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De rode draad die Arnold getrok-

ken heeft door de editie 2022 heeft

het verloop gekleurd. Hij heeft ge-

kozen voor een amalgaam van we-

tenswaardigheden die de natuur, de

geschiedenis, de kunst en zeker de

ontspanningomsluiten.

Cécile heeft de loodzware erfenis

van Arnold op haar schouders ge-

tild en met haar secondanten Agnes

en Mia er een mooi tapijt rond ge-

weven.

Ondertussen was Roland op afstand

aan het volgen of onze enthousias-

te begeleiders door hun gulheid de

kas te veel zouden doen rood gloei-

en.

Ik stel voor dit verslag thematisch

in te delen: natuur - geschiedenis

- ontspanning - kunst

de natuur - Een schelpenwande-

ling kan verhelderend zijn. Met een

jaar vertraging door ongure weers-

omstandigheden hebben wij inza-

ge gekregen in de wondere wereld

van de vele strandschelpjes. Voor

iedere soort groot of klein, man-

nelijk of vrouwelijk had onze gids

een naam. Opvallend hoeveel Ame-

rikaanse en zelfs Japanse er te rapen

zijn. Tussendoor lag een niet irri-

terend zeepaddenstoel koppel zijn

laatste uurtjes aan het zonnen. Ook

de kleine gaatjes verbergen een zee-

pier. Met de afstand tussen de kop

en de aars weten de vissers of het

een lange of korte pier is.Onze kust

is gezegend met de communautai-

Een schelpenwandeling kan verhelderend

zijn - foto Jef Snaet

re wirwar. De zee is federaal en

derhalve ook de windmolenparken.

Het strand en de dijk zijn Vlaams.

Een storm met orkaan kracht heeft

de oorspronkelijke haven van Lom-

bardsijde verwoest en de nieuwe ha-

ven kreeg de naam "novus portus"

ofNieuwpoort.

de geschiedenis - Na ons bezoek

aan Veurne is het duidelijk dat deze

stad thuis hoort in de rubriek ge-

schiedenis. Met een kwinkslag en

een Veurns accentje dompelde de

gids ons onder in de rijke geschie-

denis van de stad. De grote markt

is omzoomd door statige gebouwen

die ons de Spaanse tijd doen bele-

ven. Meerdere architecten hebben

zich ingezet bij de bouw van het re-

naissance stadhuis. Het is in drie

fases voltooid. Eerst de linkervleu-

gel en vervolgens uitgebreid met de

rechtervleugel. Tenslotte de pui in

hardsteen. De verschillende zalen

zijn bekleed met leder. De muren

van de trouwzaal schitteren in goud-

leder. De oude raadszaal is bekleed

met goudleder dat specifieke eisen

van conservatie stelt. Het blauw sa-

lon heeft een fluwelen bekleding

met blauwe bloemen met een don-

kerblauwe rand op een beige/witte

achtergrond. De muren van de Al-

bertzaal tenslotte zijn ook behangen

met goudleder. De statige foto's van

Albrecht en Isabella domineren een

wand en evoceren de Spaanse over-

heersing en de welvaart die Vlaan-

deren en Veurne ten deel vielen.

Keizer Frans jozef heeft er op door-

tocht een nacht geslapen en hier-

over is men fier.In de eerste we-

reldoorlog had koning Albert 1 er

zijn werkruimte. Een groot gedeel-

te van de stad werd verwoest door

de toenmalige vijand. Het duo Cog-

ge-Geeraart heeft een doorslagge-

vende rol gespeeld bij de overwin-

ning op de Duitsers door de slui-

zen open te zetten waardoor de ij-

zervlakte onder liep. Veurne is een

kleine stad gebleven met 12.000 in-

woners. Na de teloorgang van de la-

ken industrie zijn vooral de rijke

gepensioneerden blijven wonen en

die hadden hun sporen reeds ver-

diend en bleven vooral lang slapen.

Vandaar de bijnaam van "Veurnse sla-

pers". Onze gids begeleidt ook rond-

leidingen in de stad met het accent

op de Spaanse periode en zij is ge-

tooid in de klederdracht van Isa-

bella. Het paradepaardje van Veur-

ne is ongetwijfeld de boetprocessie

die jaarlijks op de laatste zondag

van juli door de stad trekt. Zij is

bedacht door pater Jozef Clou. De

deelnemers kunnen de boete kle-

ding bekomen in de Sint-Walbur-

gakerk van waaruit de processie ook

vertrekt. Ondanks alle inspannin-

gen en de historische waarde is de

boetprocessie niet erkend als imma-

terieel erfgoed van Unesco.Momen-

teel heeft het stadhuis enkel een ce-

remoniële en toeristische functie.

Voorheen was er een stadhuis in

het gebouw rechtover het bezoch-

te stadhuis. Als herinnering aan de

Spaanse overheersing is het "het

Spaans Paviljoen" geworden. De ad-

ministratie is thans ondergebracht

in 't Seysteen wat magneet betekent.

Naar gelang het bezoek vorderde

werden we verlekkerd met streek-

proevertjes die Veurne kenmerken,

zoals Veurns potjesvlees, Veurnse

kletskoppen, Meringuetaart, babe-

luttenenBoetelingbier.

de ontspanning - De breinbre-

kers van Mia en Agnes waren de in-

novatie van de midweek. Ze groei-

den uit tot de kaskraker van het

jaar. Originele vragen en zoeker-

Veurne - De grote markt is omzoomd door statige gebouwen - foto Jef Snaet

tjes dienen gezocht en beantwoord

te worden. Dit is bij velen ge-

lukt dank zij de smartphones en

andere hulpmiddelen. De beden-

kers waren pienter genoeg om ook

over te schakelen tot opdrachten

die zonder hulpmiddelen werkelijk

uit het brein moesten komen. De

leerkracht Mia kon tevens de beste

of hulpbehoevende leerlingen de-

tecteren. Met het herbeleven van

de televisie programma's waren de

hulpmiddelen inzetbaar. De schat-

tingsopdracht gaf de selectie. Ieder-

een behandelde het nog individu-

eel. De volgende dagen werd het

groepswerk per tafel en over de ta-

fels heen. Zelfs werd overgescha-

keld naar quiz shoppen. Nu weten

we wat droedels zijn en dat sudo-

ku's voor het modale Okra lid sla-

peloze nachten kan bezorgen. De

laatste avond kregen we een vrouw-

De volgende dagen werd het groepswerk per tafel en over de tafels heen - Foto Hilde

Ketelslegers

vriendelijke opgave voorgeschoteld

als aanmoediging voor hun dagda-

gelijkse inzet om het kookboek van

de Boerinnenbond eer aan te doen.

Bij de prijsuitdeling stak een lid er

boven uit en zij kaapte drie prijzen

weg. Na dit avondlijk geweld was

een drankje welkom om stoom af

te laten. Een gulle en dankbare me-

cenas moest ingetoomd worden. De

cd muziek op de laatste voormiddag

kan ook doorgaan als hoogstaan-

de ontspanning. Andermaal kregen

wij een breed gamma aan klassie-

ke muziek, a capella en iets mo-

derne muziek. Vivaldi nam een bij-

zondere plaats in en zo wordt de

rode loper uitgerold naar een bij-

zondere bijeenkomst waar de stijl

van Vivaldi zal uitgediept worden.

Hilde Hostens vertolkte tijdens de

misviering op 23 oktober met "Lu-

na" een voorzet. Onvergetelijk is

het gedicht "moederschap" dat Mia

voor de vuist heeft voorgedragen.

Zo ontroerend en overtuigend was

het.

Arnold zag dat het goed was en

kreeg een hommage voor zijn

inzet van 20 jaar Vayamundo.

Het jaarlijks aperitief heeft twee fa-

cetten, het afscheid en de herinne-

ring.

Willy Depoorter

(Vervolgt volgende week)
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Ben je een vrij mens? En hoe uit je dat?

Door op de barricaden te springen, petities

te maken en te ondertekenen, door onge-

zouten je mening te zeggen?

Misschien zijn er nog andere manieren

om je vrijheid te beleven. John Main zet

ons op weg. Hopelijk overtuigt zijn tekst

je nog meer om je mediatiepraktijk met de

nodige zorg en aandacht in je dagelijks le-

ven in te bouwen.

John Main – Meditatief 345 -Uit

“366 dagen mediteren met John

Main”

Bestel het boek WCCM-België

christmed.be@gmail.com

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.

Data 2022 meditatiegroep :

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-

gen van 10u tot 10.30u

November 2022: Vrijdag 25 novem-

ber 2022

December 2022: Maandagen 5 en 19

en vrijdagen 9 en 23 december 2022

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

PAROCHIEBLAD KERK&LE-

VEN – HERABONNERING

Je kan al her-abonneren of inschrij-

ven door 50 euro te storten op reke-

ning:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK – PAROCHIEBLAD FRA-

ANT-DBO-ZR

Er werden begin november door

Uitgeverij Halewijn abonnerings-

brieven met naam en adresgege-

ven verzonden naar alle abon-

nees.. Alle abonnees kregen dus een

overschrijvingsformulier van Ha-

lewijn.

Er komt ook een herinneringsover-

schrijving in week 48 van 30 no-

vember 2022 op pagina 15 voor hui-

dige abonnees van wie de betaling

op 18 november 2022 nog niet gere-

gistreerd is..

Nieuwe abonnees

Eventuele nieuwe abonnees moe-

ten nog steeds worden meegedeeld

aan Philippe Nachtergaele, P. Nolle-

kensstraat 145 – 3010 Kessel-Lo (g-

mail: klas4330@gmail.com)

Philippe Nachtergaele stelt de alge-

mene lijst van de 3 parochies op om

naar de drukkerij door te sturen.

Als de overschrijvingen tijdig bin-

nen komen kan hij rustig afwerken.

Veel dank dus als je daarmee reke-

ning houdt!

Sluit jij weer bij ons aan?

Mijn moeder overleed meer dan 20

jaar geleden aan de vreselijke ziekte

A.L.S..

De laatste letters die ze met onze

hulp op een alfabetkaart aanwees

waren MERCI.

Deze reactie ontving ik enkele da-

gen geleden op een blogje dat ik

schreef over dankbaarheid. Ik werd

er stil en blij van. Ook dankbaar.

Wat een genade als je - na wat on-

getwijfeld een lange lijdensweg was

- je aardse leven zo mag eindigen.

Wat een toegangsdeur naar de vol-

heid van leven.

Dankbaarheid is niet iets waar je zo-

maar voor kiest. Het is een genade

die je ontvangt. Je kan er aan mee-

werken. Oefening baart kunst. Dat

geldt in het bijzonder voor het ge-

bed dat dankbaarheid heet. Danken

betekent dat je Gods werkzame aan-

wezigheid weet op te merken. Dat je

in de hectiek van het leven steeds

weer aandacht geeft aan wat je blij,

vertrouwvol of energiek maakt en

dat in verband brengt met de Bron

van alle leven.

Wie hier een gewoonte van maakt

leert ook kleine rimpelingetjes van

dankbaarheid op het spoor komen.

Die zijn belangrijker dan grote op-

stoten. Om de eenvoudige reden dat

ze zich veel vaker voordoen. Vele

kleintjes maken groot.

Dankbaarheid heiligt het verleden

en wijst de weg naar de toekomst.

Immers, doorheen die kleine maar

talrijke speldenprikjes kan je het

nieuwe van God op het spoor ko-

men. Dankbaarheid wijst aan waar-

toe Gods genade uitnodigt. Dat is

vaak anders dan we zelf hadden ver-

wacht of gehoopt. Steeds beter.

Nikolaas Sintobin sj (26 juni 2022)

MIJMERING VAN NIKOLAAS SINTOBIN SJ

Wat een stervende vrouw me

leerde over dankbaarheid

Lieve Neukermans

Een misschien gekende tekst die blijft

aanspreken.

Uit Surinama, of Bolivië, of …?

Alleen de rijst die we delen, voedt.

Alleen het water dat we samen drin-

ken, lest onze dorst.

Alleen de strijd die we samen voe-

ren, brengt bevrijding.

Alleen de kleren die we samen, de-

len, maken mooi.

Alleen de woorden die we samen

vinden, zijn verstaanbaar.

Alleen de weg die we samen gaan,

heeft een doel.

Alleen het doel dat we samen stel-

len, is bereikbaar.

Alleen de vrede die we samen ma-

ken, wordt wereldwijd.

TUSSENDOORTJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 november

1e zondag van de advent

OKRA Viering

10 u. Eucharistieviering

Intentie Jacobus Rosier +25/11/1952

Voorganger: Rony Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 4 december

2e zondag van de advent

Naamopgave vormsel en

drankje na de viering

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

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.

Volgende vieringen:

Zondag 27 november – Begin van de Ad-

vent

Zondag 11 december

Zondag 18 december

Zondag 25 december - Kerstviering met

ook aandacht voor de Viering Vredeslicht

van de Pastorale Zone

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

VIERINGEN

Zij zijn gesproken,

onze laatste woorden, ons laatste lied.

Laat de stilte rond mij staan,

geen boom, geen teken om van mij te spre-

ken.

Maar noem mijn naam.

Filip Van de Wouwer

Elisabeth Vanhaverbeke

Op 4 november 2022 overleed on-

verwacht Elisabeth Vanhaverbeke,

bekend in het H. Hartinstituut van

Heverlee en Kessel-Lo. Zij werd ge-

boren in Ardooie op 20 december

1933, was de weduwe van Guido Ko-

nings, de moeder van Katrien, Geer-

trui en Stefaan Konings, schoon-

moeder van leerkrachten van de

school, grootmoeder van leerlin-

gen.

De plechtige uitvaartliturgie had

plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van

Troostparochie te Heverlee op zater-

dag 12 november 2022.

De bijzetting in het familiegraf

op de begraafplaats Heverlee “De

Jacht” gebeurde in familiekring.

Wij gedenken haar, samen met al

haar geliefden.

Laat de stilte rond mij staan

We moeten heel goed opletten om niet be-

dwelmd te raken door de ideeën over medi-

tatie, door de theorie.

Zodra we de theorie beginnen toe te passen

in de praktijk, in ons eigen hart, zijn we

ten zeerste verwonderd, maar we moeten de

theorie wel persoonlijk toepassen.

Daarom is onze dagelijkse praktijk van

het grootste belang.

We moeten leren om onze mogelijkheden

absoluut ernstig te nemen en te beseffen

dat de Geest van Hem die het heelal ge-

schapen heeft, in ons hart woont en er in

liefde voor iedereen is.

We moeten ons hart binnengaan om de

Geest te ontdekken in onze eigen geest.

John Main – Meditatief 345 -Uit

“366 dagen mediteren met John

Main”

Bestel het boek WCCM-België

christmed.be@gmail.com
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Ik heb een ander merk jam gekocht

dan gewoonlijk en ik word getrof-

fen door wat er triomfantelijk op

het deksel staat. ‘Bedankt vruchten

– Merci les fruits – Danke an die

Früchte’. In de drie landstalen wor-

den we opgeroepen om de vruchten

die deze lekkere jam hebben moge-

lijkgemaakt, tebedanken.

Mijn eerste reflex is dat ik liever al-

leen mensen bedank. Als je te lang

stilstaat bijwat je opeet, kandatwel-

eens je eetlust bederven. Onlangs

las ik een uitspraak van een fervente

veganist, die het eten van vlees be-

stempelde als ‘het vermoorden van

de medepassagiers op je levensreis’.

Dankjewel zeggen tegen het kip-

penboutje op mijn bord is dan na-

tuurlijk niet meer voldoende. En

misschien waren de abrikozen in

mijn jam ook liever aan de boom

blijven hangen tot ze verschrom-

peld waren. Maar dat gaat me toch

ietsteverallemaal.

Ik ben helemaal voorstander van

ethisch verantwoorde landbouw en

ik wil daar best meer voor betalen

bovendien. Maar als ik eet, wil ik

ookgenieten.

Want waar stopt het dan? Moet ik

ook de zandkorrels bedanken die

de basis vormen voor het glas waar

mijn jam in zit? De rubberbomen

die hun sap offerden om banden on-

der de bus waarin ik rijd te kunnen

plaatsen?Dekatoenplant die keer op

keer gepluimd wordt om ons alle-

maalvankledingtevoorzien?

Laten we eerst en vooral lief zijn

voor mensen. Heel vaak zal dan ook

de rest van de schepping ervan mee-

genieten. Als de arbeiders op de ca-

caoplantages een eerlijk loon krij-

gen en veilige werkomstandighe-

den, zullen ook de planten daar be-

ter behandeld worden. Als geld niet

meer de eerste en enige drijfveer is,

is er ruimte voor mededogen: met

elkaar, met dieren en planten, met

onzeheleaarde.

Die vruchten in mijn jam bedan-

ken is dus tegelijk te veel en niet ge-

noeg. Al heeft de slogan me wel aan

het denken gezet, zoveel is duide-

lijk. En de jam was lekker. Bedankt

aan iedereen die erbij betrokken was

omhemtemaken!

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/jam/)

gepubliceerdop31mei2019

VERHAAL VAN DE WEEK

Jam
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Don Boscoparochie - dinsdag 1 no-

vember2022–JefWauters

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jou, onze vader, bron

van leven, die omziet naar het

kwetsbare, ons zo oproept te luiste-

ren naar hun roepen uit de diepte.

Ik geloof in Jou, Jezus van Nazare-

th, Onze Vader heb jij zichtbaar ge-

maakt voor ons als een herder gaf jij

iederdeelvanleven.

Ik geloof in Jou, geest van leven,

die ons bezielt onderweg: neem niet

meer dan wat je nodig hebt; heb eer-

bied voor de aarde, voor plant en

dier,voordemens, jenaaste.

JefWauters

Gedenkenwij

Lied:Niemandleeftvoorzichzelf

Niemand leeft voor zichzelf, niemand

sterft voor zichzelf. Wij leven en werken

voor God, onze Heer, Hem behoren wij

toe.

De mensen van voorbij wij noemen

ze hier samen. De mensen van voor-

bijwijnoemenzebijnamen.

Gebedsleider: Lucien Robberechts

De mensen van voorbij, ze zijn met

ons verweven, in liefde, in verha-

len,diewijzograagherhalen.

Gedenkenwijalleparochianen

Alle parochianen die in het verle-

den zijn gestorven. Eigen vrienden

en familiedie die ons het voorbije

jaarzijnvoorgegaan.

De mensen van voorbij, zij worden

niet vergeten. De mensen van voor-

bij zijn in een ander weten. Bij God

mogen ze wonen, daar waar geen

pijn kan komen. De mensen van

voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Gedenken wij de slachtoffers van

oorlogen, geweld, klimaatopwar-

ming

Lied:Niemandleeftvoorzichzelf

Niemandleeftvoorzichzelf

Niemandsterftvoorzichzelf

Wij leven en werken voor God, onze Heer

Hembehorenwij toe.

Tafelgebed: Woordeloos aanwezig

Hoe zullen wij met elkander spre-

ken nu jij alleen maar woordeloos

aanwezigbent in ons midden? Hoe

wijds is de leegte, hoe diep de af-

grond? In de leegte die je nalaat,

tastbare leegte, schittert je leven als

een kostbare parel, spreekt je le-

ven als nooit tevoren: zorgzame

nabijheid kwetsbare tederheid be-

vrijdend verzet, zachtheid en goed-

heid, hunkering en verlangen. Zo

wordt jij voor ons meer en meer ge-

broken brood dat onze honger stil-

t,heuvelsvangerechtigheid.

Zo wordt jij voor ons meer en meer

verschonken wijn dat onze dorst

stilt, bergen van vrede. Zo delen wij

samen meer en meer het ene leven

waarin jij ons voorgaat, terugge-

keerd naar de bron van alle barm-

hartigheid, het levengevend water,

ik in U, U in mij, niemand kan ons

scheiden. In liefde geborgen, gered

van de afgrond spreken wij met el-

kaar in herinnering en innerlijke

taal, taal van binnen, taal van leven.

JefWauters

OnzeVader

Communie:Tijdvanleven

Wie aan dit bestaan verloren nieuw

begin heeft afgezworen, wie het

houdt bij wat hij heeft, sterven zal

hijongeleefd.

Tijd van leven om met velen brood

en ademtocht te delen, wie niet

geeft om zelfbehoud, leven vindt

hijhonderdvoud.

Communiemuziek.

Ik denk niet aan wat nog komen moet

(BartPeeters )

FilmVaderendochter

MichaelDudokdeWit

Geboren worden, laat leven openbloeien,

leren loslaten

JefWauters

Lied:Desteppezal lachen

Desteppezalbloeien

Desteppezal lachenenjuichen

Deballingenkeren

Die gingen in rouw tot aan de ein-

denderaarde

Die keren met blinkende schoven

Allerheiligenviering 1 november

2022 – Jef Wauters – Don Bosco Kes-

sel-Lo

VIERING ALLERHEILIGEN (Deel 2)

De voorbije drie jaar zorgde het

vicariaat Vlaams-Brabant&Meche-

len op initiatief van hulpbisschop

Koen Vanhoutte, voor het werk-

boek ‘Woorden die raken’. Dit jaar

neemt de hulpbisschop het initia-

tief om stil te staan bij de lezingen

die ons misschien iets minder ver-

trouwd in de oren klinken: de eerste

lezingen uit het Oude of Eerste tes-

tament die op zondagen van het A-

jaar in de liturgische viering klin-

ken. Ook de bijhorende antwoord-

psalm krijgt bijzondere aandacht.

Het boekje hoort duidelijk in de-

zelfde reeks als de voorgaande drie.

De indeling voelt vertrouwd aan.

Voorop staan de woorden van de

eerste lezing. Het werkschrift bevat

opnieuw enkele richtvragen en wit-

ruimte om reflecties neer te schrij-

ven bij persoonlijke overweging of

ingesprekmetanderen.

Toch wordt er aan een nieuw

hoofdstuk in de reeks begonnen. Na

de eerste lezing volgt telkens een

antwoordpsalm. Op de daaropvol-

gende bladzijden komen enkele Bij-

belkenners aan het woord. Ze geven

beknopt achtergrond bij beide tek-

sten.

Het is een boek voor alle pastorale

groepen, voor elke gelovige chris-

ten en voor iedereen die zich wil la-

ten raken door het Woord van God.

Het boek is te koop bij uitgeverij

Halewijn voor de prijs van 16 eu-

ro. Bestellen kan je via hun websi-

tewww.halewijn.be/catalogus

WOORDEN DIE RAKEN

Werkschrift bij de eerste lezingen op

zondag, A-cyclus

Het woord is mens geworden is de ti-

tel van de digitale adventsretraite in

2022. De retraite gaat op 27 novem-

ber van start - de eerste adventszon-

dag - en eindigt met Kerstmis. Het is

de zeventiende digitale retraite van

de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000

mensen aan deelnemen. De teksten

zijn geschreven door de regionale

overste van de jezuïeten in de Lage

Landen:MarcDesmetsj.

Je kunt je voor deze gratis digitale

retraite inschrijvenvia

www.adventsretraite.org

Eens ingeschreven, krijg je dage-

lijks een gebedsmail met bijbeltek-

sten, meditatieve vragen, citaten en

technische gebedstips. Het geheel

vormt een innerlijke reis om de ad-

ventsperiode en de menswording

van God intenser te beleven. Op za-

terdagochtend tijdens de advents-

tijd kunnen deelnemers van de re-

traite meedoen aan een geleide me-

ditatieviaZOOM.

Deze digitale retraite is een pro-

ductie van ignatiaansbidden.org die

jaarlijks twee digitale retraites ver-

zorgt, eentje tijdens de advent en

een andere in de 40-dagentijd. Doel

is om mensen te helpen in hun ge-

bed tijdens de speciale tijden in het

kerkelijk jaar, om zich meer bewust

te worden van Gods aanwezigheid

inhunleven.

‘De digitale retraite heeft structuur aan

mijn bidden gegeven en het ordende mijn

innerlijk leven.’

‘Een zinvolle begeleiding om op gestruc-

tureerde wijze gebed in te plannen én vol

tehouden.’

‘Ik deed de retraite samen met mijn man.

En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.’

‘Kom niet tot werkelijk mediteren maar

zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed:

een klein moment van aandacht en bezin-

ning.’

DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2022



Het is cynisch, maar de opbrengst

van onze jaarlijkse eindejaarsver-

koop van drank en eten gaat dit

jaar rechtstreeks naar voedselpak-

ketten. Wat betreft de ondertussen

alom gekende bieractie kan je dit

jaar kiezen tussen de alom gepre-

zen “Pamoja Blond” of een "kerst-

pakket" (geschenkverpakking met 3

flessen: Pamoja Blond, Vlier Brut

en X-mas Kerstbier).

Maar dit jaar kan je daar nog iets

non-alcoholisch aan toevoegen! We

voegen het pikante sausje "Amai

zeg" toe aan het assortiment. Brou-

wer Kwinten stapt in de grote schoe-

nen van wijlen Lander Segers, en

stooft met lokaal straf spul een

smaakmaker waar je best geen dui-

men van aflikt.Kunnen bier of pi-

kante saus je niet meteen bekoren,

maar wil je wel graag helpen?

Je gift is meer dan welkom op BE77

7350 4218 1042 en nog steeds fiscaal

aftrekbaar vanaf 40 euro/jaar.

Wil je iets bestellen? Dit kan via

https://www.pamojamission.-

be/bieractie/

PamojaMissionvzw,

Extreme droogte

De voorbije coronapandemie toon-

de nog maar eens aan dat psychisch

welbevinden een integrale aanpak

nodig heeft: preventief en curatief.

HART BOVEN HARD wil die nood

hoog op de maatschappelijke en po-

litieke agenda plaatsen. Dat willen

we doen door de ervaringen van be-

trokken burgers een krachtige stem

in het debat te geven.

Daarom zoeken we 70 burgers voor

een nieuwe HART BOVEN HARD-

burgerdialoog op zaterdag 3 decem-

ber in Brussel. Samen willen we

met elkaar in gesprek gaan. Wat is

van belang en nodig om tot ‘goe-

de’ zorg voor het psychisch wel-

zijn te komen? We laten ons door

elkaars ervaringen inspireren,

om zo actiesporen uit te stip-

pelen die tot verandering kun-

nen leiden. Ons einddoel is een

breed gedragen en actiegericht be-

leidsvoorstel voor psychische zorg.

Wil je graag je stem laten ho-

ren in het burgerplatform?

Je bent van harte welkom

- als volwassene of jongere die hulp

of steun nodig heeft of had

- als ouder of mantelzorger van ie-

mand met een hulpvraag

- als professional of vrijwilliger die

de zorg voor het psychisch wel-

zijn van de medemens nauw aan

het hart ligt.

Wat mag je verwachten?

We komen samen op zaterdag 3 de-

cember van 9u30 tot 17u in Campus

Odisee - Stormstraat ingang op nr 8

te 1000 Brussel (aan Centraal stati-

on). Je bent welkom vanaf 9u.

Je neemt deel aan een aantal parti-

cipatieve sessies, zowel in klei-

ne groepjes als plenair. Samen

met de andere deelnemers reflec-

teer je over goede praktijken op

het vlak van psychisch welzijn.

Aan het einde van de dag verwer-

ken we de gesprekken en formule-

ren we de volgende stappen, die we

als platform kunnen zetten. Je kan

dan ook aangeven in welke mate je

bij die volgende stappen nog een rol

wil en kan spelen.

Interesse om deel te nemen

aan het burgerplatform?

Voor meer info en de inschrij-

vingslink, surf naar

hartbovenhard.be/burgerdialoog--

zorg-voor-psychisch-welzijn-3-de-

cember-2022/

In de tweede helft van november

ontvang je het volledige program-

ma.

Vragen of opmerkingen? zorg-

omzorg@hartbovenhard.be

BURGERDIALOOG: ZORG

VOOR PSYCHISCH WELZIJN - 3

december 2022

4 FEDERATIE FRANDO

Adventsconcert

Zondag 27 november 2020 kan u om 15 u genieten van een adventsconcert in de Franciscuskerk op de Tiensesteenweg

190 te Heverlee. Capella conventi (met oa gevormde muzikanten van het Lemmens) brengen die dag gedurende een

uur een adventsconcert. Oa de cantate BWV 61 van Bach staat op het programma. Dit is de overbekende cantate die

begintmetdeeersteregelvanhettraditionele adventslied: Nunkomm,derHeidenHeiland.Verderkanugenietenvan

oa het Brandenburg concerto n.5, de Orchestral suite n.2 enz. Kaarten kosten 10 euro en kunnen gekocht worden aan

de kassa of kan u vooraf reserveren op BE47 7370 5150 1080 van de Sint-Franciscusparochie. Van harte welkom

Wanneer de nacht

het donkerst is

kijken wij naar de sterren

of er ergens licht verschijnt

dat zacht vertrouwen wekt.

Zo groeit ook de verwachting

dat het anders kan

in deze wereld.

Dat hoop

niet veel meer nodig heeft

dan kleine vonkjes

aangestoken her en der.

Dat een stil gebaar

van goedheid

niet verloren gaat.

Dat woorden van vrede

kracht hebben

en ons dichter brengen

bij elkaar.

Dat verzoening helend is.

En de ongeziene mens

een plaats verdient.

Zo kan het nieuwe

ongemerkt ontkiemen.

KrisGelaude

ADVENT
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