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Lievemensen

Gaan we 2023 inzetten met een spet-

terendvuurwerk?

Als we even terugblikken op 2022

doenwedatbeterniet.

Is er sinds februari van dat jaar al

nietgenoeg‘vuurwerk’?

In Oekraïne en op zoveel andere

plaatsenopdewereld.

De menselijke tol is enorm: vrou-

wen die hun man verliezen, ou-

ders die hun zoon niet meer terug-

zien, kinderen die in het leven ver-

der moeten zonder hun geliefde pa-

pa, veel burgerslachtoffers.En dan

spreken we nog niet over de enorme

ravage die is aangericht aan gebou-

wen en huizen van gewone bur-

gers.

Met dewinter voor dedeurwordt de

ellendealleenmaargroter.

En de evolutie van het klimaat laat

ons ook niet toe om vreugdevuur

te ontsteken. De opwarming van de

aardewordtproblematisch.

Met als gevolg grote droogte op de

ene plaats en overvloedig water op

de andere plaats. Maar overal met

heelveelslachtoffers.

De zoveelste klimaatconferentie

met honderden vertegenwoordi-

gers uit evenveel landen slaagt er

ook niet in om maar de CO2-uit-

stoot te verminderen en de tempera-

tuurstijging te beperken tot 1,5° C.

Welk perspectief hebben onze vol-

gendegeneraties?

Toch zijn er ook hoopvolle signa-

lenalsweermaaringeloven.

Een terugblik…

2022

Eénjaarmaar

inde langegeschiedenis

vanmensenwereld,

die langegangvan

wieweetvanwaar,wieweetwaarheen.

Een jaar isniets…

zeggenwevaaktegenelkaar.

Entochwas2022

voor sommigenhet eerste

en voor anderen het laatste van hun leven.

Voordeeenwaserzoetgeluk

voordeanderpuurverdriet

voordemeesten

eenmengselvanbeide.

Een hoopvolle toekomst…

2023

Weermaareen jaar

indie langegeschiedenis

vanmensenwereld.

Laatonsverbondenblijven

laatonsnogmeerverbindingzoeken

metnogmeermensen.

Laatonshetverlangendelen

naar heilzame toekomstvoor jong en oud.

Laatde collectieve sterkte

endestillekracht

samenvloeien

inmeergelukkig leven

voor jongenoud.

Laat constructieve ingesteldheid

positieveenergie encreativiteit

onsverenigenmetelkaar

metdewereldenmetGod.

PeerVerhoeven

Ook in onze geloofsgemeenschap is

er hoop omdatwemekaar na de lan-

ge coronatijd opnieuw mogen ont-

moeten in de vieringen en bij fees-

telijkegelegenheden.

Wij wensen iedereen een vredevol

2023 en laat er ons SAMEN een

mooi jaarvanmaken!

Namens de parochieploeg van

Sint-AntoniusHeverlee

Caroline, Myriam, Mirjam, Mieke,

Mathieu
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Licht…Zoals het licht doorbreekt uit de

nacht, zich verspreidt en alle dingen aan-

raakt, zo breekt Gods liefde voor mij door

uit de donkerste dagen.

Heer, geef mij de kracht het warme licht

van Uw liefde op te vangen en de dag zal

gezegend zijn.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht’

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 2023 meditatiegroep :

Maandagen van 20 u tot 20.30 u

Ria Ooms gaf ons volgende data door voor

het jaar 2023

16 en 30 JAN / 13 en 27 FEB / 13 en 27

MAART / 10 en 24 APRIL / 8 en 22

MEI / 5 en 19 JUNI / 3 en 17 JULI /

7 en 21 AUG / 11 en 25 SEP / 9 en 23

OKT / 6 en20 NOV / 4 en 18 DEC

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

In het weekend van 14 januari (om

20 u.) en 15 januari (14.30 u.) treedt

de Concertband op in het Don Bo-

scocentrum.

Kaarten (15 euro) kunnen besteld

worden bij tickets@concertband-

leuven.be

Zaterdag 28 januari 2023 willen

we met een groepje naar de Zang-

dag Liturgische muziek in Averbo-

de gaan. Wie nog?

Nieuwe gezangen ontdekken en

oude gezangen herontdekken van

10 tot 17 u.

Prijs: 40 euro (lunch inbegrepen).

CONCERTBAND EN ZANGDAG

Ooit kreeg ik het van mijn moe-

der: een lichtblauw haarborsteltje

met de zachtste haartjes die er be-

staan. Het was het haarborsteltje dat

ze gebruikt had om mijn prille ba-

byhaartjes en die van mijn broer te

kammen. Met dat borsteltje maakte

ze de typische krul boven op mijn

hoofd, die vroeger hoorde bij de

schapenvelfoto.

Ik gebruikte het borsteltje voor

onze eigen kinderen en daarna ver-

zeilde het bij de poppenkleertjes.

Zelfs bij de grote zolderopruiming

heb ik het niet weggegooid. En kijk,

nu komt het opnieuw van pas.

Want onze kleindochter gaat graag

in bad als ze een dagje bij ons is. Ze

spettert een hele tijd vrolijk rond,

glijdt een paar keer roetsjend onder-

uit en moet dan snel gered worden.

Ze sabbelt tevreden op een badeend-

je en huilt altijd een beetje als ze

er weer uit moet. Maar als ze dan

afgedroogd en aangekleed rechtop

zit, maak ik haar blij met een sessie

kammen met het borsteltje.

Ik zeg zachtjes ‘kam, kam, kam’,

terwijl ik het borsteltje van op haar

kruintje naar haar nekje en haar

oortjes laat glijden. Haar haartjes

liggen al gauw in de plooi, maar zij

blijft doodstil zitten en knijpt haar

ogen tot spleetjes. Ze glimlacht ver-

rukt. Ik ga verder met kammen, tel-

kens opnieuw van boven naar bene-

den, rondom haar hele bolletje. Ze

sluit haar oogjes van genot. Het is

als een massage van haar hoofdje en

ze geniet van elke haal. Pas als ik op-

houd, wil ze zelf het borsteltje vast-

houden en proeven.

Het is inmiddels een wekelijks ri-

tueel. Haar ogen beginnen al te

blinken als ik het borsteltje tevoor-

schijn haal. Ze zit kaarsrecht en

houdt haar hoofdje recht. Met vol-

ledige focus laat ze het gebeuren, als

een koningin die een langdurig ap-

plaus in ontvangst neemt.

Het borsteltje, meer dan 65 jaar

oud, zorgt zo elke week opnieuw

voor een klein gelukje. Bij klein-

dochter en bij haar oma.

Er zijn zoveel kleine gebaren die

generaties met elkaar verbinden.

Wiegen. Kammen. Een kusje ge-

ven. Knuffelen. Paardjerijden op

een knie. Een kruisje op een voor-

hoofd, want ook God hoort er zo

bij. Allemaal tekenen dat we elkaar

dragen op de lange, korte weg van

het leven. Voor altijd en nog verder.

Kolet Janssen

gepubliceerd op 17 novem-

ber 2022 (https://www.koletjanssen.be/-

blog/het-borsteltje/)

Het borsteltje

Kranten en magazines staan vol van wat

wij moeten doen en laten om gezond te le-

ven. Om fitter dan je bent te worden, en

om het ouder worden uit te stellen.

Over geestelijk leven wordt nauwelijks ge-

sproken.

Als ik wel eens in mezelf keer om te zoeken

naar wie ik zelf eigenlijk ben, en ik vind

alleen maar mijzelf, ben ik teleurgesteld.

Ik wil in mezelf iets vinden van de Schep-

per die mij heeft geschapen, want in Zijn

licht zie ik mijzelf completer. Door Hém

mijzelf zijn, dat is wat ik vraag in mijn

gebed.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht’

Kalenderblaadje

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 januari 2023

2de zo dh jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Leo De Weerdt sj

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 22 januari 2023

3de zo dh jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Zonepastor Rony Tim-

mermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Op zondag 15 januari zijn jullie

na de viering van 11 uur welkom

in de Kristoffelzaal voor de nieuw-

jaarsdrink.

DON BOSCO

Vieringen in 2023:

Zo 22 januari

Zo 5 en zo 19 februari

VIERINGEN

Op vrijdag 30 december 2022 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

Heverlee afscheid van mevrouw

Marie-Louise Feyaerts, weduwe

van René Eysermans, geboren in

Veltem-Beisem op 15 januari 1935

en godvruchtig overleden thuis in

Kessel-Lo, omringd door haar fami-

lie, op 24 december 2022.

Zij was mama van Myriam Eyser-

mans en Gaston Eysermans, moe-

moe van Nele (†) Eysermans, Stien

Eysermans en Anse Eysermans.

Gaston Eysermans ging zelf de

uitvaartviering voor met dit wel-

komstwoord:

Beste mensen, het plotse heengaan

van Maria slaat ons met verbijs-

tering en hulpeloosheid. Woorden

alleen zijn niet genoeg want we

kunnen niet uitleggen wat we voe-

len, bloemen en kaarsen hebben

we meegebracht om ons te helpen.

Onze aanwezigheid kan onze ver-

bondenheid met Maria laten aan-

voelen.

Lieve zus, beste Stien, beste An-

se, beste familie en vrienden, eens

moest dit moment komen, maar zo

een moment komt steeds te vroeg,

hoe vaak heb ik niet gezegd het zal

ooit komen en dan zullen we met

ons allen heel sterk moeten zijn,

sterk zoals moemoe was tot op de

laatste moment.

Een fantastisch vrouw ging van

ons heen, Maria Feyaerts: voor jou

zus, ons moeder, voor Stien en

Anse ons moemoe, voor mij ons

moe, voor anderen Maria of Marie-

'Mogen inslapen wanneer men moe is en een last die men lang gedragen heeft mogen

loslaten is een wonderbare zaak.' Herman Hesse

Louise,...

Heel wat gedachten komen nu naar

boven, gedachten die wij mee mo-

gen dragen. We dragen ze, in deze

moeilijke dagen, maar het is ook

een dragen dat we zin en betekenis

willen geven.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2023.

...Zij stond aan het begin,

met woordjes,

wollig als een deken.

En armen vol geborgenheid.

Met warme melk en honing.

Het leven leerde haar,

voetje voor voetje

haar kinderen los te laten.

Behalve dan in haar gedachten.

Want zie, zij ademde,

zij groeide, hoopte,

droomde, voelde,

lachte, huilde

met je mee.

Geruisloos.

En dat zal ze blijven doen.

Gisteren, vandaag

en elk moment

dat zij er niet meer is.

Allen zij kan dat.

Onaanwijsbaar

nog aanwezig blijven

in duizend kleinigheden.

Want moeder zijn

dat doe je toch niet

voor een tijd

maar voor de eeuwigheid.

Kris Gelaude

...en toen verscheen in de

kerstnacht de allermooiste ster

aan de hemel

ingspire

DE SLEUTEL OM SPANNINGEN HET HOOFD TE BIEDEN

IS RUST VINDEN IN HET VERTROUWEN DAT HET

ZOMAAR WEER KAN OMSLAAN.
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Kerstviering Don Boscoparochie Kessel-

Lo zondag 25 december 2022, samengesteld

door Chris (voorganger), Lieve en Majo.

Constance was lector. Herman speelde op

het orgel en Bugari Express zorgde voor de

muzikale feestelijke toets.

Welkomgroet

Met vrede gegroet en gezegend met

licht! Voor wie zoeken in de stilte

naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet en gezegend met

licht! Voor wie roepen om vrede van

gerechtigheiddromen.

Met vrede gegroet en gezegend met

licht!Voor wie wachten in vertrou-

wendatdeliefdezalblijven.

Met vrede gegroet en gezegend met

licht!In naam van wie wij noemen

Vader,Moeder,ZoonenGeest.

Inleiding

In de advent klinkt er steeds

een dubbele boodschap.Enerzijds

hoorden we mooie dromen, de be-

lofte dat de wereld ooit een bete-

re plek zal worden. De wonderlijke

woorden en beelden van Jesaja lie-

ten ons uitkijken naar een wereld

waar iedereen mee is, een wereld

van solidariteit.Maar anderzijds is

het visioen nooit vrijblijvend. We

moeten er wel iets voor doen.De

campagne van Welzijnszorg toon-

de ons dat heelwatmensennietmee

kunnen in de digitale wereld. Wel-

zijnszorg roept ons op om erover te

wakendatniemandachterblijft.

Vredeslicht

Het Vredeslicht van Bethlehem is

een wereldwijd initiatief dat men-

sen wil aanmoedigen om warmte,

vreugde en licht door te geven.

Het licht wordt in de advent aange-

stoken in de Geboortekerk van Be-

thlehem en reist vervolgens via We-

nen naar meer dan 30 landen we-

reldwijd; en dit zonder onderweg

gedoofdteworden.

In Oekraïne is het teken van hoop

indemoeilijkeoorlogstijd.

Hier in onze parochie willen we het

aan elkaar doorgeven als teken van

verbinding.

We geven het aan iemand van jullie

mee om het thuis even een plaats-

je te geven tot de volgende vie-

ring, waarop het weer doorgegeven

wordtaaniemandanders.

Lichtritus met elementen van de Ad-

ventsvieringen

1ste kaars: De achterblijvers (Spoor

6 p. 32-33). In een wereld waar snel-

Bugari Express zorgde voor de muzikale feestelijke toets

heid, toestellen en vaardigheden de

stapstenen zijn op de weg naar suc-

ces, in een wereld waar efficiënt

werken belangrijker is dan men-

selijk contact, in een wereld waar

digitaliseren steeds vaker het ant-

woord is, in die wereld sluiten we

een verbondmet alle achterblijvers,

we willen een wereld op mensen-

maat! (naar Hadewych Van Hove)

2de kaars: Het web (Spoor 6 p.

24). Het wereldwijde web, het net,

zou een (op)vangnet kunnen zijn:

hulp en informatie, en toeganke-

lijk voor iedereen. Maar het kan

ook een drempel zijn. Je verdwaal-

t, raakt verstrikt,het spoor bijster,

eendoodlopendeind.

Laat ons verbonden blijven, jij en

ik en wereldwijd, zodat er altijd een

uitweg is en niemand verloren gaat.

(naar Hadewych Van Hove)

3de kaars: Ik blijf achter. Ik blijf

achter wanneer het snel moet gaan,

wanneer het weer eens op een an-

dere manier moet, wanneer je vlot

moet kunnen lezen en schrijven.

Ik blijf achter wanneer het online

is, wanneer je moet upgraden en

downloaden.

Ik blijf achter wanneer het loket

sluit, wanneer de telefoon onbeant-

woord blijft, wanneer je geen mens

maareenformulierontmoet.

Ik blijf achter, loop verloren, zie

geen uitweg uit deze doolhof van

moetenenkunnen.

We willen een wereld op mensen-

maat! (naar Hadewych Van Hove)

4de kaars: Verbonden of ontbonden

(Spoor 6 p. 14). De digitale wereld,

geeft kansen zonder grenzen, heel

de wereld aan je voeten. Maar wie

niet kan volgen, te snel, te veel en te

complex, die stoot op grenzen zon-

der kansen, ondervindt twijfel en

onzekerheid, isolement.

Laat ons verbonden blijven zodat

niemandverlorenloopt.

(naar Hadewych Van Hove)

Lied: Als alles duister is ontsteek dan een

lichtend vuur dat nooit meer dooft, een

licht dat nooit meer dooft.

LezinguitJesaja9,1-3; 5-3

Het volk dat in duisternis rond-

doolt ziet een schitterend licht. Zij

die inhetdonkerwonen

worden door een helder licht be-

schenen.

Uhebt het volkweer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het, blijdschap

als de vreugde bij de oogst, zij jube-

len als bij het verdelen van de buit.

Het juk dat op hen drukte, de stok

op hun schouder, de staf van de

drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals

Midjandestijds.

Een kind is ons geboren, een zoon

is ons gegeven; de heerschappij

rust op zijn schouders. Deze na-

men zal hij dragen: Wonderbare

raadsman, Sterke God, Eeuwige va-

der,Vredevorst.

Groot is de heerschappij en zon-

der einde de vrede voor de troon

van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en ge-

rechtigheid en staan vast voor altijd

eneuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot

stand.

Woordje (Chris)

Midwinter, Kerstmis, de donkerste

tijd van het jaar en toch waan ik mij

in een magische wereld. We worden

meegenomen in de magie van het

Kerstfeest: we tellen af met een ad-

ventskalender, een krans, we halen

een kerstboom in huis en tuigen

die op en ook de kerststal en zijn

bewoners krijgen na een jaar weer

een plaats in onze huiskamers.De

straten worden versierd met dui-

zend lichtjes om ons gezellig te la-

ten kuieren op de kerstmarkt en in

de winkelstraten tijdens onze kerst-

shopping op zoek naar het kerstca-

deau voor onze geliefden. We wor-

den aangesproken op onze ‘goede

wil’ door initiatieven zoals ‘soep op

de stoep’, de warmste week om goe-

dedoelentesteunen.

We verlangen naar warmte, gezel-

ligheid en verbondenheid. Corona

bevestigde dat wij sociale wezens

zijn met grote nood aan contac-

ten. We zochten naar verbonden-

heid met elkaar op creatieve ma-

nieren en velen leerden omgaan

met video- bellen.Ik merk ook als

ik vorming geef aan bijv. mantel-

zorgers bij Samana dat verbinding

heel sterk speelt. Door te luisteren

wat er gezegd wordt en aandacht te

hebben voor wat leeft, probeer ik

mensen te verbinden in wat hen

samenbrengt als lotgenoten. Maar

ook als ik als vrijwilligster voor

KOTK werk in UZ Leuven Gast-

huisberg op het dagcentrum Hema-

tologie probeer ik verbinding te cre-

ëren door simpelweg nabij te zijn

enteluisteren.

Hoe werk jij aan ‘verbinding’? Ik

hoor het graag (zonder enige ver-

plichting) als we mekaar ontmoe-

ten na de viering of in de bar.

Het samen-zijn, het nabespreken

van de viering, het gewoon ‘der

zijn’ na de vieringen, het gevoel tot

deze gemeenschap te behoren ma-

ken vaak mijn zondagen tot zon-

dag. Ik kijk tevreden terug op ont-

moetingsfeest enkele weken terug.-

De verhalen van Jozef en Maria, de

herders in het veld en het kindje

Jezus in de kribbe, de stalletjes vol

knusheid, de kerstliederen trekken

ons misschien zoetgevooisd naar

hogere sferen. Daar is niets mis

mee.Maar het is niet gek als Kerst-

mis ons wegtrekt uit een werkelijk-

heid van crisis, kans-armoede voor

velen,eenzaamheid,oorlog,…

Kerst herinnert ons aan de visioe-

nen en dromen van profeten, die

spreken van een betere toekomst en

een God die met zijn liefde onder

ons woont.Wat kan voor ons de in-

houd zijn van de droom, van het

visioen van Kerstmis? Hoe helpt

Johannes ons verder wanneer Hij

zijn evangelie begint met: ‘ In het

begin was het Woord en het woord

was bij God en het woord was God.’

Dit is Jezus. Geen magische spreuk.

Het ‘Woord’, ‘dabar’ is een belang-

rijk begrip in het Joodse geloof en

betekent zowel ‘woord’ als ‘spre-

ken’. Alles wat van God uitging

naar en tot de mens, wordt ‘woord’

genoemdinhetOT.

Wel, Johannes zegt ons: zo is

Christus: Hij is dat woord van God:

Hij is die zichtbare, tastbare kracht

van God, de wil van God tastbaar

verschenen aan de mensen. De lief-

de is mens geworden.Waarom God

mens moest worden lezen we in

vers 4: het Woord (= Jezus) is le-

ven en licht voor de mensen. Het

Woord is vleesgeworden en daar-

mee is nieuwe toekomst verwekt, te-

gen alle onmogelijkheid in, nieu-

we hoop voor de wereld. Het is dat

verlangen naar een wereld anders-

omdatonsgaandehoudt.

‘Geen woorden, maar daden’, zegt

het spreekwoord. Hoe krijgen

woorden ook vorm in wat we doen?

Hoe wordt godsdienst mensen-

dienst? Doorheen de advent heeft

Welzijnszorg er ons op gewezen

dat we niemand mogen achterla-

ten, dat we verbonden moeten blij-

ven zodat niemand verloren loop-

t, iedereen mee, want we willen een

wereld op mensenmaat.Maar met

Kerstmis eindigt de advent, maar

niet het verlangen naar een ande-

re , betere, nieuwe wereld en toe-

komst waar iedereen meetelt en nie-

mand uitgesloten wordt. Hoe kun-

nen wij in ons dagelijks leven, met

onze eigen mogelijkheden en talen-

ten gestalte geven aan die nieuwe

wereld? Licht en leven zijn voor

de mens naast ons? Ik geloof stel-

lig dat het jullie lukt. Mag het Vre-

deslicht van Bethlehem ons daarbij

helpen.Als mensen van goede wil

geloven wij dat menswording geen

zeldzaam mooi verhaal is van lang

geleden, maar dat het gebeurt, van-

daag,onderons.ZaligKerstfeest!

Tafelgebed

Wij bidden om LICHT. Voor de gro-

te wereld en voor de stad waar wij

wonen.

Wij bidden om NIEUW LICHT.

Overal waar de stoppen van hoop

zijndoorgeslagen.

Wij bidden om NIEUW VERTROU-

WEN . Overal waar mensen zich

terugtrekken of onverschillig wor-

den.

Wij bidden om NIEUWE LIEFDE.

Overal waar de aandacht voor elkaar

is verflauwd? Waar onrecht een ge-

woontegewordenis.

Wij bidden om NIEUWE OGEN.

Om tekenen van hoop te zien daar

waar het volk om gerechtigheid

schreeuwt.

Wij bidden om BROOD en WIJN.

Voor iedereen. Voedsel dat kracht

geeft om door te gaan en om elkaar

niet loste laten.

Wij bidden om de MESSIAS, de

nieuwe mens. Dat hij opstaat in ie-

der van ons en in die ene wereld van

onsallensamen.

Zendingenzegen(Kerstwens)

Mensen van goede wil, geloven

ondanks de feiten, dat vrede kan

in deze wereld. En dat menswor-

ding geen zeldzaam mooi verhaal

van lang geleden is, maar iets dat

moet gebeuren,nu en altijd weer

opnieuw. En het gebeurt. Uitdelen van

de Kerstwensen.

Muziek:BugariExpress

DE LIEFDE IS MENS GEWORDEN

Godschildert.

God nam een palet in de hand en

maakteeenregenboog:

een zichtbare kleurenpracht als

verbondmetdemens.

Hij gaf de penselen in mensenhan-

denenvroeg:

zal jij mijn wereld verder kleuren

met het oranje van mijn vreugde

omelkleven?

Kleur jij mijn wereld verder met het

geel van de lichte en zonnige dagen

…

en met het groen van de hoop voor

allemensendiejeontmoet?

Vergeet het blauw niet van de brug

tussenhemelenaarde

opdat we elkaar zouden kunnen

ontmoeten…

en het paars om er te zijn voor ande-

renopdroevedagen.

Zo groeien we als mens over alle

kleurenvanderegenboogheen

in goede en kwade dagen, in helde-

reendonkeretinten.

Zo wordt ons levensboek dankzij de

diepstetinten

een prachtige kleurenbundeling

vanJouwregenboog.

‘GOD SCHIILDERT’
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Vorige week verscheen: Wie is Leo
Bormans? Wie is Qadir? en Hoe zijn
Qadir en Bormans een tandem ge-
worden?

Korte beschrijving van de inhoud
vanditboek.
Leo Bormans lanceert als inleiding

van de spreekbeurt de universele

woorden ‘Geloof, hoop en liefde‘.
Qadir neemt over met zijn autobi-

ografisch verhaal vanaf zijn jeugd

tot op heden en dit is als volgt sa-

mentevatten:

Proloog

Deel1Topaas (1989–1999)

Deel2Smaragd(2006–2014)

Deel3Jaspis (2015)

Deel4Robijn (2015–2020)

Epiloog De oorlog in Afghanistan

(alles in de ik of hij of wij vorm be-

treftQadiren/ofzijnfamilie)

Proloog
Hierin maken we kennis met de lij-

densweg die Qadir en zijn gezin

hebben doorstaan bij de vlucht uit

hun land. Die tocht gebeurde met

grote of kleine rubberboten naarge-

lang de vluchtelingen konden be-

Leo Bormans

talen en gewoonlijk met een tekort

aanzwemvliezen.

Hoe hij zijn astmatisch kind in

zijnarmenvoeldesterven.

Hoe een ander kindje op het ein-

de van de tocht vroeg “ Papa, zijn

we bijna bij ‘Arussi’, het grote trouw-

feest? Morgen stelde ik haar gerust

waarop prompt volgde ‘papa waar is
morgen?

Topaas
Topaas is een zonnige steen die op een
zachte manier ontwikkeling en zelfver-
wezenlijking stimuleert. Het helpt je doe-
len te stellen en om die doelen te bereiken.
Dit moet je lezen door de bril van

een kleine jongen die doorgroeit tot

hetoudstekindvanhetgezin.

Zoals ook wij hebben gespeeld be-

schrijft hij uitvoerig over het geva-

rieerd spel met de knikkers tot de

topaas steen. Veelal ook gelinkt aan

hethardelevenendeoorlog.

Qadir Nadery

Het naar school gaan was en is ook

problematisch. Veelal waren er geen

leerkrachten en de meisjes mochten

nietnaarschool.

Erwarendriesoortenstraffen:

– bij straf 1 sloeg de leraar hard met

eenstokopdepalmvanjehand.

– bij straf 2 werden de benen vastge-

bonden en sloeg men 50 keer op de

onderkantvandevoeten.

– bij straf 3 werd het hemd uitge-

trokken en de gestrafte werd vast-

gebonden met de armen rond een

boom en volgden 100 stokslagen op

derug.

In de loop der jaren ontwikkelde

Qadir zich zoals elke jongeling.

Hij hielp vader in de tuin waar de

droom van granaatappelbomen ij-

del bleek. Hij vond een eerste job

in een garage waar het hardere werk

voor hem bleek te zijn. Hij trok 2

maal per jaar met zijn vader naar

de markt om er hun aardappelen

te slijten. Die tochten werden be-

moeilijkt door rondtrekkende ro-

versbendes.

Toen zijn broer vluchtte voor de

burgeroorlog werd hij eensklaps de

oudstezoonvanhetgezin.

Hetwerdhemduidelijk dat dehaza-

ra het laagste van het laagste zijn en

blijven.

Hij vroeg zich af of de gunst van de to-
paas ook geldt voor een achttienjarige, een
man, de oudste zoon?

Smaragd
Er wordt gefluisterd dat in het diepste
groen van smaragd de lente fonkelt, dat
voor de drager niets verloren gaat, dat hij
de groei ziet naast de pijn. Onsterfelijk-
heid is zijn deel.
Ziet Qadir hier het toeval dat hij

steeds uit de klauwen van een wisse-

lende vijand blijft! Zijn broer sterft

inIranaaneengasfles i

Qadir is 25 jaar en zoekt werk in Ka-

bul. Als eerste job verkoopt hij met

eenvriendtapijten.

In de ambassade zoekt men be-

trouwbare mensen en de Hazara

hebben een voetje voor. Hij komt in

contact met allerlei religieuze strek-

kingen en zelf behoort hij tot sjiiti-

scheminderheid.

Qadir komt terecht in een cultu-

rele instelling bij de Fransen. Hij

krijgt een uniform en voor de eer-

ste keer in zijn leven schoenen. Als

gids mag hij bezoekers rondleiden.

Andermaal is bewezen dat men zo

veel keer man is als men talen spre-

kenkan.

Dank zij de vele overuren kan hij

periodiek voor tien dagen naar huis

gaan. Bij een van die bezoeken moet

hij afscheid nemen van zijn zieke

mama.

Zijn polyvalentie trok ook buiten-

landse vrouwen aan die in de am-

bassade een job hadden. Hij wees

alle avances af. Vader zocht voor

hemeengeschiktevrouw.

Zijn werkgever organiseerde regel-

matig een groepsgesprek en riep Qa-

dir uit tot een van zijn beste me-

dewerkers. Hierna begon het pesten

en hij werd zelfs beticht van dief-

stal. De echte dief heeft hij zelf ont-

maskerd. Het bleek de tuinman te

zijn die afgeperst werd en die voort-

durend stal om te voorkomen dat

zijn zus zou verkracht worden. Bij

dit alles zuchtte hij dat hij in een
land vastzat in een doodlopende straat vol
minachting en verdriet.
Het leven kabbelde verder en va-

der vond de geschikte vrouw voor

zijn zoon. Het was niet de dochter

van zijn vriend maar wel Salima de

stiefdochter.

Het huwelijk is voltrokken volgens

de plaatselijke rituelen. Bij hun

thuiskomst moest Salima een pot

metrijstomverstoten.

Voor het levensonderhoud van

zijn gezin oefende Qadir twee be-

roepen uit, namelijk in de Franse

ambassade en in het restaurant van

hetkamp.

Zijn broer vluchtte voor de burger-

oorlognaarIran.

Kort na elkaar kreeg Qadir drie kin-

deren die opgroeiden bij hun moe-

der en hunkerden naar hun vader

die meestal afwezig was. In elk ge-

zin zijn er soms ongelukken en een

kind heeft een van de knikkers in-

gesliktzonderergegevolgen.

In dit klimaat is spelen met knikkers ner-
gens goed voor. Voor je het weet ben je
een gokker. Oorlog is een spel zonder win-

naars.

Willy Depoorter.
Vervolgt volgende week

DE KNIKKERS VAN QADIR - deel 2

UDLL-lezing van 20 december 2022
doorAlainRemue:
Federale Politie – Diensthoofd Cel Ver-
miste Personen

Achter de schermen van de Cel Ver-
mistePersonen

Opmerking: de spreker kon om-

wille van tijdsgebrek geen korte
inhoud van zijn lezing bezorgen.
Hieronder vindt u achtergrondin-

formatie over de Cel Vermiste Perso-
nen, beschikbaar via het internet.

De Cel Vermiste Personen, tot 2001

de Nationale Cel Verdwijningen ge-

noemd, is een onderdeel van de Bel-

gische federale politie en staat onder

leidingvanAlainRemue.

Als 'founding father' van de Cel

Vermiste Personen neemt hij ons

mee om te praten over bekende en

minderbekendezaken.

Over hoe de Cel te werk gaat wan-

neer uw buurman of een familielid

plotsvermistblijkttezijn.

Over welke middelen allemaal inge-

zetwordenbijeenzoektocht.

Maar ook over situaties als ‘Hoe

veilig met je kinderen of klein-

kinderen naar grote manifestaties

gaan’ of ‘Wat kan je doen indien een

familieliddementwordt?.’

Hij geeft een boeiende inkijk in een

wereld die voor velen onbekend is

enblijft.

De Cel Vermiste Personen houdt

zich bezig met de opsporing van en

het onderzoek naar onrustwekken-

de vermissingen en alle vermissin-

genvanminderjarigen.

De Cel is opgericht en in werking

getreden tijdens de zaak Dutroux.
In de beginperiode was er veel ne-

gatieve commentaar op de politie als

geheel, omdat men vier van de zes

slachtoffers van Marc Dutroux niet

levendterugvond.

De kritiek na de zaak Dutroux op

de politie stond in schril contrast

met de lof die de Belgische politie

in het algemeen en de Cel in het

bijzonder kreeg na de vondst van

de lichamen van Nathalie Mahy en

Stacy Lemmens. Dit omdat er ruim

twee weken bijna onafgebroken was

gezocht naar de meisjes en zelfs

herhaaldelijk is gezocht op plaatsen

waareerdernietsgevondenwas.

Tussen de oprichting van de Cel in

september 1995 en vandaag, werden

er 30.574 dossiers door de Cel be-

Alain Remue (c) Het Nieuwsblad

handeld. Hiervan werden er 29.795

afgesloten, wat duidt op het terug-

vinden van de vermiste personen.

Hiervan werden 26.179 personen

levend teruggevonden terwijl 3.616

personen overleden waren. Sinds

1995 werden er dus 779 vermisten

nietteruggevonden.

De oprichting van de Cel Vermiste

Personen heeft een aantal positieve
gevolgengehad,namelijk:

ten eerste gezorgd voor een menta-

liteitswijziging bij de Belgische po-

litie. Nu wordt er bij een verdwij-

ning sneller actie ondernomen,

omdat men zich ervan bewust is ge-

worden dat de eerste vierentwintig

uurcruciaalzijn.;

ten tweede zorgde de oprichting

van de Cel voor een centralisatie

van expertise en informatie betref-

fende verdwijningen in één on-

derdeel binnen de politieorganisa-

tie. Alle verdwijningszaken wor-

den nu door één dienst bekeken,

in plaats van door de aparte loka-

le politiediensten, waardoor men

eerder overeenkomsten tussen ver-

schillende verdwijningszaken zal

opmerken;

ten derde kan er door de centralisa-

tie van de verdwijningszaken snel-

ler en eenvoudiger een beroep wor-

den gedaan op ondersteunende po-

litiediensten, zoals luchtsteun en

hulp van het Disaster Victim Iden-

tification-team;

ten slotte kent het onderzoek naar

verdwijningen nu ook een sterkere
internationaledimensie.
Zo is er in Missing Persons

Noordzee een samenwerkingsver-

band ontstaan tussen de landen

rond de Noordzee, om zo bijvoor-

beeld eenvoudiger te kunnen sa-

menwerken bij vermisten op zee.

Verder wordt er ook informatie be-

schikbaar gesteld via Interpol, heeft

de Cel zijn expertise al gedeeld met

politiediensten in onder andere Ne-

derland, Frankrijk, Ierland, Grie-

kenland en Hongarije en is er regel-

matig contact met verbindingsoffi-

cieren in alle lidstaten van de Euro-

peseUnie.

De internationale samenwerking

via Interpol en de Europese Unie

moet nog verder versterkt worden.

De Cel maakt regelmatig een dossier

op voor Interpol, maar dit wordt

door andere landen doorgaans niet

opgepikt. Hierdoor is het moge-

lijk dat in België als vermist ge-

registreerde personen ongeïdentifi-

ceerd zijn begraven in Italië. Een

mogelijke oplossing zou kunnen

zijn dat elke EU-lidstaat een Cel

Vermiste Personen opricht, waar-

door een samenwerking wordt ver-

gemakkelijkt.

Le modèle Belge wordt in Europa

geprezen, maar concreet is er tot op

hedennietsmeegedaan.

In 2007 was de Cel onderwerp van

de film Vermist en de televisieserie

dieeropvolgde.

In 2010 bracht het hoofd van de Cel,

Alain Remue, naar aanleiding van

het vijftienjarig bestaan van de Cel

het boek ‘Zeg nooit nooit’ uit. Dit

is een bundeling van verhalen van

de leden van de cel en getuigenissen

van ouders van vermiste kinderen.

Alain Remue, hoofd van de Cel

sinds de oprichting in 1995, werd

in 2005 beloond met de Vergeet-me-
niet Award. Remue kreeg de prijs –

in het leven geroepen door het pro-

gramma TROS Vermist – "omdat hij

zich als hoofd van de Cel Vermis-

te Personen van de Belgische Fede-

rale Politie buitengewoon verdien-

stelijk heeft gemaakt voor de opspo-

ringvanvermistekinderen.

Remue staat bekend als een gedre-

ven speurder, die dag en nacht in

touw is om de verdwenen of ont-

voerde personen terug te vinden"

en men beschrijft zijn rol binnen

de Cel als "een coördinerende, stu-

rende, maar bovenal inspirerende
rol".
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