
Je vindt nogal wat in je post te-

genwoordig. Behalve de brieven en

rekeningen krijg ik ook geregeld

aanbiedingen die mijn geluk alleen

maar kunnen vergroten. Soms zit

er zelfs een heuse sleutel bij, van

een auto of een deur, die natuurlijk

nergens op past. Maar toch, ik zal

er beter van worden, op voorwaar-

de dat. Ik vermoed dat iedereen der-

gelijke ‘geschenken’ in de brieven-

bus vindt. Iedereen had toch al lang

gelukkigmoetenzijn.

Ik wens het je oprecht, veel geluk –

met de lotto, in het verkeer en met

de kinderen en de mensen met wie

je samenleeft. Want een ongeluk is

gauw gebeurd. En komt nooit al-

leen,naarverluidt.

Met geluk is dat ook zo, maar het

komt veel zachter binnen, zonder

dat je het voelt of weet. Ongeluk

doetaltijdeenbeetjepijn.

Bij geluk en ongeluk geldt dezelfde

wetmatigheid: het komt altijd van

buiten,nietvanjezelf.

En toch is alles wat we doen en ook

alles wat we laten, bedoeld om ge-

lukkig te worden. Sommige men-

sen worden daar zelfs ontzettend

moe van. Want hoe meer moeite

ze doen, hoe minder het lukt. Ze

worden er zo doodongelukkig van.

Omdat ze het zelf willen maken,

terwijl het altijd, altijd van bui-

ten komt. Gebeurtenissen, weers-

omstandigheden en vooral de men-

sen rondom je komen zomaar je le-

ven binnenvallen en bepalen hoe jij

je voelt. Het is dan ook logisch dat

we een selectie maken: dit mag niet

binnen, dat wel, een glimlach mag

welbinnen,pijnniet.

Want elkeen krijgt zijn deel, van de

goeie zowel als van de slechte din-

gen. Daar kunnen we niet veel aan

doen, behalve één ding. Met open

handen ontvangen, is makkelijker

danmetkrampachtige.

Een open hart dwingt en wringt

niet,maarwerkt opde lange termijn

verrijkend. Het is zoals met luiste-

ren: vaak gaat dat selectief te werk,

wehorenwatwegraaghoren.

Wie echt luistert, hoort meer dan er

gezegd wordt. Want de ander geeft

zich aan jou. Om het iets eenvoudi-

ger te zeggen: de sleutel van het ge-

luk zit vaak in de achterzak van je

medemens.

Hedwig Van Peteghem

Dit cursiefje werd geplukt uit “Opkikker-

tjes” (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het

boek is inmiddels uitverkocht bij de uit-

gever.

OPKIKKERTJES - SLEUTEL

Nuhetkouderwordt

enhet lichtverzwakt,

biddenwijdatwijwarmtegeven

enwarmteontvangen

endatonsnooitmagontbreken

het licht van vriendschap en liefde

waarinwijelkaarherkennen.

Nudeavondenlangerworden,

bidden wij dat wij de tijd gebruiken

omtotonszelf tekomen,

anderenteontmoeten

entenaderentotGod.

Nu het jaar naar de winter keert,

biddenwijomdankbaarheid

voor alle vruchten van onze herfst

endatwijafscheidlerennemen.

God,

tussen licht en donker

verloopt ons leven.

Neem ons op in uw stilte

en verblijd ons

met uw vriendelijk licht,

Jezus, onze Heer.

FransCromphout.

Nu het kouder wordt...

Al heel lang vertelt men in Betle-

hem over een vierde koning. Net als

de drie anderenwilde hij ookdepas-

geborenKoningbezoeken.

Maar onderweg deden zoveel arme

mensen een beroep op hem, dat hij

ook zijn geschenken voor de pasge-

boreneweggaf.

Uiteindelijk durfde hij niet meer

naar de pasgeboren Koning te gaan.

Maria zag hem in de verte aanko-

men.

Toen ze hem zag twijfelen, wenkte

ze. Hij kwam naar haar toe en zei:

‘Ik wilde het Kind bezoeken, maar

ik heb niets meer om Het te geven.’

En hij vertelde wat hem onderweg

wasoverkomen.

ToenzeiMaria:

‘Weet je, de geschenken die je aan de

armen hebt gegeven, heb je eigen-

lijkalaanJezusgegeven.’

(Naareenbekendekerstlegende)

(C. LETERME, Een parel voor elke dag,

uitgeverij Averbode, 2007, p. 10)

De vierde koning
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Als kind vond ik het geweldig wan-

neer de deken, de pastoor of de on-

derpastoor thuis op bezoek kwa-

men. Het had iets feestelijks. De bes-

te fles wijn en sigaren kwamen bo-

ven. Bovendien kreeg de graag ge-

ziene gast de beste zetel. Wij, de kin-

deren, schaarden ons allemaal blij

rond hem. En dan maar vertellen...

Onvergetelijke avonden waren dat!

Helaas, dat is verleden tijd. Voor

de priesters die nog een herder-

lijke taak waarmaken, is hun op-

dracht zó ontzettend groot dat zij

zelden tijd vinden voor huisbezoe-

ken. Jammer! Gelukkig bestaat er in

veel parochies nog een goede zie-

kenzorgwerking:

"Samana", waar vrijwilligers oude

en zieke mensen trouw bezoeken.

Naar jaarlijkse gewoonte bezoek ik

drievasteadressen

in januari. Nieuwjaarsbezoeken!

Helaas, ook dat is verleden tijd. Co-

rona dwarsboomt wat ik met ple-

zier doe: mensen ontmoeten, gezel-

lig keuvelen, er zijn. En omdat het

nu niet kan, vertel ik graag, hoe

die bezoeken in normale tijd verlo-

pen...

Margriet, Jeanneke en Madame Pee-

ters. Alle drie wonen ze in hetzelfde

appartementsgebouw. Ik heb ruim

detijdombijelkaantekloppen.

Margriet is tachtig. Het geheugen

laat haar in de steek. Een echte

conversatie is onmogelijk, ze vindt

haar woorden niet. Af en toe stoot

ze eenwoord uit en daar bouwenwe

een gesprek mee op. Margriet is een

“Santei!” klinken we. Dit is óns moment

van samenzijn...

dappere vrouw en tracht zich uit

de slag te trekken. “Portoke op het

nieuwe jaar?”, vraagt ze, terwijl ik

mij neerzet. Ze kent het antwoord

en glimlacht met een zichtbaar in-

wendig pretje. Met grote geste haalt

ze de fles boven en schenkt me een

glas vol. “Santei!” klinken we. Dit

isónsmomentvansamenzijn...

Het bezoek bij Jeanneke, een ver-

diep hoger, kent ook zijn vast stra-

mien. TV kijken en intussen over

alles en nog wat praten. Jeanneke

is zwaarlijvig, haar benen willen

niet meer mee, alles is pijnlijk. Niet-

tegenstaande haar ongemakken be-

houdt zij een vrolijkheid die aan-

stekelijk is. “Maske,” zegt ze, “ge

wet de flès in de frigo ston ên, sjinkt

ons nekiee e Kwêntroke. En in 't

schaproee, up de bouveste plank, lê

sjokolatte wofels. Bevelen die ik elk

huisbezoek tot ons beider vreugd

stipt uitvoer. "Up et nievejoor",

klinken we, "da woëlen gezond en

kluk meige bloëve!” En of we sa-

mengenieten...

“Portoke, Kwêntroke”, denk ik als

ik gelukkig nu twee verdiepen kan

zakken. Het verkleinwoord maakt

voorzeker de drank iets lichter. De

eenzaamheid weegt zwaar voor Ma-

dame Peeters. Sinds de dood van

haar man went ze nimmer aan het

alleen zijn. Haar dagelijkse babbel

mist ze. Het is gezellig knus bij

haar en eenmaal in de zetel, geraak

ik er moeilijk uit. Madame Peeters

vertelt boeiend en komt vaak heel

grappig uit de hoek. “E Pinoke om

het jaar te starten lust ge toch ze-

ker?” Hoe kan ik dit weigeren. E Pi-

noke mei pranille van Leonidas... en

of dat smaakt. Heerlijke bezoeken!

Tegen zes uur stijg ik gelukzalig

de Keizersberg omhoog. Recht naar

huis… en zeg bij mezelf: “Wat is het

tochgoedvangoedtedoen.”

Zo verliep het... ik kijk uit naar de

tijddathetweerkan!

Mia Bertmans

Nieuwjaarsbezoeken
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Een vraag die we elkaar tientallen

keren, met enige bezorgdheid dit

jaar, hebben gesteld. "Hoe gaat het

in Coronatijd?" Aandachtig luis-

terend probeer je in te schatten

hoe zwaar de tijd je vriend treft.

Hoe vereenzaamd of veerkrachtig je

naaste is. Of hoor je haar, langs de

telefoon, stilletjes huilen?

Wat een jaar! Om nooit te verge-

ten. De feestelijke lente wordt ver-

duisterd door Corona. Een wereld-

wijde pandemie schrijft geschiede-

nis voor 2020, omkranst met blau-

we mondkapjes. Eerste lockdown,

tweede golf met nog strengere lock-

down. Kommer en kwel. Verlies

en rouw. Afzondering en eenzaam-

heid. Niemand blijft gespaard van

angst, van onzekerheid. Allen zijn

we kwetsbare mensen geworden.

Hoe gaat het op onze aardbol? Naast

Covid-19 zijn er tal van andere za-

ken waar we ons terecht zorgen

over kunnen maken: een puinhoop

in Beiroet, bosbranden in Austra-

lië en Californië, inhumane en de-

sastreuze toestanden in de vluchte-

lingenkampen van Moria. Landen

die kreunen onder terreur. Chaoti-

sche verkiezingen in Amerika. En

beschamend maar waar... de blijven-

de honger en armoede in de we-

reld. Zo kunnen we verder schrij-

ven, bladzijden vol, met de lijdens-

weg veraf en dichtbij.

Laat ons het blad even omdraaien

en de andere zijde in de zon belich-

ten. Zorg, liefde, troost, nabijheid

streelden ons, als een zachte bal-

sem voor de pijn. Verbondenheid in

goede en kwade dagen...

Witte lakens aan het raam voor de

helden van de zorg.

Hotels in Brugge en Brussel stellen

hun kamers open voor daklozen.

Vrijwilligers uit de Westhoek trek-

ken naar de vluchtelingenkampen

in Duinkerke en wassen haren van

jong en oud.

Leerkrachten die tot een uiterste in-

zet gaan.

Het zware fysische en psychische

werk in woonzorgcentra.

Groots zijn hun daden! In hun

dappere strijd, tijdens de tweede

golf, vloeien tranen van uitput-

ting, moedeloosheid, ellende en

stress.

Het dagelijks applaus is inmid-

dels verstomd, maar duizend licht-

gevende initiatieven krijgen vorm

dankzij "zorg voor licht" en "de

Warmste Week"

Dichter bij huis..."Leuven Helpt"

een platform dat hulpvragen van

Leuvenaars koppelt aan vrijwilli-

gers uit de buurt: "Heb je bood-

schappen of zorg nodig? Is de een-

zaamheid te dragen of komen we

even langs...". Reeds 1000 hulpvra-

gen zijn beantwoord. Een heel con-

crete, warme hulpverlening!

Brieven met nieuws uit de geloofs-

gemeenschap worden rondgedra-

gen. Sterke zondagsvieringen gaan

publiek of lifestream door. Masker-

tjes worden door vrijwilligersge-

maakt en uitgedeeld. Troubadours

en zangers brengen muziek en

zang.

Mensen blijven elkaar steunen.

"Hoe gaat het met jou? Lukt het een

beetje?"

En dan zie je een klein wassen vaas-

je met bloemen voor de deur. Of

dat lekkere suikerbrood op de ven-

sterbank. Een lief briefje in de bus

en een geschilderd tafereeltje in een

omslag. Verse asperges, met zorg

geschild. Dat aanmoedigend tele-

foontje, een verhalend mailtje en

die regelmatige babbel op afstand,

in het Bruulpark. De "kleine goed-

heid", het doet zo'n deugd!

Corona leert ons rusten, verstillen.

Een stilte die ons draagt door deze

moeilijke tijd heen. Corona leert

kleuren en geuren in volle natuur

te zien en te snuiven. De lichtkran-

sen om ons heen! Leert ons ade-

men en naar onze adem te luisteren,

Adem van leven! Er komt plaats vrij

in ons doen en zijn. Zachte waar-

den krijgen een plaats in het jaar

2020. Weldoende wondertjes ver-

schijnen en roepen blije dankbaar-

heid op. "Licht in de duisternis".

2021... een nieuw jaar. Een schrift

met lege bladzijden.

Mogen ze vol geschreven worden

met voorspoed en vrede. Met het

vaste geloof dat er in alle miserie en

droefheid ook hoop en lichtpunten

zijn. Allen kijken we uit naar een

tijd van heil, een tijd van bevrij-

ding. Ik wens het je, uit heel mijn

hart. Het ga je goed!

MiaBertmans

Hoe gaat het?

Vrede is véél meer en gaat veel die-

per dan een politieke keuze of leu-

ze...

Vrede kun je niet kopen of afdwin-

gen, je kunt er alleen in stilte aan

werken in jezelf.

Want vrede is afwezig zijn van

hebzucht, ontgoocheling, afgunst,

angst, twijfel, verdeeldheid, negati-

viteit...

Vrede is soms een beetje naïef zijn

en oude zekerheden durven losla-

ten.

Vrede is vertrouwen in jezelf en in

de anderen, is een positieve inge-

steldheid ondanks alles!

Vrede ontstaat alleen als je bereid

bent om zélf het voorbeeld te geven.

Wees een medewerker aan vrede en

daardoor een bouwer aan dieper le-

vensgeluk voor jezelf en voor ande-

ren.

Maak plaats voor vrede, vrede met

en in je leven,ieder moment, iedere

dag.

(L.H)

VREDE EN GELUK
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Omwille van de Coronamaatrege-

len kunnen we tot nader beslissing

geen vieringen aanbieden.

Van zodra de vieringen terug plaats

mogen vinden zullen wij jullie ver-

wittigen via

de mail en de valve aan de kerk.

Wel zullen wij iedere zondag een

bezinning blijven maken en ver-

spreiden, zoals

we dit reeds in de afgelopen weken

deden.

Ken je iemand die ook een bezin-

ning wil ontvangen dan kan je al-

tijd hun

mailadres achterlaten bij Lieven.-

Dries@telenet.be

De werkgroep liturgie

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge-

re coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tij-

dens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatre-

gelen zijn er op zondag nog geen eredien-

sten.

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de voorziene vierin-

gen, die nu wegvallen, aan de pa-

rochianen.Zondag 24 januari

2021

Zondag 07 februari 2021 – Licht-

mis

Woensdag 17 februari 2021 As-

woensdag met pastorale zone

Zondag 21 februari 2021

Op de website Ademtocht: www.a-

demtocht.be - zijn de teksten ook te-

rug te vinden.

Ook in Linden, Blauwput, Bo-

venlo, Vlierbeek gaan voorlo-

pig geen vieringen door.

VIERINGEN

Er was eens een clown, die niet

meer zo jong was. Hij werd mon-

nik. In de abdij mocht hij werken in

de tuin. Hij was gelukkig.

Maar wanneer de monniken in de

kerk aan het bidden waren, dacht

hij: ‘Wat doe ik hier eigenlijk? Ik

ken geen enkel gebed. Ik ben het

niet waard om monnik te zijn.’

Op een dag, toen de klok luidde

voor het gebed, vluchtte hij naar

een kleine kapel. ‘Ik kan niet samen

met de anderen bidden, maar ik kan

het wel op mijn manier,’ dacht hij.

Hij trok zijn monnikspij uit en

stond wat later in zijn kleurige

clownspak.

En terwijl de monniken zongen,

begon hij met hart en ziel te dansen

voor God.

Een monnik, die hem gevolgd was,

zag alles.

De volgende dag liet de abt de clown

bij zich komen.

Hij knielde voor de abt en zei: ‘Ik

weet dat ik het niet waard ben mon-

nik te zijn. Ik wil uit vrije wil de ab-

dij verlaten.’

Maar de abt boog voor de clown en

zei: ‘Bid voor mij en voor alle mon-

niken. Met je dans heb je God ge-

ëerd met lichaam en ziel. Ik hoop dat

Hij ons die woorden wilt vergeven,

die we uitspreken zonder dat ze uit

ons hart komen.’

naareenFranse legende

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

De biddende clown

In de kleinen klinkt zijn stem,

Hij verschijnt in Betlehem.

Daar weet Hij zijn naam bezongen

in een kleine herdersjongen:

David die geen wapen droeg,

toen hij Goliath versloeg.

Steeds opnieuw begint Hij daar

zijn verwacht genadejaar.

In verdrukten en geringen

wil Hij van zijn toekomst zingen:

Zwakheid zal de sterkte zijn

en een kind mag koning zijn.

In de armen, wijd verspreid,

ligt zijn naam en heiligheid.

Daar is Hij altijd te vinden,

die noemt Hij

'mijn meest beminden'.

Derde Wereld heet het land

aan zijn eigen rechterhand.

Jan Van Opbergen - Uit de viering voor 20

december2020 inDonBosco
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De herfst is voorbij, de winter is al

geruime tijd bezig en toch dringt

het nu pas echt tot me door. Dat

het koud en donker is. Dat de troost

van roestbruine en felgele herfst-

bladeren afgelopen is. Dat de blade-

ren in een onsmakelijke, natte laag

op de grond liggen en alleen een ril-

lend boomskelet hebben achterge-

laten. Dat het nog heel lang duurt

voordat er aan die takken iets zal

verschijnen dat op kleine blaadjes

lijkt. Dat ik nog maanden moet le-

ven met alleen hoop en geloof dat

het ooit warmer en groener wordt.

In februari begin ik al volop te dro-

men van de lente. In maart kan ik

het voorjaar soms al ruiken. Maar

het is een onomstotelijk vaststaand

feit dat de bomen in Vlaanderen pas

in de tweede helft van april echt

groene blaadjes krijgen. Pas dan kan

ik weer dagelijks mijn ogen laven

aan het groen. Tot die tijd is het

overleven.

Kamerplanten kunnen helpen om

het gemis te verzachten. Al hebben

ook die het moeilijker in deze peri-

ode, door de droge lucht en het wei-

nige licht in onze huizen. Tuin-

boeken zijn een alternatief. Of een

reisjenaareenwarmland.

Maar meestal zit er niets anders op

dan ons te warmen aan elkaar. Met

armen die net zo reikhalzen als de

kaletakkenomonsheen.

Kolet Janssen

via https://www.koletjanssen.be/blog/-

de-tijd-van-de-kale-takken/

10 januari 2020

De tijd van kale takken
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Begroetingenopeningswoord

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.

Gezegend de woorden geladen met kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij en al-

les wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam de van eeu-

wige Vader, Zoon en heilige Geest.

In het kader van Welzijnszorg ma-

ken we ook ruimte voor mensen

die geen betaalbare woning vinden.

Onze solidariteit met hen is een te-

kenvanhoop.

We zingen in de uitvoering van

“HervormdekerkZeerijp”

Stem als een zee van mensen om mij, door

mij heen.

Stem van die drenkeling, van dat stuk

wrakhout

dat een mens blijkt als hij mij aankijkt.

Stem die geen naam heeft, nog niet, men-

sen zonder stem.

Stem als een specht die klopt aan mijn ge-

hoorbeen,

woord dat aanhoudt, god die mij vast-

houdt.

Openingsgebed

God, Gij die uw tent wilt opslaan

om onder ons te wonen: open onze

ogen voor de boodschapper van uw

vrede. Hij is het licht van de wereld.

Lichtritusenlichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus,

het licht in ons leven, het licht voor

dewereld.

Vier weken lang zien we uit naar

zijn warm licht voor de meest

kwetsbaren en armen in onze sa-

menleving. Met het aansteken van

de kaarsen drukken we ons verlan-

gen uit dat het solidaire licht van

Welzijnszorg mag groeien, opdat

iedere mens kan thuiskomen in een

goedeenveiligewoning.

Lied Jesus u bent het licht in ons leven.

Laat nimmer toe dat het duister tot mij

spreekt

Jezus, u bent het licht in ons leven.

Open mij voor uw liefde, o Heer !

Advent is de Heer een thuis geven,

een plaats bereiden waar Hij mag

wonen. God zoekt bij mensen on-

derdak. Hij bouwt ons een woning.

Hij wil in levende mensen wonen.

Maken wij, als Maria, ruimte voor

God in ons hart, voor Gods toe-

komstinonsleven?

In het kader van Welzijnszorg ma-

ken we ook ruimte voor mensen

die geen betaalbare woning vinden.

Onze solidariteit met hen is een te-

kenvanhoop.

We zingen “Stem als een zee van men-

sen”

Dat ook ons ja-woord, zichtbaar

mag worden in het werk van onze

handen, in de woorden die wij spre-

ken daartoe steken wij de vierde

kaarsaan.

Eerste lezing: 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16

Een huis voor God - De tekst Dichter bij

de tijd (C. LETERME, Map Bijbel in

1000 seconden, fiche die hoort bij 2 Samu-

el 7,1-5.8b-11.16)

Toen koning David op een dag in

zijn paleis rondliep dacht hij bij

zichzelf: 'Zie eens hoe mooi ik hier

woon. Dat is heel wat mooier dan

de tent waarin de ark staat, die ons

aan God doet denken.' (De ark is een

soort kist, die je overal kunt mee-

dragen en die kan dienen als een

troon. Koning David en alle men-

sen van zijn land, de Israëlieten,

zegden dat de ark de troon van God

zelf was). En David dacht: 'Zou ik er

niet goed aan doen voor de ark ook

een mooi huis, een tempel te bou-

wen?‘

Hij sprak erover met de profeet Na-

tan.Natanzei: 'Dat lijktmeeengoed

idee.' Maar 's nachts kon Natan de

slaap niet vatten. Hij dacht over de

plannen van de koning en bad tot

God. De volgende dag zei Natan tot

David: 'De hele nacht heb ik tot God

gebeden en God heeft me het vol-

gende gezegd: De Israëlieten heb-

ben de ark altijd meegedragen, waar

ze ook gingen. En als ze ter plaatse

bleven, trokken ze een tent op om

er de ark in te zetten. Zo konden ze

voelen dat Ik, hun God bij hen was,

of ze nu rondtrokken of ergens ter

plaatse bleven rusten.' En Natan zei

verder: 'Ik weet niet of het goed is

omeentempeltebouwen.'

David zei toen: 'Maar ik wil dat de

ark net zo'n mooi huis heeft als ik.'

Maar Natan antwoordde: 'Ik denk

niet dat God dat graag wil. God wil

op een eenvoudige wijze bij de men-

sen blijven. Nog het liefst wil hij als

mens onder ons zijn.' Toen zei Da-

vid: 'Dan bouw ik beter geen tempel

voor onze God' En hij ging de tent

binnen waar de ark stond en dank-

te God om al wat hij voor zijn volk

gedaanhad.

Muziek

Luisteren we naar Hildegard von

Bingen: De Sancta Maria Tiziana

Fumagalli

Tweedelezing:Lc. 1,26-38

De engel Gabriël verscheen aan

Marjam. Hij kwam bij haar binnen

ensprak:

Jij hebt genade gevonden bij God.

Zie, jij zult ontvangen in je buik en

jij zult baren een zoon en jij zult

roepen zijn naam 'Jezus'-JHWH be-

vrijdt.

Hij zal groot zijn en zoon van de

Allerhoogstewordengenoemd.

Marjam sprak: Hoe zal dat gaan?

- omdat ik met geen man gemeen-

schapheb.

De engel antwoordde haar en sprak:

Heilige Geest zal over jou komen,

kracht van de Allerhoogste zal jou

overschaduwen.

Daarom ook zal deze verwekte hei-

lig worden genoemd en zoon van

God.

Marjam sprak: Mij geschiede naar

uwwoord.

Woordje

Op de vierde zondag van de advent

ontmoeten wij in de lezingen twee

mensen. Twee belangrijke schakels

in de lange geschiedenis van God

met de mensen. Hun namen: David

en Maria. Zij zijn voor ons als een

spiegel.

Hoe gaan wij naar Kerstmis? Als

DavidofzoalsMaria?

David, de machtige, de koning. Die

zit stevig op zijn troon. Hij heeft

rust gevonden en zich gesetteld in

zijn paleis. En God? Die woont nog

altijd in zijn tent. De tent waarin

God is meegetrokken met de men-

sen, vele lange jaren door goede en

bange tijden. Een tempel zou toch

beter passen bij God, vindt David.

Is zo’n imposant huis wel de plaats

waar God wil wonen? vraagt de pro-

feet Natan zich af. God laat zich im-

mers niet binden in prachtige tem-

pels. In de tent is God dicht bij zijn

mensen, zo is Hij altijd met hen

meegetrokken, daar is God thuis.

Godwenstgeenhuisvansteen.

In de adventskalender van 4 decem-

berlas ikvolgendetekst:

“Hij is niet hier”.... “want God is

bij de mensen”.

Dit hangt tijdens de advent, elk jaar

opnieuw aan de kerkdeur van de

Magdalenakerk in Brugge. Is dit een

grapje? Ja en neen. Ja, want dit past

niet alleen in de decembermaand,

tijdens de advent maar het hele jaar

door. Neen, het is geen grapje “want

Godisbijdemensen”.

Enkele jaren geleden was ik in die

Magdalenakerk in Brugge naar aan-

leiding van het huwelijk van een

neefje. Ik moet zeggen dat het een

hele speciale kerk is; niet volge-

stouwd met stoelen maar een gro-

te open ruimte waar kinderen kun-

nen spelenmetwater ofmet krijt. Er

hangt ook een schommelmidden de

kerk en de bruid en het bruidsmeis-

je zijn daar enkele keren in gaan zit-

ten. Ook de broodmaaltijd was spe-

ciaal rond een grote tafel in het koor

van de kerk en ieder kon een stukje

brood en een glaasje wijn nemen en

een zegewens uitspreken voor het

koppel.eenheelmooiritueel.

Wil je God ruimte geven, geef dan

ruimte en leven aan mensen; daar

zalGodwonen, leven.

Ook in het evangelie komt tot ui-

ting dat God tussen mensen wil ver-

blijven. Voor de menswording van

zijn zoon kiest Hij een eenvoudige

vrouw Maria uit een doorsnee ge-

zin. Die wordt door Hem uitverko-

renomzijnzoonteontvangen.

En de engel komt tot ons, en noemt

ons bij onze naam en zegt: ‘Jij kan

vrede, gerechtigheid en toekomst

brengen in deze wereld. ‘Jij,’ zegt

de engel, ‘kan een einde maken

aan wanhoop, armoede, onrecht,

geweld, schuld en misbruik. Jij kan

verandering brengen en het “ie-

der voor zich” ombuigen in delen

en herverdelen samen met andere

mensen.’

Door ons ‘ja’ krijgt de vraag of we

als David of zoals Maria naar Kerst-

mis gaan een duidelijk antwoord.

Voorbeden

Vernieuw in ons uw liefde voor

de aarde en voor de mensen die

haar bewonen. Doe ons beseffen

hoegrootuwliefdevooronsis.

Vernieuw in ons uw hartstocht

voor gerechtigheid. Doe ons besef-

fen het onnoemelijk onrecht van

armoedeenuitsluiting.

Vernieuw in ons de kracht om we-

gen te zoeken om de aarde en el-

kaar te dienen. Doe ons groeien in

solidariteit voor wie geen toekomst

heeftomvantedromen.

Vernieuw in ons, het begaan zijn

met kwetsbare mensen zonder huis

en thuis, vluchtelingen en ont-

heemden. Doe ons groeien in zorg

voor geborgenheid en veiligheid,

vooreendakbovenhunhoofd.

Slotlied: Huub Oosterhuis B. Huij-

bers

Ergenskomteenkindvandaan

van ver, van buiten, zonder naam.

Ergens moet een mens toch heen,

hijgaatzijneigenwegalleen

Danroepenmensenjij jij jij

woon hier bij ons, woon hier bij

mij,

Hetwater iseenbronvoorjou

De toekomst heeft een woord voor

jou.

Dan vindt een mens zijn eigen

naam:

iemandniemand

iemandniemand

kind van mensen ben jij voortaan.'

Slotbezinning - Voorzichtig (Kris

Gelaude)

Voorzichtig, haast nog breekbaar

verschijntoveralhet licht.

Maar met een kracht die niemand

kent,diehoopontketent,

en de grafstenen van angst en wan-

hoopvooronzeogenopzijrolt.

Uit de viering voor 20 december in Don

Bosco

Opgesteld door Ingrid Wezemael en Majo

Werebrouck

HUIS VAN HOOP

Zaterdagavond 26 december 2020

reden, voor de eerste keer, dertig

tractoren, voorzien van lichtjes en

de nodige kerstmuziek, een par-

cous van iets meer dan 22 kilometer

doorheendegemeenteBierbeek.

Tractor Run in Bierbeek

Burgemeester Johan Verhulst ver-

telt.

‘Het idee om een tractor run te or-

ganiseren, kwam van mijn 16-jarige

zoon Kamiel. Hij had vorige week

deelgenomen aan een tractor run in

Huldenberg met de versierde trac-

tor van zijn opa, samen met dorps-

genootOskarBrants, 18jaar.’

‘We vroegen ons af of we dat ook

niet in Bierbeek konden organise-

ren.’

‘We stippelden een parcous uit

doorheen onze vier deelgemeenten.

Het hele schepencollege schaarde

zich op maandag 21 december ach-

ter dit initiatief, de politie was met-

eenbereidomtebegeleiden.’

Ondanks het slechte weer kwa-

men alle nieuwsgierige bewoners

op straat om het lichtspectakel waar

te nemen. Inwoners konden het ge-

beurenookonlinevolgen.

Het evenement werd gesmaakt bij

deinwoners.

‘Of we dat volgend jaar weer organi-

seren? Dat weten we nog niet. Maar

het kriebelt wel om het volgend jaar

weer te doen. We bekijken het vast

enzeker.’

Uit de tekst van (mdt) in Het Nieuwsblad

van 25 december 2020

GEMEENTE IN KERSTSFEER - Bierbeek



*Lezingen tweede semester 2020-

2021

UDLLDerdeLeeftijdLeuven

Februari2021

09/02/2021: Prof. Patrick Callaerts

Ons brein: hoe hersenen en gedrag

evolueren

16/02/2021:Prof.PeterJones

(Over)leven binnen planetaire

grenzen. De transitie naar recht-

vaardigeduurzaamheid.

23/02/2021:Prof. JelleHaemers

Vrouwenrechten in de geschiede-

nis: het perspectief uit de ‘donkere’

middeleeuwen

02/03/2021: Dr. Joke Wuestenbergs

Misdaaddokter: arts of detective ?

Lezingendigitaal

Op basis van de huidige vooruit-

zichten in verband met de coro-

na-pandemie heeft de universitaire

overheid al laten weten dat UDLL

ook in het tweede semester van dit

cursusjaar de lezingen niet kan la-

ten doorgaan met een publiek van

seniorenindeaulaDeSomer.

De lezingen van het Tweede semes-

ter van cursusjaar 2020-2021zullen

eveneens in digitale vorm aangebo-

den worden, dus via rechtstreekse

streaming op dinsdagnamiddag om

14 uur, vanuit de studio in Meche-

len en achteraf ook te (her)bekijken

viadevideo’svandeopnames.

Het bestuur van UDLL heeft het

cursusgeld voor digitale toegang

tot de lezingen van het tweede se-

mester vastgelegd op 50 euro, wat

een bijdrage van minder dan 4 euro

perlezingbetekent.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

dig voor de 12 geplande lezingen.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB)

Derde Leeftijd Leuven

Een oude vrouw komt bij de dokter

en zegt: Ik heb één hand vol klach-

ten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat

maareenshorenzeidedokter.

De eerste vinger is mijn verloren

man. De tweede zijn mijn lichame-

lijke klachten. De derde vinger, dat

ik zo weinig meer kan doen. De

vierde, dat ik me soms zo eenzaam

voel. De vijfde vinger, dat er om me

heen zoveel bekenden weggevallen

zijn. Dat is inderdaad een hele hand

vol,zegtdedokter.

Maar die andere hand dan? vraagt

hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn ze-

geningen, wilt u die ook horen?

vraagtze.Graag,zegtdearts.

De eerste vinger, dat ik elke dag

voldoende te eten heb. De tweede,

dat mijn huisje in de winter lekker

warm is. De derde, dat er mensen

om mij heen zijn die me helpen. De

vierde, dat ik de laatste tijd gespaard

ben van nog meer ziekten en pijn.

De vijfde vinger, dat ik voldoende

geld heb om mijn rekeningen te be-

talen.

De dokter kijkt naar beide handen.

De vrouw kijkt hem aan en zegt:

Hier zijn twee handen die verdriet

hebben gedragen, tranen gedroogd

en wel eens tot vuisten zijn gebald.

Ook twee handen die weten wat le-

venis.

En weet u wat ik nu zo mooi vind,

wat er gebeurt als ik mijn handen

vouw tot een gebed? Neen, zegt de

dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn

handen. Dan gaat mijn hand met

de zegeningen naar mijn hand met

het verdriet. Dan vouw ik de vin-

gers in elkaar en dan komen de

moeilijke dingen tussen de zege-

ningen in. En de zegeningen hou-

den die narigheid in mijn leven te-

gen. Biddend breng ik mijn verdriet

bij God. Daarna tel ik de zegenin-

gen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee

handen heb, ze houden elkaar in

evenwicht. Ze houden mij in even-

wicht en zo is mijn leven ook min-

derzwaar.

De dokter knikt instemmend,

vouwt de vingers van de ene hand

tussen de vingers van zijn andere

hand en blijft verzonken in zijn ei-

gengedachtenzitten.

bron onbekend

Handen

GeertDeKockere-OKRA

In de openheid

van de vlakte

kun je ver

kijken,

wijdse zichten,

veel ruimte,

alle kanten om

uit te gaan.

Je moet er

alleen voor

oppassen dat je

niet steevast op

de vlakte blijft.

4 FEDERATIE FRANDO

In afwachting dat we weer naar theaters

en andere zalen mogen, kunnen we alvast

cultuur opsnuiven in de al geopende mu-

sea.

Sommige tentoonstellingen liepen al

langer, maar worden door de corona-on-

derbreking verlengd.

Respecteer je wel de maatregelen?

Dus online een tijdsblok reserveren, het

uitgestippelde parcours volgen, afstand

houden en een mondmasker dragen.

House of card

In Leuven kan je terecht in Museum M.

Tentoonstelling ‘House of card’ –

ThomasDemand

Waar? M Leuven, Vanderkelen-

straat28,3000Leuven

Telefoon+32(0)16272929

Wanneer? Van 9 oktober 2020, nog

tot18april2021

Toegangsprijs: 12euro

www.mleuven.be

In M Museum loopt een grote solo-

tentoonstelling van de Duitse kun-

stenaarThomasDemand.

Hoewel opgeleid als beeldhouwer

is zijn werk onlosmakelijk verbon-

denmetarchitectuur.

Maar waar architecten van duur-

zaamheid vertrekken, gaat Demand

eerder op zoek naar de grenzen van

het fragiele en het vluchtige. Hij

bouwt levensgrote maquettes met

papier en karton om die vervolgens

te fotograferen. Eens de camera zijn

werkheeft gedaan,wordendepapie-

ren constructies vernietigd. Zo is

het uiteindelijke fotobeeld hun eni-

gebestaansreden.

NieuwsbriefMuseumM

Al het nieuws van Museum M in je

mailbox?

Registreer je : mleuven.be/nl/-

nieuwsbrief

André Grosemans- Waar we naar uitkij-

ken

Krant Het Nieuwsblad van zaterdag 2 en

zondag 3 januari 2021

MUSEUM M

De twee kanten van twintigtwintig

Twintigtwintig heeft me niks ge-

bracht

Mijhoorjenooitzeggen

Dat we samen meer kunnen dan al-

leen

Want als ik even verder kijk, ontdek

ik

Spanning en onrust om mij heen

Elkeweekvoeldeikminder

Verbinding met mensen die me

dierbaarzijn

Ikvoelde

Dat ik vervreemd raakte van de bui-

tenwereld

Enzegmevooralniet

“Erzit ietsmoois iniederedag.”

Wanthoejehetdraaitofkeert

Ikhebdit jaarstilgestaan

Jezultmijnooithorenzeggen:

Twintigtwintig bracht me veel

lichtpuntjes!

Lees het gedicht nu van onder naar

boven.

Auteur van deze tekst: Niet bekend.

BLIK- EN TERUGBLIK

Een van onze dochters is verhuisd

en bij het inrichten van het nieuwe

huis, moest er beslist worden waar

elk meubelstuk zou komen te staan.

Een oud open kastje dat nog van

mijn schoonouders is geweest en

dat haar al achtervolgt doorheen

al haar studentenkoten en latere

woonsten, kreeg een plek in de

gang. ‘Want dat heb je nodig als

je binnenkomst’, bedacht ze. ‘Zo’n

plek om je sleutels op te leggen, je

handschoenen en je mondmasker.’

Een plek om te landen. Want in de

gang van je eigen huis mag je jas

uit, trek je misschien je pantoffels

aan, zet je je boodschappen neer. Je

kunt er letterlijk alles uit je handen

laten vallen. Het is een manier van

thuiskomen. Alle ballast valt weg, je

neemtde‘thuis-modus’aan.

Omgekeerd kan die plek ook die-

nen om dingen op te zetten die je

niet mag vergeten om mee naar bui-

ten te nemen: een brief die op de

postmoet, een boek of tijdschrift dat

je aan iemand wil uitlenen. Klein-

zoon legt er de schatten op die hij

op straat heeft gevonden,: kastan-

jes, steentjes, pluimen, schroeven,

koperen muntjes en af en toe een

knikkerofeenPokemonkaart.

Ik zou willen dat ik in mijn hoofd

ook zo’n landingsplek had, waar-

op ik alles kon leggen wat ik even

kwijt wil, maar nog niet weet waar

ik het precies ga onderbrengen. Al-

les waarover ik nog even verder wil

denken, maar nu niet. Alles wat ik

ergens oppik en niet wil vergeten

en dat dan toch doe. Alles wat me zo

vertrouwd is, dat het me soms ont-

gaat. Dan zou ik af en toe eens op

dat hersenplankje gaan rommelen

en blij zijn met wie en wat ik daar

weertegenkom.

Een landingsplek, niemand kan het

missen.

Kolet Janssen

(https://www.koletjanssen.be/blog/landingsplek/)

–29oktober2020

Een landingsplek
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