
Hoe kijkt paus Franciscus naar de

adventsperiode? We verzamelden

vijfuitspraken.

‘Advent is een uitgelezen periode

om met grotere intensiteit te bid-

den, om aan het spirituele leven de

belangrijke plaats te geven die het

verdient.’ (Paus Franciscus tijdens het

Angelusgebed op 10 december 2017)

‘Maria ondersteunt onze weg naar

Kerstmis. Zij leert ons hoe we in de

adventsperiode moeten leven in af-

wachting van de Heer.’ (Paus Francis-

cus tijdens het Angelusgebed op 8 decem-

ber 2013)

‘De advent nodigt ons uit om

waakzaam te zijn, om verder te

kijken dan onszelf en ons open te

stellen voor de behoefte aan nieu-

we wereld. Het is de behoefte van

veel mensen die worden gekweld

door honger, onrechtvaardigheid

en oorlog. Het is de behoefte van

wie arm, zwak of verlaten is. De

advent is de aangewezen tijd om

onze harten te openen, en om ons

af te vragen hoe en voor wie we ons

openstellen.’ (Paus Franciscus tijdens

het Angelusgebed op 2 december 2018)

‘Advent is een tocht naar Betlehem.

Laten we ons leiden door het licht

van de mens geworden God.’ (Paus

Franciscus op Twitter, 21 december 2013)

‘Dit is een tijd van wachten, van

wachten op Kerstmis. We zijn in

afwachting, dat is duidelijk te zien.

Maar eigenlijk wachten we ons hele

leven. Een gebed is ook een vorm

vanwachten, omdatwewetendatde

Heer zal antwoorden.’ (Paus Franciscus

tijdens een audiëntie op 9 december 2020)

gepubliceerd op www.kerknet.be op 30

november2021
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Ikheblevenendoodgezien.

Ik heb geluk gekend, zorgen en

leed.

Ikleideenrotsenleven.

Ik ben een deel van onze moeder, de

aarde.

Ik heb haar hartenklop in de mijne

De derde zondag is ook de zondag van Welzijnszorg. Het thema van dit jaar: Wonen, een

gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

gevoeld.

Ik heb haar pijn gevoeld en haar

vreugde.

Ikleideenrotsenleven.

IkbeneendeelvanonzeVader,

vanhetgrotegeheim.

Ikhebzijnzorgengevoeld

enzijnwijsheid.

Ikhebzijnschepselengezien,

mijn broeders, de dieren, de vogels,

de sprekende rivieren en winden,

debomen,alleswatopaarde

enalleswatinhetheelal is.

Ikbenverwantmetdesterren.

Ik kan spreken wanneer je tot mij

spreekt.

Ik zal luisteren wanneer jij praat.

Ik kan je helpen als je hulp nodig

hebt.

Maarverwondmijniet,

wantikvoelnetals jij.

Ikhebdekrachtomtegenezen,

maar die zul jij eerst moeten zoe-

ken.

Misschien denk je dat ik maar een

steenben

die daar zwijgend en bewegingloos

opdevochtigegrondligt.

Maardatbenikniet,

ik ben een deel van het leven, ik leef,

ikhelphendiemijeerbiedigen.

Bezinning uit de Franciscusviering van

de 3de zondag van de Advent
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Alleen maar op de stilte letten, de stilte

horen! Tot we in de stilte kunnen wer-
ken, kunnen spreken, tot rust en stilte de

achtergrond zijn geworden waartegen al-
les zich vertoont. Lopen in de stilte, wer-
ken in de stilte, wachten in de stilte, in de

bus, in de rij, bij het boodschappen doen,

bij de dokter, in het lawaai van het ver-
keer.

De stilte heeft helende kracht. Ze is het

enige middel tegen stress. Rust en stilte

doen iets met ons. Er schuilen onvermoe-
de krachten, ordende, helende, harmoni-
serende krachten in. Zegt ons niet de as-
trofysica dat in de lege ruimten van het

universum de sterkste energieën te vinden

zijn?

Uit Meditatief 339

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.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze
groep nu liever ’s avonds laat niet
buiten komen om onze meditatie
bij te wonen, komen we nu ook
sinds begin november samen op
vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al
tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.
03/01 – 17/01 -31/01 -14/02 – 28/02 – 14/03

– 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-
middag:
07/01 – 21 0/1 – 04/02 – 18 /02 – 04/03

18/03 – 01/04-

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Het is de tijd van het jaar dat alle eta-
lages er extra verzorgd uitzien. Elke
winkelier doet zijn best om kerst-
sfeer op te roepen en koopkracht
aan te zwengelen. De ene speelt het
sober met een strak metalen kerst-
boompje, de andere laat zich gaan
in barokke taferelen met vergulde
engelen en veel glitter. Het brengt
me tot de vraag wat ik in mijn eta-
lage zou zetten. Wat verdient een
plek voor het raam in mijn huis,
zodat het zichtbaar wordt voor alle
passanten? Waarmee wil ik ‘uit-
pakken’? Waarmee wil ik mensen
die langskomen verleiden? Welke
boodschap wil ik overbrengen?

Het is geen gemakkelijke vraag.
Voor de ramen van mijn buren
staan vooral kamerplanten, in di-
verse graden van levendigheid. Een
paar straten verderop is er iemand
die lelijke vazen verzamelt en uit-
stalt. Hier en daar plakt er wel-
eens een kindertekening voor het
raam. Soms hangt iemand een affi-
che op van een activiteit van school
of van een vereniging waar hij of zij
bij hoort. In verkiezingstijden dui-
ken er kandidaten van verschillen-
de partijen op. Ook de affiches van
buurtfeestjes mogen bij de meeste
mensen aan het raam.

Elk jaar rond Kerstmis hang ik een
kersttafereel aan het raam. Een ou-
derwetse afbeelding van Jezus in de
kribbe, omringd door Maria en Jo-
zef. Soms zijn er nog een paar enge-
len bij. Kwestie van even duidelijk

te maken waar de oorsprong en de
zin van het kerstgebeuren ligt.
Dit jaar heb ik een adventskalender
voor het raam gehangen. Geen mo-
derne versie met cadeautjes, maar
een afbeelding van een stal. Ach-
ter elk raampje of deurtje zit een fi-
guur verstopt die meedoet met het
kerstverhaal: een herder, een ezel,
een engel enzovoort. Elke dag open
ik een luikje meer voor de men-
sen op straat. Als ik niet bang was
om de gordijnen in brand te steken,
zou ik kaarsjes branden voor het
raam. Elke week eentje meer, tot er
in de week van Kerstmis vier vlam-
metjes branden. Dat zou precies uit-
drukken wat ik wil zeggen: het licht
groeit. Als je goed kijkt, zie je over-
al goede dingen gebeuren. Steeds
meer. Dan kan het weer Kerstmis
worden.
Kolet Janssen (https://www.koletjans-
sen.be/blog/etalage/)

gepubliceerd op 4 december 2019

Etalage

Verleng je abonnement of neem
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Je kan abonneren door €44 te stor-
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SINT-FRANCISCUS

Vrijdag 24 december

“Kerstavond”

16 u. Kerstwake - Familieviering
Voorganger: Zonepastor Rony Tim-
mermans
Assistent: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Anna Rusakova

Zaterdag 25 december

“Kerstdag”

10 u. Eucharistieviering
Intentie voor de familie Mertens-
Heylen, Fenna Huygen en Jef Mer-
tens
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 december

2de kerstdag

10 u. Woord en communieviering
Voorganger: Lieven
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Zaterdag 1 januari

Moeder Gods

10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Rony Timmermans
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 2 januari

Driekoningen Familieviering

10 u. Eucharistieviering - Verzoe-
ningsviering
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Vrijdag 24 december

Kerstavond – Geboorte van de Heer

20 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 25 december

Kerstmis

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 26 december

Geen viering

Zondag 2 januari

Nieuwjaarviering

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.
Vrijdag 24 december 2021

Avondviering Kerstmis (om 22 uur)

Zaterdag 25 december 2021

Kerstdagviering

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.
Ga er zeker eens een kijkje nemen.

De website www.ademtocht.be biedt
volgende nieuwigheden:
*advent en welzijnszorg
*drie adventsmeditaties
*via het beluisteren van podcasts
kom je meer te weten over de nieu-
we bijbelvertaling
*alle vieringen van vorig jaar zijn
gearchiveerd
*vergeet de tussentijdse adempauze
niet
*elke woensdag kan je het nieuw pa-
rochieblad digitaal lezen
Jef Wauters

VIERINGEN

Ik ga naar het Licht

naar de Liefde

naar het Leven

Verlangend naar de ontmoeting
met de eeuwige Liefde is voor altijd
herboren Zuster Maria Sterckx.

Uit Gods hand ontving zij het le-
ven te Retie op 18 mei 1929, deed
geloften voor het leven in de cla-
rissengemeenschap van Kessel-Lo,
en ontwaakte in Zijn Liefde in He-
verlee in WZC Home Vogelzang op

Zuster Maria Sterckx, Claris

4 december 2021, gesterkt door het
ziekensacrament en de liefdevolle
aandacht van zovelen.

Omdat uw en onze gezondheid be-
langrijk zijn in deze coronatijd, be-
sloten we de afscheidsviering te la-
ten doorgaan in de beperkte kring
van de grote familie van zuster Ma-
ria.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2022

Gij hebt, O God,

dit broze bestaan gewild,

hebt boven het nameloze mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar

leven de volle tijd,

geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen dan in uw

hand.

Overlijden in Sint-Franciscus
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HedwigVanPeteghem

Licht kan een geweldige sfeer te-

weegbrengen en zeker met wat

duisternis op de achtergrond. Een

lampje in de hoek van de woonka-

mer, een spot op een kunstwerk of

zelfs gewoon de lichtinval door het

raam openbaart iets nieuws. Zo had-

den we het nog nooit gezien. We

weten sfeervol te spelen met blik-

vangers, zodat het ene meer aan-

dacht krijgt dan het andere. Sommi-

ge zaken laten we liever op de ach-

tergrond, andere mogen volop in de

schijnwerpersstaan.

Schaduw is het gevolg van licht en

niet het tegendeel ervan, ook al voe-

len we het contrast soms wel op

die manier aan. Zoals een kunste-

naar het licht met kleuren laat spe-

len, met felle en donkere tinten,

zo trachten we de sterke ervarin-

gen van elke dag uit de verf te laten

komen. Ook handelaars weten daar

handig op in te spelen: een uitge-

kiende belichting doet mensen naar

hungeldbuidel tasten.

Gelukkig trappen we daar niet altijd

in, want onze portemonnee zou

ook vlug te licht worden. En als

het dan wat donkerder wordt in ons

leven of ons zwart voor de ogen,

dan wachten wij op licht, op hel-

derheid, op iets dat onze dagen op-

wekt en kleur geeft. Een flits kan

al voldoende zijn. Op zo’n moment

zijn we zelfs niet kritisch, zolang

het donker en de drukkende pijn

maar verdwijnt. Of het nu echt of

vals licht is, het maakt niet veel uit,

zolang we maar zien waar we lopen.

Toch weten we uit ervaring dat we

bedrogen kunnen uitkomen en op

een dwaalspoor kunnen raken. Hoe

welkom het straaltje hoop ook was,

het was niet meer dan een dwaal-

licht. En dan vraag ik me af: hoe

kunnen we nu in godsnaam het val-

sevanhetechteonderscheiden?

Advent is waakzaam zijn en filters

inbouwen om niet te lichtgelovig

om te springen met het leven van

anderen en van mezelf. Eén ding

wordt voor mij almaar duidelijker,

ik ben niet de schepper van het

licht. Ten tweede, het komt meestal

uit een hoek waaruit ik het niet had

verwacht. En tot slot, het brengt

vreugde. Dat zijn drie stralen die

door elkaar schieten, zoals in ”De

herderkes lagenbijnachte.”

Zolang je maar trouw de wacht

houdt, oog en oor hebt voor nieuw

leven dat geboren wordt en heil en

reddingbrengt.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt

uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,

2006). Het boek is inmiddels uitverkocht

bijdeuitgever.

DWAALLICHTEN
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DonBoscoparochieKessel-Lo

Tweede zondag vandeAdvent – 5 de-

cember2021

ChrisenHermien

Welkom

We zijn blij jullie te mogen verwel-

komen op de tweede zondag van de

advent, met als thema: ‘De weg naar

vrede leidt langs gerechtigheid’. In

de lezingen gaat het over onze sa-

menleving: kromme wegen recht

maken, hobbelige wegen effenen,

kiezen voor rechtvaardigheid, het

pad vrij maken naar een vredevol-

le wereld voor iedereen. We worden

uitgenodigd om elke mens tot zijn

recht te laten komen. Bidden we sa-

men:

Gegroetengezegend

Gezegend dit uur en het licht

ons gegeven.Gezegend de woorden

geladen met kracht.Gezegend jij,

mens hier naast mijen alles wat ons

bijeen brengt.Gegroet en gezegen-

din naam van de Eeuwige Vader,

ZoonenheiligeGeest.

Lichtritusenlichtlied:

Vandaag ontsteken we de tweede

kaars.

Onze krans dit jaar bestaat uit huis-

jes, huisjes van aarde, stevige huis-

jes,verschillendehuisjes.

Huisjes waar je welkom bent, om

opademtekomen.

Huisjes waar iedereen welkom is

omopademtekomen.

Ze staan symbool voor onze droom,

een droom die ook Gods droom is.

Huizen waarin plaats is voor ieder-

een,

die staan in straten die zo een war-

me buurt worden, waarin mensen

zorg dragen voor elkaar, elkaar her-

bergenenomarmen.

Maar zijn we goed bezig? Dur-

ven wij onze deur openzetten?-

Durven wij aankloppen bij een an-

der? Bij God? Ons laten ‘om-ar-

men’ door Gods vertrouwen, gast-

vrijheid en open-huis-beleid maakt

anderemensenvanons.

We gaan onszelf en mekaar ‘lie-

ver’ zien.Hindernissen die de weg

naar mekaaren naar God bemoei-

lijken, vallen weg.Meer en meer

worden we adventsmensen,men-

sennaarGodshart.

We ontsteken de tweede adventskaars, in-

tussenzingenwe:

Als alles duister is,ontsteek dan een lich-

tend vuurdat nooit meer dooft,een vuur

datnooitmeerdooft.

Openingsgebed: Onnoembare en

nabije God,Uw stem roept ons,Gij

laat ons nooit in de steek.Uw man-

tel van gerechtigheid bedekt ons

helemaal,Gij zijt gekomen om vre-

de te brengen onder de mensen.Uw

licht schijnt in de donkerste nach-

ten,Gij gaat voor ons uit op de weg

naar Gods Rijk. Open onze ogen

om de weg te kunnen ziennaar uw

Rijk van goedheid.Open ons hart

om de hindernissen op deze weg-

samen weg te kunnen werken.Ga

met ons mee, vandaag en alle dagen.

Amen

Filippenzen1,3-6,8-11

Ik dank mijn God altijd wanneer ik

aan u denk,telkens wanneer ik voor

uallenbid.(…)

En ik bid dat uw liefde blijft groeien

door inzicht en fijnzinnigheid,zo-

dat u kunt onderscheiden waar het

opaankomt.

Dan zult u zuiver en onberispelijk

zijn,vol van de vruchten van de ge-

rechtigheid,die u dankt aan Jezus

Christus, tot lof en eer van de Ene.

Lied:ZJ105

God van God en licht van licht aller din-

gen hoeder heeft een menselijk gezicht, al-

lermensenbroeder.

Lezing:Lucas3,1-6

Johannes de Doper verkondigde, in

de omgeving van de Jordaan, dat de

mensen tot inkeer moesten komen:

‘Maak de weg van de Heer ge-

reed,maak recht zijn paden!Iedere

kloof zal worden gedicht,elke berg

en heuvel geslecht,kromme wegen

recht gemaakt,hobbelige wegen ge-

ëffend;en al wat leeft zal zien hoe de

Enereddingbrengt.”

Duiding: Onderscheiden waar het

opaankomt-Chris

Staan jullie ook af en toe eens stil bij

wat echt belangrijk is? Bij wat min-

der belangrijk is? Denk eens aan

drie dingen die jij belangrijk vindt.

‘Moge uw liefde steeds rijker worden aan

inzicht en fijngevoeligheid, om te kun-

nen onderscheiden waar het op aan-

komt’, hoorden we in de Brief van

Paulus aan de Christenen in Filip-

pi.

De voorbije maanden zijn geen ver-

loren tijd geweest, want we hebben

kunnen onderscheiden waar het

echt op aankomt in het leven.Heel

wat onder jullie zullen, bij mijn

vraag naar belangrijke dingen, ge-

zondheid op de eerste plaats gezet

hebben. We weten in deze corona-

tijd meer dan ooit wat gezondheid

betekent.

Voor wie arm is, is het onderscheid

naar wat belangrijk is, groot. Als

ik aan de kassa sta met mijn win-

kelwagentje, schrik ik altijd van de

prijs die ik moet betalen. Soms denk

ik stiekem dat men mij teveel aan-

rekende bij het aanzien van de in-

houdvanhetkarretje.

En toch is er geld genoeg… de hui-

zenprijzen zwieren de pan uit en

binnen enkele dagen is een pand

verkocht. Wonen is een recht, maar

voor wie arm is, blijkt het een gunst

te zijn. Veel te weinig sociale wo-

ningen, gebrek aan betaalbare wo-

ningen. Schaarste betekent concur-

rentie en concurrentie zorgt voor

uitsluitingendiscriminatie.

Bij Lucas horen we vandaag hoe we

onrecht moeten aanpakken: geen

excuses gebruiken om niks hoe-

ven te doen, ons niet in bochten

wringen om eraan te ontsnappen,

niet de andere richting uitkijken

om onrecht niet te moeten zien.Ge-

rechtigheid doen dus! Telkens op-

nieuw! Elk excuus waarachter we

ons verstoppen en elke uitvlucht

die we gebruiken, is als een heuvel

die moet beslecht worden.Lucas be-

schrijft het als een stem die roept

in de woestijn. Is dat zo, leven we

in een sociale woestijn waar niets

meer groeit? Ondanks covid zijn

er veel vrijwillige helden, die zo-

gezegd geen tijd hebben, want al-

tijd is er tijd voor anderen, veel tijd

voor anderen, meer tijd voor ande-

ren. Zij weten met inzicht en fijn-

gevoeligheid te beminnen en kun-

nen onderscheiden waar het op aan-

komt om zich in te zetten voor an-

deren,omonrechttebestrijden.

In het spoor van Johannes, in het

spoor van Jezus gaan we op weg

naar een betere wereld, waar men-

sen soms onverwacht toch een ‘her-

berg’ zijn voor elkaar, een dak van

bescherming bieden, bestemming

vinden, thuis komen, erbij horen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de schepping

gemaakt heeft tot woonplaats voor

demens,

die ons bestemming geeft, ‘een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Ik geloof in Jezus, die geboren is in

een stal, die geen steen had om zijn

hoofd op te laten rusten,die ons op-

roept omniet alleenmaar te dromen

van een betere wereld maar ons aan-

zet om leefbaar wonen voor allen

mogelijktemaken.

Ik geloof in de Geest die in ons

leeft,die ons verbindt, die ons be-

weegt om solidair te zijn met elkaar

enmetkwetsbaremensen.

Ik geloof dat er nog werk genoeg is

om deze wereld bewoonbaar te ma-

ken.

ChrisWillocx

Communie: Wij lopen vooruit op

wat nog niet is,wij spelen in op uw

toekomst, Heer.Langzaam en moei-

zaam,in hoop en vrees,werken wij

uw belofte uit,bouwen wij aan een

stad van vrede,de nieuwe schep-

ping waar Gij ons licht zijt,waar

brood voor allen isMoge dit brood

hiervaneenvoortekenzijn.

Onverwachts kregen we hier even

bezoek van een Spaanse figurant in

Gods droom. De aardige man wist

ons te vertellen dat er geen stoute-

riken zijn in onze gemeenschap en

gaf ons een zakje lekkernijen om

eerlijk te delen na de viering. Dank-

jewel,Sint!

Danku: aan Jos voor de begelei-

ding, Majo voor de zang, Monic

en Chris voor de prachtige advents-

straat, Teejo voor de verwachtings-

volle hyacinten, Lut voor het voor-

lezen, Gie en Irene voor de techni-

sche bijstand…, en aan u allen om

hier ondanks de omstandigheden

tochtekomenmeevieren.

Volgende week: Soep op de stoep voor heel

dentroep.

Zending en zegen: Een huis voor

God om te wonen.Hoe bouw je dat,

waar bouw je dat, wie bouwt dat,

wiezalhetonderhouden?

Bij God thuiskomen. Waar staat

zijn huis? Moet je zacht aanklop-

pen, bonken op de deur, vrijelijk

langs de achterdeur? Of staat de Ene

je al op tewachten in een opendeur?

En hoeveel mensen kunnen er bin-

nen? En moeten we geen wegwij-

zers zetten en langs straten en plei-

nen mensen gaan verzamelen zodat

ze weten waarheen?In de Bijbelse

traditie vormen SAMEN en DOEN

de criteria voor echtheid in de ver-

bindingtussenmensenGod.

Mogen we komende dagen oefenen in

recht doen aan anderen, in solidariteit

met elkaar, veraf en dichtbij. Zegene u

daarbij de menslievende God: Vader, Zoon

enheiligeGeest.Amen.

DE WEG NAAR VREDE LEIDT LANGS GERECHTIGHEID

Je hebt van die hindernissen die

aangeborenzijn,

die vervelend zijn en het soms

moeilijk maken in ‘t leven.Je kan er

waarschijnlijk niet zo heel veel aan

doen.Er mee leren leven, dat zeggen

ze. Er vrede mee hebben, aan ‘t eind.

Er zijn er andere die je jezelf aan

doet. ‘De beste willen zijn’ bijvoor-

beeld; ‘perfect willen zijn’,niet ge-

noeg in eigen kunnen geloven,

bang zijn kortom.Ook voor jezelf

kanjebarmhartigzijn.

En dan zijn er nog de hindernis-

sen die we mekaar aandoen: het

gras voor mekaars voeten maaien,

iemand de zwartepiet toespelen,een

ander met de brokken laten zit-

ten, een kwaad daglicht laten schij-

nen,het laken naar je toetrekken en

eenanderindekouzetten.

Hindernissen dus, heuveltjes …en

soms onoverbrugbare bergen.Men-

sen zien er tegen op.Het leven

wordt een last, te zwaar om dragen.

Leeft ook in jou een droom, dat

het mogelijk moet zijn,ook zon-

der hindernissen, de weg door ‘t

leven voort te gaan?Dat mensen,

- alle mensen - bestemd zijn tot

een rijk en zinvol leven,verschil-

lend, maar toch even waardevol?

Ookjouwdroom?

Laat ons dan de meeste hindernis-

sen slopen, zelfs als dat ten koste

gaat van eigen privileges.Laat ons

hen die in de put zitten of voor

een hoge berg staan,zacht en fijnge-

voelig, maar ook onvoorwaardelijk

steunen.

Als heuvels langzaam zullen slin-

kenen bochtige wegen rechter zul-

len gaan,zal je aan het eind een ho-

rizon zien rijzen,een licht en in dat

lichteendroom,Godsdroom.

En, geloof me, zijn droom lijkt op

dejouwe. (KrisBuckinxmei2021)

Uit de viering van de 2de Advents-

zondaginDonBosco

HINDERNISSEN



Bijzondere cyclus UDLL 2021-2022

GrensoverschrijdendRecht

Omwille van de escalerende situatie

inzake coronabesmettingen heeft

het UDLL-bestuur beslist om de Bij-

zondere Cyclus 2021 – 2022 over

Grensoverschrijdend Recht te an-

nuleren. Wie reeds betaalde, ont-

vangt het betaalde bedrag binnen-

kort terug. Dank voor uw begrip.

Metvriendelijkegroet

Em. Prof. Gerry Kiebooms – coördinator

Bijzondere Cyclus

Em. Prof. Alfons Verbruggen – Voorzitter

Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

Het bestuur van UDLL heeft, ge-

zien de steeds escalerende situatie

inzake coronabesmettingen en ge-

zien het feit dat onze cursisten al-

lemaal senioren zijn (65-95 j), de

groep met het hoogste risico, met

spijt in het hart beslist dat, tot na-

der order, de UDLL-lezingen tot

eind december zullen doorgaan op

het voorziene tijdstip, maar onder

vorm van een webinar dat live ge-

streamdwordt.

Om in te loggen voor de livestrea-

mingkliktuopvolgendelink:

https://livestream.kuleuven.be/?pin=424113

De livestreaming start om 13.40 u

met de mededelingen en vanaf 14

u volgt dan de lezing. U kan uw

vragen voor de spreker per e-mail

sturen naar vragenudll@gmail.-

com.

Omde opname van de lezingen ach-

teraf (vanaf de dag na de lezing) te

bekijken klikt u op volgende link:

http://www.udllezingenap.be.

U geeft de volgende gegevens in:

Gebruikersnaam of e-mailadres -

Wachtwoord

enkliktdaarnaoplogin.

Wij houden u uiteraard op de hoog-

te van de verdere ontwikkelingen.

Metvriendelijkegroeten,

namenshetBestuurvanUDLL,

em. Prof. Alfons Verbruggen Voor-

zitterUDLL

Lezingen

Dinsdag04januari2022

*Heinrich Ignaz von Biber (1644-

1704) en zijn 53-stemmige Missa Sa-

lisburgensis (1682)

Em. Prof. Ignace Bossuyt – KU Leuven –

Faculteit Letteren - Musicologie

Dinsdag15februari2022

Zal er nog (drinkbaar )water zijn

indetoekomst?

Prof. Ilse Smets – KU Leuven – Facul-

teit Ingenieurswetenschappen – Chemi-

sche ingenieurstechnieken

Dinsdag22februari2022

3D Printing voor een betere en ge-

zonderewereld

Ir. Bart Van der Schueren – Vice President,

Chef Technology Officer – Materialise

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN

ACTUALITEITSCAFE ‘HOE

KUNST HEELT ACHTER TRA-

LIES‘

Kennismaking met ‘Art Without

Bars’ vzw ervaren in kunstbeoefe-

ning in het penitentiaire werkveld

(sinds 2000) – presentatie door Ag-

nèsenJean-PierreRammant.

Maandag 10 januari 2022 om 20u

in het Wereldcafé, Helleputteplein 2

teLeuven

Organisatie: Filosofenfontein in

samenwerking met WereldcaféIn-

schrijvingen: www.filosofenfon-

tein.beToegang: 5€ (bij inschrij-

ving vooraf per overschrijving)Re-

serveer eventueel ook online een

maaltijd vooraf (om 19u: 16€ ter

plaatsetebetalen)

Wat is het actualiteitscafé van Filo-

sofenfontein?

Filosofenfontein is een geëngageer-

de gemeenschap rond het Domini-

canenklooster teHeverlee.

Met het actualiteitscafé willen we

met andere 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.

Hoekunstheeltachtertralies

Filosofenfontein heeft een zwak

voormensenindetentie.

Het koor zingt met Kerstmis in

Leuven Centraal enmet Pasen in het

UPC Sint-Kamillus Bierbeek. Na-

dien wordt er bijgepraat bij een kop

koffie.

Sommige Fifo-ers engageren zich

om een gedetineerde regelmatig te

bezoeken.

Agnès en Jean-Pierre zijn actief in

‘Art Without Bars’, een vzw die

zich toelegt op kunstbeoefening

door gedetineerden en forensische

patiënten. Tijdens dit actualiteits-

café krijgen we verhalen en video-

fragmenten die ons achter de tralies

meevoeren.

Ook ontdekken we de Belgische in-

spiratorPadreLanssiers.

In mensonwaardige gevangenissen

van Peru herstelde hij terroristi-

sche leiders en bevrijdde hij hon-

derden onschuldigen uit de han-

den van de justitie. Het wacht-

woord voor een duurzaam per-

soonlijkherstel?Creativiteit.

Mogen we jullie vragen om bijgaande

uitnodiging mee te verspreiden via jul-

lie communicatiekanalen (website, socia-

le media, nieuwsberichten,…) aub?

Namens de gemeenschap van Filo-

sofenfontein

IdesNicaise

‘Art Without Bars’

4 FEDERATIE FRANDO

Editoriaal

Beste lezer en sympathisant,

In vorig parochieblad maakten we

kennis met Pater John Miller Gar-

nicaAbril

de opvolger van Pater Jesús en nieu-

wepastoorvanCampoRico.

In dit blad brengt Pater Willy Pol-

ders verslag uit over twee beursstu-

denten en hun gezin. Onze finan-

ciële steun kunnen ze in deze voor

hen bijzonder barre tijden goed ge-

bruiken.

Vol verwachting kijken we uit naar

Kerstmis, het feest van Jezus’ge-

boorte. Indien we samen met Hem

ten volle mens willen worden, mag

onder onze kerstboom een extra

pakje voor onze broeders en zusters

in het verre Campo Rico zeker niet

ontbreken.

In het vooruitzicht van de einde-

jaarsfeesten wensen we u en uw fa-

milie een Zalig Kerstmis en Voor-

spoedig2022.

Het bestuur

FABIOLA YULIETH RODRIGU-

EZ SANCHEZ

Fabiola is een kleinkind van onze

trouwe medewerker Francisco Ro-

dríguez en dochter van zijn tweede

zoon Francisco. Drie jaren geleden

is hij van zijn vrouw gescheiden.

Geen van beiden heeft een nieuwe

partner en ze blijven ondanks de

scheiding in contact met elkaar om-

dat ze in Campo Rico dicht bij hun

families zijn blijven wonen. Vooral

Francisco wil in de buurt van zijn

beide meisjes wonen. Hij werkt in

de stad als chauffeur van een taxi.

Het is niet de traditionele taxi die

we in België kennen, maar een taxi

met een vaste route die vertrekt zo-

dra de drie of vier zitplaatsen bezet

zijn. Het is duurder dan het open-

baar vervoer maar heelwat goedko-

per dan de prijs die je zou moeten

betalen bij een taxi voor u alleen. De

moeder van Fabiolawerkt al jaren in

eentypografie.

Fabiola Yulieth Rodrieguez Sanchez ©

caracashulpfonds

Fabiola is in oktober het derde

middelbaar begonnen, alhoewel ze

dit jaar nog veertien moet wor-

den. Ze is een uitstekende studen-

te, die trouw het vele huiswerk

maakte gedurende de quarantaine

en nu graag terug naar de lessen

gaat die voorlopig op twee dagen

per week doorgaan. Ze houdt van

Campo Rico waar de familie van zo-

wel haar vader als van haar moe-

der woont. Met haar oudere zus

is ze na de echtscheiding van haar

moeder gaan inwonen bij de zus-

ter van haar moeder. Fabiola heeft

veel vrienden in Campo Rico en

houdt ervan haar vader iedere dag te

ontmoeten. De discussies en vecht-

partijen onder de buren zijn voor

haar denegatieve kant vande barrio.

Daarhoudtzenietvan.

Voor later denkt ze aan technisch

tekenen of misschien sociale com-

municatie. Ze gaat nog afwachten.

Voorlopig doet ze aan kunstturnen

waarmee ze reeds bezig was voor

het uitbreken van de pandemie. Ver-

der houdt ze van dansen en van de

modernecommunicatiemedia.

De studiebeurs van het Caracas Hulp-

fonds is haar bekend alsook de naam van

Padre Eugenio. Haar grootvader Francis-

co zorgt daar wel voor. Ze is op de hoogte.

ROSMEL ISAAC MARQUEZ CA-

BRI.LES

Rosmel is 11 jaar en begon in okto-

ber het zesde studiejaar op het pa-

rochiecollege. Samen met zijn beide

ouders en drie broers woont hij in

het hoogste gedeelte van Campo Ri-

co, de Nieuwe Wijk genoemd. Deze

wijk is binnen de barrio iets speci-

aals. Je ziet er alleen de blauwe he-

mel en in de verte een rijk gedeelte

van de stad. Er staan ongeveer een

vijftigtal huisjes op de kruin van

de berg. Je waant je precies buiten

Caracas, ver weg van de problemen

en het rumoer van Campo Rico. Al-

leen te voet kan je er geraken en het

pad loopt dood bij het laatste huisje.

Om naar huis te gaan, nemen de be-

Rosmel Isaac Márquez Cabriles ©

caracashulpfonds

woners jeeps die hen afzetten waar

het pad voor de voetgangers begint.

Om naar de stad te gaan, gaat het

sneller naar beneden via een klein

steil paadje met gedeeltelijk trappen

dat hen tot dicht bij de rijke buurt

brengt waar je het openbaar vervoer

kan nemen. Hoogtevrees of duize-

ligheid zijn niet welkom bij deze

uitstap.

De vader van Rosmel heeft nog twee

oudere kinderen in Mérida, een

stad in het Andesgebergte op acht-

honderd kilometer van Caracas. Hij

komt daar vandaan. Toen hij naar

Caracas kwam, is hij blijven han-

gen in Campo Rico, waar hij nog

vier andere kinderen heeft. Hij

woont hier samen met zijn gezin in

het huis van zijn schoonmoeder en

werkt in de stad als bewaker van een

bedrijf.

Rosmel houdt van voetbal. Hij heeft

hiervoor zelfs les gevolgd en is of-

ficiëel ingeschreven bij een ploeg

van jongeren. Zijn ambitie is prof-

voetballer te worden om veel plaat-

sen in en buiten Venezuela te leren

kennen. Nadien wil hij geneeskun-

de studeren. Het is wellicht wat veel

hooi op zijn vork. Hij is pas 11 jaar

en dan wordt dat allemaal nog ver-

geven. Dank zij het parochiecolle-

ge, waar hij studeert, kent hij niet

alleen de blauwe hemel en het rij-

ke deel van Caracas vanuit de verte,

maar heeft hij ook veel vrienden in

Campo Rico. Hij houdt van de bar-

rio.

De studiebeurs is erg welkom in het gezin.

Het is meer dan zijn vader en moeder sa-

men kunnen verdienen per maand. Daar-

voor de beste dank aan u allen die dit leest.

HetCaracashulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hun voor-

malige pastoor de nodige gelden te be-

zorgen voor zijn levensonderhoud. Maar

gaandeweg groeide het fonds uit tot een

steunfonds voor de bewoners van Campo

Rico. Ook na het overlijden van Eugeen

in 1982 is het Caracas hulpfonds blijven

steun bieden.

En via hun tijdschrift vzw .Caracas

Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vere-

nigingsstraat 41 te 3010 Leuven

(016/253523)

VZW Caracashulpfonds – Driemaan-

delijks tijdschrift

Uit nr 4 - oktober/november/december

2021

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost

Rekeningnummer van het Caracashulp-

fonds: BE06 4510 2248 0122

Het Caracas hulpfonds

BZN

Het is geen schande om langzaam
vooruit te komen
wel om stil te blijven staan
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