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Duiding bij het Kerstevangelie

De volgelingen van Jezus wilden

steedsmeer tewetenkomenover die

Jezus die de mensen hielp om in

vredetelevenmetelkaar.

Toen schreef Lucas een boek over

hem.

Het was wel al vijftig jaar geleden

dat Jezus gestorven was, maar som-

migen van zijn vrienden leefden

nog.

Wanneer ze elkaar terugzagen ver-

telden ze elkaar over de tijd dat Je-

zusnogleefde.

Ze vertelden hoe Hij een licht voor

hen was geweest, vooral wanneer

allesdonkeromhenheenwas.

Ze vertelden ook het droevige ver-

haal over zijn dood op een kruis.

Maar daarna raakten ze weer vol

vuur.

Want terwijl ze zo aan het vertellen

waren, leek het of Jezus nog heel

dichtbijhenwas.

Alles wat Lucas over Jezus hoorde,

schreefhijop.

Hij begon met het belangrijkste: Je-

zus'doodenverrijzenis.

Daarmee toonde hij hoe uitzonder-

lijk Jezus wel was: de zoon van God!

Daarna schreef hij neer wat Jezus

had gezegd en gedaan, hoe Hij als

mensleefde ...

Dan pas vroeg hij zich af, wie de

kleineJezusgeweestwas.

Hoezijngeboorteverliep.

Daar was weinig of niets over be-

kend.

Hij wist wel dat Maria zijn moeder

was en Jozef zijn vader, en dat Jezus

alskindwoondeinNazareth.

MaarwaarwasJezusgeboren?

In oude schriftrollen stond dat de

Messias in Bethlehem geboren zou

worden.

EnJezuswasdeMessias.

En ten tijde van Jezus’ geboorte

werd er een volkstelling gehouden

en Jozef was een afstammeling van

David die in Bethlehem geboren

was.

JozefmoestdusnaarBethlehem.

Maar het aller belangrijkste was dat

het geboorteverhaal voor iedereen

moest duidelijk maken wie Jezus la-

terzouworden.

Omdat het ook een bijzonder ver-

haal was, mochten de engelen er

niet inontbreken,vondLucas.

Die maakten licht in de donkere

nacht terwijl ze zongen: 'Vrede op

aarde'.

Want daarvoor was Jezus op aarde

gekomen: om vrede te brengen en

vriendschaponderdemensen.

Bovendien roepen engelen iets op

van God zelf van wie ze de bood-

schapperszijn.

In het verhaal moesten ook her-

ders voorkomen, want Jezus is la-

ter vooral omgegaan met mensen

die er volgens anderen niet altijd bij

hoorden en die net zoals de herders

overalwerdenbuitengesloten.

Dat bijzonder geboorteverhaal heb-

ben we al vaak gehoord maar mis-

schien kunnen we het vandaag be-

luisteren met de intentie van de

schrijver.

Het verhaal is immers niet ten ein-

de; ieder van ons wordt uitgeno-

digd om er dagelijks aan verder te

schrijven.

Kerstmis toen en nu

Er zijn veel overeenkomsten tus-

sen hoe het toen gingen wat we van-

daagmeemaken.

Wat groot is wordt aanbeden, wat

klein is wordt verdrukt en vertrapt.

Grootspraak trekt de aandacht,

machtsvertoongeldtalskracht.

Als de redder van de wereld aan het

hoofd van een hemels leger was ko-

men aanstormen, was het gemakke-

lijkgeweestzijnkanttekiezen.

Als de redder van de wereld in een

onooglijke voederbak ligt, is het ge-

makkelijk Hem te negeren en ge-

woonmaardoortegaan.

Maar het gewone is niet gewoon.

Kerstmis is het moment om al die

dingen niet gewoon of normaal te

vinden.

Kerstmis nodigt je uit om anders

naardewereldtekijken.

Kerstmis eert het kleine, het kwets-

bare.

Het kwetsbare in deze wereld en in

onszelf.

Kerstmis is het feest van de kwetsba-

reredding.

naar Kerst kracht en kwetsbaarheid – Ne-

derlands-Vlaamsbijbelgenootschap
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Het is duidelijk dat spirituele stilte niet

getypeerd kan worden in termen van af-

wezigheid of leegte, maar in termen van

aanwezigheid en volheid. Innerlijke stil-

te ishetbesefvandeAnder.

Of in de woorden van de Franse schrij-

ver Georges Bernanos: Stilte is presentie.

In het hart daarvan zetelt God. Hierin

klinkt zelfs een psalmvers mee: Laat de

rust wederkeren, en weet dat Ik God ben.

(Ps. 46,11) Ook de psalmistweet dat de stil-

te en de rust op zich niets betekenen, als

daar niet het bewustzijn van Gods aan-

wezigheidbijkomt.

Echte stilte heeft dus niets van doen met

splendid isolation maar alles met relatie.

Kallistos Ware – Uit ‘Woord en stilte

in het christelijk gebed’ Meditatief

340

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze

groep nu liever ’s avonds laat niet

buiten komen om onze meditatie

bij te wonen, komen we nu ook

sinds begin november samen op

vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al

tot april 2022.

*Meditatiemomentenbegin2022

Op maandagen om 20 u.

03/01 – 17/01 -31/01 -14/02 – 28/02 – 14/03

–28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-

middag:

07/01 – 21 0/1 – 04/02 – 18 /02 – 04/03

18/03–01/04-

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

In vele culturen werd de regenboog

beschouwd als een vriendelijk ge-

baar van god of de goden aan de

mensen. In de bijbel verschijnt er na

de zondvloed een regenboog, als te-

ken dat God nooit meer een zond-

vloed over de aarde zal laten gaan;

de regenboog is als het ware zijn

handtekening van dit verbond tus-

sen Hem in de hemel en zijn men-

sen op aarde.

In de christelijke kunst wordt Chris-

tus vaak afgebeeld als wereld-

heerser, zittend op de regenboog.

De regenboog geldt daar ook als

symbool van verzoening tussen

God en de mensen.

In het christendom van de middeleeu-

wen werden de drie hoofdkleuren

van de regenboog symbolisch uit-

gelegd: blauw als de kleur van de

zondvloed, rood als de kleur van

de wereldbrand en groen als de

kleur van de nieuwe aarde. An-

deren hebben meer aandacht voor

de zeven kleuren en leggen ze uit

als de zeven gaven van de Hei-

lige Geest. Soms wordt de regen-

boog gezien als symbool voor Mari-

a, die de voorspraak is voor de men-

sen op aarde bij God in de hemel.

Zo ontstond de devotie voor Onze

Lieve Vrouwe van de Hemelboog

(= Iris). Volgens een Spaans voor-

naamwoordenboek is de vrouwen-

naam Iris daarvan afkomstig.

In de Islam heeft de regenboog vier

basiskleuren: rood, geel, groen en

blauw, zinnebeelden van de vier

elementen: vuur, aarde, lucht en

water.

In het oude China beschouwde men

de regenboog als de vereniging van

yin en yang. Soms werd de regen-

boog daar voorgesteld als een slang

met een kop aan allebei de uitein-

den: de ene zoog het water op uit de

noordelijke zee om het via de ande-

re kop in de zuidzee weer uit te spu-

wen.

Dit gegeven komt ook voor in de

culturen van Afrika, India en de in-

dianen: dan stelt men zich de re-

genboog voor als een draak (sym-

bool van vruchtbaarheid!), die zijn

dorst lest in de zee.

Bij sommige stammen in Afrika ziet

men de regenboog ook als brenger

of bewaker van schatten. Of als een

beschermende arm om de hele aar-

de!

De Inca-indianen hadden een bijzon-

dere verering voor de regenboog.

Zij had te maken met de zonnegod.

De Inca-vorsten die zich beschouw-

den als afstammelingen van de zon,

beeldden hem af op hun wapens en

schilden.

Andere indianen-culturen zien in de

regenboog een ladder waarlangs je

naar de hemel kunt klimmen.

Hindoes en Boeddhisten geloven dat

wie in het stadium van de regen-

boog aanbelandt, op de drempel

staat om het ideaal te bereiken, en op

te gaan in de gelukzalige stilte.

In het volksgeloof wordt vaak verteld

dat de regenboog rijkdom en voor-

spoed zal brengen. Waar haar uit-

einden de aarde raken zou een pot

met goud te vinden zijn.

© A. van den Akker s.j.

In de Bijbel wordt de regenboog ge-

bruikt als beeld voor het Verbond

tussen God en mens.

Over de regenboog als religi-

eus symbool: http://www.heiligen.-

net/wb/symboolregenboog.php .

Lees het verhaal van de regenboog

na in het boek Genesis 9,1-17.

In de christelijke beeldende kun-

sten werd Christus vaak voorge-

steld als een heerser, zittend op de

regenboog.

Tekst en foto : Jo 'TJampens

De Regenboog als

symbool

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 januari

Driekoningenviering

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lectoren: vormelingen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 16 januari

2de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 januari

Doop van de Heer

10 u. Woord- en communieviering

jaargetijde voor Eduard en gedach-

tenis aan Bernardine en Lukske

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 16 januari

2de zo dor het jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de vieringen, ook als die

wegvallen, aan de parochianen. Op

de website www.ademtocht.be zijn

de teksten ook terug te vinden.

Ga er zeker eens een kijkje nemen.

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 09 januari 2022

Zondag 23 januari 2022

Zondag 06 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

De website www.ademtocht.be biedt

o.a. volgende nieuwigheden aan:

*alle vieringen van vorig jaar zijn

gearchiveerd

*vergeet de tussentijdse adempauze

niet

*elke woensdag kan je het nieuw pa-

rochieblad digitaal lezen

JefWauters

VIERINGEN

Je zou denken dat je met vier

adventszondagen tijd genoeg zou

hebben om naar Kerstmis toe te

leven, maar de laatste jaren over-

komt het me keer op keer dat het

opeens weer holderdebolder Kerst-

mis is. En dit jaar is het helemaal

een bol.com-Kerstmis: vandaag bij

de vierde adventskaars besteld, en

morgen met kerstavond al in huis.

Het kan niet snel genoeg gaan, zo

lijkt het wel.

Ik herinner me nog vaag dat het bij

elke zwangerschap en geboorte van

een kind ook zo ging: in het be-

gin lijken die negen maanden ein-

deloos lang, maar na een tijdje gaat

het elke week sneller. En opeens is

het kind er en vanaf dan is het niet

meer weg te denken. Je hebt er de

rest van je leven je handen meer dan

vol aan.

En misschien is dat wel iets wezen-

lijks van Kerstmis: Gods aanwezig-

heid bij ons is langverwacht, maar

toch bijna niet te vatten. Duize-

lingwekkend in zijn eenvoud, zo’n

God die denkt: hoe kom ik zo dicht

bij de mensen dat ze me echt le-

ren kennen? Gewoon door mens te

worden natuurlijk. Er is geen speld

tussen te krijgen. In zoveel dingen

die Jezus deed en zei, krijgen we een

rechtstreeks doorkijkje naar God.

Met Kerstmis voelen we dus de war-

me adem van God in onze nek. En

de rest van het jaar hebben we de

handen meer dan vol om zijn pro-

gramma van vrede en recht voor ie-

dereen waar te maken.

Een zalige en warme Kerstmis!

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/de-warme-adem-van-god/)

gepubliceerdop23december2018

De warme adem van God

Als we elkaar het allerbeste wensen,

laten we ons door illusies niet mis-

leiden:

een wolkeloos geluk wordt ons niet

zomaar gegeven.

Samen met trouwe mensen

hopen we waar te maken

wat we van harte wensen.

Tijd maken om onszelf te ontmoe-

ten:

het diepste dat in ons leeft.

Zo zien we almaar beter de weg die

we moeten gaan

om de mens te worden die we kun-

nen zijn.

Tijd maken voor vrienden bij wie

we helemaal onszelf mogen zijn,

hen toevertrouwen wat ons beroert:

de verlangens die leven op de bo-

dem van ons hart,

de vreugden die glans aan onze da-

gen geven

en ook de uren van alleen maar pijn.

Tijd maken voor de stilte waarin we

ons toevertrouwen

aan Hem die we dragende kracht

noemen van ons bestaan.

ValeerDeschacht

ALLERBESTE WENSEN

(nieuwjaar 2022)
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Vierde zondag van deAdvent – 19 de-

cember2021

Samenstellers:LieveenMajo

Lector:Agnes–Muziek:Herman

Welkom

‘Godsdroomleven’

Wat kunnen we ons daarbij voor-

stellen?

In de figuur van Maria krijgen we

een voorbeeld. Maar we zullen het

voor ons hier en nu moeten verta-

len

Gegroetengezegend

Gezegend dit uur en het licht ons

gegeven.

Gezegend de woorden geladen met

kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij

enalleswatonsbijeenbrengt.

Gegroet en gezegend in naam de

van eeuwige Vader, Zoon en heili-

geGeest.

Inleiding

Vandaag beluisteren wij het ver-

haal van de ontmoeting van Elisa-

bet en Maria, waarin we zo goed

kunnen zien hoe die twee vrouwen

Gods droom leven. Zij zetten zich

in het verhaal en bereiden zo een

plaats voor respectievelijk Johannes

de Doper en Jezus. Dus wij kun-

nen hen volgen door op onze beurt

een plaats te geven aan wie uitge-

stoten wordt, geen huis heeft, geen

dakbovenzijnofhaarhoofd.

Het drempelalfabet het droomalfa-

bet!

Bij de voorbereiding van de vierin-

gen van de advent, kwamen wij het

drempelalfabet tegen in het boekje

“drempels en stempels” wat men-

sen tegenkomen die een woning

zoeken.

Laten wij daar een droomalfabet

van maken. Bij elke letter een sug-

gestie ten goede bijschrijven, Laten

we allen wat invullen. Na de viering

willen we de bladeren met sugges-

tiesverzamelen.

Muziek Uit: Kerstliederen Herman van

Veen, Klein klein Jezuken (nr 1)

Lichtritus

De vierde adventskaars wordt aangesto-

ken.

Als alles duister is, ontsteek dan

eenlichtendvuur

datnooitmeerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Jij, die ons verwachten kent en ze-

gentmetliefde

die ons bezaait met recht en vrede

en in ons de vrucht van het ver-

trouwenwekt

geefonseenopenoog

een helder zicht ook in de nacht,

woononderons.

Maria

De wereld in vrede, alles ondersteboven

zo jong als ik ben wil ik dat geloven.

Ik zie om me heen oorlog, honger en pijn

maar ik hoor in mijn hart dat het anders

zal zijn.

Zo kan het beginnen, daar geloof ik in

het kind in mij wordt een nieuw begin!

Jezus u bent het licht - (Berthier -

Taizé)

Jezus, U bent het licht in ons leven,

laat nimmer toe dat mijn duister tot

mijspreekt.

Jezus U bent het licht in ons leven,

openmijvooruwliefdeoHeer.

Lezing - Lucas 1, 39-45 - (Bijbel in ge-

wonetaal-Leterme)

Enkele dagen later gaat Maria op

reis. Ze gaat naar het huis van Za-

charias. Als ze goed doorstapt, komt

ze er aan na drie dagen. Wanneer ze

Elisabet ziet, zegt ze: ‘Dag Elisabet’.

Terwijl Maria dat zegt voelt Elisabet

haar kindje bewegen in haar buik.

Zij wordt vol van heilige geest en

zegt:

'Maria, jij bent een vrouw, die

graag gezien wordt door God. Ik

wens je al het goede met het kind-

je dat je zult krijgen. Waaraan heb

ik het te danken dat de moeder van

mijn Heer bij mij komt? Toen ik je

groet hoorde, voelde ik mijn kindje

bewegen in mijn buik, alsof het blij

was dat de moeder van Jezus op be-

zoek kwam. Gelukkig is de vrouw,

die gelooft!WatGod tot haar gezegd

heeft, zal werkelijkheid worden.'

Betekenis

Lucas schrijft wat God doet bij men-

sen die openstaan en ontvankelijk

zijn voor zijn aanwezigheid. Ze

worden aandachtig en attentievol

voor hun medemens - een houding

die ook bij Jezus terug te vinden is.

Grotegoedheid

Grote goedheid, God ben jij, mid-

den onder mensen,want je maakt de

armen vrij en vervult hun wensen.

Langzaam, zeker komt jouw tijd :

alle wegen omgeleid.Wie vooraan

wou staan, zal dan achter gaan en

voortaanbovenaan zal de arme le-

venendetoonaangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal van

de allerminsten.Dood zal zijn de

koopmanstaal van profijt en win-

sten.

Stap voor stap en voet bij stuk zul

jij verder komentot de aarde met ge-

lukvolbeginttestromen.

Klein Magnificat - (Jan Van Opber-

gen)

Bij wijze van geloofsbelijdenis:

Van jouw toekomst wil ik spreken.

Watgeenmensgelooft,gebeurt:

Miljonairs gaan straten vegen,

Kaapstad zal zijn ingekleurd.Gene-

raals en officieren zien geen brood

meerindestrijd.

Want voorbij zijn hebben, houden.

‘Ikvoormij’ isuitdetijd’.

De woestijn begint te bloeien, ach-

terbuurtzalcentrumzijn.

Wie zijn stem niet mocht verhef-

fen vindt gehoor op ruim terrein.-

Schijn en leugens zijn verdwenen,

waarheidzaldevoertaalzijn.

En de dood wordt niet verzwegen,

sterven doet niet langer pijn.Met de

opkomst van de armen dringt God

totzijnwerelddoor.

Hij begint opnieuw te scheppen,

vindtbijmensennieuwgehoor.

Zingt, speelt zodat het kan gebeu-

ren

Dat wij verlost van schijn met el-

kaarinvredezijn.

Voorbeden

Voor hen die oog hebben voor de

mensen om hen heen, voor allen

die zich laten raken door de zorg en

denoodvananderen:

datzij totdadenkomen

Voor hen die weigeren te zien, voor

allen die zichzelf genoeg zijn en

de ellende van de wereld angstvallig

buitenhunblikveldhouden:

dathunogenwordengeopend

Voor hen die een kwetsbaar bestaan

leiden; voor allen die leven van dag

tot dag afhankelijk van de goed-

geefsheidvananderen:

datzij tothunrechtkomen

Liedomlicht–(HarryWouters)

Om licht te zien zijn wij gekomen

een krans van mensen wereldwijd

die waakzaam van de vrede dromen

enwerkenaangerechtigheid.

Ontsteek het vuur opdat wij horen

het lieddatzingt inalleman

tot nieuwe mensen zijn geboren:

vrienden met vrede hand in hand.

Om licht te zijn voor alle landen,

een gloed die warmte geeft en hoop,

een bron van brood in alle handen:

dehemelhoudenwijtendoop.

Kom aan het licht, kom weer tot we-

reld,

neem wanhoop weg en duisternis,

laat zonder last van leugens leven

hetmensenkinddattoekomst is.

Tafelgebed:Maria

Belofte en toekomst zal er zijn voor

kleine mensen niet in tel,deze we-

reld omgekeerd, vrede en gerech-

tigheid voor ieder op aarde.In het

leven van haar zoon werd belof-

te werkelijkheid:kleine mensen tel-

len meehet leven wordt gedeeldnie-

mand te veel, niemand te weinigeen

mens als brood gebroken voor ve-

len.

Toekomst voor haar volk, trouw

aan haar zoonhet leven dienend tot

onderhetkruis.

Zullen wij - als Maria- toekomst

openen,zullen wij als haar zoon

breekbaar wordenons toevertrou-

wen aan kwetsbare mensendie ons

voorgaanopdewegtenleven?

(JefWauters)

OnzeVader

Communie: Kerstliederen van Veen:

Nusytwellecome(tracknr9)

Slotbezinning - (Ward Bruyninckx)

Het is een wonder gebeuren

wanneer mensen elkaar echt ontmoeten.

Zegaanbijelkaarbinnen

en voelen zich als bij zichzelve

thuis.

Ze onthalen elkaar als vrienden en

datisheelwat!

Kijk, denken ze, ik werd verwacht…

Dat kun je aan duizenden dingen

voelenenzien.

Het is er glashelder heerlijk en zon-

overgotengoed.

Geestrijk is de drank van het ge-

sprek.

De eenvoud smaakt als volkoren-

brood.

En ze drinken begrip uit kroezen

volattentie.

Hartelijkheid bloeit in elk gebaar.

Men is gewoon echt gelukkig bij el-

kaar.

Wanneer ze afscheid nemen, verla-

tenzewelelkaar,

maarlatenelkandernietalleen.

Het is een wonder als mensen elkander

écht ontmoeten.

Zending

Meewerken aan Gods droom voor

deze wereld. Deze boodschap die

we op zondag herhaaldelijk horen

moeten we waarmaken in samen-

werking met anderen, ook buiten

dekerk.

Het droomalfabet kan een geheu-

gensteuntjezijn.

Moge het licht van mee leven en

liefde onbegrensd overal stralen,

doordrongen van oprechte gedach-

ten.

In de naam van de Vader, Zoon en

Geest.

Lied: Zet nu de deur maar open

(mel. Indulce jubilo)

Zet nu de deur maar open, ‘t is tijd

omweertehopen,

‘t is kindertijd voor groten om alles

nieuwtezien;

voor oud en opgeschoten een

nieuwbeginmisschien.

Zie waar het begint daar verschijnt

eenkind.

Laat nu dat kind ons leiden en ons

dewegbereiden

naar ooit een land met allen, waar

nietmeerwordtgedood,

waar alle wapens vallen, zich voe-

genbijhetschroot.

Zie waar het begint daar verschijnt

eenkind.

Dat kleinen en geringen ons uit de

voegenzingen,

uit zekerheden van geld en goed en

macht.

Zij zijn het kind van heden dat ons

aanziet indenacht.

Zie waar het begint daar verschijnt

eenkind.

Mededelingen

*Project ‘Mind the gap’ steunen via

BE21000000000303

Oproep om petitie naar Sammy

Mahditesturen

https://vluchtelingenwerk.be/

petitieWijvragenaanderegering:

- voorzie dringend noodopvang zo-

datniemandmeeropstraatmoetsla-

pen

- garandeer dat elke persoon een

aanvraag tot internationale be-

schermingkanindienen

- maak werk van een flexibeler op-

vangsysteem met focus op klein-

schalige initiatieven

zodat gelijkaardige crisissen nooit

meermoetengebeuren.

GODS DROOM LEVEN

Sint-Jacobskerk Leuven © kerknet

De stad Leuven wil van de Sint-Ja-

cobskerk een overdekt plein maken,

een ontmoetingsplek voor de buurt

enhetverenigingsleven.

Ze krijgt een subsidie van de

Vlaamse overheid om de haalbaar-

heid daarvan te onderzoeken en

plannenuittewerken.

Een bibliotheek, een restaurant,

een congrescentrum, een concert-

zaal.

De afgelopen jaren zijn er tal

van ideeën opgeworpen over wat

er moet worden van de Sint-Ja-

cobskerk, een van de zeven Leuven-

sewonderen.

Na 55 jaar buiten dienst te zijn,

startten in 2017 de stabiliserings-

werken.

“We zijn van mening dat de kerk

het best tot haar recht zou ko-

men als een soort overdekt plein.

Een ontmoetingsplek voor oude

en nieuwe buurtbewoners, waar

verenigingen aan gemeenschaps-

opbouw doen. Als het ware en wijk-

hart voor de benedenstad.”, zegt

schepen Carl Devlies.”Het is ook

niet uitgesloten dat er een kapel

open blijft die gebruikt kan worden

voorerediensten.”

“We hopen tegen de zomer te kun-

nen beginnen aan de invulling van

de kerk. Tegelijk wordt er ook ge-

werkt aan plannen voor een her-

aanleg van de omliggende straten

en als allerlaatste ook het hele Sint-

Jacobsplein.”

Uit de tekst van Hannelore Smitz – Het

Nieuwsblad van 21 december 2021.

SINT-JACOBSKERK MET NIEUWE BESTEMMING



*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

Op vraag van de sprekers en over-

eenkomstig de richtlijnen van KU

Leuven werden geplande activitei-

tenvanUDLLuitgesteld.

We hopen jullie terug te mogen

verwelkomen voor de lezing van 15

februari 2022 door prof. Ilse Smets

metalsthema:

Zal er nog (drinkbaar )water zijn

indetoekomst?

*Annulatie januari-bezoeken aan

AbdijvanPark

De Abdij van Park en PARCUM heb-

ben ons laten weten dat wegens de

huidige COVID-maatregelen in de

culturele sector geen groepsbezoe-

ken mogelijk zijn tot en met 20 ja-

nuari2022.

Zoals reeds vermeld op de UDLL-

website, zien we ons daarom ge-

noodzaakt de geplande januari-be-

zoeken aan Abdij van Park te an-

nuleren. De terugbetalingen wer-

denreedsuitgevoerd.

Gezien de zeer grote belangstelling

voor deze uitstap onderzoeken we

- samen met PARCUM en de Abdij

van Park – de mogelijkheid om ons

bezoek te verplaatsen naar de dag-

uitstap van mei 2022. Dit is in com-

binatie met een bezoek aan een gro-

te expo ter plaatse rond migratie en

pelgrimage “On The move” die in

mei2022start.

*Bijzondere cyclus UDLL 2021-2022

GrensoverschrijdendRecht

Omwille van de escalerende situatie

inzake coronabesmettingen heeft

het UDLL-bestuur beslist om de Bij-

zondere Cyclus 2021 – 2022 over

Grensoverschrijdend Recht te an-

nuleren.

Wie reeds betaalde, ontvangt het be-

taaldebedragbinnenkort terug.

Metvriendelijkegroeten

NamenshetbestuurvanUDLL

Em. Prof. Alfons Verbruggen –

Voorzitter

Em. Prof. Gerry Kiebooms – coördi-

natorBijzondereCyclus

Ludo Mertens Organisator UDLL-

uitstappen

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Huis Eygen Heerd, Minderbroeder-

straat5

3000Leuven

Telefoon016/32.40.01

Email:udll@leuven.be

RPR Leuven – Ondernemingsnum-

mer:458/773/277

Universiteit Derde Leeftijd

Leuven

*Leerlingen helpen met aanplan-

tingvanbos

Heverlee

Op vraag van Initiatiefnemer Na-

tuur en Bos van de Vlaamse Over-

heid plantten de leerlingen van

de basisschool De Zevensprong uit

Leuven boompjes aan in het Egen-

hovenbos op een perceel nabij de

dorpskern van Egenhoven. De ko-

mende dagen gaan ruim 13.000

boompjes de grond in, wat overeen-

komtmet3,6hectareextrabos

Uit de tekst van mdt) Krant Het Nieuws-

blad–15december2021

*Nieuwe bomen en planten deze

winter

Leuven

De Leuvense stadsdiensten zul-

len de komende weken maar liefst

29.500 bomen, hagen en vaste plan-

tenindegrondsteken.

“Bij de keuze van de soorten hou-

denwe rekeningmet de klimaatsop-

warming”,klinkthet.

Het gaat om 475 bomen, 14.600

heesters en haagplanten. Daarnaast

komen er nog 550 stuks plantgoed

om volgend jaar een vierde buurt-

bosaanteleggen.

De plantactie start met de 475 bo-

men voor her-aangelegde straten.

Op andere plaatsen komen de nieu-

we bomen ter vervanging van oude

exemplaren.

“We denken bij de keuze van de

bomen toekomstgericht en houden

rekening met de prognoses van de

klimaatopwarming”, zegt schepen

Lalynn Wadera. “Omdat de bomen

grote kruinen moeten krijgen, zor-

gen we ook voor voldoende onder-

grondse groeiruimte. Zo krijgen ze

kans om veel CO2 op te nemen en

verkoelingtebrengen.”

Tegen maart wil de stad ook de

28.500 heesters en vaste platen ge-

planthebben.

De stad bereidt ook de aanleg van

een vierde buurtbos met 550 extra

inheemse bomen en struiken voor.

Dit komt in de Armand Meyswijk.

Nog voor de lente zal de aanplan-

tinggebeuren.

Uit de tekst van (hsb) – Krant Het

Nieuwsblad18december2021.

DOEN VOOR GROEN

NOODOPVANG IN LEUVEN

Recordaantal inschrijvingen

Het Overlegcomité besloot om de

kerstvakantie een week te ver-

lengen. Het stadsbestuur regelde

noodopvang voor de kinderen die

nergensterechtkonden.

Dat heeft een record aantal inschrij-

vingenopgeleverd.

Er werden 304 kinderen ingeschre-

ven, ongeveer een verdubbeling te-

genover vorige jaren, zo heeft het

stadsbestuurbekendgemaakt.

Elke dag verwelkomde de noodop-

vang tussen 120 en 190 kinderen. De

rustigste dag was dinsdag 21 decem-

ber, de drukste vrijdag 24 december.

De noodopvang vond plaats in de

lokalen van SKLO en de Parkschool

aan de Geldenaakse baan. De kinde-

ren werden in vaste groepjes van

twintig ingedeeld.

(Uit de tekst van blg) Krant Het Nieuws-

bladvan23december2021

4 FEDERATIE FRANDO

ONS NIEUW SANITAIR

De bouw van onze nieuwe sani-

tair is al even aan de gang. Alle

afvoerbuizen werden gelegd, als-

ook de toevoerbuizen en elektri-

citeit. Muurtjes werden gebouw-

d, vensterbanken gelegd, geïsoleerd

enplafondsafgewerkt.

De tegels liggen klaar, het plan voor

de trap is klaar, het elektriciteits-

plan klaar…en vrijwilligers staan te

popelen.

In al dat wachten nemen we nog

even de tijd om extra fondsen te

werven om deze grote klus gefinan-

cierd te krijgen. Er vlogen al ettelij-

ke euro’s de deur en er zullen zeker

nog eens zoveel euro’s de deur uit-

vliegen.

FINANCIER JIJ MEE ONS SANI-

TAIR PROJECT?

Geef jij de molen dat extra duwtje

in de rug om iedereen te kunnen la-

ten genieten van een heerlijke dou-

che en ons molengebouw extra toe-

gankelijktemaken.

De Koning Boudewijnstichting

verleent haar medewerking aan het

project. Giften vanaf 40 euro per

jaar aan de Stichting geven aan-

leiding tot een belastingverminde-

ring van 45% op het werkelijk ge-

stortebedrag(art. 145/33WIB).

Alle beetjes zijn welkom. Met een

minimumgift van 40 euro help je

ons al een stuk verder. Een hoger

bedrag geeft natuurlijk een extra

boost voor ons project. De totale re-

novatie werd geschat op 61.000 eu-

ro.

Help het molenhuis mee aan een

nieuw sanitair en stort jouw bijdra-

geopprojectrekening:

BE10 0000 0000 0101 – BIC: BPOT-

BEB1

van de Koning Bouwewijnstich-

tingmetvermelding:

125/3269/00031 (opgepast: gestruc-

tureerdemededeling)

Wij hopen in augustus 2022 met

alle vrijwilligers en sympathisan-

ten het sanitair officieel te openen.

Financieelsteunen

Neem een kijkje op onze giftenpagi-

na

https://www.moulindebellemeuse.-

be/home/giften

Om je wegwijs te maken in de wet-

geving rond legateren en schenken

aan een goed doel is een gids uitge-

bracht die je gratis kan bestellen:

https://www.testament.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening vzw Moulinde Belle

Meuse

BE57734377235636

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat 59 - 3071 Erps-

Kwerps

www.moulindebellemeuse.be

contact@moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeu

Molenhuis Bérismenil

In de krant vertelt Marc Verachtert,

de Groenman, ons over ‘Boeken die

aan tuinieren doen denken.’ “ Het voor-

bije jaar verschenen weer heel wat

nieuwe tuin- en plantenboeken.”

Hij las ze door en selecteerde er tien

die zonder meer de moeite waard

zijn om te geven, te krijgen of zelf

aan te schaffen. We pikken er eentje

uitomuvoortestellen:

Hetvernuftvanplanten

Hoe planten groeien, zich als boom

huizenhoog rechtop houden of

zich met klim- en hechthulp recht-

op houden, hun zaden soms zelfs

totkilometersververspreiden…

Alle mogelijke technieken die de

wondere plantenwereld maar uit de

kast haalt om het beste van zich-

zelf te geven, worden op een erg

eenvoudige wijze, maar wel heel

wetenschappelijk gefundeerd, uit-

gelegd.

Nodig om weten is het niet, wel

nuttig. Het laat je bovendien met

meer belangstelling, zelfs verwon-

dering kijken naar de planten in

jouwtuinenbuurt.

Hetvernuftvanplanten

MarcelDeCleere

Sterck&DeVreese,Uitgeverijen

136bladzijden-22,50euro

Uit het artikel van Marc Verachtert -

Krant Het Nieuwsblad van 18 december

2021
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