen oud, springlevend

Seniorama

Gezocht:vrijwilligers

De Leuvense seniorenvereniging

Seniorama biedt diensten aan die

het zelfstandig wonen in de ver-

trouwde omgeving ondersteunen.

Ze draait grotendeels op vrijwilli-

gers en is dringend op zoek naar ex-

traoppashulpen.

Misschienietsvoorjou?

Als oppashulp hou je oudere,

kwetsbaremensengezelschap.

Je kan goed luisteren, bent vlot in

de omgang en ontmoet graag nieu-

wemensen.

Je kan je tweewekelijks minstens

tweeuurvrijmaken.

Door corona gelden enkele veilig-

heidsmaatregelen:

je krijgt chirurgische maskers en

ontsmettingsgel

en de huisbezoeken vinden zoveel

mogelijk indetuinplaats.

Als vrijwilliger ben je ook verze-

kerd en krijg je een kostenvergoe-

ding.

Inlichtingen: lesley©seniorama.be .- .016

22 20 14

LVN stadsmagazine van en over Leuven –

mei 2021

LEUVEN ZORGZAME STAD

“Wij zijn niet gemaakt voor een bub-

bel-samenleving. Mensen zijn in de eer-

ste plaats op zoek naar verbinding.” zegt

Luc Van Gorp sinds 2015 voorzit-

ter van de Christelijke Mutualiteit

(CM), nu CM Gezondheidsfonds.

Hijschreefzijneersteboek:

Mensenmaat. Pleidooi voor imper-

fectie

Uitgeverij Pelckmans – 24,50 euro

Wat is dat toch met ons, de mens?

We leven in een welvarend land, de

innovaties vliegen ons om de oren,

de medische wetenschap scheert

nooit geziene toppen en onze le-

vensverwachting breekt alle re-

cords.

En toch…voelen we dat er iets

scheelt. Want hoeveel mensen kun-

nen zeggen dat ze oprecht gelukkig

zijn?

Luc Van Gorp legt de vinger op de won-

de. Als invloedrijke stem in de gezond-

heidszorg, maar evengoed als oud-Chiro-

leider, verpleegkundige, seminarist, theo-

loog, docent en ouder van vijf kinderen.

Okra Magazine – Trefpunt 55+ - Mei 2021

https://www.okra.be

Luisteren is niet zo moeilijk

4 FEDERATIE FRANDO

Uit het boek van Modest Campforts

“Waar ik aangeraakt werd ging ik

engaik“

Modest Campforts (Lichtaart 1926)

heeft opgeschreven welke gebeurte-

nissen, ervaringen en mensen be-

palend zijn geweest voor zijn ma-

niervanlevenengeloven.

Deze boeiende levensreis loopt over zijn

jeugd in Lichtaart, zijn verdere zoektocht

naar een dieper leven op het Groot Semi-

narie te Mechelen - aangevuld met zijn

zorg voor de 'gewone mens' in de parochies

St.-Gummarus te Mechelen en Don Bosco

in Kessel-Lo, en in Poustinia (Beho-Gou-

vy).

Kruisprocessie

De drie dagen voor Ons Heer He-

melvaart zijn de kruisdagen. Ook

de dagen van de ijsheiligen en die

moest ge goed in het oog houden

want ze durven uw patatten en de

kersenbloesems bevriezen. Ze zijn

niettevertrouwen!

Om ze een beetje in te tomen en

gunstig te stemmen, en om de ze-

gen over graan en gewas te vragen

gingenweindekruisprocessie.

Elke morgen, erg vroeg, een toer-

ke door de velden. Met een kruis

op een lange stok, getoogd en ge-

rokt, samen met de onderpastoor en

de koster met zijn schelle schrale

stem, biddend en zingend de lita-

nie van alle heiligen. “Te rogamus,

audi nos” – “wij bidden U, verhoor

ons” – vrij vertaald: “moe, den os is

los! Leupt mèr gaa dan heddem nog!

(loopt maar gauw dan hebt ge hem

nog)”.

Modest Campforts (c) Leo Page

In de frisse lentewind, bij het op-

komen van de zon met haar begin-

nende warmte, trokken we door de

velden, elke dag een andere toer, ge-

volgd door een lange sliert boeren,

mannen en boerinnen en kinderen.

De boeren, “bid voor ons” mur-

melend, afkeurend kijkend links en

rechts naar de patatten van Jef of Sus

die er toch maar pietluttig staan te

wachten op ’t goe weer. En het wie-

gende jonge graan van Sjarel Spa-

epen dat precies al geel ziet. Terwijl

de kadeeën mekaar zaten te plagen

en te pesten en de moeders devoot

“ssst!bidvoorons!”prevelden.

Het eindigde dan in het Zandkapel-

leke met een mis of een Onze Vader.

Daarvondenweookwatop:

Paternosterzeidekoster

en…zijnbroekvolmosterd!

En toch! en toch! was dit alles veel

meer dan een morgenwandeling.

Zelfs veel meer dan een gebed om

ons te sparen van hagel of pootjes-

ziekte indestal.

Veel meer en veel dieper. Een voer-

tuigdateenladingverbergt.

PlechtigeCommunie

Een dertigtal twaalfjarige snotapen

gaan zich voorbereiden tot de

plechtige communie. Elke zondag

om halfdrie. De jongens met de on-

derpastoor in de rechterzijbeuk op

de bankskens. En de meisjes in de

linkerzijbeuk op de bankskens met

depastoor.

De jongens waren echte ravotters,

stoempen en spelen, moppen tap-

pen en fezelen. We loerden naar de

meisjes die altijd even braaf waren,

echte zemelmies! Dat wanordelijk

jongensgedoe werkte bij den onder-

pastoor lelijk op zijn zenuwen en

om al die korte en langere catechis-

musvragen en de goddelijke deug-

den in ons geramd te krijgen ver-

telde hij, goddank, veel verhaaltjes.

Dat was echt zijn goddelijke deugd!

Eens ontsnapte hem de goddelijke

deugd van geduld en stond hij op

ontploffen. Sooi den djek had ne

scheet gelaten, ne straffe gezonde!

Zijn gebuur: “Mijnheer de onder-

pastoor, de Sooi hier schiet met een

kanonneke!”

“Sooi, breng dat kanonneke hier!”

“Ja,maar,meneer…..”

“Sooi, – en nu een toon hoger, zo-

als bij deDeoGratias – breng dat ka-

nonnekehier!”

Sooi deed bijna in zijn broek van

de schrik en dierf “scheet” niet uit-

spreken.

Goddank redde dezelfde jongen

hem uit zijn hachelijke situatie :

“de Sooi heeft ne scheet gelaten!”

Ontzettend bulderend gelach in de

zaal en rode kaken bij de onderpas-

toor.

Die catechismus! Ik zal al die ant-

woorden wel van buiten gekend

hebben want ik was de eerste van

gans de troep, maar ik herinner

er me niets meer van, tenzij mis-

schiendeeerstevraag:

V. “Welk is’t voornaamste kenmerk van de

christenmens ?”

A. “Het kruisteken!”

Als dat al zo was dan was het maar

flauwekul, zelfs een hond kunt ge

lerenomkruistekenstemaken.

Ik kende alle vragen en antwoor-

den blijkbaar van buiten, maar, wie

weet, allicht ook van binnen, dat

is zo moeilijk meetbaar. Misschien

heeft het toch meer gedaan dan ik

vermoedde.

Wat ik in alle geval nog goed weet,

ik voel me nog warm worden als ik

het wil vertellen. Er lag een groot

open boek op het koor en er stond

een dikke grote paaskaars. Een voor

een kwamen we naar voor om met

dehandophetboektezeggen:

“Dat beloof ik, dat zweer ik, zo helpe me

God en alle lieve heiligen!”

Wat ‘dat’ ik beloofde was, dat weet

ik niet meer. Ik weet nog dat het

me enorm menens was, zo van: hier

staat en valt alles mee! Wordt een

menszogeroepen?

Bij het buitengaan heb ik eens se-

rieus gepinkt naar Stanske Bier-

mans, die de eerste was bij de meis-

jes en een heel sympathiek vriende-

lijkdingwas.

Het volledige boek kan je lezen

op http://www.franciscusfrando.be/Kro-

niek-Modest.htm

UIT ONS RIJKE VERLEDEN - Kruisprocessie

Ik ben het zeker! Het Groene Boek-

je, de Woordenlijst Nederlandse

Taal, neemt alle twijfels weg. Ze

zijn opgenomen in de woorden-

lijst van meer dan 100.000 trefwoor-

den. Bubbel, Bubbelbad en zelfs het

werkwoord‘Bubbelen’…

We zijn gestart in maart 2020 en

zijn al meer dan een jaar aan het

‘bubbelen’…

Een mensenleven is doorspekt met

bubbels.

Toen ik, lang geleden, in de bewaar-

school zat, werden we door de gro-

tere kinderen bekeken als een groep

‘kleinebubbels’…

Ik ben ooit eens thuisgekomen met

een ‘ferme bubbel’ op mijn hoofd

door een ongelukkige val op de

speelplaats.

‘Windpokken’ heb ik als kind ge-

kregen en ze ook gezien bij twee

van mijn broertjes. Mazelen en

wratjeswarenmijnietvreemd…

Meer dan eens ben ik al spelend in

de netels van de graskant terechtge-

komen. De pijnlijke bubbeltjes zijn

nog niet uit mijn geheugen ver-

dwenen…

In mijn jonge jaren, op weg naar de

volwassenheid, vielen mijn ogen

het rapst op mooie meisjes. Ook

daar speelde het woord ‘bubbel’ in

zijn mooiste vorm een belangrijke

rol.

Ik ben later met mijn gezin geland

in een landschap met ‘groene bub-

bels’. Een huis zonder ‘bubbelbad’.

Bubbels heb ik heel mijn leven ge-

kend, maar ‘groene bubbels’ zijn

welkom, zeker in een corona-tijd.

‘Corona-bubbels’ bestaan in alle

maten en kunnen iedere maand ver-

anderen. Daar zorgt onze regering

voor…

Ik heb grote en kleine ‘bubbelwan-

delingen’meegemaakt.

Ik heb ‘bubbelfietsers’ gezien die

nietkondentellentottien.

‘Bubbelfeestjes’ waren er soms in

hetgeniep!

Het waren bubbels zonder vaste

vorm.

Nu moet ik wat verder ‘bubbelen’

zolanghetmoet…

Maar het verlossend moment komt!

We zullen het kunnen vertellen

aaniedereen.

Ferm ‘gebubbeld’ twee jaar lang…

José De Marez in maandblad BGB

Bubbels
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