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Het Caracashulpfonds, aanvankelijk op-

gericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste

pastoor van Don Boscoparochie, de nodi-

ge gelden te bezorgen voor zijn afreis naar

Caracas, voor uitrusting en levensonder-

houd, groeide gaandeweg uit tot een heus

steunfonds voor de bewoners van Campo

Rico die zich onder impuls van hun Pad-

re Eugenio, wilden bevrijden van passivi-

teit, armoede, bijgeloof en onwetendheid.

Ook na het overlijden van Eugeen in 1982

is het Caracas hulpfonds blijven steun

bieden.

En via hun tijdschrift vzw .Caracas

Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuws uit Campo Rico.

EDITORIAAL

Beste lezerensympathisant,

Wat we drie maand geleden niet

voor mogelijk achtten, is ondertus-

sen brutale werkelijkheid gewor-

den. Een misdadig regime, gren-

zend aan de Europese Unie, vond

het nodig om een bloedige en niets

ontziende oorlog in Oekraïne te

ontketenen.

Hopelijk worden zij, voor dit leed

verantwoordelijk, voor hun daden

ter verantwoording geroepen voor

het Internationaal Strafhof te Den

Haag.

In dit nummer laat Pater Willy Pol-

ders ons kennismaken met het ge-

zin Rosales-Silva, een gezin dat uit

de bijbel en het gebed de nodige

krachten puurt om zich belange-

loos in te zetten voor hun me-

demensen in de barrio Christóbal

ColónvanSanFélix.

We wensen u veel leesgenot en een Zalig

en Vreugdevol Pasen.

Het bestuur.

DE FAMILIE ROSALES-SILVA

Nery, de dochter van onze trouwe mede-

werker Luis Silva, woont al bijna tien

jaren samen met haar echtgenoot

Abraham en hun zes kinderen in de

barrio Cristóbal Colón, een buiten-

wijkvanSanFélix.

Ze zijn hier komen wonen op vraag

van de Paters Salvatorianen die al

langer in de barrios van San Félix

dienst deden. De vraag was om als

een gewoon gezin te komen leven

te midden van een erg behoeftige

bevolking. Tussen mensen die hier

hun elementairste bestaansmidde-

len kwamen zoeken en daaraan hun

huwelijk, hun jeugd, hun stu-

dies, kortom alles opofferden. Zon-

der twijfel zochten ze betere levens-

voorwaarden, maar verloren hier-

bij al te gemakkelijk hun familie en

toekomst, ja zelfs hun leven uit het

oog.

In de tweede helft van de vorige

eeuw kwamen veel mensen vanuit

heel Venezuela naar San Félix, om-
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wille van de ontginning van olie-

velden en goudmijnen en de bouw

van grote elektriciteitscentrales. In

een mínimum van tijd veranderde

het dorp Puerto Ordaz in een wel-

varende stad, waar al het kaderper-

soneel van ingenieurs en kapitaal-

krachtige mensen hun intrek na-

men. Het werkvolk kreeg op een

strategische afstand een plaats aan

de andere kant van de rivier Orino-

co, zodat ook hier een klein dorp-

je, San Félix genoemd, zich ont-

wikkelde tot een grootstad met hon-

derden sloppenwijken die als pad-

destoelenuitdegrondrezen.

Puerto Ordaz en San Félix vormen

nu samen de stad Ciudad Guayana,

waar de brede en krachtige Orinoco

beide helften goed van mekaar ge-

scheiden houdt. Drie bruggen vor-

men tegenwoordig de verbinding

tussen beide stadsdelen. Ze worden

flink in de gaten gehouden door de

ordediensten, vooral als er onlus-

tenopkomstzijn.

Nery woont nu hier in San Félix

met haar gezin, te midden van deze

gelukzoekers. Sommigen vonden

goud, anderen echter de dood. Het

is een harde wereld, waar mense-

lijke gevoelens plaats moeten ma-

ken voor het recht van de sterk-

ste. Het goud zet al de rest aan de

kant. Hun opdracht is te leven on-

der deze mensen als een familie,

waar man en vrouw samenzijn, het

geloof zijn plaats heeft, de kinderen

naar school gaan en christelijk op-

gevoedworden.

Abraham werkt vooral als schrijn-

werker om zijn gezin te onderhou-

den, meestal in de huizen aan de an-

derekantvandeOrinoco.

Ze delen de problemen van ieder-

een: gebrek aan stromend water,

elektriciteit die regelmatig uitvalt,

huisvuil dat op straat terechtkomt.

Hun kinderen brengen echter hun

leven niet op straat door of gaan ook

niet rond de goudmijnen hangen

om te zien wat er zoal te rapen valt.

Met de buren onderhouden ze goe-

de relaties. Ook de kinderen hebben

er hun vrienden. Eenmaal per week

doen ze met al de kinderen systema-

tisch huisbezoek, zodat ze ook bij

de bevolking bekend geraken en te

weten komen wat er precies leeft in

hun buurt en waar ze uitgezonden

werdentienjaargeleden.

Het is een opdracht van lange adem.

Ongeveer iedere week hebben ze te

maken met sterfgevallen ten gevol-

ge van ziekten, van instortingen of

gewelddadigeafrekeningen.

Het recht van de sterkste overheerst

alles.

In een volgend parochieblad wordt

er meer verteld over de kinderen:

Salomon van 14 jaar, José Michel

van 13 jaar, Maria Clara is 12 jaar

oud, Gabriel is 10 jaar en Francesco

is pas 7 jaar geworden. Cecilia is de

jongste, ze is twee jaar oud en de lie-

velingvanallen.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vere-

nigingsstraat 41 te 3010 Leuven

(016/253523)

VZW Caracashulpfonds – Driemaan-

delijks tijdschrift

Uit nr 1 januari/februari/maart 2022

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost

Rekeningnummer van het Caracashulp-

fonds: BE06 4510 2248 0122

Wil je het project van de studie-

beurzen steunen, dan kan je je bij-

drage storten op dit rekeningnum-

mer. Voor een bedrag van 40 euro of

meer ontvang je een attest wegens

schenking. Dit bedrag kan je ver-

volgens in mindering brengen van

jejaarlijksebelastingsaangifte.

Caracashulpfonds

KALENDERBLAADJE

Ik zou van God willen spreken,

niet aan de grenzen maar in het centrum,

niet bij zwakheid maar bij kracht,

dus niet bij dood en schuld,

maar bij leven en het goede van de mens.

Aan grenzen lijkt het mij beter van te

zwijgen

en het onoplosbare onopgelost te laten.

D.Bonhoeffer
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Keer op keer, een evolutie lang:
mensen, teruggeworpen op zich-
zelf, zoveel verloren, eenzaam,
moe geschreid, ieder voor zich,
struggle for live.

En toch, zonder op te geven mid-
den in de vernieling, weer op zoek
naar de klanken van het leven, het
lied van einde en begin.
Chris Blanckaert – Vastenbrochure 2012

VASTENTIJD IN DON BOSCO

Tijdens de vasten, van 2 maart tot

en met 16 april 2022,

wordt er elke ochtend van 10 u. tot
10 u. 30 gemediteerd in Ademtocht.
Iedereen is van harte welkom, op
zondag is er geen meditatie.
Wees vrij eens mee te komen doen.

*10 uur: Tekstje wordt voorgele-
zen.(Duur: 3 minuten)
Klankschaal geeft begin aan.
*Na 25 minuten geeft de klankschaal
het einde aan.
*Er kan even worden nagepraat.

Ten laatste tot 11.15 u.

Wie nieuw mee komt mediteren
mag verwittigen.
Vraagjes? Stel ze gerust.
Contactpersoon Ria Ooms: 0496 67

20 44

of Katrien Rombouts: 0498 84 10 43

Wij behouden onze tweewekelijk-
se meditatie in het Don Boscocen-
trum:
op maandagavonden 28 maart, 11

en 25 april 2022 – 20 uur .

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Op 20 maart 2022 was het de beurt
aan twee nieuwe groepen om zich
te laten onderdompelen in de ma-
gische wereld van de Vlierbeekse
volksverhalen. Dit keer waren er
duidelijk minder kinderen van de
partij. Weer werden er vreemde fi-
guren ten tonele gevoerd: een vlie-
gend spookpaard, duivels die op één
nacht een schuur konden bouwen -
en daar net niet in slaagden - heksen
die zich in dieren konden verande-
ren. En heel wat ander slecht volk.

De beide gidsen van de Heemkun-
dige Kring Vlierbeek vzw, die zich
weer als meestervertellers ontpop-
ten, onderbouwden hun verhalen
door naar hun bronnenmateriaal te
verwijzen waarin ze zich uitvoerig
hadden verdiept en dat ze grondig
hadden bestudeerd. Omdat er nu
bijna uitsluitend volwassenen mee-
liepen, konden zij explicieter het
orale erfgoed van onze streek in de
verf zetten. Wat zeker op zijn plaats
is in een rondleiding door een erf-
goedkring. Maar saai was het geens-
zins!

Het was duidelijk dat de vertelsters
het publiek konden betoveren met
hun boeiende verhalen. Maar er
was zeker geen sprake van zwarte
magie of hekserij. Te oordelen aan
de geamuseerde uitdrukking op de
gezichten van de toehoorders wa-

(c) Bregt Henkens

ren Dani en Jacqueline eerder goe-
de feeën die hen een fijne zondagna-
middag bezorgd hebben door oude
Vlierbeekse volksverhalen van on-
der het stof te halen en ze meer dan
overtuigend te vertellen.

Goed nieuws voor wie de vorige
twee edities heeft gemist: op 30 ok-
tober 2022 volgt er weer een her-
haling. Houd onze website in het
oog en meld je tijdig aan. De plaat-
sen zijn beperkt.
Wil je eerder al eens met een van
onze gidsen op wandel? In de Mei-
maand, op 15 mei 2022, organi-
seert de Heemkundige Kring Vlier-
beek een rondleiding langs de vele
Mariakapelletjes die er in onze
buurt zijn. Ook tijdens deze tocht
komen er verhalen aan bod.

Op 22 mei 2022 is er dan weer de
klassieke rondleiding op onze ab-
dijsite. Meer info over alle wande-
lingen en evenementen die we dit
jaar gepland hebben vind je in de
agenda op de website www.abdij-
vanvlierbeek.be Wil je graag komen
luisteren? Schrijf je dan in via de
link die je op de website vindt.
Denise Dictus

Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

VLIERBEEKSE

VOLKSVERHALEN: WEGENS

SUCCES HERHAALD

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 14 april

Witte Donderdag

15 uur: Samana viering
Voorganger: Fons Boey
Lectoren: Samana
Zang: Eddy Van Espen en enkele
Franciscuskoorleden
Orgel: Raoul Vereecken
20 uur: Zoneviering in Sint-
Antonius. Iedereen van harte wel-
kom om samen Witte donderdag te
vieren. Dit keer in de kerk van Sint-
Antonius.

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag

15 uur: Kruisweg met Lieven Dries
20 uur: Goede Vrijdagviering met
Thierry Van Craenem
Lectoren; Francois Barrette en Lut-
garde Frederix
Zang: Guy Saenen en Leo Page (gi-
taar)

Zaterdag 16 april Paaswake

20 uur: Viering met vormelingen -
familieviering
Voorganger: Raymond Stroobants
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 april Pasen

10u. Eucharistieviering
Voorgangers: Pater Luc Van den
Wijngaert
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 18 april Paasmaandag

10u. Eucharistieviering
Voorganger: Rony Timmermans
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 24 april Beloken Pasen

10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lectoren François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers
Na de viering apperitiefconcert

ten voordele van de goede doelen
van de vasten.
Muzikanten: Familie Dallmeier en
Herman Baumers
Inkom: vrije gift

SINT-ANTONIUS

Donderdag 14 april

Zoneviering Witte Donderdag

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: Ronny Timmermans
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Pex
Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 15 april

Zoneviering Witte Donderdag

20 u. viering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 16 april

Paaszaterdag

20 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en My-
riam neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 17 april

Pasen Verrijzeniszondag

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam neves
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 april

Eerste Communie

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: catechisten
Lector: eerste communiekanten
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Witte Donderdag 14 april 20.00 u.

Viering opgesteld door Lieve en Chris

Goede Vrijdag 20.00 u.

Viering opgesteld door Hermien

Paaszaterdag 16 april 20.00 u.

Pasen 17 april 2022 10.30 u.

Vieringen opgesteld door de Liturgie-

groep

Zondag 01 mei 2022: Feest van de Ar-
beid
Zondag 15 mei 2022

Donderdag 26 mei 2022: Hemel-
vaartsdag
Op de website www.ademtocht.be
zijn de teksten terug te vinden.

VIERINGEN

Samenhorigheid begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde feiten.

Samenhorigheid begint
waar het eigen leven
in vraag mag worden gesteld
in het licht
van die heel andere wereld van de
ander.

Samenhorigheid begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
uitvluchten en verantwoordingen
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Samenhorigheid begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de ander.
Carlos De Soete

SAMENHORIGHEID

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van Kerk en
Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

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

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op0492 319215

Colofon



3FEDERATIE FRANDO

Don Bosco - Vierde zondag van de Vasten:

Gezegend het licht van deze morgen.Ge-

zegend ieder woord dat kracht geeft en

bezielt.Gezegend ieder van u, om wie je

bent,om wat ons samenbrengt,in naam

van wie wij noemen:Vader/Moeder, Zoon

enGeest.

Gebedomontferming

Wil het beloftevolle land van vre-

de aan de einder verschijnen, dan

moet onze heersersmentaliteit ver-

dwijnen. We zijn op elkaars goed-

heid en ontferming aangewezen.

Elkaar met andere ogen zien, als

broer en zus, niet als rivaal, dat

vragen wij. Elkaar tegenkomen, be-

reikbaar zijn, niet afstandelijk, dat

vragen wij. De zorg voor elkaar

opnemen vraagt van ons een hele

ommekeer. Zullen wij een nieuw

land betreden, waar gerechtigheid

heerst en vrede het sleutelwoord is?

Lezing uit Jozua (Joz. 5,9. 10-12-) Zij

konden nu leven van wat het land

voortbracht

Duiding

In deze lezing valt ons goed nieuws

tebeurt.

Het volk Gods is nog maar net Ka-

naän ingetrokken, het land van be-

lofte,

het land waar ieder en alles tot zijn

of haar recht zal komen en nog

binnen het jaar is er brood voor

iedereen en wel van de opbrengst

van hun eigen akkers. Voedselze-

kerheid, een verzekerde toekomst.

Het is vandaag Laetare-zondag,

halfvasten. Pasen, de heropstan-

ding komt binnen handbereik te

liggen en we krijgen een aanmoedi-

ging.

Meer zelfs, er wordt ons gezegd:

Laetare, Verheug u. De inspannin-

gen die ge levert, hebben zin, ge-

ven al resultaat, meer dan ge zelf

had kunnen berekenen, meer dan

gezelfhaddurvenhopen.

Evangelie: Lc15,1-3, 11-3 Wij lezen uit

het evangelie volgens Lucas. Een

vader onthaalt zijn verloren zoon

én wil zijn oudste zoon aan tafel. Ie-

dereenmeeinhetbeloofdeland.

Duiding

Gaza, een smalle en dichtbevolk-

te strook aan de Middellandse zee

maakt deel uit van bezet Palestijns

gebied en komt meestal maar in het

nieuws als er oorlog is.De laatste

oorlog was vorig jaar in mei 2021.

Raketten die afgevuurd worden in

de richting van Israël in reactie op

de toenemende spanningen in Jeru-

zalem, worden gevolgd door zware

vergeldingen van het Israëlische le-

ger.

Wie de streek kan bezoeken, botst

overal op de verwoesting van hui-

zen, straten, speeltuinen, land-

bouwgronden,scholen…

De draconische blokkade ingesteld

in 2007 maakt dat de bevolking er

als in een gevangenis afgesloten zit

van de buitenwereld en al jaren ba-

lanceert op de grens van een huma-

nitaire crisis. Je kan je wel voorstel-

lendat de jongerendie daar opgroei-

en zich gefrustreerd voelen en de

toekomstsombertegemoetzien.

Ze hebben in hun familie en vrien-

denkring vaak doden te betreuren,

ze leven voortdurend in angst en

armoede en lijden onder de beknot-

ting van hun vrijheid. Ze betreuren

dat ze door hun Israëlische buren

endoor een groot deel vandewereld

wordengezienals 'terroristen'.

Met Broederlijk Delen kunnen wij

in Gaza een positief project voor

jongerenondersteunen.

De jongeren vinden toegang tot een

theatergroep, waar ze hun verhaal

kunnen doen en aan anderen tonen

wathetmethendoet.

Het gaat echter niet enkel omhet to-

neelspelen.

Door samen te komen worden kin-

deren mondige, zelfzekere jonge-

ren; zij komen een beetje los van

hunergbezorgdefamilie.

We horen in de campagne hoe een

jongeman, Yassen in het theater

vrienden maakt en de moed vindt

om zijn studies aan de universiteit

verdertezetten.

Stilaan wordt hij anders, moediger;

hijstaatpositiever inhet leven.

We horen ook van Retaj, een jong

meisje, dat het aandurft om deel te

nemen aan activiteiten, die haar fa-

milienietgewoonis.

Via het toneel geraken ook haar

zussen en ouders betrokken bij de

nieuwelevensstijl.

Ze heeft nochtans een zwaar jaar

doorstaan. Vader kreeg kanker en

ging met haar moeder naar het hos-

pitaal in Jeruzalem, maar door de

oorlog in mei 2021 hadden ze amper

contactmetelkaar.

Het is bewonderingswaardig hoe

deze jongeren er zich doorheen

slaan. Het toneelproject brengt heel

wat mogelijkheden voor hen mee.

Als we dan het evangelieverhaal

van vandaag beluisteren, komen

we ook terecht in een familiegebeu-

ren waar afstand en nabijheid aan-

wezigzijn.

De jongste zoon heeft het gewaagd

er op uit te trekken; hij eiste zijn

erfdeel op en ging de wijde wereld

in.

Uiteindelijk moet hij terugkeren

maar hij weet niet of hij nog wel-

kom is bij zijn vader. Die vliegt hem

echter om de hals en richt een feest

aan om de zoon, die veilig terug is,

tevieren.

Een ongelofelijke reactie, waarmee

Jezus de grote barmhartigheid van

Godillustreert.

De andere zoon, de oudste die thuis

gebleven is, de geboden heeft on-

derhouden wordt getekend als ie-

mand, die niet van binnen uit de fa-

milie is toegewijd.

Hij voelt zich tekort gedaan, ver-

langde stiekem naar een pleziertje

dat hem niet gegund werd en is

kwaad omdat zijn broer feestelijk

wordtverwelkomd.

Maar de vader laat het daar niet bij.

Hij gaat naar buiten en zoekt de

oudstezoonop.

Er kan maar feest zijn als iedereen

erbij is.

Want ja, zo wil God de wereld: dat

we als broers en zussen aanschui-

venaandezelfdetafel.

Ook in het land Israël moet men de

Palestijnen een volwaardige plaats

geven. Anders is het hele bijbelse

bevrijdingsverhaal waar Joden zich

op beroepen, niets waard.En de jon-

geren in de Gazastreek kunnen de

onrechtvaardige situatie beter het

hoofd bieden via positieve ontmoe-

tingen, waar heel hun familie mee

vangeniet.

WegaanopnaarPasen

een feest van bevrijding dat diep wortelt

in de Joods-christelijke traditie. Op weg

naar het beloofde land, een land waar je

genoeg eten en een eigen plek mag vin-

den, maar vooral ook een land waar ge-

rechtigheid en vrede heersen. En dat is

nog steeds een verre droom voor

ons allen. Zeker voor het Palestijn-

se volk maar ook voor de Israëli’s

blijft vrede vandaag veraf. Maar we

geloven dat hier en daar al een eer-

ste realisatie te vinden is: daar waar

mensen elkaar erkennen als broers

en zussen, waar men God ervaren

mag als de goede Vader die allen in

zijn armen sluit. In Israël en Pales-

tina steunt Broederlijk Delen ook

organisaties die beide volkeren sa-

men brengt als de broers en zus-

sen die ze zijn. Onze viering hier

in de kerk roept dit telkens weer op:

het verhaal van Jezus die met zijn

levensengagement tot het uiterste

gaat.

Muziek: Las Panderas (Palestijns-

Spaanseversie)

Het liedje dat we daarnet hoorden,

hoor je nu opnieuw, maar in een

Palestijns-Spaanse versie. Het Ara-

bische lied, Ya Tala'ayn ElJibal is

een traditioneel Palestijns lied, dat

vrouwen zingen als ze hun zonen

en mannen gaan bezoeken in de ge-

vangenis. Ze verstopten boodschap-

pen in het liedje door lelele tussen

dewoordentoetevoegen.

Voorbeden

De vader wil beide zonen aan tafel.

Ook wij zijn geroepen om te bou-

wen aan een samenleving waar ie-

dereen mee is.Bidden wij tot de Ene:

Voor vluchtelingen, asielzoekers en

allen die bij ons een veilig en beter

onderkomen zoeken. Dat wij hen

blijven onthalen en zij zich wel-

kom voelen. Dat zij niet afgerekend

worden op wat zij de samenleving

opbrengen.

Vooronzesamenleving.

Dat zij zorgdraagt voor iedereen, en

vooral voor hen die uit de boot val-

len wat inkomen, huisvesting, on-

derwijsoftewerkstellingbetreft.

Voor Theatre Day Productions in

Gaza,Palestina.

Dat zij kinderen en jongeren blij-

ven samenbrengen en hen, via the-

ater, hoop en perspectief bieden op

een andere toekomst. Dat bij hen

het vertrouwen groeit dat ze er mo-

genzijn.

Wij willen deel zijn van de 25%-

revolutie die zich inzet voor een

rechtvaardige wereld met respect

voordegrenzenvanonzeaarde.

Zendingenzegen

Iedereen telt mee. Dat is onze op-

dracht als we straks verdergaan. Met

heel concrete projecten pakt Broe-

derlijk Delen ongelijkheid aan. Wij

maken deel uit van de 25% men-

sen die deze droom helpen waarma-

ken. Het kaartje dat we uitdelen, kan je

komende week invullen. Je wordt uitge-

nodigd om mee te denken over de vraag:

“Waar zie jij mensen samen iets nieuws

ondernemen?” Breng het kaartje volgende

wek ingevuld mee terug naar de deelkast.

Mogen wij vandaag en altijd voor

elkaar een zegen zijn en voor al-

len die we op onze weg ontmoe-

ten. De Heer, de Ene, roept ons op,

gaat met ons mee en sterkt ons met

zijn zegen.In de naam van de Va-

der, Zoon en heilige Geest. Dank u

aan iedereen die van ver of dichtbij

deze viering heeft mee mogelijk ge-

maakt: Ria, Jos, Lieve, Majo, Irène,

Moniek, Teejo, ….en jullie allen die

hier kwamen meevieren. En dank

u aan iedereen voor het kaartje van

vorige viering, het deed echt deugd.

Uit de viering van 27 maart 2022 in het

DonBoscocentrum

VieringopgestelddoorHermien

WE DELEN MET IEDEREEN – NIEMAND VERLOREN

Eind vorige maand vierde ‘Gren-

zenbewegenLeuven’ hun tienja-

rig bestaan in het stadhuis van

Leuven. ‘GrenzenbewegenLeuven’

is een inter-levensbeschouwelijke

vereniging. De groep ontstond in

2010 naar aanleiding van het pater

Damiaanjaar.

In dat jaar organiseerden ze een eer-

ste viering, waarbij vertegenwoor-

digers van verschillende levensbe-

schouwingen verwoordden hoe Pa-

ter Damiaan hen nog steeds inspi-

reert.In 2011 werd een tweede vie-

ring georganiseerd met als thema

‘grenzen bewegen’. Sindsdien gaat

degroepverderonderdienaam.

‘GrenzenbewegenLeuven’ vere-

nigt mensen en organisaties die

willen bijdragen aan een samenle-

ving van wederzijds respect voor

verschillen. Ze geloven dat er vol-

doende raakpunten zijn, door de

verschillen heen. Die raakpunten

willen ze benadrukken en verster-

ken. De volgende groepen en orga-

nisaties werken samen bij ‘Gren-

zenbewegenLeuven’: het Damiaan-

centrum, de Bahá’í-gemeenschap

van Leuven, het Hindoeïsme, het

Boeddhisme, de Moslimgemeen-

schap, Verenigde Protestantse Kerk

van Leuven (VPKL), de vrijzin-

nig humanisten en het huisvande-

Mens Leuven, de Universitaire Pa-

rochie KU Leuven, de Kerk van Je-

zus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen, Beweging.net Leu-

venentalvansympathisanten.

Ernst Veen, dominee van de Ver-

enigde Protestantse Kerk van Leu-

ven, stelde het bij zijn feestre-

de als volgt: “Grenzenbewegen is

(meer dan) tien jaar geleden opge-

richt vanuit de gedachte dat in onze

tijd van het al te zeer benadrukken

van “de eigen, exclusieve identi-

teit”, gepaard gaande met opvallend

toenemende polarisatie, het brood-

nodig is dat mensen en gemeen-

schappen van velerlei verschillen-

de strekkingen laten zien dat zij,

ondanks hun grote diversiteit, toch

ook, als mensen die dezelfde aar-

de “bewonen en bewerken”, nauw

met elkaar verbonden zijn als le-

den van de éne wereldwijde fami-

lie ‘mens’, waarvan de leden alleen

al daarom nauw aan elkaar verbon-

den zijn vanwege het feit dat zij al-

lemaal, mens voor mens, hoezeer

verschillend ook van afkomst, ge-

dachte, kleur, of cultuur, mensen

zijn.

Daarnaast zegt de naam ook dat we

graag een beweging blijven en geen

instituut worden. Niet vastgeroest

raken, maar te midden van de om-

vangrijke en wijdvertakte delta van

gedachten, stromingen en richtin-

gen, steeds weer op zoek gaan naar

gezamenlijke wegen. En zo is Gren-

zenbewegenLeuven in de voorbije

10 jaar uitgegroeid tot een veel-

kleurig samengaan van levensbe-

schouwelijke gemeenschappen….-

Vandaag betekent dat heel concreet

dat we, hoe verschillend en divers

we ook zijn, we toch één zijn in het

gezamenlijke streven om de gro-

te vragen waar de mensheid zich

vandaag voor gesteld ziet samen op

te lossen: het dringende klimaat-

vraagstuk, de geo-politieke verhou-

dingen in de wereld, de polarisa-

tie in onze samenleving, de demo-

cratieën die wereldwijd onder druk

staan, het acute vraagstuk van oor-

log en vrede, kortom: daarin kun-

nen we elkaar, hoe anders of divers

we ook zijn, vinden: in het samen

scheppen van een leefbare wereld

van werkelijke humaniteit voor de

wereldwijde familie die mens heet,

inbegrepenalhet levenopaarde.

Het werd een aangenaam weerzien

van pioniers en blijvers. Er was veel

waardering voor de rol die de Pa-

ters Picpussen in de beweging ge-

speeld hebben. Pater Juliaan Van-

dekerckhove was de eerste voorzit-

ter, Pater Louis Hermans de jaren-

lange nauwgezette secretaris, Pa-

ter Juan Carlos de bewaker van de

‘tafel van verbondenheid’ die hun

beweging symboliseert. Lydia Van

Hirtum wandelde met de aanwe-

zigen door de voorbije jaren en

bracht op levendige wijze een over-

zicht van alle mogelijke inter-be-

schouwelijke evenementen en vie-

ringen. Hierbij willen wij de inter-

religieuze viering op 11 november

zekernietvergeten.

Wanneer Leuven ‘verbinden’ als

heel belangrijk DNA voor deze stad

beschouwt, dan speelt deze bewe-

ging zeker haar rol. We kunnen

hen hierin alleen maar bevestigen

enfeliciteren.

10 Jaar GrenzenbewegenLeuven



FILM APRIL2022

“LazzaroFelice”

Italië– 2018 – 128 min

van: Alice Rohrwacher

met: Adriano Tardiolo, Agnese Graziani,

Alba Rohrwacher

Datum: vrijdag 22 april van 14.00 u.

tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

WANDELEN

Dagwandeling – donderdag 21

april2022

Bloesemwandeling Sint Truiden / Wilde-

ren

Afstand:±13km

Verplaatsing:metdetrein

We verzamelen in de wachtzaal van

Leuvenstationom9.25u

Treinheen:Leuven9.41u

Trein terug: Sint-Truiden 15.43 of

16.16u

Middagpauze: We picknicken onder-

weg (op picknickplaats) en wande-

len daarna door (ongeveer 1 km)

naar de brouwerij “Wilderen” voor

eendrankjeensanitairestop.

Elke deelnemer betaalt € 1 als bijdrage in

de organisatiekosten.

Met Sint-Truiden zitten we volop

in Haspengouw, de fruitstreek van

België.

Een verrassende, rustgevende en

prachtige natuur: dat staat je te

wachten tijdens deze bloesemwan-

deling in Stayen, Halmaal en Wil-

deren, de achtertuin van Sint-Trui-

den.

Een niet te missen wandeling. Ie-

dereenvanhartewelkom.

AnnenMaria.

Graag op voorhand inschrijven bij

Ann Verbiest: Tel 015 51 46 36

of 0499 41 02 97 of vervoort-ver-

biest@skynet.be

Maria Dequeker: Tel 016 23 77 59 of

0476 65 96 02 of maria@vanopden-

bosch.be

FIETSEN

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 april. 2022

Vertrek om 13.30u aan Parkpoort te

Leuven (+/- 40 km) met mogelijk-

heid tot aansluiting om 14.00 u.

stiptaanWijgmaalbrug(25km)

Voor meer info: Elly Leys 016 20 25

30ofNicolePeeters0474409658

Dagtochtapril

Opmerking: voor de dagtochten vragen

wij 1 euro per persoon als bijdrage in de

onkosten.

Vrijdag 22 april 2022 - Dagfietstocht

Wilderen

Vertrek met de fiets aan Parkpoort

om9.30u.

In deze licht glooiende rit rijden we

langs landelijke wegen doorheen

het Hageland en Haspengouw tot

Wilderen bij Sint-Tuiden. Met wat

geluk staan sommige fruitboom-

gaardendannoginbloei.

We trekken langs Kumtich naar

Wilderen, waar we halt houden

om onze boterhammen te nuttigen.

Vandaar keren we terug over Tie-

nenrichtingLeuven.

Beknopt: +/- 90 km van Parkpoort –

licht glooiend – rustige en veilige

wegen–goedberijdbaartraject.

Voor meer info: Johan Kumps 016 26

1095of0489550260

Activiteiten - Vanden Tymplestraat

35,3000Leuven

www.seniorama.be

ContactTel.016222014

Seniorama

Toon Hermans in "75 woorden"

Verliezen

Een mens verliest niet

graag iets ook al is het

maar 'n aansteker, 'n bril

of 'n pen. Kun je nagaan

wat er gebeurt als hij een

mens verliest.

4 FEDERATIE FRANDO

ABDIJ VAN PARK

Op dinsdagen 24 en 31 mei 2022 or-

ganiseert UDLL een bezoek aan de

Abdij van Park in Heverlee. Het ge-

detailleerde programma en het in-

schrijvingsformulier van deze uit-

stapvindtuopdewebsiteterug.

Praktischeinformatie

-Afspraak om 9u30 in Brasserie De

Andijmolen

-Prijs:70europerpersoon

-Cursisten van UDLL kunnen in-

schrijven voor zichzelf en hun

partner, ook als die geen cursist is

vanUDLL.

-Inschrijving kan voor één van de

data, met aanduiding van de voor-

keur voor vlees of vis bij de lunch.

-Maximum 15 deelnemers per

groep.Maximum6groepenperdag.

Adres:AbdijvanPark

AbdijvanPark7–3001Leuven

Telefoonnummer : +32 16 40 01 51

E-mail: info@abdijvanpark.be

www.abdijvanpark.be

-Met de bussen nrs 4, 5, 6 en 630.

Vertrek: station –aankomst: halte

AbdijvanPark

-Betalend parkeren op de parking

© visitleuven.be/abdijvanpark

Philipssite (ca. 5 minuten te voet)

-Abdij van Park beschikt over een

beperkte gratis parking voor een

maximale duur van 4 uur (met par-

keerschijf).

Inschrijven

U kan inschrijven voor deze uit-

stap door het inschrijvingsformu-

lier in te vullen, samen met uitvoe-

ringvandebetaling.

De reservering is geldig indien

UDLL binnen 5 dagen uw betaling

van 70 euro ontvangt (of 140 euro

als u ook inschrijft voor uw partner

diegeenlidisvanUDLL

op rekeningnummer BE57 7380

42244835metalsmededeling:

Inschrijving Abdij van Park – da-

tum-aantalpersonen

Enkel betalingen die toekomen sa-

men met een ingevuld overschrij-

vingsformulier zullen aanvaard

worden.

Het is weer mogelijk om opnieuw

de lezingen van UDLL te volgen in

deaulaDeSomer.

Komendelezingen:

*Innovaties in het aanwenden van

fotonenvandezon

Dinsdag 19 april 2022

Prof.BartVermang–

UHasselt – Faculteit Industriële In-

genieurswetenschappen

*Vlasindustrie: delocatie en reloca-

tie?

Dinsdag 26 april 2022

DeheerAlexVanneste–

Ondernemer–JosVannestenv

*Waarom houden wij zo van por-

tretten?

Van “kinderdoodtfconterfeitsel ‘tot

‘selfie’

Dinsdag 03 mei 2022

Prof. Katelijne Van der Stighelen –

KU Leuven - Faculteit Letteren-

Kunstwetenschappen

Van geluid horen en verstaan – de

gevolgenvanouderworden

Dinsdag 10 mei 2022

Prof.TomFrancart–

Faculteit Geneeskunde-Neurowe-

tenschappen

Waarom en hoe schrijft men een

Beethoven-biografie?

Dinsdag 17 mei 2022

Prof. JanCaeyers–

KU Leuven – Faculteit Letteren –

Musicologie

Uitstap

Dinsdag 24 mei 2022

Meer informatie over de uitstap is

beschikbaar indeloopvanapril.

Dan worden tevens de uitnodigin-

gen met mogelijkheid tot inschrij-

venverdeeld.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

Zelfingenomen mensen hebben

iets van Don Quichote. Ze vinden

zichzelfgeweldig.

Er zou veel plezier aan te beleven

zijn, als het niet zo lastig was om er

alledagenmeeteleven.

Wanneer je wat vertelt, dan heb-

ben zij een verhaal waar het jouwe

bij verbleekt. Jouw werk is nauwe-

lijks vermeldenswaard naast wat zij

presteren.

Elke tegenspraak voelen zij aan als

eenbelediging.

Hun tegenslagen zijn wereldram-

pen.

Zonder het te weten dreigen ze on-

uitstaanbaar te worden. Wat erger

is: ze zijn een rem voor hun omge-

ving.

Wees een doodgewoon mens en me-

demens.

Hetkostniets.

Uit "Dagboek 365" - Phil Bosmans

Zijn er nog interessante mensen buiten jou ?

Op de terugweg van een vergade-

ring fiets ik langs de bib omeenpaar

boeken in te leveren. Ik spring even

binnen in de kringloopwinkel en

bedenk dat ik ook nog iets tegen de

muizen moet kopen in de winkel er-

naast. Tevreden over mijn efficiën-

te aanpak struin ik tussen de rek-

ken en vind een heerlijke ouderwet-

se bloempot met rozendecor. Voor

niet meer dan drie euro! Die is van

mij.

Ik deponeer mijn bloempot bij de

kassa en begin in mijn tas te graaien

naar mijn portemonnee. Nergens te

vinden. Tot ik me realiseer dat ik

van handtas wisselde voor de ver-

gadering en dat mijn portemonnee

met mijn bankkaart en mijn geld

dus nog thuis ligt… Ik heb zelfs

geen drie euro bij! Beschaamd zet

ik de pot weer in het rek, een beet-

je achteraan, zodat hij niet opvalt.

Nijdig op mezelf ga ik dan maar

naar de bib. Daar heb ik tenmin-

ste geen geld nodig. En dan is het

lot mij gunstig gezind. Want in

de inkomhal kom ik mijn lieve

buurvrouw M. tegen. En natuur-

lijk leent zij mij zonder aarzelen

twintig euro, zodat ik al mijn plan-

nen toch kan uitvoeren. Zelfs mijn

rozenbloempot staat nog op mij te

wachten.

Hoe vaak heb ik al niet gehoord, ge-

lezen en gedacht dat een goed net-

werk veel verschil maakt in het le-

ven? Maar nog nooit heb ik het zo

concreet ervaren als vandaag. Leve

mijn buurvrouw M. en alle andere

mensen die zich elkaars lot aantrek-

ken. Samenhelpenwe elkaar over de

kleine hobbels van het leven heen.

Alleluja!

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/kopen-zonder-geld/)

gepubliceerd op 30 juli 2019

Kopen zonder geld
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