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Zonale Aswoensdag viering in het Don Boscocentrum 2-3-2022
Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt. Uw naam worde steeds meer liefde. Levend door en tussen ons als teken van uw rijk. Laat ons uw wil ontdekken, in ’t werk met mensen aan een

nieuwe aarde van geluk voor allen. Geef ons het besef: dat brood voor allen dagelijkse opdracht is. En waar wij falen of ontmoedigd zijn, wees steeds opnieuw voor ons vergeving in ’t herhaald vergeven

aan elkaar. En leid ons heen door onmacht en door angst, op onze tocht naar u met Jezus onze heer. Amen.

Tekst: Jan Das - Muziek: Remy Van Beeck

Foto's: Thierry Van Craenem

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



God, de verleiding is groot

om niet uw weg te gaan,

om niet te vertrouwen in het visi-

oen van deze aarde anders.

God de verleiding is groot

om er op los te slaan,

om het kwaad te bestrijden in plaats

van kringen van licht en liefde te

scheppen.

God de verleiding is groot

om te geloven in aanzien, macht en

geld

in plaats van in mensen van goede

wil.

God de verleiding is groot

om te geloven in hersenschimmen

in plaats van in de concrete woor-

den van de mens die het waard is uw

zoon te heten.

Jef Wauters – Uit de viering van 19

januari 2014 in het Don Boscocen-

trum

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.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandag om 20 uur.- 28/03

Op vrijdag om 10 uur in de voor-

middag:- 18/03 – 01/04

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Stadsbesturen bieden vluchtelin-

gen noodopvang aan

Verschillende gemeenten in Belgi-

ë, zoals Tienen en Leuven, engage-

ren zich, in het licht van de huidi-

ge oorlogssituatie in Oekraïne, om

ondersteuning te bieden aan Oekra-

ïners op de vlucht. Er wordt een tij-

delijke huisvesting voorzien.

De stad Leuven maakt op de Scheut-

site in Kessel-Lo 56 opvangplaat-

sen vrij voor Oekraïense vluchte-

lingen.

“We bekijken ook volop wat er mo-

gelijk is op langere termijn, zegt

burgemeester Mohamed Ridouani

.” We krijgen ook heel wat aan-

bod van Leuvenaars om Oekraïense

vluchtelingen op te vangen.

Inwoners kunnen op www.leu-

ven.be/solidraiteit-met-oekraine te-

recht om hun bereidheid tot op-

vang van vluchtelingen in eigen

huis te melden.

Op donderdagavond 3 maart, werd

er op de Grote Markt in Leuven

ook een solidariteitsmoment geor-

ganiseerd, waar zowel afgevaardig-

den uit de Oekraiense als de Russi-

sche gemeenschap in Leuven, wer-

Volodimir Zelenski © Het Nieuwsblad

den opgeroepen tot vrede.

Tegelijk werkt de stad mee aan ver-

schillende solidariteitsacties, zoals

van AB-Inbev dat drinkwater maar

ook basisbehoeften als slaapzakken

naar de getroffen gebieden zal bren-

gen.

Uit de tekst van (vdt/hsb/dvg/cji/lwh)

Krant Het Nieuwsblad van 2 maart 2022

Tientallen Belgen willen mee vech-

ten

Landgenoten vertrekken naar het

front zodra vervoer gevonden is.

Onze solidariteit met Oekraïne uit

zich niet alleen in de logeerka-

mers die we ter beschikking stellen

voor vluchtelingen. Sommige Bel-

gen zijn ook bereid zelf de wapens

op te nemen aan het front. Al meer

dan zeventig landgenoten hebben

zich aangemeld, en staan klaar om

te vertrekken.

Afgelopen weekend riep de Oek-

raïense ambassade op om niet al-

leen medisch materiaal in te zame-

len, maar ook om zich te melden

voor het vreemdelingenlegioen dat

de Oekraïense president Volodimir

Zelenski wil oprichten.

Ook al is het ondenkbaar dat een

vreemdelingenlegioen, in zijn be-

perkte grootte en met onervaren

burgers, een rol van betekenis gaat

spelen op het terrein, toch is het

symbolisch van groot belang dat

Zelenski op militaire steun kan re-

kenen.

Uit de tekst van (Thibaut Renson, Vla-

dislava Litiaga ,Tom Ruys) Krant Het

Nieuwsblad 3 maart 2022.

SOLIDARITEITSHULP

Hulp voor Oekraïne

Het gaat in het evangelie om de on-

derdrukten, de armen, de wenen-

den.

Deze partijdigheid wordt verder

niet afgeleid van iets anders, de bij-

bel vraagt om deze belangstelling

voor de vrijheid van allen te delen,

en zelfs te verstaan als ons eigen be-

lang.

Alleen de bevrijding van allen kan

ook definitieve bevrijding voor de

enkeling zijn.

D. Sölle

Kalenderblaadje

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 19 maart

Naamopgave vormelingen

18 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lectoren: Kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 maart

3de zo van de vasten

Gedachtenis Mauritz Andries

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 27 maart

4de zo van de vasten

Familieviering

Naamopgave + brodenviering eerste

communie

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lectoren: Kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 maart

3de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 27 maart

4de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 27 maart om 10.30 u.

Palmzondag 10 april om 10.30 u.

Witte Donderdag 14 april om 20.00

u.

Goede Vrijdag 15 april 20.00 u.

Paaszaterdag 16 april om 20.00 u.

Pasen 17 april om 10.30 u.

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.

De vastentijd is zonaal ingezet op 2

maart, aswoensdag.

De website ademtocht.be is klaar

voor deze vastentijd.

De bovenste nieuwe balk voorziet

alle links van de vasten.

Je kan er o.a. de narcissen bij Agnes

bestellen.

Verder vind je een aantal interviews

met de kardinaal over geloven in

een seculiere samenleving, kennis-

making met de Bijbelvertaling, een

nieuwe petitie, een aantal vasten-

meditaties en zoveel meer.

De moeite om regelmatig een kijk-

je te nemen op onze website adem-

tocht.be

Jullie webmaster, Jef Wauters

VIERINGEN

Lente

Het is steeds dezelfde vogel die mijn

lente openbreekt,

elke eerste warme ochtend (altijd

voor ik het verwacht):

het exact zelfde zingen.

Hoog, vol knoppen en verbazing.

Zijn klankkast van wervels vlak bij

mijn raam.

De winter wordt zompig met de ja-

ren,

de zomer schilfert vast aan herfst,

hun geluiden zijn vermolmd, ver-

droogd,

maar de lente komt onveranderd

binnen, overrompelt mijn oren

met begin.

2020, Marjolijn van Heemstra Uit:

Reistijd, bedtijd, ijstijd

Als Mozes had doorgevraagd

Moest ik mijn land verlaten: ik zou

blijven.

Stond mijn stad in brand: ik draaide

om.

Moest ik mijn kind offeren: ik wei-

gerde.

Zolang jij je niet laat kennen houd

ik

benen op de grond, armen om het

kind.

Mij scheep je bij geen bramenstruik

af

met ‘ik ben die ik ben’, een kleine

vlam, een donderstem.

Mozes was iemand van zijn tijd:

dankbaar voor het leven,

bang om door te vragen en ook: een

man,

die vragen niet zoveel.

Ik was blijven staan bij die struik tot

je verscheen.

Geen smoesjes van doeken voor

ogen om je straling zo fel.

Mozes was brandgloed gewend, ik

niet.

Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik

nu: Kom maar op.

Als niet Mozes, maar ik bij Horeb

had gestaan ging het zo:

Ik: Wie ben je? - Jij: Ik ben die ik ben.

Ik: Ik ook. - Jij: Ja, jij ook.

Dan had ik je aangeraakt en jij mij.

Was de Bijbel geen boek, maar een

omhelzing.

2010 Marjolein van Heemstra Uit:

Als Mozes had doorgevraagd

Ingrid Wezemael

MAKE LOVE NOT WAR
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Laat deze kaars uw voorbereiding

op Pasen begeleiden. Paars is de li-

turgische kleur van de Veertigda-

gentijd, een tijd van inkeer en ge-

bed. (20cmx6cm,15,00euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuisbezorgen via 016 39 50 50, in-

fo@kerkinnood.be of www.kerkin-

nood.be (+verzendingskosten).

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

KERK IN NOOD

Wemoetennuendan

onzehandenwassen

omniettewordenbesmet.

Maar,hoemoetenwij

onsvanbinnenreinigen,

onswassenvanelkewrok,

vanelkevormvanafgunst,

vanwoedeenvanonverstand?

TenzijbijU,mijnGod,

dieallesnieuwmaakt

enons,alsherboren,

doetherleven.

ManuVerhulst

Aswoensdag

Eenverlaat ‘tussendoortje’.

Met dank aan Ingrid Wezemael die

deze tekst – toepasselijk voor deze

spannendetijd–bezorgde.

LieveNeukermans

De huizen horen niet te branden.

Bommenwerpers horen niet be-

kendtezijn.

Nacht isbedoeldomteslapen.

Het leven is niet bedoeld als straf.

Moedershorenniettehuilen.

Niemand zou iemand mogen do-

den.

Allen zouden iets moeten bouwen

Dankanjeiedereenvertrouwen.

De jonge mensen zullen het berei-

ken

Endeoudenook.

BertoltBrecht (1951)

Deverzoekenvandekinderen

bittenderkinder

TUSSENDOORTJE OF

SPRAKELOOSHEID ?

3FEDERATIE FRANDO

Viering van zondag 20 februari 2022

– Don Boscogemeenschap, Kessel-

Lo

Samengesteld door Hermien Den

Tandt

Welkom

Goedemorgen allemaal, en welkom in

dezeviering.

We zijn hier vandaag samengekomen

rond dit boek vol verhalen, verhalen van

mensen onderweg. Mensen zoals u en ik,

die hun leven proberen te richten naar het

goede.

Intredelied

Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen,

Zonderwaardigheidenzondernaam,

Uitgesloten,altijdalles tegen,

Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij het woord dat in ons waar moet wor-

den,

Wij uw stem voor wie geen stem meer

krijgt;

Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,

Wijhetbeeldvanudie levenzijt.

Inleiding

Nietoordelen,kandat?

Er moet toch steeds gekozen wor-

den tussen goed en kwaad, tussen

rein en onrein, daar pleit Jezus toch

voor? Ja, maar hij pleit er ook voor

dat jeeerst injeeigenzielkijkt.

Heb je je bijvoorbeeld ooit afge-

vaagd waarom je zo fel reageert op

demisslagenvananderen?

Heeft de splinter van die ander iets

temakenmetjouwbalk?

Verwijder eerst de balk uit eigen

oog, pas dan kun je scherp genoeg

zien om de ander van die splinter af

tehelpen.

(Nico ter Linden Het verhaal gaat...

2)

Evangelie - We lezen uit het evangelie

vanLucas

Wees barmhartig zoals jullie Vader

barmhartig is.

Oordeel niet, dan zal er niet over je

geoordeeldworden.

Jezus sprak ook in gelijkenissen tegen de

mensen:

Waarom kijk je naar de splinter in

het oog van je broeder of zuster, ter-

wijl je de balk in je eigen oog niet

opmerkt?

Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat

mij de splinter uit je oog verwijde-

ren,” terwijl je de balk in je eigen

oognietziet?

Gebed

God, laat ons wat meer openstaan

vooriedereen.

Laat ons wat eerder protesteren als

ergekletswordtover iemand

En minder vlug aan zo’n gesprek

meedoen.

God laat ons meer respect hebben

voordeander,

en niet zo snel op hem neerkijken,

Laat ons wat meer geduld hebben

metanderen,

En wat minder vlug komen tot ver-

oordeling,

Laat ons de daden van anderen wat

meerrelativeren

En wat minder toegeven aan sensa-

tiezucht.

(www.theobaldusparochie.nl)

Bezinning

Heer, ik onderzoek mijzelf ten

overstaanvanU.

Ik onderzoek wat klein is en wat

groot.

Wat is er belangrijk aan wat ik

denk?

Aan mijn zorgen, mijn angst en

mijnhoop?

Wat daarvan is nodig? Wat overbo-

dig?

Wat is vruchtbaar? Wat onvrucht-

baar?

Wat is waarachtig? Wat is masker?

Sommige dingen blijken zó klein,

dat ikzevergetenkan,

hoewel ik ze voordien erg belang-

rijkvond.

Andere dingen blijken zó groot, dat

ik bereid moet zijn veel te verande-

renopdat ikzeverwerf.

Belangrijk is dat ik doe wat U in mij

doenwilt,

opdat ik diegene word die ik naar

Uwwilben.

(naarJörgZink)

Voorbeden (met tussenzang Wie

zijnleven)

Wiezijn levennietwilgeven,

Nietwildelenmetzovelen,

Meteenander, gaat. verloren

Wiewilgeven,wathijheeft

Diezal levenopgegeten,

Diezalwetendathij leeft.

*In harmonie zijn met jezelf en met

deander,

de haat verbannen en de liefde laten

winnen,

in staat zijn wat je voelt ruim uit te

dragenvanuit jezelf,

dedagopnieuwbeginnen...

*In harmonie zijn met jezelf en met

deander

weten dat fouten bij de mensen

hóren,

ook sterk bij jóu, al wil je 't niet be-

kennen.

Maar als je 't ziet, ben je opnieuw

geboren...

*De vrede zit in jou en in je denken,

de haat verbannen en de liefde laten

winnen.

Mijn God, geef mij de kracht dit uit

tedragen,

opdat de wereld vredig kan begin-

nen...

(www.xaverius.nl)

Tafelgebed:

God,onzeVader,

wij zijn U dankbaar omdat Gij ons

neemtzoalswijzijn.

IngeloofhoudenwijvastaanU:

wij weten dat Gij ons niet los zult

laten.

WijdankenU,God,

omdatGij ons een toekomst aanzegt

in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

In Hem vondt Gij uw welbehagen.

Hij heeft geleefd eenvoudig en met

overgave.

Hij ging om met mensen die soms

bangenkleinmoedigwaren.

Hij heeft hun waardigheid ge-

schonken.

Hij heeft hun vreugden en hun

zorgenmeegemaakt,

Hij heeft hun eenzaamheid aange-

voeld.

Hij werd hun vriend, omdat Hij

naar hen toe ging met menselijke

warmteenaandacht.

WijzijnUdankbaar,God,

voor alle mensen die zich laten in-

spireren door Jezus van Nazareth,

Hij, die uw onnoemlijke kracht zo

sterk aanvoelde dat Hij U zijn Vader

durfdenoemen.

Hij geloofde in de kracht van het

kleine: het is steeds genoeg voor een

nieuwbegin.

Zijndoodgedenkenwij

zijnopstandingbelijdenwij

zijntoekomstverwachtenwij.

InzijnGeestbiddenwijU,God,

dat de stroming die van zijn gebaar

is uitgegaan, ook ons mag doorstro-

men.

Doe ons opstaan, Vader, in de

krachtvanuwgoedeGeest.

Wek in ons het vermogen om mild

en goed te leven en doe ons uitzien

naaruwRijk.

Bezinning

Zoudewereldnietbeterzijn

als iedereen die ik ontmoet zou zeg-

gen:

"Ikweet ietsgoedsvanjou!"

Zoiets doet toch eigenlijk iedereen

goed.

Zouhet levennietblijerzijn

als men het goede steeds prijzen

zou?

Wantwerkelijkbijalhetkwaad

iserzoveelgoedsinmijenjou!

Zou het niet een fijne houding zijn

als iedereendenkenzou:

"Jij weet een beetje goed van mij,

enik, ikweet ietsgoedsvanjou!

www.theobaldusparochie.nl)

Eenhandopjeschouder

Je voelt een hand op je schouders,

enjehoorteenstemdiezegt:

Ikbener. Ikgametjemee.

Jezietom:

een mens die je toelacht, ogen die

je moed geven, en je voelt een hand

dievast isenwarm.

God, zeg je, fijn dat je meegaat,

want alleen ben ik klein, alleen ben

ikbang...

God gaat altijd in mensen met je

mee...

(www.kuleuven.be/

thomas/pastoraal/vieringen)

Een spiegel in plaats van een ver-

grootglas

U vraagt zich misschien nog af

waarom hier vooraan een spiegel

staat.Datheeft tochnietsmetdebalk

en de splinter te maken?Toch wel.

Want als je fouten zoekt, gebruik

dan een spiegel ipv een vergroot-

glas.

Danku aan iedereen die op een

of andere manier heeft bijgedragen

aan deze viering, ik denk aan Her-

man, Chris, Lieve, Majo, Teejo, Ire-

ne,….

Bedankt voor het meevieren en nog

eendeugddoendezondag!

Mededeling: Narcissen te koop ten

voordele van Broederlijk Delen, 6

europerpotje.

Je kan bestellen bij Agnes De Prins

agnesdeprins@telenet.be – 016 26

2924

De levering is voorzien bij de vie-

ringvan27maart2022.

Zendingenzegen

Moge Gods Geest een spiegel voor ons vor-

men,

waarin we samen een blik krijgen op de

mensheidzoalsGoddiedroomt.

DaartoevragenwijGodszegen:

in de naam van + de Vader, de Zoon en de

heiligeGeest.Amen.

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND…(Deel 2)

DE VOORAFPLEK

KERK & leven – Boek van Erik Gal-

le

Halewijn 2021 – 180 bladzijden. 21,95

euro

Een therapeutisch en monastiek

traject

Erik Galle is priester en psychotherapeut.

Hij verkent de mogelijkheden van onze

menswording vanuit monastieke en the-

rapeutische invalshoek.

We leren luisteren vanuit beluis-

terd worden, te zien vanuit ge-

zien worden en te spreken vanuit

een aangesproken worden. Maar de

grootste ontdekking is die van de

voorafplek die zich in elke mens be-

vindt. Zich hiervan bewust worden

is volgens hem het keerpunt in een

mensenleven.

In het boek bevindt zich ook een

unieke inlogcode voor het volgen

vaneendigitaaltraject .

Je kan dit boek bestellen via ww-

w.halewijn.info of per e-mail aan

bestellingen@halex.be

Ook verkrijgbaar bij liturgische

centraenboekhandels.



Versoepelderichtlijnen

Op basis van de recent aange-

kondigde versoepelingen heeft de

KU Leuven nu enkele versoepelde

richtlijnenaangekondigd.

Zo is het nu toch mogelijk om op-

nieuw cursisten toe te laten bij de

lezingen van UDLL in aula De So-

mer.

Op vraag van de academische over-

heid wordt wegens de nog voortdu-

rende risico’s op coronabesmetting

het aantal cursisten in de aula voor-

lopigbeperkttot500.

Daarom is een voorafgaande reser-

vering noodzakelijk (zie verder).

Alleen de UDLL-cursisten die tijdig

een reservering voor een plaats in

de aula hebben gemaakt, krijgen via

de QR-code op hun lidkaart toegang

totdeaula.

Zowel de UDLL-lidkaart als de zo-

genaamde coronapas worden ge-

scand aan de ingang en zijn nodig

om de lezing te kunnen bijwonen

inhetauditorium.

Andere voorzorgsmaatregelen zijn

een mondkapje dragen van bij het

binnengaan in het gebouw tot wan-

neer u het gebouw verlaat, dus ook

wanneer u neerzit in het auditori-

um.

In het auditorium moet er tussen

twee cursisten een stoel opengela-

ten worden, behalve voor 2 partners

of 2 samenwonenden die naast me-

kaar mogen zitten, en dan wel links

en rechts een stoel moeten vrijlaten.

Hoe maakt u een reservering om de

lezing in de aula te kunnen volgen:

a) Indien u al een account aan-

maakte in het nieuwe reserverings-

systeemSuperSaaS

Klikopdeugegevenlink.

U krijgt dan het op het volgende

scherm:

Datum van de lezing, tijdsduur

(van 14 tot 16 u.) naam van de spre-

ker.

U klikt dan op Reservering toevoe-

gen

*vul uw achternaam in zoals die ge-

schreven is op uw UDLL-lidkaart

(alsdieernognietstaat)

*vul uw voornaam in zoals die ge-

schreven staat op uw UDLL-lidkaart

(alsdieernognietstaat)

*kliktuop‘Maakreservering ‘

En dan ziet u de bevestiging dat u

gereserveerd hebt en geen tweede

reserveringkanmaken.

U ontvangt even later per e-mail

ook bevestiging van uw reserve-

ring.

b)Hoe maakt u een reservering om

de UDLL-lezing te volgen in de au-

la.pdf

Het is niet mogelijk om voor 2 per-

sonen tegelijk te reserveren. Part-

ners of samenwonenden moeten

dus elk een eigen account aanma-

ken en afzonderlijk reserveren. Doe

dit onmiddellijk na elkaar om te ver-

mijden dat slechts één van de twee

partners succesvol zou zijn. Na-

dat u een reservering heeft gemaakt

voor de eerste partner klikt u bo-

venaan rechts op uitloggen. Daar-

na kan u opnieuw inloggen voor

de tweede partner, om ook daarvoor

de reservering te maken Het is niet

mogelijk om te reserveren via e-

mail.

U kan tot zondagavond uw reserva-

tiemaken.

Livestreaming

Cursisten die de lezing niet kun-

nen bijwonen in de aula, kunnen

de lezing rechtstreeks volgen via de

livestreaming met een laptop, PC,

tablet of smartphone. Iedere cursist

kan ook de dag na de lezing de op-

namevandelezingbekijken.

Loginmetdelinkdieukreeg.

Let op, dat is een andere link dan tij-

densheteerstesemester.

Om de opname van de lezingen te

bekijken klikt u op de gegeven link.

Ugeeftdevolgendegegevens in

Gebruikersnaam of e-mailadres en

Wachtwoord

Ukliktdaarnaoplogin.

Indien u zich heeft ingeschreven

voor de lezing, maar om één of an-

dere reden toch niet aanwezig kan

zijn laat dit dan ruim op tijd weten,

zodat uw plaats nog kan vrijgege-

ven worden voor een andere geïnte-

resseerde.

Vriendelijke groeten en veel kijk- en luis-

tergenot,

Namens em. Prof. Alfons Verbruggen,

voorzitter UDLL

Programma Tweede semester 2021-

2022

Er zijn veranderingen doorge-

voerd. Sommige vroegere lezingen

zijnvandatumveranderd.

Komendelezingen:

*Land- en tuinbouw: een sector van

strategischbelang

Dinsdag 22 maart 2022

Mevr. Sonja De Becker – Voorzitter

Boerenbond & Landelijke gilden

*En hoe hard gelooft u dan nog, als

bijbelwetenschapper? Een broos en

eerlijkantwoord

Dinsdag 29 maart 2022

Prof. Bénédicte Lemmelijn - KU

Leuven – Faculteit Theologie en Re-

ligiewetenschappen – Bijbelweten-

schappen

Opgelet!Paasvakantie.

Geen lezing op de dinsdagen 05/04

en12/042022

*Innovaties in het aanwenden van

fotonenvandezon

Dinsdag 19 april 2022

Prof. Bart Vermang – UHasselt –

Faculteit Industriële Ingenieurs-

wetenschappen

*Vlasindustrie: delocatie en reloca-

tie?

Dinsdag 29 april 2022

De heer Alex Vanneste – Onderne-

mer–JosVannestenv

Universiteit Derde Leeftijd
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INFORMATIE EN ADVIES

Maart2022–SenioramaLeuven

NIEUWE REGELING CON-

TACTPUNTEN SENIORENIN-

SPECTEUR.

Aangezien het coronavirus ons

voorlopig nog in de greep houdt,

moetenweop zoek gaannaar een al-

ternatieve aanpak van activiteiten.

Wil je de senioreninspecteur op

kortetermijnspreken?

Patricia is telefonisch bereikbaar op

016210910of0491912535

of per e-mail naar pz.leuven.senio-

ren@police.belgium.eu.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Jean-Luc De Graef en Patrica Van de Walle

Senioreninspecteurs van de Leuvense

politie © Seniorama

Met al je vragen daarover kan je elke

werkdagbijSenioramaterecht.

Ondersteuning en begeleiding in

hetCentrum

De volgende voorzieningen gebeu-

renopafspraak.

Neem vooraf telefonisch contact tel.

016222014.

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Iedere woensdag. Inschrijven via

hetonthaal tel.016222014

vragen naar Rita of mail naar digi-

hulp@seniorama.be.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

brengeenreservebatterijmee.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of…mijnpcdoetraar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 1 uur individue-

lehulpkrijgt:echtmaatwerk.

We doen geen herstellingen van

hardware. Onze lesgevers komen

nietaanhuis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk:

tel. 016 22 20 14 of vragen naar Rita of

mail naar digihulp@seniorama.-

be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabel mee te

brengen,eventueelookdemuis.

SENIORAMAVZW

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

SENIORAMA

‘Wilt u misschien een paar bana-

nen? Ik heb er te veel’, vraagt een

Aziatisch uitziende jonge vrouw

ons in het Engels. Ze heet Christi-

na en woont in een studio naast ons

huis. Via de ‘Too good to go-app’

heeft ze een tros overrijpe bananen

gekregen. Ik wil al lang een recept

voor bananenbrood uitproberen en

gaergraagopin.

Een dag later schenk ik haar een

stuk lekker bananenbrood. We ma-

ken kennis. Haar ouders wonen in

Kirgizië en ze studeert hier econo-

mie. Haar uiterlijk dankt ze ech-

ter aan haar Koreaanse grootouders.

‘Die werden door Stalin gedepor-

teerd naar wat toen nog de Sovjetu-

niewas’,verteltze.

Ik had vaag weleens iets gehoord

over deportaties, maar had nooit

de schaal en de impact beseft. Het

gebeurde in 1937. 172.000 Korea-

nen uit de grensgebieden, grofweg

de hele Koreaanse bevolking daar,

werdgeorganiseerdweggeplukt.

Alles samen zijn er tijdens het

regime van Stalin ongeveer twee

miljoen mensen in een of ande-

re richting ‘verplaatst’, letterlijk

als pionnen op een schaakbord. De

bestemmingen waren bijna altijd

onderbevolkte en afgelegen gebie-

den. Vele gedeporteerden overleef-

den het niet, door honger en kou en

gebrekaanvoorzieningen.

Voor mijn buurvrouw Christina

is het inmiddels geschiedenis. Zij

grijpt haar kansen en verovert de

wereld. Haar vriend komt uit We-

nen en daar willen ze binnenkort

samennaartoe.

Mijn buurvrouw aan de andere

kant komt uit Chili. Van de woelige

jaren onder Pinochet heeft ze niet

veel meegemaakt, omdat ze nog te

jong was. Maar soms heeft ze wel

nare dromen over schietpartijen.

Stalin en Pinochet wonen dus al-

lebei een beetje in mijn straat. En

mijn vader ging als 17-jarige met

een paar vrienden op de vlucht naar

Frankrijk bij het begin van de twee-

de wereldoorlog, terwijl zijn moe-

der thuis op sterven lag. Hitler doet

dusookmee.

Eigenlijk is het een wonder dat we

niet allemaal in monsters zijn ver-

anderd, als je nagaat wat onze fami-

liegeschiedenissen aan gruwel be-

vatten. Maar we geven elkaar bana-

nen en ruilen stekjes van planten.

We planten stoeptuintjes en vullen

ons boekenruilkastje. Ondanks al-

les hebben we onze menselijkheid

behouden.

Ze zeggen wel eens dat insecten on-

uitroeibaar sterk zijn. Maar de taai-

heid van mensen slaat alles. Dat zie

ikinmijnstraatelkedag.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/de-wereld-in-mijn-straat/)

29 april 2021

De wereld in mijn straat

Vandaag krijgen wij een evangelie-

tekst te horen die - zacht uitgedrukt

- heel gemengde gevoelens oproept:

"Hebjevijandenlief".

Volkswijsheden als 'poets wederom

poets' en 'oog om oog, tand om

tand' verwoorden wellicht veel be-

ter onze gevoelens tegenover al wie

onsdwarsbomen.

Jezus gaat daar lijnrecht tegen in:

"Heb je vijanden lief." En als je dat

kunt opbrengen, voegt Hij eraan

toe, dan toon je dat je begrepen hebt

watechtchristen-zijnbetekent.

Metdiemaatgemetenziethetermet

ons christen-zijn wellicht niet zo

mooiuit.

Ik wil meewerken om deze wereld

meerbewoonbaartemaken.

Ikwilmij inzetten

voor meer levenskansen voor ieder-

een.

Ik geloof dat ik uitgenodigd word

ommee te werken aan de bevrijding

vandemensen,

aan de opbouw van een betere we-

reld,

om te kunnen leven in liefde en vre-

de.

Uit de Sint-Franciscusviering van

de7ezondag

"Heb je vijanden lief"


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	Zonale Aswoensdag viering in het Don Boscocentrum 2-3-2022
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	MAKE LOVE NOT WAR
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	

	SOLIDARITEITSHULP Hulp voor Oekraïne
	

	Kalenderblaadje
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND…(Deel 2)
	

	
	TUSSENDOORTJE OF SPRAKELOOSHEID ?

	
	

	Aswoensdag
	Kerk in nood

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	SENIORAMA
	

	De wereld in mijn straat
	

	"Heb je vijanden lief"
	

	Universiteit Derde Leeftijd
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

