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Donderdag 19 augustus 2021 maak-

ten negen leden van OKRA Sint

Franciscus een mooie fietstocht

doorheen het Brabantse landschap.

Zoals gewoonlijk verzamelden we

om9.30uuraandeparochiezaal.

Het eerste mooie landschap dat we

zagenwasdeabdij van Park.

Langs de Duivelsweg bereikten we

Boom in de vlakte rond "de Torenvalk" in Oud-Heverlee

Zoals gewoonlijk verzamelden we aan de

parochiezaal.

de Meerdaalboslaan om spoedig de

weg in te slaan naar Heverleebos.

We fietsten voorbij het klooster

van Vaalbeek en daarna namen

we een korte pauze aan "Onthaal-

poort de Torenvalk”, een prach-

tige plek die door de Vrienden van

Heverleebos ingericht is als plaats

om te spelen, te picknicken of ge-

woon wat te genieten van de mooie

natuur, vooral van de indrukwek-

kendebomen.

Vervolgens reden we nog door het

Mollendaalbos, even mooi, maar

tochandersdanHeverleebos.

Na het bos konden we nog genie-

ten van het open landschap waar

de landbouwers nog volop hun

vruchten kunnen oogsten. Zo kwa-

men we in Bierbeek, een rustig

dorp, zo rustig dat de horeca nog

gesloten was en we dus naar onze

laatste halte fietsten aan de molen

van de Abdij van Park.

In de zomermaanden houden we

elkemaanddergelijkefietstocht.

Alle OKRA-leden zijn uitgenodigd

ommeetefietsen!

Jef Snaet & Guy Saenen

De twee foto's hierboven: de rustplaats: "Bierbeekse Poort" in het Meerdaalwoud

OKRA-SF nog eens op fietstocht
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ont-

moetingdag WCCM België

18 september 2021

WCCM België - Wij nodigen je heel

graag uit voor onze jaarlijkse ont-

moetingsdag op

18 september 2021.

Abdij Roosenberg te Waasmunster

Iedereen is welkom!

Breng iemand mee die wil kennis-

maken met Christelijke meditatie.

Programma:

09.30 u. – Ontvangst en koffie

10.00 u. – Welkom door José Pype

10.15 u. – Samen mediteren

11.00 u. – Getuigenis van een medi-

teerder

11.15 u. – Koffiepauze

11.30 u. – Elkaar ontmoeten in

groepjes

12.30 u. – Eten (soep + een keuze aan

broodjes)

14.00 u. – Gastspreker (wordt later

nog meegedeeld)

15.00 u. – Gesprekswandeling

15.45 u. – Koffie + wafelverkoop

16.00 u. – Vraagstelling

16.30 u. – Samen mediteren

17.00 u. – Einde

Inschrijven

Contactpersoon Hilde Vrancken

Tel. 0494-61 97 17

vranckenhilde@gmail.com

https://www.christmed.be:18-sept--

ontmoetingsdag.html

Bijdrage in de onkosten : 30 euro

(ter plaatse te betalen – prijs mag

geen probleem vormen om deel te

nemen)

Christelijke Meditatie België

Zodiakstraat 9 – 2500 Lier – België

Meditatie Ontmoetingsdag

VAN ALLEEN-ZIJN NAAR

EENHEID

Meditatie is een duik in de innerlijke rust

die op de bodem van ons hart in ons ver-

borgen ligt. De uitdrukking ‘tot rust ko-

men’ betekent immers dat de rust er al is,

dat we hem niet eerst moeten fabriceren.

Hij bevindt zich in ons als een ruimte

waar wij naartoe mogen gaan.

Meditatie is de weg waarlangs we naar de

innerlijke plek van rust komen.

Uit “Innerlijke rust – Hoe kom ik

in harmonie met mezelf” Anselm

Grün

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 om 20 u.

Afhankelijk van de beschikbaarheid

zal de bijeenkomst doorgaan in de

grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand september: maandag 13 en 27

Maand oktober: maandag 11 en 25

Maand november: maandag 8 en 22

Maand december: maandag 6 en 20

MEDITATIEGROEP DON

BOSCO

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 11 september

Familieviering 1ste com 2020

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Rony Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Communiekanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel/piano: Anna Rusakova

Zondag 12 september

Startviering werkjaar – 83-jarig

bestaan kerk

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 19 september

Familieviering 1ste com 2021

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Communiekanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 september

24ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: Caroline Van Auden-

hoven

Assistent: Hilde Pex

Homilie: Caroline Van Audenho-

ven

Beelden : Hubert Gorissen

Zondag 19 september

25ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 12 september – 10.30 u.

Lector: Ria Ooms

Zondag 26 september – 10.30 u.

Lector: Agnes De Prins

Zondag 10 oktober – 10.30 u.

Lector: Annie van Avermaet

Zondag 24 oktober – 10.30 u.

Lector: Bernard Deprez

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.

VIERINGEN

Het was onze maandelijkse doop-

zondag van de federatie, ditmaal in

de Sint-Pieterskerk te Bertem. De

tweede doopviering was net begon-

nen toen een man met twee jong-

volwassenen via de middelste gang

naar voor kwam. “Wij zijn toeris-

ten. Mogen wij erbij komen zit-

ten?” “Natuurlijk!,” antwoordde ik

onmiddellijk. Ik bevredigde mijn

nieuwsgierigheid. “Komen jullie

van ver?” “Oud-Heverlee.” De man

ging met zijn kinderen – zo bleek

later – zitten en volgden met veel

aandacht de doopviering. Redenen

te over om een gesprekje na de doop-

viering aan te knopen. In Oud-He-

verlee wonen en zich in Bertem

toerist noemen. Blijkbaar moeten

we voor ‘staycation’ niet ver lopen.

Onder onze neus ligt zoveel moois.

Zijn tongval deed een buitenlandse

afkomst verraden. Zo was het ook.

Ze hadden terwijl ik de doopfami-

lie uitzwaaide, al een bijzonder pa-

rel in onze kerk ontdekt: het Ro-

maanse Mariabeeld. Tijd voor een

kennismaking. “Ik ben Nicholas

Whyte en dit is mijn zoon Fergal

(21) en dochter Ursula (18). We wo-

nen inderdaad in Oud-Heverlee.”

Alle drie zitten ze nog half ver-

stopt achter hun mondmasker. Ur-

sula draagt een koptelefoon om niet

te veel prikkels tegelijkertijd op te

doen, maar kijkt toch nieuwsgierig

rond.

“Maar niet van hier afkomstig?!”

Nicholas vervolgde in een meer dan

keurig Nederlands. “Neen, ik ben

Ier, geboren in Belfast. Ik woon-

de als jongere een jaar lang in Ne-

derland. Hier leerde ik de taal. Nu

woon ik al tweeëntwintig jaar sa-

men met Anne, mijn echtgenote, in

België. Het werk bracht mij hier.

Onze drie kinderen groeiden hier

op.” Dat werk bleek heel veelzijdig

Pluskamp 2021 in Overijse (c) Deken

Patrick

te zijn. Hij kwam als politiek ana-

list en verkiezingsexpert in Europa

terecht en werkte geruime tijd voor

het CEPS, een denktank met be-

trekking tot Europese politiek. Nu

werkt hij al zeven jaar voor APCO

als adviseur voor bedrijven, over-

heden en andere organisaties wan-

neer het over Europese aangelegen-

heden gaat.

“En wat brengt iemand die hier

in Oud-Heverlee woont naar Ber-

tem?”

“Je moet weten dat ik een ‘lapse-

d’ mediavalist ben. Dat is altijd een

grapje van mij. Ik studeerde mid-

deleeuwse geschiedenis, maar deed

er later niets mee. ‘Lapsed’ wil zeg-

gen ‘uitgetreden’ zoals je uit een

partij of kerkgenootschap treedt. De

interesse voor het verleden is ech-

ter gebleven. Elke dag rijd ik naar

mijn werk in Brussel via Bertem.

Nu hoorde ik dat deze gemeente

twee kerken verstopt die duizend

jaar oud zijn.”

Nicholas had zijn huiswerk goed

gemaakt. Via internet was hij naar

meer info op zoek gegaan. Hij

had de voorzitster van de kerkfa-

briek van Leefdaal gecontacteerd en

had gevraagd of de Sint-Veronaka-

pel kon bezocht worden. Lieve had

zich als gids aangeboden en had

hen al die zondag een kleine rond-

leiding gegeven. De kapel was net

open toen een ander koppel ver-

scheen. Ze maakten graag de rond-

leiding mee. En dan naar Bertem,

want daar was de kerk open voor de

doopvieringen.

Nicholas was in de wolken. “Twee

kerken die allebei duizend jaar oud

zijn en die nog altijd gebruikt wor-

den voor het doel waarvoor ze ge-

bouwd worden. Haast op loopaf-

stand. Dat is toch uniek. De twee

oudste gebouwen van mijn geboor-

testad zijn twee herbergen: ‘The

McHugh’s bar’ en ‘The Dirty Oni-

on’. En die zijn beiden maar drie-

honderd jaar oud. Maar er kan nog

altijd stevig op los gedronken wor-

den.”

From the heart of Europe

Drie dagen later kreeg ik net als Lie-

ve al een mailtje van Nicholas. Hij

dankte ons beiden voor de gastvrij-

heid en de uitleg. De mail bevatte

ook een link naar zijn blog “Vanuit

het hart van Europa.” Hier had hij

een verslag van zijn bezoek netjes

uitgeschreven en begeleid van een

twintigtal foto’s van zijn bezoek

aan de Sint-Veronakapel, de deelna-

me aan de doopviering en zijn be-

zoek aan de Sint-Pieterskerk. Welis-

waar alles in het Engels, zijn moe-

dertaal. Hier mochten wij nog meer

indrukken lezen, die het anekdoti-

sche overschrijden. Zo viel het Ni-

cholas op dat naast Maria Damiaan

zo aanwezig was in beide kerken.

Hij moest zijn lezers dan ook ver-

tellen over deze ‘local boy’ die grote

dingen voor de melaatsen heeft ge-

daan. Of hij vertelde welk een voor-

recht dit was om deze kerken te be-

zoeken op de eerste dag dat zij sinds

maanden weer helemaal open kon-

den gaan voor vieringen met gelo-

vigen. De kers op de taart was een

doopviering waarbij drie kinderen,

net zoals het in deze kerk al meer

dan duizend jaar gebeurt, door het

doopsel verwelkomd worden in de

geloofsgemeenschap. Meer symbo-

lisch kon het niet.

Pleidooi voor open kerken

Laat dit dus maar een pleidooi zijn

voor meer open kerken. Wat zijn we

ermee dat kerken hun schatten ach-

ter gesloten deuren bewaren? Een

open kerk is een kans om ons chris-

telijk verhaal te laten spreken in ste-

nen, beelden, maar vooral levende

mensen. Een open kerk is een kans

om stilte te laten spreken of het ge-

sprek met God aan te gaan. Een open

kerk is een kans om de wereld te be-

groeten en hem te omarmen.

Het is dan ook een zegen dat je

de Sint-Pieterskerk te Bertem, een

van de oudste kerken van ons land

op zondag kan bezoeken, ’s mor-

gens voor de viering om 9.30 uur

en ’s namiddags tussen 14 uur en

17 uur. Dit laatste tussen Pinksteren

en eind september. De Sint-Verona-

kapel is enkel op afspraak te bezich-

tigen.

Dank Nicholas, dat je ons weer

deed beseffen hoe uniek deze ker-

ken zijn.

deken Patrick Maervoet

TOERIST IN EIGEN LAND
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Ecowerf, de stad Leuven en Kring-

winkel Vites zijn gestart met een

proefproject om harde plastics zelf

te sorteren om ze te recycleren. Ze

willen testen of ze lokaal verwerkt

kunnenworden.

Duizend ton. Zoveel plastic wordt

er jaarlijkse ingezameld op de 23

containerparken van Ecowerf in

Vlaams-Brabant.

Daarbij zitten o.a. pvc-buizen, verf-

potten, tuinstoelen, bloempotten,

emmers, rolluiken en speelgoed.

Normaal gaan die vanuit Leuven

richting afvalverwerking VanWer-

ven in Nederland, waar ze uitgesor-

teerd worden voor recyclage of ver-

branding.

De partners willen echter onder-

zoeken of er met de recycleerbare

plastics lokaal iets gedaan kan wor-

den.

“We starten een proefproject, en

gaan vier maandagen handmatig al

een eerste sortering doen op onze

eigen site”, zegt ondervoorzitter

Wouter Florizoone van Ecowerf,

“We willen graag een lokaal recy-

clageproces uit de startblokken krij-

gen, maar daarvoor moeten we we-

ten hoeveel recycleerbaar plastic we

eruit zouden krijgen, en of we daar

dan lokale afnemers voor zouden

kunnenvinden.“

In de blakende zon werd maan-

dag daarom urenlang een berg van

enkele containers afval doorzocht.

Niet alle plastic is recycleerbaar,

maar er werd gewerkt op basis van

foto’seneenscanner.

“In een volgende fase zal dan ge-

keken worden of de gesorteerde

plastics na reiniging en vermaling

lokaal verwerkt kunnen worden

tot nieuwe producten, bijvoorbeeld

met een 3D-printer”, zegt schepen

van afvalbeleid Thomas Van Op-

pens, “Wie weet zitten we ooit in

de Leuvense parken op 3D-geprin-

te banken van gerecycleerd Leuvens

afval.“

(hsh) Krant Het Nieuwsblad – 15 juni

2021

Schepen economie Lalynn Wadere:

“We vinden de samenwerking tus-

sen de reguliere en sociale econo-

mie bedrijven heel belangrijk. Vol-

gende maanden zullen we ook be-

kijken of we verder kunnen stimu-

leren en faciliteren door dit project

als voorbeeld naar voor te schuiven.

Stad Leuven ondersteunt het pro-

ject met een toelage van 12.350 euro.

“

De resultaten van het project zijn

voorzienvooreind2021.

WebsiteEcowerf–25augustus2021.

Harde plastics recycleren en verwerken
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Don Bosco - Zondagsviering 15 au-

gustus2021

Welkomstwoordenkruisteken

Goedemorgen allemaal, welkom

rond deze tafel, bij dit licht; waar

we ook vandaag weer ons hart en

ons hele zijn proberen open te stel-

len voor datgene wat ons ten diepste

drijft en dit in de naamvande Vader

endeZoonendeHeiligeGeest.

Inleiding

Vandaag is het volgens de tra-

ditionele kalender van het litur-

gisch jaar Maria Hemelvaart of iets

plechtiger: Onze-Lieve-Vrouw-He-

melvaart.

Zeker in deKempen een dagwaarop

moeders in de bloemen worden ge-

zet.

Wij wilden graag niet alleen de

moeders,maar gewoon alle gelovige

mensen, vrouwen en mannen, in

de kijker zetten.We vonden bij Ma-

ria,eeninspiratie

zowelvoorhet levenzoalshet is

als voor het leven zoals het zou

moetenzijn.

Die gedachten aan het leven zoals

het zou moeten zijn en soms al een

beetje is, zingen we uit in het ope-

ningslied,waarin er sprake is van

een God die werkzaam én merk-

zaamis

indeveranderingtengoede;

endittemiddenvandemensen:

Het Klein Magnificat of Grote goed-

heid,Godbenjij.

Grote goedheid, God ben jij, midden on-

der mensen,want je maakt de armen vrij

en vervult hun wensen. Langzaam, zeker

komt jouw tijd, alle wegen omgeleid: wie

vooraan wou staan, zal dan achter gaan

en voortaan bovenaan zal de arme leven

endetoonaangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal van de al-

lerminsten. Dood zal zijn de koopmans-

taal van profijt en winsten. Langzaam,

zeker komt jouw tijd, alle wegen omge-

leid: wie vooraan wou staan, zal dan ach-

ter gaan en voortaan bovenaan zal de

armelevenendetoonaangeven!

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij ver-

der komen tot de aarde met geluk vol be-

gint te stromen. Langzaam, zeker komt

jouw tijd, alle wegen omgeleid: wie voor-

aan wou staan zal dan achter gaan en

voortaan bovenaan zal de arme leven en

detoonaangeven!

In deze viering nemen we jullie

mee doorheen een aantal fragmen-

tenwaarin Maria aan bod komt.En

we willen haar bekijken zoals “een”

mens, of “een” “gelovige” mens,-

die moet leren omgaan met het

onverwachte,het willen raad ge-

ven maar niet kunnen of niet mo-

gen,verwachtingen koesteren en la-

ten varen,omgaan met falen,om-

gaan met verlies,verdriet en on-

macht.

Maar evengoed verwijlen in de

vreugde,troost vinden en troost ge-

venen heel vaak wachten, kijken,

luisterenenwachten.

Dit wachten is geen passieve hou-

ding, want ze is gekeerd naar de ver-

lossing en vaak is het “een wach-

ten terwijl”, de vaat doen, de tuin

doen, de boodschappen doen,en in-

wendig wachten of is VERwachten

eenbeterwoord?

Duiding

Maria is een contrastfiguur die zeer

tegenstrijdige gevoelens en reacties

oproept:haar nederigheid contras-

teert met de huidige reflex tot zelf-

ontplooiing,haar gehoorzaamheid

contrasteert met de neiging tot zelf-

bevestiging,

haar dienstbaarheid met het verlan-

gennaarsuperioriteit,

haar maagdelijkheid met de banali-

sering van tederheid en seksuele in-

timiteit,

haar openheid voor het onbekende

botst met ons verlangen naar zeker-

heid

en behoud van wat we hebben en

watwekennen.

Betekenen deze spanningen dat de

figuur van Maria vandaag geen

betekenis meer kan hebben? Of

kan haar averechtse profiel vandaag

juist tedenkengeven?

Enzoja,opwelkewijze?

Als je de evangelies er op naslaat,

dan zie je dat Maria er bitter weinig

in voor komt.Veel minder dan je

zou denken als je kijkt naar de rijke

tradtie die rond haar bestaat van ge-

beden, liederen, beelden, plaatsen

enpersoonsnamen.

Zo staat ze prominent op de Cal-

varie-afbeelding terwijl we die mel-

ding enkel bij Johannes vinden.

Daar vinden we ook het verhaal van

de bruiloft van Kanaan waarbij Ma-

ria Jezus lijkt aan te porren om iets

tedoenaanhetwijntekort.

Ze wordt afgewezen, terzijde gezet,

althanszolijkthet.

Het Calvarieverhaal: “Moeder, zie

daar uw zoon, zoon, zie daar uw

moeder,” brengt balsem op de ziel.

En die ziel, of het hart van Maria,

wordt een aantal keren vermeld in

hetLucasevangelie.

En vooral dat wil ik toelichten.

Twee keer, een keer bij de geboor-

te en een keer bij het verhaal van de

twaalfjarige Jezus in de tempel, krij-

gen we de vermelding, dat Maria de

woorden aanhoorde en bewaarde in

haarhart. (Lc2,19enLc2,51)

Wat verderop bij de parabel van het

zaadlezenweeentoelichting:

“Het zaad in de goede aarde zijn

zij, die het woord dat zij hoorden

in een goed en edel hart bewaren

en vrucht voortbrengen door hun

standvastigheid.” (Lc.)

In een homilie voor een Mariavie-

ring zei paus Franciscus dat het

typische voor Maria is dat ze op

weg gaat, ze gaat naar de plaats van

het lijden of de vreugde, ze gaat

in ontmoeting met mensen en ze

deelt mee, ze neemt deel zowel aan

de vreugde als aan het lijden. Niet

met grootse, opvallende gebaren en

woorden,maardoorertezijn.

Een oefening in “er zijn” en te

BLIJVEN,ook al kan of vermag je

niet veel,en al is dat soms heel frus-

trerend,

zo wil ik jullie Maria meegeven

vandaag.

Tafelgebed

Gij komt tot ons, gans onver-

wacht,in alle mooie dingen, in

bloemen,in de zonnepracht,in een

lied dat wij zingen,in 't brood dat

opdeze tafel staat,in 'thartdatdank-

baar slaat,in duizend, duizend din-

gen.Gij komt tot ons in 't morgen-

uur,in dauw van nieuwe dingen,in

't kind dat lacht,in licht en vuur,in

't lied dat wij U zingen,in 't woord

dat Gij tot ons spreekt,in 't brood

dat Gij hier met ons breekt,in dui-

zend,duizenddingen.

Gij komt tot ons in heel de dag,in

arbeid aan de dingen,in zorg en

vreugde,pijn en lach,in 't lied dat

wij dan zingen,in liefde ook van

man en vrouw,in vriendschap, vre-

de, en in trouw,in duizend, dui-

zenddingen.

Gij komt tot ons als 't avond is,in 't

sterven van de dingen,in 't afscheid

dat het laatste is,in 't lied datwij niet

zingen.Op 't woord dat Gij spreekt-

hopen wij;uw liefde is ons nabijin

duizendduizenddingen.

Gij komt tot ons ook hier en nu,in

dit brood en dit samenzijn,als teken

van bekommernisom immer onze

tochtgenooten metgezel te zijnin

dit brood en dit samenzijn,opdat

wij ieders tochtgenooten metgezel

zoudenzijn.

Danku!

Aan Herman voor het orgelspel, aan Con-

stance voor het lezen, aan Teejo én Moni-

que voor de bloemen, aan Irène en Hans

voor de logistiek en aan Lieve voor de sa-

menwerking en de coördinatie en uiter-

aard aan jullie allen om hier te komen

meevieren.

Zendingenzegen:

Laten we alvorens het slotlied te

zingen, datgene wat we hier gevierd

hebben bezegelen met een kruis-

teken opdat we het deze week ook

kunnen waarmaken in onze omge-

ving; in de naam van de Vader, de

ZoonendeHeiligeGeest.

Don Bosco: Uit de viering van 15 au-

gustus 2021: Maria, het leven zoals

het is? .

Voorganger: Hermien Den Tandt

Mededelingen

*Volgende viering: 12 september 2021.

*De noden –na de watersnood- in Wal-

loniëblijvenhoog.

Financiële hulp kan ook via Caritas

Vlaanderengebodenworden.

BE 80 7765 9023 3377 ‘Noodhulp

overstroming’

*Naast het parochieblad is er de mo-

gelijkheid om ‘kerknieuws’ te vol-

gen via Kerknet.Je kan inschrijven

op de wekelijkse Nieuwsbrief via

contact@kerk.net

*Vrijdagvoormiddag 24/9 organi-

seert lusvzw.be/ouderen-en-verbinding

een gratis samenkomst in Don Bo-

scocentrum.

Verdere infoeninschrijven:

Elly.vanacoleyen@lusvzw.be

Tel.0474/987253

Of via ons online invulformulier.

Inschrijven liefst voor 14 september

2021.

Lus vzw - Schoolstraat 48 – 9040

Gent

www.lusvzw.be – info@lusvzw.be -

0497/435923

BE0464 49 70 69 – IBAN 8273 7011

7666268

MARIA, HET LEVEN ZOALS HET IS? (Deel 1)

DON BOSCO KESSEL-LO TUS-

SENTIJDSE ZONDAG

LieveNeukermans–22augustus2021

Deze teksten zijn ook terug te vin-

den op de website van ademtocht.be

Waaromvieren?

Omdewegtezien

Omvertrouwenindeweg

Omnietalleentegaan

Om helderheid te vinden die ons

raakt

Om de droom van ‘een nieuwe he-

mel en een nieuwe aarde’ wakker te

houden

Om te horen en te lezen hoe oud en

nieuwdiebijbelsedroomis

Omtelerenwatbevrijdingis

Om schouder aan schouder mekaar

tebemoedigen

Om weer te geloven in die grootste

vanallebeloftes: ‘Ikzalerzijn’.

Dominicus-gemeenschapGent

Hoe verbind je dit met de dagelijkse

zorgen?

Verdriet om een zieke vriend, een

overledenfamilielid,

Stress vanwege geldgebrek, lange

wachttijden,

Gevolgen van de overstroming,

eenzaamheid,…

Ongerustheid over corona, het kli-

maat,oorlogen,

Verzet tegen oneerlijke belastin-

gen,hogewerkdruk,…

Vreugde over zingen, stappen, sa-

menzijn,…

Eenmooiezondaggewenst!

Enwieweet tot volgendweekend in leven-

de lijve?

lieveneukermans@gmaiml.com

Waarom vieren?



Wat is het actualiteitscafé van Filo-

sofenfontein?

Filosofenfontein is een geëngageer-

de gemeenschap rond het Domini-

canenklooster te Heverlee. Met het

actualiteitscafé willen we met ande-

re zinzoekers in dialoog gaan over

actuele maatschappelijke kwesties.

Elke activiteit combineert degelijke

achtergrondinformatie, debat, zin-

geving en de kans om als ‘wakke-

re burger’ haalbare stappen te zet-

ten die bijdragen aan concrete op-

lossingen.

Eenvaccinvooriedereen?

Vlaanderen bereikt een vaccinatie-

graad van 90%. De vaccins worden

gratis aangeboden door de overheid

(uiteraard vroeg of laat betaald met

belastinggeld), wij herwinnen er

onze vrijheid mee, en voor de farma-

bedrijven is het een lucratieve acti-

viteit.Eenwin-winsituatiedus?

Het probleem is dat de farma-sector

geconcentreerd is in rijke landen,

dat de prijzen hoog liggen omwil-

le van patentrechten en monopolie-

posities, en dat de arme meerder-

heid van de wereldbevolking zich

de kosten van een vaccin niet kan

veroorloven. Hoe komen we tot een

win-win situatie voor de ganse we-

reldgemeenschap?

Herman Wouters zal het hebben

over ‘A vaccine for everyone’, een

burger-initiatief dat hijzelf mee op

gang getrokken heeft om het we-

reldwijde Covax programma te hel-

pen spijzen. Prof. Geertrui Van

Overwalle legt de pro’s en contra’s

uit van het andere burgerinitiatief

voor verplichte vrijgave van de pa-

tentenopcovid-vaccins.

Maandag 20-09-2021 om 20 uur in

het Wereldcafé, Helleplein 2, 3000

Leuven. Inschrijvenop

www.wereldcafé.be

Actualiteitscafé

Een vaccin voor iedereen ?

Volgende Hart boven Hard-dag 18

september2021

Elkaar weer in levende lijve ont-

moeten om elkaar te inspireren en

samen plannen te smeden – wat kij-

kenwedaarnaaruit.

Op de laatste Hart boven Harddag

gaven we het startschot voor de

campagne:

‘Er iswelgeld’

Op 18 september schakelen we een

versnelling hoger en zetten samen

demijlpalenuit.

Bikesnotbombs

Kleine Brogel - fietsactie 26 septem-

ber2021

2021 is het jaar waarop kernwapens

illegaal werden. Desondanks inves-

teren de kernwapenstaten nog mil-

jarden dollars aan de vernieuwing

of uitbreiding van hun nucleaire

wapenarsenalen.

Op 26 september, de Internationale

Dag voor de afschaffing van kern-

wapens, zal er ook in Belgiê actie

worden gevoerd aan de militaire ba-

sis inKleineBrogel.

Met ludiek en vredevol protest, wil-

len we samen een duidelijke bood-

schapbrengen:

GeenkernwapensinBelgië!

Werk je graag mee aan acties voor

verandering?

In Gent willen we elkaar in levende lijve

treffen. Iedereen iswelkom!

Fiets en picknick mee in Kleine Brogel.

Info@hartbovenhard.be

Leuven: leuven@hartbovenhard.be

–WebpaginaLeuven

http://hartbovenhard.bebzn

VRIENDELIJKHEID IS

MOEILIJK WEG TE

GEVEN, HET KOMT

BIJNA ALTIJD TERUG

4 FEDERATIE FRANDO

Verslag Molenmeerdaagse - 31 juli –

8aug.2021

De molenmeerdaagse zit er weer op.

We kregen een hele hoop werk ge-

daan met genoeg tijd over voor een

gezondedosis fun!

De grootste klusjes werden gedaan

in onze nieuwe sanitaire voorzie-

ningen in aanbouw. Het plafond

werd namelijk geïsoleerd en van

een laagje gyproc voorzien. Daar-

naast werden de voornaamste elek-

triciteitswerken uitgevoerd (kabels

voor verlichting en stekkers, ver-

plaatsenbrandcentrale, ...).

Vroeger (begin jaren 80) kwam het

kraantjeswater in Het Molenhuis

van een natuurlijke bron op ons

terrein. Ondertussen ligt er uiter-

aard waterleiding en was de aanwe-

zigheid van een bron eerder een on-

bekend weetje geworden. We von-

den het echter tijd om de oude bron

op te waarderen tot een gezellig rus-

tigplekjemeteenbankje.

Zoals elk jaar is er altijd veel te doen

inHetMolenhuis

-Alle grasvelden werden grondig

gezeistengehooid.

-In de bloementuin voor het hoofd-

gebouw is gewied en alles klaar ge-

maaktvoordeherfst.

-De haag is kortgeschoren en alle

trappenvrijgemaakt.

-Er werden enkele bankjes gemaakt

voorophetterrein.

-Het bruggetje over de beek werd

onderhanden genomen zodat het

mindergladzouzijn.

-Er werd een grote berg brandhout

verwerkt.

-De trappen zijn groenvrij gemaakt.

-De dakgoten werden proper ge-

maakt.

-De schouw in het woonhuis is ge-

kuist.

-Alle trapleuningen en bankjes zijn

gesapt.

-De waterput werd proper gemaakt.

-Hetkanaaltje isvrijgemaakt

-Door de overvloedige regenval

voor de meerdaagse was er wel wat

zwerfvuil indebeektevinden.

-Het poetspaleis is opgerommeld en

uitgemest.

Naast dit alles was er natuurlijk ook

genoeg ruimte voor spel en ver-

tier. Er werd brood en pizza gebak-

ken in de pizzaoven, er werden en-

kele wandelingen georganiseerd en

bij valavond gingen we vaak bevers

spotten. Het kabouterdorp van ka-

bouter Floep werd heropgebouwd

door een gemotiveerde piepjonge

delegatie van molenaars en er is ui-

teraard heel wat afgelachen o.a. tij-

dens de "geen handen toegelaten"

…

Komendeactiviteiten

Hou er rekening mee dat door de

maatregelen omtrent corona deze

planningnogkanaanpassen.

Wandelweekendherfst

24-26september2021

Tweedagenlangintenssamen

genieten-geven-nemen-ontdekken-

lachen-helpen-kokkerellen-rusten-

plagen-wandelen,enz.enzoeen

flinkedosisenergieopdoenomde

komendewintermetvoldoende

levenslust tegemoettegaan.

Molenweekendherfst

15–17oktober2021

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, eerder het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats kan

blijven waar iedereen thuis kan ko-

men.

Midweekwandelenherfst

25–29oktober2021

Wil je bewegen en rusten, bijballe-

len en verstillen, uitleven en bat-

terijen opladen, eenvoud zoeken ,

en de rijkdom van de natuur ont-

dekken, dan ben je welkom op de

herfstwandelmidweek.

Molenhuis Bérismenil

Wie het vanzelfsprekende niet van-

zelfsprekend vindt, zal een geluk-

kig mens zijn. Het klinkt als een

wijze, oosterse spreuk, maar ik geef

toe dat ik de uitspraak zojuist zelf

heb bedacht. Hij is op heel wat ter-

reinen van ons leven van toepas-

sing, van de liefde van je kinderen

tot en met het functioneren van je

lichaam.

Tegelijk besef ik haarscherp dat het

onbegonnen werk is om telkens blij

verrast te zijn bij de doodgewoon-

ste dingen. Maar misschien is het

een goed idee om elke week iets an-

ders uit te kiezen dat ik gewoonlijk

als ‘normaal’ beschouw en me dan

te realiseren hoe bijzonder het wel

is.

Daarom is het deze week de beurt

aan de mannen van de vuilniskar.

Elke dinsdag, woensdag en vrij-

dag zetten wij in verschillende frac-

ties ons huisvuil buiten: groenaf-

val en papier, plastic en restafval.

En telkens komen er mannen in

grote ophaalwagens om de zakken

of dozen op onze stoep mee te ne-

men en weg te brengen. Het is een

luxe om in een land te leven waar

het vuilnis trouw wordt opgehaald.

Waar het bovendien netjes gesor-

teerd en gerecycleerd wordt. Mijn

leven zou binnen de kortste keren

letterlijk een puinhoop zijn als ik

met mijn afval nergens naartoe kon

of er zelf halfslachtige oplossingen

voormoestbedenken.

Als ik buiten ademennet te laatmet

mijn zak vol oud papier achter de

vuilniskar ren, is er altijd wel een

kerel die hem lachend van me over-

neemt en in de wagen gooit. In re-

gen of zonneschijn, bij hitte of bar-

re kou, nooit geven de mannen ver-

stek. En als ze al eens per ongeluk

een zak over het hoofd zien, komt

er een dag later een vrachtwagentje

van de stad om die alsnog op te pik-

ken.

Die volgehouden inspanning,

week na week en jaar na jaar, zorgt

er mee voor dat onze buurt en onze

stad er netjes en gezellig uitziet. Dat

onze buurtzithoek geen verzamel-

plek van afval is, maar een uitnodi-

gende ontmoetingsplek. En dat al-

lemaal dankzij de mannen van de

vuilniskar. Laten we hen voortaan

dankbaar groeten als ze passeren. Ze

zijnhetmeerdanwaard!

Kolet Janssen (https://www.kolet-

janssen.be/blog/de-mannen-van-de-vuil-

niskar/)

gepubliceerdop29 juni2021

De mannen van de vuilniskar

Het goede is geen abstracte werke-

lijkheid die voor het grijpen ligt

in het verleden, het heden of de

toekomst, maar groeit doorheen de

geschiedenis als voortdurend effect

van het menselijk handelen in de

wereld.

Hetgoedegroeit indemate

datdemenshetbewerkt.

Deckers

Kalenderblaadje
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