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Een regenboog spande zich over

de Abdij van Vlierbeek. Het was

de kleurrijke aquarel van Rudi

Thomassen op het volgboekje bij

het voorbije bezinningsmoment in

Vlierbeek op zondag 3 april. Een

heel treffende en goed gekozen illu-

stratie. De bijbel verhaalt hoe God

na de zondvloed een regenboog in

de hemel plaats om zijn Verbond

met demens endehele schepping te

bevestigen. ‘Nieuw verbonden’ was

dan ook het thema van deze vas-

tenbezinning. De vasten is een pe-

riode dat wij ons leven weer her-

ijken op het Verbond dat God met

ons sloot. Het Vicariaat Vlaams-Bra-

bant/Mechelen en de pastorale zone

Kesselinde organiseerden deze in

onze pastorale regio Leuven geïn-

spireerd door de aandacht van paus

Franciscus voor integrale ecologie.

Voorganger was diaken Bart

Vleeschouwers, vertegenwoordi-

ger van Ecokerk in ons Vicariaat.

Bisschop Koen Vanhoutte was me-

devoorganger. Hij was de initiatief-

nemer van een reeks van vier be-

zinningsmomenten verspreid over

ons Vicariaat. Verzorgde zang, pas-

Kleurrijke aquarel van Rudi Thomassen

sende liederen en orgelspel, gebed

en bijbelse lezingen wisselden el-

kaar af. Drie getuigenissen vorm-

denechterdehoofdmoot.

Jo T'Jampens bracht een eerste

spirituele insteek. Het bleek onmid-

dellijk hoe belezen hij is en hoe

zijn hele leven nu deint op een per-

soonlijke spirituele zoektocht die

zijn leven schraagt. Hij accentu-

eerde hoe alles in de schepping,

maar ook de schepping zelf en haar

Schepper onlosmakelijk verbonden

zijn. Vandaar zijn inzet nu voor

Ecokerk.

Thei Noukens bracht het tweede

getuigenis en ook doorheen zijn

verhaal klonk een zoektocht naar de

zin en betekenis van zoveel dingen

in zijn leven doorheen meditatie en

confrontatie met grote visionairs.

Zijn getuigenis kleurde vooral vro-

lijk met de terugblik op zijn eigen

jeugd.Wekeerden terugnaar de six-

ties. De basis voor zijn engagement

met mensen in het Zuiden via Broe-

derlijk Delen vindt zijn oorsprong

in de grote pleidooien voor meer ge-

rechtigheid voor mensen die in ver-

drukking leven. Vandaag is het niet

anders.

Het derde getuigenis kwamvan Lie-

ven Dries. We herkenden de the-

ma’s die Lieven aanraakte in de eer-

ste vastenbijdrage in ons parochie-

blad. Een getuigenis laat echter toe

omer dieper op in te gaan. Zijn veel-

kleurig engagement ligt ingebed –

lees ook in gebed- in zijn voorgaan

in de Sint-Franciscusgemeenschap.

Gebed mag ons niet werkloos ma-

ken. Het vertaalt zich in vooral klei-

ne gebaren van goedheid waarmee

wij mensen nabij zijn. En ons na-

bij zijn van mensen maakt dan weer

dat wij deze mensen in ons gebed

brengen. Zovele dingen kunnen

maken dat wij ons in deze Veertig-

dagentijd ‘nieuw verbonden’ weten

met God, zijn Schepping en de hele

mensheid.

Deze bezinning eindigde met een

symboolmoment en hierbij keren

wij terug naar het zondvloedver-

haal. Een duifje keerde met een tak-

je terug naar de ark van Noach. De

traditiewil dat het eenolijftakjewas.

Voortaan zou dit takje een symbool

zijn van elke vrede die zich kan

waarmaken na elke zondvloed van

zinloos geweld. We lieten een olijf-

boompje baden in het licht van vele

kaarsjes. Denkend aan de oorlog en

Oekraïne en wat die met mensen

doet, denken aan zoveel onrecht in

deze wereld, denkend aan wat be-

ter kan in ons eigen leven lieten wij

Gods Verbond weer oplichten. We

wistenons ‘nieuwverbonden.’

Deken Patrick
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Verstomd een stille stem, nog stiller zal

het zijn, geen plaats meer tussen ons,

maar ook geen zorg en pijn, jij maakte

deel uit van het geheel, uniek en vol her-
kenbaarheid, de schakel is verbroken, de

lege plaats een feit, verdriet vermengd met

dankbaarheid, want ... jij hoorde er zo bij.

Op zaterdag 9 april 2022 namen we
in de Sint-Franciscuskerk te Hever-
lee, afscheid van mevrouw Simon-
ne Morissens, partner van Robert
Nackaerts, geboren in Kessel-Lo op
18 december 1931 en rustig van ons
heengegaan in WZC Remy in Leu-
ven op 2 april 2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal Simonne gedenken in de vie-
ring van Allerheiligen op 1 novem-
ber 2022

...jij hoorde er

zo bij

MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Psalm 25 vrij vertaald. Naar U, Leven-
de, klimt mijn ziel. U vertrouw ik: dat

Gij zijt. U verlang ik ooit te zien. Door de

nacht heen zien Uw ogen mij. Van mijn

ellende, keer U niet af. Mijn vertrouwen,

beschaam het niet. Op U wachtte ik le-
venslang. Elke dag weer zoeken mijn ogen

jou. Laat je nu vinden, liefde. Keer je niet

af. (...) (HuubOosterhuis)

Jef Wauters 11 februari 2012

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.

Data 2022 meditatiegroep :

Maandagenvan20utot20.30u

Vrijdagenvan10utot 10.30u

April 2022

Maandag 25 en vrijdag 29 april
Mei 2022

Maandagen 9 en 23 en vrijdagen 13
en 27 mei
Juni 2022

Maandagen 6 en 20 vrijdagen 10 en 24

juni

Katrien Rombouts: 0498:84 10 43

SINT-FRANCISCUS

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 aperitiefconcert

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

Zondag 1 mei

3e zondag na Pasen
32 jaar orgel

10 u. Woord en communiedienst
Gedachtenis aan Martine Celerier

Jaargetijde voor de Heer Adri-
aan Hendrikx vanwege Wille-
mien Van Itterbeek en kinderen
Voorganger Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 1 mei

3de zondag van Pasen C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Hubert Gorissen

DON BOSCO

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

Donderdag 26 mei 2022: Hemel-
vaartsdag

VIERINGEN

Kalenderblaadje

Moge Gij, Eeuwige, oplichten
in de vrucht van ons leven en wer-
ken,
in onze inzet om deze aarde beter te

maken
en in het ontspannen samenzijn
met elkaar.

Moge Gij in dit samenzijn van de-
len,

van zoeken, twijfelen en zien soms
even,
aanwezig komen als vuur van gena-
de en hoop.
ThomasHolvoet

(Adventskalender2011
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VERWELKOMING

Een heel hartelijk welkom aan jul-

lie allemaal. Na zo’n eindeloos lan-

ge tijd weer samen voor dit Lente-

feest.

Er ligt een extreem moeilijke, bizar-

re periode achter ons, ook en voor-

al voor zieken en ouderen. Voor ie-

dereen was er het gemis van warm-

te en contact. Het wegvallen van ac-

tiviteiten. De nood aan troost, na-

bijheid en verbinding. Het afne-

men van de draagkracht. Hoop en

ontgoochelende teleurstelling wis-

selden elkaar af. Er was onzeker-

heid, angst en verdriet en vooral:

heel veel eenzaamheid. Het was ver-

schrikkelijk om in de eerste periode

opgesloten in je huis te zitten. Om

helemaal alleen, zonder bezoek, in

het ziekenhuis of het ziekbed te lig-

gen. Om geen afscheid te kunnen

nemen van dierbaren. Om de eigen

kwetsbaarheid en nietigheid diep in

de ogen te zien. Heel zwaar was het

ook voor de mantelzorgers die er al-

leen voor stonden. Vreselijk voor de

zieken bij wie noodzakelijke ingre-

penwerdenuitgesteld...

Maar kijk: we zijn er een beetje

door gesparteld! We kunnen op-

nieuw écht samen zijn met elkaar.

En met God. Hij is als een trouwe

vriend met ons door die donkere da-

gen getrokken en leeft nu met ons

mee in onze vreugde en twijfelende

opluchting.

Daarvoor willen we dankbaar zijn.

Dat is het kernwoord van deze vie-

ring. Dankbaar. Ook al verduis-

teren nieuwe schaduwen ons hart

en staken intussen andere crisis-

sen de kop op. Dankbaar voor het

vele goede en mooie op deze we-

reld en in ons leven, dat er ook

is en was. Dankbaar voor de mate-

loze inzet van zovelen. Dankbaar

voor wat de wetenschap mogelijk

maakte. Dankbaar voor solidariteit

en samenhorigheid. Dankbaar voor

mensen die het verschil maakten

en maken. Dankbaar omdat we hier

weer bijeen kunnen zijn en genie-

ten van kleine geluksmomenten.

Laten we dat in dit uur vieren, ver-

bondenmetGodenmetelkaar.

Met de zegen van de Vader, de Zoon

endeHeiligeGeest.Amen.

GEBED

Kenjedatgevoel?

Dat je plots de vreugde van samen-

zijnontdekt,

als je een compliment of een woord

vandankkrijgt.

Als er iemand speciaal voor jou

langskomt?

Het zijn misschien kleine dingen,

maarzedoenzo’ndeugd.

We kunnen elkaars pijn en verdriet

nietwegnemen,

maar we kunnen door zo met elkaar

omtegaan

toch vreugde in elkaars leven bren-

gen.

In die kleine dingen hebben we ge-

leerd

hoe waar het is, dat samen zijn ons

krachtigmaakt.

Devoorbije jarenmeerdanooit.

Dat is trouwens ook de betekenis

vanSamana:

SamenKrachtig.

En daarvoor willen we dank zeg-

gen,

een van de mooiste dingen die er

zijn.Het kost je niets en met een

eenvoudig woordje ofeen vriende-

lijk gebaar kun je anderen blij ma-

kenen ook jezelf een fijn gevoel ge-

ven.Het is dus goed dat we hier sa-

menzijnomdanktezeggen

tegenelkaarentegenGod,

die ons zoveel gegeven heeft om

dankbaarvoortezijn.

BEZINNING

Faisel Aghmed was een arme jon-

gen. Elke dag verkocht hij spul-

letjes langs de deuren om zijn

schoolgeld te kunnen betalen. Op

een dag had hij maar 10 cent in zijn

zak. Hij had zo’n grote honger dat

hij besloot om bij de volgend deur

etentevragen.

Maar toen hij aanbelde vroeg hij ge-

woon een glas water. De vrouw die

opendeed vond dat hij er zo honge-

rig uitzag, dat ze hem een groot glas

melk gaf. Toen hij het uitgedron-

ken had, vroeg hij: “Hoeveel ben ik

u schuldig?” de vrouw zei: “Hele-

maal niks, ik heb dat graag voor jou

gedaan.” De jongen bedankte haar.

Toen hij het huis verliet, voelde hij

zichalveelsterker…

Jaren later werd de vrouw ziek.

De dokters stuurden haar naar een

gespecialiseerd ziekenhuis. Dokter

Faisel Aghmed werd opgeroepen.

Toen hij hoorde uit welk dorp de

vrouw kwam, ging hij naar haar ka-

merenherkendehaardirect.

Hij gaf haar een speciale behande-

ling en deed alles om haar leven te

redden. Na een lange zware strijd

werd de vrouw beter. Dokter Agh-

med vroeg aan het ziekenhuis of

hij onder de rekening iets mocht

schrijven.

Toen de vrouw de rekening kreeg –

ze was er zeker van dat ze heel veel

zou moeten betalen – las ze onder-

aan de rekening de woorden: ’Reke-

ning volledig betaald met een glas

melk. Ondertekend, Dr Faisel Agh-

med’.

WIJ BIDDEN DANKBAAR

Wij zijn ook dankbaar voor zovele

mensendie ons zijn voorgegaan in

geloof, hoop en liefde.Wij denken

metdankbaregenegenheid

aan onze leden waarmee we een

stukopwegmochtengaan

en van wie we in de voorbije twee

jaarafscheidhebbengenomen.

Laat hen verder leven in uw en ons

harten wonen in uw Eeuwig Licht.

LUCIENNE AMEEL, AKSUTA BA-

TARENA, FRANCOIS BUEKEN-

HOUT, GODELIEVE DISCART,

MIKE HOMBLE, HORTENSE

LAENEN, ODETTE LEBRUN,

MARCEL MARTEAU, MARIA

MOONEN, JOS OVERSTEYNS,

MADELEINESCHNEIDER

MAGDA SYMONS, GILBERT

THEYS,ANNAVREBOSCH

En na de viering SAMEN AAN

TAFEL dank zij heel wat hel-

pende

handen!

Proef hieronder met enkele beelden

meevandegezelligesfeer.

DANKBAAR - Lentefeest Samana Sint-Antonius en Park-Heverlee 31 maart 2022



Aansluitend bij de lezing uit Jozua

van 27 maart 2022 (Joz. 5, 9. 10-12)

en bij het plezier dat het volk Gods

ervaart bij het oogsten van graan

van eigen veld en van eigen arbeid

ipv manna, luisteren we naar Las

Panaderas (gewoneversie).

Dit liedje neemt ons mee naar het

plezier van het broodmaken, het

is een traditional niet uit Palesti-

na maar uit Castillië. Het ritme en

de handgebaren verwijzen naar het

bereidenvanhetbrood.

Castiliaanse versie van Las Pan-

aderas

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” tus-

sendewoordentoetevoegen.

Palestijnse versie van Las Panader-

as

De tekst hieronder is de versie die

in de Palestijns-Spaanse versie ge-

bruiktwordt.

AandepoortvanOviedo

Daariseenbakkerij:

ach,hoezenaarmekijkt.

Oh,hoedebakkerin,

Oh,hoedebakkerinmijnziel steelt.

Diekleinebakkerin

heeftdrienamen.

Speelster,zuipster

endevriendvanmannen.

Oh,hoedebakkerin,

Ohhoedebakkerinmijnziel steelt.

Zegme,kleinebakster,

hoelopendezaken?

Hetbloemrijst

enhetbroodisgoedkoop.

Oh,hoedebakkerin,

Oh,hoedebakkerinmijnziel steelt.

Diekleinebakster

geeftmeeenbroodje,

zodat ikhaargezicht

niettezienkrijg,

ikvergeefhethaar.

Oh,hoedebakkerin,

Oh,hoedebakkerinmijnziel steelt.

Las Panaderas

Modest Campforts (Lichtaart 1926)

heeft opgeschreven welke gebeurte-

nissen, ervaringen en mensen be-

palend zijn geweest voor zijn ma-

niervanlevenengeloven.

Modest Campforts noemt zijn boek de

neerslag van gewone ervaringen - met wel

en wee, vreugden en verdriet - die ieder

mens kent, maar raakpunten zijn van iets

diepers.

De mogelijke ervaring van een Goddelijke

Dimensie is - voor hem - langs deze weg

gegaan. Vandaar ook de titel van het hoek:

Waar ik aangeraakt werd, ging ik

engaik.

*De verrukkelijke Matheuspassion

Al van in de poësis, en gans mijn

leven lang, blijft de Mattheuspassie

megrondigaanraken.

In de poësis gaf de leraar, aan wie

wilde, een soort inwijding in de

klassieke muziek. Hij deed dat op

zaterdagnamiddag, het laatste les-

uur. We noemden dat biechtstudie.

Wie wilde kon dan te biechten gaan,

de zondaars bleven gewoon stude-

renofzoiets.

Als er muziek te beluisteren viel

waren al m’n zonden als sneeuw

voor de zon gesmolten. Zo kregen

we ter studie “Jeanne d’ Arc” van

Hönegger en de “Mattheuspassie”

van J.S.Bach, wel lang (nog steeds)

maar ontroerend mooi, van een

enorme religieuze diepte of hoogte,

welke dimensie je ook maar bevlie-

genwil.

De passie voor die passie is heel

mijn leven bijgebleven, erg ver-

dieptenleven-gevend.

Ook in het seminarie kregen we

ze elk jaar te beluisteren tijdens de

Goede Week. Ik liet er alles voor val-

len.

Ook in de parochie in Mechelen, en

later, tijdens de Goede Week, pro-

beerdenwe enkel die dingen te doen

die in verband stonden met liturgie

en Pasen, ook de ziekenbezoeken en

paascommunie natuurlijk, om me-

ditatieve tijd te hebben voor de Mat-

theuspassie.

De prachtige aria “Ich will dir mein

Herze schenken” en die aria met

hobo “Ich will bei meinem Jesu wa-

chen”. Nog een aria: “Geduld, Ge-

duld”. Na de verloochening door

Petrus: “Erbarme dich “. Daarin

wordt m’n levenstestament uitge-

zongen, ik zou het niet dieper, ech-

ter kunnen uitdrukken. Als ik be-

graven wordt mogen ze best al die

aria’s spelen. Maar ik zal liever ze

zelf nog enkele keren beleven zo-

langiknogm’norenheb.

Die verloochening van Petrus heeft

me ook parten gespeeld: In de koor-

bank waar ik zat, als we de mis en

de vespers zongen in de Metropool,

stond een prachtige kop van Petrus

uitgebeiteld en die deed me steeds

huiveren als ik Jezus hoorde vra-

gen: “Modest, (Petrus) bemint ge

mij?” “Ja Heer, ge weet….”. Om me

te pesten zo driemaal na mekaar!

Ik was daar niet goed van! En dan:

“weiddanmijneschapen!”

Dat ben ik dan maar gaan doen in

het besef dat ik helemaal geen rots

wasmaarneslappePetrus.

Veel later las ik dat deze frase erin

gelast zou zijn om Petrus’ paus-

schap te staven. Nu, of het zo is weet

ik niet. In alle geval, hij kan er maar

gelukkigmeegeweestzijn.

Dat men later die tekst zou manipu-

leren om de rechtstreekse telefoon-

lijn van de Paus met God te ver-

antwoorden en heel de rest van de

kerk, het zogezegde gewone volk,

als een stom klootjesvolk te behan-

delen,datkanerbijmijniet in!

Met de jaren meer en meer, hebben

Bach en ik meerdere Goede Weken

op een jaar, en alles wordt steeds

goddelijker,aangrijpender.

“Machedich,meinHerze, rein,

Ich will Jesus selbst begraben.”… in mijn

hart.

Daar kan niemand aan en laat de

paus en zijn slippendragers dan

maar denken dat zij alleen de waar-

heidinpachthebben.

Zijdiegeloven,wetenwelbeter!

Hetvolledigeboekkanje lezenop

http://www.franciscusfrando.be/-

Kroniek-Modest.htm

DE VERRUKKELIJKE MATHEUSPASSION
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Don Bosco - Vierde zondag van de Vasten

(Deel2)

Bijdeopeningswoorden:

Wanneerzijnwijvolledigvrij?

Wanneer bepaalt de heerser niet

langeronshandelenendenken?

Waarligthetkantelpunt?

Het gebeurt wanneer iedereen mee-

telt

en wij ook de vreemdeling, weduwe

enwees,

een volwaardige plaats in onze sa-

menlevinggeven.

Theatre Day Productions in Gaza

revolteert op een creatieve manier

tegen het heersende klimaat van

uitzichtloosheid en radicalisering.

Ook wij kunnen inzetten op sys-

teemverandering:

leren delen en leven met genoeg,

binnen de grenzen van onze pla-

neet,

meedoenmetde25%-revolutie.

LezinguitJozua(Joz.5,9. 10-12 )

Zij konden nu leven van wat het land

voortbracht.

EndeHEERzeitegenJozua:

‘Vandaag heb Ik de schande van

Egypte van jullie afgewenteld.’Jo-

zua noemde die plaats Gilgal, en zo

heet het daar tot op de dag van van-

daag.

Daar in hun kamp bij Gilgal, op de

vlakte van Jericho, bereidden de Is-

raëlietenin de avond van de veer-

tiende dag van die eerste maand het

pesachoffer.

Al één dag na het pesachoffer, aten

ze ongedesemd brooden geroosterd

graan van de opbrengst van het

land.

Er kwamdiedaggeenmannameer;-

de Israëlieten kregen vanaf toen

nooit meer manna.Ze aten dat jaar

van de opbrengst van de akkers van

Kanaän.

Laetare–verheugu

Het is vandaag laetare-zondag, half-

vasten. Pasen, de heropstanding

komt binnen handbereik te liggen

en we krijgen een aanmoediging.

Meer zelfs, er wordt ons gezegd:

Laetare, VERHEUG U. De inspan-

ningen die ge levert, hebben zin,

geven al resultaat, meer dan ge zelf

had kunnen berekenen, mee dan ge

zelfhaddurvenhopen.

Muziek Las Panaderas (gewone ver-

sie, zie info hiernaast) dit liedje

neemt ons mee naar het plezier van

het broodmaken, het is een traditi-

onal niet uit Palestina maar uit Cas-

tillië. Het ritme en de handgebaren

verwijzen naar het bereiden van het

brood.

Evangelie:

Wij lezen uit het evangelie volgens Lu-

cas.

Lc 15, 1-3. 11-3 - Een vader onthaalt zijn

verloren zoon én wil zijn oudste zoon aan

tafel. Iedereen mee in het beloofde land.

Alle tollenaars en zondaars kwa-

men Jezus opzoeken om naar Hem

te luisteren.Maar zowel de farizee-

ën als de schriftgeleerden zeiden

morrendtegenelkaar:

‘Die man ontvangt zondaars en eet

methen.’

Jezus vertelde hun toen deze gelijke-

nis:

‘Iemand had twee zonen. De jongste

vanhenzeitegenzijnvader:

“Vader, geef mij het deel van uw

bezit waarop ik recht heb.”De va-

der verdeelde zijn vermogen onder

hen.

Na enkele dagen verzilverde de

jongste zoon zijn bezit en reisde af

naar een ver land, waar hij een los-

bandig leven leidde en zijn vermo-

gen verkwistte. Toen hij alles had

uitgegeven, werd dat land getroffen

door een zware hongersnood, en

begonhijgebrektelijden.

Hij trok eropuit en verhuurde zich

aan een van de inwoners van dat

land, die hem op het veld zijn var-

kens liet hoeden. Hij had graag zijn

maag willen vullen met de peulen

die de varens te eten kregen, maar

niemandgafzehem.

Toen kwam hij tot zichzelf en

dacht:

De dagloners van mijn vader heb-

ben eten in overvloed, en ik kom

hier om van de honger. Ik zal naar

mijn vader gaan en tegen hem zeg-

gen:

“Vader, ik heb gezondigd tegen de

hemel en tegen u, ik ben het niet

meer waard uw zoon genoemd te

worden; behandel mij als een van

uwdagloners.”

Hij vertrok meteen en ging op weg

naarzijnvader.

Zijn vader zag hem in de verte al

aankomen. Hij kreeg medelijden en

rende op zijn zoon af, viel hem om

de hals en kuste hem.“Vader,” zei

zijn zoon tegen hem, “Ik heb ge-

zondigd tegen de hemel en tegen u,

ik ben het niet meer waard uw zoon

genoemdteworden.”

Maar de vader zei tegen zijn knech-

ten:“Haal vlug het mooiste gewaad

en trek het hem aan, doe hem een

ring aan zijn vinger en geef hem

sandalen. Breng het gemeste kalf en

slacht het. Laten we eten en feestvie-

ren, want deze zoon van mij was

dood en is weer tot leven gekomen,

hij was verloren en is teruggevon-

den.”

Enzebegonnenfeest tevieren.

De oudste zoon was op het veld.

Toen hij naar huis ging en al dicht-

bij was, hoorde hij muziek en ge-

dans. Hij riep een van de knechten

bij zich en vroeg wat dat te beteke-

nenhad.

De knecht zei tegen hem: “Uw

broer is thuisgekomen, en uw va-

der heeft het gemeste kalf geslacht

omdat hij hem gezond en wel heeft

teruggekregen.”

De oudste zoon werd woedend en

wilde niet naar binnen gaan, maar

zijn vader kwam naar buiten en

probeerde hem tot andere gedach-

tentebrengen.

Hij zei tegen zijn vader: “Al jaren-

lang werk ik voor u en nooit ben

ik u ongehoorzaam geweest als u

mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs

nooit een geitenbokje gegeven om

met mijn vrienden feest te vieren.

Maar nu die zoon van u is thuis-

gekomen, die uw vermogen heeft

verkwanseld aan de hoeren, hebt

u voor hem het gemeste kalf ge-

slacht.”

Zijn vader zei tegen hem:“Mijn

jongen, jij bent altijd bij me, en al-

les wat van mij is, is van jou.We

kunnen toch alleen maar feestvie-

ren en blij zijn? Want je broer was

dood en is weer tot leven gekomen,

hij was verloren en is teruggevon-

den.”

Lied:Grotegoedheid,Godbenjij

Broederlijk Delen – Een positief

project inGaza

Gaza, een smalle en dichtbevolk-

te strook aan de Middellandse zee

maakt deel uit van bezet Palestijns

gebied en komt meestal maar in het

nieuwsalseroorlogis.

Wie de streek kan bezoeken, botst

overal op de verwoesting van hui-

zen, straten, speeltuinen, land-

bouwgronden,scholen…

Met Broederlijk Delen kunnen wij

in Gaza een positief project voor

jongerenondersteunen.

De jongeren vinden toegang tot

een theatergroep. Door samen te ko-

men worden ze mondige, zelfzeke-

re jongeren; zij komen een beetje

los van hun erg bezorgde familie.

Zij kunnen de onrechtvaardige si-

tuatie beter het hoofd bieden via

positieve ontmoetingen, waar heel

hunfamiliemeevangeniet.

Zeker voor het Palestijnse volk

maar ook voor de Israëli’s blijft vre-

de vandaag veraf. Maar we geloven

dat hier en daar al een eerste realisa-

tietevindenis:

daar waar mensen elkaar erkennen

als broers en zussen, waar men God

ervaren mag als de goede Vader die

alleninzijnarmensluit.

In Israël en Palestina steunt Broe-

derlijk Delen ook organisatiesdie

beide volkeren samen brengt als de

broersenzussendiezezijn.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof inGod.Watzegjedan?

Jezegtzoveel.Eenmensteveel.

Een God die mij draagt en die van

mij vraagt te doen wat mogelijk isen

nogietsmeer.

Een God die naar mij reikt en die

toekomstbiedt:

wees mens van hoop, ga in mijn

spoor.

Een God die mens wordt, warm en

uitdagend,

die niet loslaat, die zichzelf niet wil

ontzien.

Een God die trouw is en barmhartig

die onmacht kent en die je omarmt.

Ja,daarwil ikingeloven.

Een God die uitdaagt, stuwt, be-

moedigt,

en zegt: probeer het maar, in Gods

naam.......

Deze viering had plaats in het Don

Boscocentrumop27maart2022.

De viering was opgesteld door Her-

mien.Dentandt

Verleden week kregen we al het

grootste deel van deze viering te le-

zeninParochiebblad.15.
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