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BEZINNING

Meer en meer wordt er gebruik ge-

maakt van de GPS die de route aan-

geeft die jemoet volgen omop je be-

stemmingteraken.

Om de weg te vinden die Jezus ons

heeft getoond kunnen wij gelovi-

gendebijbelalsGPSgebruiken.

Er zijn toch wel een paar verschil-

len.

• De GPS in de auto kan je blinde-

lingsvolgen.

De bijbel als GPS gebruiken bete-

kent dat we zelf iets moeten doen:

respect opbrengen voor onszelf,

voor de anderen, vooral dan voor de

zwakkeren en ook voor de natuur?

• De GPS leidt naar en over wegen.

De bijbel leidt ons naar medemen-

sen.

• De GPS leidt u met een sonore,

anoniemestem.

In de bijbel is het de warme, be-

kende stem van Jezus die ons toe-

spreekt.

• Als de GPS ons dan toch eens op

deverkeerdewegzetdan leidtdat al-

leen maar tot stress en ongenoegen.

Als we als eens afwijken van de weg

die de bijbel ons aanreikt dan wor-

den we stil en nederig maar weten

we ook dat we steeds op vergeving

kunnenrekenen.

Het belangrijkste blijft dat mensen

hun gedrag in het verkeer aanpas-

sen.

Onze Kristoffelgroep wil daartoe

bijdragen want Kristoffel is en blijft

voor onze houding in het verkeer

een bron van inspiratie in het ver-

lengde van de boodschap van Jezus.

In de eerste lezing uit de profeet Jes-

aja hoorden we hoe er een weg werd

aangelegd door de woestijn waar-

door het volk veilig en zingend op

wegkongaannaarJeruzalem.

Door Jezus te volgend kunnen ook

wijveiligopweggaan.

Het evangelie vertelt ons het ver-

haalvandezaaier.

Alleen het zaad dat in de goede aar-

devaltbrengtvruchtenvoort.

En dat zaad is het woord van God.

Samen onderweg met een Christe-

lijke houding kunnen wij het goe-

de zaad vruchten laten voortbren-

gen.

Vragen om een zegen is weten, be-

seffen dat je kwetsbaar bent en als

je je op de baan begeeft dan ben je

kwetsbaar.

Een zegen vragen en krijgen bete-

kent echter niet dat je ‘onkwetsbaar’

wordt. Het betekent wel je vanuit

dat besef van kwetsbaarheid, van je-

zelf en van anderen, je anders gaat

gedragenopdeweg.

Vragen om een zegen betekent ook

dat er een innerlijke inspiratiebron

is.

Die inspiratiebron kan voor ieder-

eenanderszijn.

Maar voor ons, als Christenen, be-

tekent dit een religieuze, gelovige

inspiratie.

Het is getuigenis afleggen dat we

willen meewerken aan een gelovig

project geïnspireerd door waarden

als:

-goedheid

-dienstbaarheid

-rechtvaardigheid

-solidariteit.

En dit alles met dankbaarheid voor

wie we zijn, voor wat we krijgen …

Moge deze zegen ons kracht geven

om de weg te volgen die Christus

onsisvoorgegaan.

KRISTOFFELVIERING 19 JUNI 2022 - Sint-Antonius Heverlee
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Beste Stefaan, Kristien en Yannick,
beste familie en vrienden van Lu-
cien,

Vandaag zij we hier samengekomen
om afscheid te nemen van Lucien.
Voor de ene een vader, voor iemand
anders een vriend voor nog andere
een kennis.
Ikzelf mocht Lucien leren kennen
toen ik een paar jaar geleden aange-
steld werd in deze parochie.
Afscheid nemen begint al heel snel
in ons leven. De eerste keer gebeurt
dit al bij de bevalling, wanneer een
kind de moederschoot verlaat. La-
ter moeten we afscheid nemen als
kinderen naar school gaan, hoeveel
jonge ouders wenen dan tranen met
teuten? En nog wat later wanneer
kinderen op eigen benen gaan staan
en eventueel een eigen gezin stich-
ten…
En zo nemen we, zonder het te be-
seffen vaak afscheid in ons leven.
Helaas komt dit afscheid ook op het
moment dat iemand sterft, en we af-
scheid nemen zonder echt te weten
wat er op ons afkomt.

Ik koos voor de viering vandaag een
stuk uit het evangelie van Marcus.
Een verhaal dat toch wel typeert hoe
Lucien was. Als Lucien bij de leer-
lingen van Jezus was geweest, had
hij zeker niet meegedaan aan die
discussie over wie de grootste is.
Zijn leven is samen te vatten in dat
ene zinnetje uit het evangelie. Hij
wilde de laatste van allen zijn en de
dienaar van allen

Lucien was een bezige bij, zelden
thuis maar steeds voor anderen in
de weer. Lucien was lid van een
wandelclub, ging één dag per week
helpen bij Poverello, op vrijdag was
hij steeds te vinden in het Francis-
cuszaaltje om samen met de men-
sen van Ave-Regina soep te ma-
ken. Geen kookcursus van Colruyt
sloeg hij over… Lucien kwam graag

Lucien Robberechts

onder mensen niet om het laatste
woord te hebben maar eerder om er
gewoon bij te zijn.

Maar we weten allemaal, een dienst-
baar mens staat veelal op de achter-
grond en valt niet op. Hij loopt niet
in de schijnwerpers van deze we-
reld. Maar de evangelische wijsheid
zegt;
Wie anderen in eenvoud dient is de
eerste; ware grootheid is in dienst-
baarheid te vinden.

Lucien kwam geregeld meevieren
in onze parochiekerk. Als actief lid
van het Franciscuskoor was hij op
post wanneer het koor de vierin-
gen opluisterde. Regelmatig ging
hij naar viering op bezoek bij zijn
zus.om samen een lekker kopje kof-
fie te drinken. Samen begonnen we
met veel ijver aan de Alpha reeks die
opgestart werd in de parochie. Hier
heb ik zelf mogen ervaren hoe ge-
sloten hij was en hoe moeilijk hij
het had in het leven. Helaas kwam
door corona hier sneller een eind
aan dan we verwacht hadden.
Ook misboekjes verzamelen was
een passie en daarvoor kon hij al
stiekem eentje meenemen.
Lucien was ook een heel actie-
ve alternatieve tuinier. Met allerlei
proefjes en trucjes zocht hij naar
een oplossing voor het onkruid in
de tuin. Misschien mogen we wel
zeggen dat we met hem een biologi-
sche kweker verloren hebben.
Lucien gaf op zijn manier heel veel
om zijn kinderen en zijn klein-
kind, maar ook hier had hij proble-
men om zich te uiten en te laten
zien hoeveel hij om hen gaf.

Maar zijn leven was zeker niet al-
tijd rozengeur en mannenschijn.
Hij had zeker moeilijke perioden
waardoor hij zich nog meer afsloot.
van iedereen. Al jong werd hij ge-
confronteerd met suikerziekte, hij
probeerde het voor de buitenwereld
te verbergen.

We vertrouwen Lucien nu gelovig
toe aan de Heer van het leven. Jezus
heeft zelf gezegd dat wie een kind
opneemt Hem opneemt. Nu is het
zijn beurt om Lucien op te nemen
in het hemelse geluk.

Lucien, het ga je goed daar aan de
overkant, Wij zullen hier nog vaak
aan je terugdenken, wie je was, hoe
je was… Adieu, tot ziens… Bedankt
voor alles….

Voorganger Gaston Eysermans

Lucien ... het ga je goed...

Het parochieblad is in vakantie-
sfeer.
Het nummer 26 (27-28) verscheen
op woensdag 29 juni 2022, en
bracht nieuws van drie weken.

Nummer 29 (30-31) ontvang je nu
rond 20 juli 2022 en brengt ook
nieuws voor drie weken.
Dan weer 2 parochieblad-loze we-
ken: woensdag 27 juli en woensdag
3 augustus 2022.

Vanaf woensdag 10 augustus keren
we met parochieblad 32 terug uit va-
kantie en zetten de gewone weke-
lijkse regelmaat weer in.

Verdere verschijningsdagen in 2022

Augustus 2022: op 10 – 17 – 24 – 31
augustus
September 2022: op 7 – 14 – 21 – 28
september
Oktober 2022: op 5 – 12 – 19 – 26 ok-
tober
November 2022: op 2 – 9 – 16 – 23 –
30 november
December 2022: op 7 – 14 – 21 – 28 de-
cember

En in onze speciale tijden: Toch een
zonnige, uitrustende vakantieperi-
ode gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 juli

17de zo door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 31 juli

18de zo door het jaar
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assitent: Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 augustus

19de zondag door het jaar –
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de vieringen, ook als die
wegvallen, aan de parochianen. Op
de website www.ademtocht.be zijn
de teksten ook terug te vinden.
Zondag 31 juli

Zondag 14 augustus: Maria Ten-
hemelopneming
Zondag 04 september

Zondag 18 september

SINT-ANTONIUS

Zondag 24 juli

17de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 31 juli

Geen viering in onze kerk

Zondag 7 augustus

19de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Patrick Plessers

VIERINGEN

Als ik nu mijn ogen sluit is de wereld van

licht en is er niets meer dan wachten op

een teken, verlossend, helend en vrucht-
baar.

Claire vanden Abbeele

Op donderdag 9 juni 2022 namen

Louise LEONARD, weduwe van Eugène

HAINE

we in de Sint-Franciscuskerk te
Heverlee, afscheid van mevrouw
Louise LEONARD, weduwe van
Eugène HAINE, geboren te Hever-
lee op 23 maart 1922 en godvruch-
tig overleden te Leuven in het WZC
Dijlehof op 18 juni 2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2022

Louise, een boeiende mevrouw,
zorgzame echtgenote, mama, oma,
omama. Niets was jou te veel je hebt
ons zoveel geleerd en gegeven, je
bezat zoveel liefde en we kregen al-
lemaal ons deel. Dankbaar dat we
mochten delen in jouw levens ver-
haal, moeten we je nu la ten gaan.
We zullen je missen, maar je blijft
voor altijd bij ons, diep in ons hart.

Als ik nu mijn ogen sluit...

God Ik zal, de Komende, woont in
een stad prachtig hoog,
op een rotsflank, op zwaar gebergte
gebouwd,
glanzende stad van ranke paleizen -
zo wonen koningen -
vesting en vaste burcht is deze God.
Ook wij, toen wij mochten zien,
wisten niet wat we zagen,
stad van bloeiende fundamenten
met haar omarmde muren.
Daar loopt een kind geen gevaar,
wandel verliefd en vrolijk in deze
stad zonder dood
die neerdaalt uit de wolken, alle
zondagen weer.
(Psalm 48 vrij) Jef Wauters Uit de

misviering van Week 25 van 2012

Hoewel je meditatie zeer goed alleen
kunt beoefenen, doet het toch ook
deugd om het in groep te beleven.
Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-
lijk van de beschikbaarheid zal de
bijeenkomst doorgaan in de grote
zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep :

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-
gen van 10u tot 10.30u

Juli 2022: Maandag 18 en vrijdagen 8
en 22 juli 2022
Augustus 2022: Maandagen 1 en 15
en 29 en vrijdagen 5 en 19 augustus
2022
September 2022: Maandagen 12 en
26 en vrijdagen 2 en 16 en 30 sep-
tember 2022

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com
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Don Bosco Kessel-Lo - Pinksteren, 5

juni2022

Welkom

Aanwat opaarde leeft,geeftGij het-

zelfdebrood.

En wie er U om smeekt, wordt met uw

Geestgedoopt.

Geef ons dezelfde taal om uw Woord te

verstaan.

Bewaarons inuwhand, bewaarons inuw

Naam.

Gegroetengezegend

Gezegend dit uur en het licht

ons gegeven.Gezegend de woorden

geladen met kracht.Gezegend jij,

mens hier naast mij en alles wat ons

bijeen brengt.Gegroet en gezegend

innaamvandeEne:

Vader/Moeder, Zoon en heilige

Geest.

Inleiding

Op de vraag ‘Welke christelijke

feestdagen vind je belangrijk?’ zul-

len de meeste mensen wellicht

‘Kerstmis en Pasen’ antwoorden.

Tijdens het voorbereiden van deze

viering kwam ik tot het inzicht dat

‘Pinksteren’ niet moet onderdoen

voor Kerstmis en Pasen. Integen-

deel.

2000 jaar geleden kwamen de vrou-

wen en mannen, die Jezus trouw

gebleven waren, samen om het

Joodse Pinksterfeest te vieren. Ze

herdachten het verbond dat Jahweh

met zijn volk bij de Sinaï had afge-

sloten: ‘Ik heb u bevrijd uit de sla-

vernij van Egypte. Als jullie precies

doen wat ik zeg, zullen jullie mijn

volkzijn’.

Die vrouwen en mannen beseften

dat Jezus tot in zijn dood trouw ge-

bleven was aan dit verbond met zijn

Vader.

‘Niet mijn wil, maar uw wil ge-

schiede’.

Na zijn kruisdood waren ze eerst

bang om het lot van hun gestor-

ven vriend te moeten ondergaan.

Maar gaandeweg raakten ze begees-

terd door de straffe uitspraken en

daden die hij had verricht. Ze wa-

ren niet langer meer te houden. Ze

gooiden de deuren van hun schuil-

plaats wagenwijd open en getuig-

den in woord en daad over die won-

derbaremanuitNazareth.

Laten we ons in deze viering eveneens

aangesproken voelen door de geestdrift en

bezieling die van Jezus en zijn volgelin-

genuitgaat.

Zingen we dan Het lied van van-

daagenmorgen

Wat altijd is geweest, het waaien

vandegeest

gebeurt aan ons vandaag.Dat vuur

vanhetbegin

wijademenhetin,

Gods woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak, het noodlot

onderbrak

en nieuwe wegen baande,Hij is nog

nietverstomd,

Hijzwaaitonstoeenkomt

enzegtIkbenuwVader.

Hetmeestegaatvoorbij

maarmeerenmeerwordtHij

de toekomst die ons wacht,Bij hem

isgeenverraad

Hij zelf heeft ons gemaakt, zijn oog

is inonshart.

Hijgeefteennieuwgezicht

aanduisternisenlicht

aanalleswatwijdeden.

Hijmaaktzijnwoordenwaar,

wij spreken met elkaar een taal van

hoopenvrede.

Gebed

God van leven, soms houden wij

onzeademin

als we zien wat er allemaal

in uw/onze wereld gebeurt.Zoveel

verdriet is er, zoveel dat verkeerd

gaat, zoveel dat misloopt.Daarom

bidden wij: zend toch uw geest van

vernieuwing.

Soms raken we buiten adem, God,

alsof we geen lucht krijgendoor al-

les wat ons bedrukt en benauwt

voor alles waar we ons zorgen om

maken en alles waar we bang voor

zijn.Daarom bidden we: zend toch

uwgeestvankracht.

Op deze dag van licht en vuur

en windbidden wij om geestkracht,

om nieuwe moed, om lucht en lief-

de

om samen in beweging te komen op

de weg die Jezus ons gewezen heeft.

Amen.

Lezing: Uit de Handelingen van de

Apostelen

Evangelie van Pinksteren (uit: ‘Een ko-

ning op een ezel’ Nico Ter Linden blz.

229-231)

Het was Pinksteren. ... ‘Ik begrijp

dat jullie teleurgesteld zijn,‘ had Je-

zus gezegd. ‘ Maar geloof me, dat

gevoel gaat voorbij. Voor je het weet

staan jullie weer vol vuur te vertel-

len over wat wij samen hebben mee-

gemaakt.’…

Duiding

Wat Pinksteren zo uniek maakt, is

de vaststelling dat we, in vergelij-

king met Kerstmis en Pasen, zelf

aan zet zijn. Pinksteren roept ons

op om ons niet door angst of te-

genslag voor de buitenwereld af te

sluiten maar integendeel ons ver-

bonden te weten met de anderen en

kracht, inspiratie te putten uit de

positieve dingen die rondom ons

gebeuren.…

Zjef Vanuytsel heeft dit treffend ver-

woord in zijn lied ‘Je kunt niet zon-

derdeanderen’.

(Zieverder indeze teksten)

De Geest van Pinksteren komt mee-

stal op onverwachte ogenblikken

aanwaaien en spoort mensen aan

om het beste van zichzelf te geven.

Hierover kon onze eerste pastoor

Eugeen Vanhoorenbeke meespre-

ken toen hij op een dag in Cam-

po Rico getuige was van een on-

weer om schrik van te krijgen. Voor

de duidelijkheid: Campo Rico is een

barrio of krottenwijk in Caracas, de

hoofdstadvanVenezuela.

(Lees meer hierover in vorig parochieblad)

(Frans)

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God die vredevol-

le liefde wil zijn,geen liefde van

pracht en praalmaar pure eenvou-

d,oprechte echtheid voor elk van

ons.

Ikgeloof inJezus,

die als dienend voorbeeld van lief-

de en vredeonder de mensen kwam

leven.Hij kwam getuigen van uw

rijkwaar plaats is voor iedereen

zonderonderscheid.

Ik geloof in de Geest die door de

mensen waait.Hij blaast ons goede

woorden inen zet ons hart open.Zo

laat hij God aan het werk in elk van

ons.

Tafelgebed

In CvS viering 2011 –Maak los wat vast is

geroest

De heilige Geest is hartstocht voor

gerechtigheid en vrede,een kracht

die loskomt als mensen zich ver-

binden,gemeenschap vormen, me-

kaar steunen en dragen.Dat is gelo-

venindeGeest.

De heilige Geest is scheppings-

kracht én bevrijdingskracht in

mensen,is chaos overwinnen - de

chaos van wanhoop en doemden-

ken en niet denken;scheppen is dan

een menswaardig leven mogelijk

maken.Is mekaar bevrijden,is me-

zelf bevrijden om anderen te kun-

nen bevrijden,met alle overleg, tac-

t, vernuft en volharding die dat

kost.

De heilige Geest is volhoudings-

kracht.

We weten ons opgenomen in de

beweging van alle mensen overal

ter wereld, die blijven samenkomen

rond een tafel van breken en delen.

We worden bewogen door de velen

die ons zijn voorgegaan, onze ge-

liefdeoverledenen.

We worden bewogen door zovele

inspirerende voorbeelden van grote

en kleine helden, mannen en vrou-

wen, die blijven breken en delen.

Tot de dag komt dat er eindelijk ge-

noegisvooriedereen.

OnzeVader

Maardenkniet...

Als je soms denkt aan de pijn en het

leeddie jouvriendenjoudeden

die gisteren nog zegden alles voor

jetedoen

of je denkt aan de woorden van haat

die jenogdienttevergeten

dan heb je geen zin verder te doen

en dan krijg je de lust om terug in je

schelptekruipen

om alleen te gaan leven en je voeten

tevegenaanderest

en dan zweer je voortaan voor nie-

mandjewilnogtebuigen

je maakt je eigen wereld, je eigen

nest.

Maar denk niet ik ga mijn eigen

gang,

denkniet ikgahetveranderen

want alleen ben je te klein en te

bang,

jekuntnietzonderdeanderen.

Maar dan zie je misschien toevallig

eenpaarfijnedingen,

twee mensen die elkaar zomaar een

pleziertjedoen

of twee andere die gewoon proberen

elkaartebeminnen,

en dan krijg je weer zin verder te

doen,

en dan krijg je de lust om terug uit

jehokjetekruipen

omdat j'alleen geen haat maar ook

geenvriendschapverkrijgt

en dan zweer je voortaan voor ie-

dereenjewil tegaanbuigen

om de mensen te geven wat je van

hennietkrijgt.

Maar denk niet ik ga mijn eigen

gang,

denkniet ikgahetveranderen

want alleen ben je te klein en te

bang,

jekuntnietzonderdeanderen.

(Zjef-Vanuytsel)

Zegen

Geest van God: levensadem, wind

en vuurkracht tot leven in ver-

scheidenheid,doe ons leven en le-

ven mogelijk maken:krachtig, hart-

verwarmend.

En laat ons af en toe ook tot rust ko-

men,op adem komen,ontvankelijk

voorwatkomt,

Latenwe elkaar ‘aansteken’ om goede din-

gen te zien en aan te moedigen.Zegene ons

daartoe de Ene: Vader, Moeder, Zoon en

HeiligeGeest.

Slotlied: Doe ons leven in de wind

Doe ons leven in de wind aange-

waaid uit oude tijdenDie de goede

richting vindt om de aarde te bevrij-

den.Doe ons leven in de wind eens-

gezind.

Doe ons leven uit de kracht van

nog nieuwe geestesstormenDie ’t

systeem van man en macht radi-

caal eens om zal vormenTotdat vre-

deonstegenlachtongedacht.

Wakker toch de geestdrift aan voor

een nieuwe scheppingsordeTot de

kracht van een orkaan tegen alle

onheilshordenDoe ons leven in de

Geestonbevreesd.

D.Groeneboer/J.W.Vandevelde

DonBoscoparochieKessel-Lo

Uit de viering van Pinksteren, 5

juni2022

Viering opgesteld door Lieve Neu-

kermans

DE GEEST WAAIT WAAR HIJ WIL BRENGT HIJ KRACHT, RECHT, HOOP, MOED ?

(Deel 2)

CharlesPéguy:

‘HETKLEINEMEISJEHOOP’

Het geloof waar ik het meest van hou,

zegt God, is de hoop. Geloof, dat ver-

wondert me niet. Ik ben overal zo

zichtbaar aanwezig, in de zon en de

maan en de sterren aan de hemel en

in 't gewemel van de vissen in de ri-

vieren, en in alle dieren, en in het

hart van de mens, zegt God, dat het

diepste is en het meest in het kind

dat het liefste is dat ik ooit heb ge-

schapen. In alles wat boven en on-

der is ben ik zo luisterrijk aanwe-

zig, dat geloven, zegt God, in mijn

ogengeenwonderis.

Ook liefde verwondert me niet, zegt

God. Er is onder de mensen zoveel

verdriet, soms niet te stelpen, dat

je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar

moeten helpen. Ze zouden wel har-

ten van steen moeten hebben als ze

voor een die tekort heeft het brood

niet uit hun mond zouden sparen.

Nee, liefde, zegt God, dat verwon-

dertmeniet.

Maar wat me verwondert, zegt God,

is de hoop. Daar ben ik van onder-

steboven. Ze zien toch wat er in de

wereld allemaal omgaat en ze gelo-

ven dat het morgen allemaal om-

slaat. Wat een wonder is er niet

voor nodig dat zij dat kleine hoop-

je hoop nooit als overbodig ervaren

maar met voorzichtige gebaren in

hun hand en in hun hart bewaren,

een vlammetje dat keer op keerweer

wankelt en dreigt neer te slaan maar

altijd weer weet op te staan, en nooit

wildoven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet

geloven. Geloof en liefde zijn als

vrouwen. Hoop is een heel klein

meisje van niks. Zij stapt op tussen

de twee vrouwen en iedereen denkt:

die vrouwen houden haar bij de

hand, die wijzen de weg. Maar daar-

van heb ik meer verstand, zegt God,

ik zeg: het is dat kleine meisje hoop

dat al wat tussen mensen leeft, hun

heen en weer geloop, licht en rich-

ting geeft. Want het is dat kleine

meisje hoop - je ziet het zwak zijn,

bang zijn, beven, je denkt soms dat

het zo onooglijk is - het is dat klei-

ne meisje hoop dat de mensen zien

laat, zien soms even, wat in het le-

venmogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het

meest van hou, de liefde waar ik het

meest van hou, is de hoop. Geloof,

dat verwondert me niet. Liefde, dat

is geen wonder. Maar de hoop, dat

is haast niet te geloven. Ikzelf, zegt

God, ik ben ervan ondersteboven..

Charles Péguy (1873-1914) - verta-

ling:FransVanBladel

DON BOSCO -- Tussendoortje



Woonzorgcentrum Annuntiaten

Heverlee

Wie te laat is voor een gewone studenten-

kamer, vindt soms meer dan hij zocht, een

kamer in Sociopolis, waar ouderen en

studenten een thuis delen.

TanteVeerle

‘Dit voelt wel als thuis, zegt Ng-

jeliu. Als lerares Frans en gezond-

heidsopvoeding kwam ze hier te-

recht via haar tante Veerle, die

in het woonzorgcentrum verblijft.

‘Als er iets mis is kunnen we bij el-

kaar terecht. We eten samen, helpen

elkaar met studieadvies en houden

geregeldspelletjesavonden.’

‘De onderlinge verbondenheid

overstijgt de culturele verscheiden-

heid. Ik zou het echt niet meer an-

© De Standaard

ders willen. De ware rijkdom van

deze verblijfplek schuilt in de rela-

tiemetdeouderebewoner.’

Elke student stelt zich een tot twee

uurtjes per week ten dienste van het

woonzorgcentrum.

Het is een kleine inspanning, waar

beidegeneratiesveeluithalen.

Deappreciatie iswederzijds.

Zuster Veerle, de tante van Ngjeliu,

zegt dat het fijn vertoeven is tussen

jongemensen:

‘Zij staan nog aan de start van hun

leven. Wij bollen uit, maar hun na-

bijheidhoudtje jongvangeest’

Zijn er dan helemaal geen nadelen

aan?

‘Tja, voor kotfeestjes ben je hier

niet aan het juiste adres’ besluit

Shah.,die als vrijwilliger in de cafe-

taria werkt, of met de ouderen gaat

wandelen ‘Daar moet je niet flauw

over doen, voor de rest hebben wij

echt een heel normaal studentenle-

ven.’

Uit het Artikel in de Standaard - 4

juni2022

‘WIJ ZIJN MEER DAN

LOTGENOTEN. DIT IS

VRIENDSCHAP’

Ik was het gevoel bijna vergeten:

zo’n zomervakantie die zich tot aan

de einder voor je uitstrekt. Zoveel

tijd dat alles mogelijk is en nog veel

meer. De ene week wordt loom ge-

volgd door nog een week en nog

een, en zelfs dan is het nog lang

niet afgelopen. Het was geleden van

mijn lagereschooltijd. Maar dit jaar

vond ik het terug, enkel en alleen

door niet op vakantie te gaan naar

hetbuitenland.

Want als je niet echt op reis gaat in

de vakantie, vallen er ook een hele-

boel beslommeringen weg. Je hoeft

geen lijstjes temaken vanwat je gaat

inpakken. Je hoeft geen zonnemelk

en muggenspray te kopen. Je hoeft

geen visa of inentingen te regelen.

Je hoeft je badpak niet te passen en

je druk te maken over uitpuilende

lichaamsdelen. Je hoeft niemand te

vragen om je huisdieren of kamer-

planten te koesteren. Je hoeft depost

niet te missen. Je hoeft je geen zor-

gen te maken of je oude moeder net

die periode gaat uitkiezen om een

of andere crisis te krijgen. Je hoeft

geen toeristische gidsjes te lezen,

talen te oefenen of museumtickets

tereserveren.

Je kunt gewoon elke dag opstaan en

iets leuks doen, dagen en weken na

elkaar. Je merkt dan dat je weer din-

gen gaat doen die je ooit leuk vond

en die je al ongeveer vergeten was:

tekenen of borduren of de naam op-

zoeken van een geel bloeiend plant-

je dat je op wandeling tegenkomt. Je

hebt eindeloos veel tijd om te praten

met wie in je buurt is. Je kunt ook

gewoon ergens zitten en genieten

van wat er te zien en te horen valt:

vogels met elk hun eigen geluidjes,

wolken die bij elke zonsondergang

een schoonheidswedstrijd houden,

koeien die ritmisch met hun staar-

ten zwieren, rupsjes en kevertjes in

de meest uiteenlopende vormen en

kleuren. Zoveel wat ik anders nooit

zouervarenhebben.

Ik geef toe dat het zachte weer een

grote rol speelde. In een kille en nat-

te zomer zou ik misschien continu

chagrijnig zijn geweest en alsnog

naar het zuiden zijn gereden. Maar

dit jaar was de zomer één groot ca-

deauvoorwieinhet landbleef.

Enhetgaatnogaltijdverder.

Kolet Janssen (https://www.kolet-

janssen.be/blog/het-geheim-van-een-ein-

deloze-zomervakantie/)

gepubliceerd op 6 augustus 2019

Geheim van een eindeloze

zomervakantie

4 FEDERATIE FRANDO

Beste lezerensympathisant,

In Campo Rico blijft de herinnering

aan Padre Eugenio verder leven, al-

hoewel hij bijna 40 jaren geleden is

overleden.

Vorige maand was pater Willy Pol-

ders in Campo Rico voor enkele

interviews met de studiebeurs stu-

denten. Toen hij hiermee klaar was

haalde Nina Campo de Alvarez en-

kele vellen papier te voorschijn met

daarop haar getuigenis over Padre

Eugenio.

Het was voor Willy een ech-

te verrassing. Niemand had erom

gevraagd. Venezolanen zijn niet

schrijfachtig, wel vlot met praten

en het maken van de daarbij ho-

rende gebaren. Haar moeder, Isai-

as was er ook bij. Ze is nu bijna 90,

maar nog goed ter taal. Ze vertelde

dat Padre Eugenio dikwijls op haar

als verpleegster beroep deed om een

ziekeintespuiten.

Pater Willy bezorgde ons de verta-

lingvanhaargetuigenis.

Met de maanden juli en augustus

in het vooruitzicht wensen we je

eendeugddoendevakantietoe.

Hier al een tweede deel van het levensver-

haal:

HET LEVENSVERHAAL VAN PAD-

REEUGENIOINCAMPO-RICO

Het begon allemaal in 1966. In de

voetsporen van Jezus zette Pad-

re Eugenio zich onvermoeibaar in

voorzowel jongalsoud.

Maandelijks gaf hij een informatie-

blad uit waarin hij allerlei activitei-

ten aankondigde en iedereen aan-

spoorde om mee te doen en niet aan

dekantteblijvenstaan.

Op 27 december vieren we elk

jaar het feest van Sint Jan-Evange-

Padre Eugenio

list. Hij is de patroonheilige van

onze parochie. Voor Padre Eugenio

stond het feest volledig in dienst

van de zieken en ouden van da-

gen. Weken voordien hadden we

verschillende activiteiten in de pa-

rochie en werden handelaars in de

stad bezocht om geld en middelen

bij mekaar te krijgen voor het gro-

tefeest.

We hadden destijds verschillende

jeugdgroepen die allemaal goed be-

zet waren. Er waren groepen voor

de 14 tot 18 jarigen, voor de 10 tot

13 jarigen en ook groepen voor de

kleintjes van 7 tot 10 jaar. Ik zelf heb

de verschillende leeftijden doorlo-

pen.

Regelmatiggingenweopkamp.Een

enkele keer viel er zo een grote re-

genbui dat alle tenten onder water

stonden. Het was een miserie. Toch

is het voor mij een onvergetelijke

nacht geweest, vooral omdat ik zag

hoe Padre Eugenio tekeer ging om

alle kinderen en jongeren op het

drogetekrijgen.

Naderhand vergeleek hij dit voor-

val met de doortocht van Gods volk

doordeRodeZee.

Voor de volwassenen bedacht hij de

basisgemeenschappen, die elders in

Latijns-Amerika veel aanzien geno-

ten. Hij kreeg het klaar om een ba-

sisgemeenschap te realiseren in ie-

deresectorvandeparochie.

Wekelijks kwam iedere gemeen-

schap samen rond een bijbeltekst,

die de deelnemers motiveerde zich

intezettenvoordeanderen.

Veel mensen danken aan hem hun

vorming, hun studies en beroep.

Onder hen zijn er ingenieurs en

geneesheren. Eén van hen bracht

het zelfs tot directeur van het voor-

naamste hospitaal van Petare. Padre.

Eugenio kon aanmoedigen en men-

sen steunen in hun strijd voor een

beter bestaan. Hijzelf werkte hard

en leerde anderen werken om te sla-

geninhet leven.

Padre Eugenio stampte een coöpe-

ratief uit de grond voor de aankoop

van alledaagse levensmiddelen om

die goedkoper dan in de winkel aan

de bewoners in de barrio te kunnen

aanbieden.

De aankoop gebeurde bij een groot-

handelaar in grote hoeveelheden.

Deze kregen in Campo Rico een

nieuwe verpakking voor de verdere

verkoopinkleinereporties.

Zuster Jozefa, Isolina en Luis Silva

hielden hierbij stevig de touwtjes

in handen. Het was iedere maand

een hele karwei om van de grote

pakken kleinere pakjes te maken en

ook nog rekening te houden met de

voorkeurvandemensen.

Jammer genoeg heeft deze coöpera-

tief het overlijden van Padre Euge-

nioniet langoverleefd.

Voor de kledij werd ook gezorgd.

Grote pakken tweedehands kledij

kwamen uit België en Noord-Ame-

rikanaaronzebarrio.

Verder richtte Padre Eugenio nog

een coöperatief op om voor de min-

der begoede mensen de hoge kos-

ten voor een begrafenis dragelijk te

maken.Deze coöperatief bestaat nog

steeds.

VZW Caracashulpfonds – Driemaan-

delijks tijdschrift

Uit nr 2 april/mei/juni 2022

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy De-

roost Verenigingstraat 41 3010 Kes-

sel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer van het Caracashulp-

fonds: BE06 4310 2248 0122

Aanvankelijk opgericht om Eugeen Van-

hoorenbeke, eerste pastoor van Don Bo-

scoparochie, de nodige gelden te bezor-

gen voor zijn afreis naar Caracas, voor

uitrusting en levensonderhoud, groeide

gaandeweg uit tot een heus steunfonds

voor de bewoners van Campo Rico die zich

onder impuls van hun Padre Eugenio,

wilden bevrijden van passiviteit, armoe-

de, bijgeloof en onwetendheid.

Ook na het overlijden van Eugeen in 1982

is het Caracas hulpfonds blijven steun

bieden.

Wil je nader kennis maken met het

Caracashulpfonds, dan kan je te-

rechtbijEddyDeroost.

Wil je het project van de studie-

beurzen steunen, dan kan je je bij-

drage storten op het gegeven reke-

ningnummer.

Voor een bedrag van 40 euro of

meer ontvang je een attest wegens

schenking. Dit bedrag kan je ver-

volgens in mindering brengen van

jejaarlijksebelastingsaangifte.

Caracashulpfonds

Leuven

In Museum M werd vanaf 6 mei

2022 voor de zesde keer regionaal ta-

lent indekijkergezet.

Dertien kunstenaars met een band

met Leuven stellen hun werk ten-

Dertien lokale kunstenaars stellen tentoon

in Museum M © Nieuwsblad

toon.

Zij werden geselecteerd uit 370 in-

zendingen.

"M selecteert zich voor kunste-

naars op verschillende momenten

in hun loopbanen”, zegt voorzitter

Denise Vandevoort. “Met het twee-

jaarlijks initiatief Open M geven

we regionaal talent de mogelijkheid

om in de zalen van M te exposeren.”

De werken komen van Daniël Bel-

lon (46), Paul Bogaert (54) en Jan

Peeters (44), Ralph Collier (32),

Josefien Cornette (28), Alexandra

Crouwers (48), Joke de Pever (29),

Laurance Durieu ( 50), Bram Rin-

kel (26), Witold Vandenbroeck (28),

Dany Vandeput (48), Jean-Luc van

IJperen (41), Murrriel Verbist (51),

Zij zijn allen afkomstig uit

Vlaams-Brabant en hebben ooit in

Leuven gewerkt, gewoond of gestu-

deerd.

Door de ervaring van de pande-

mie is voor velen de notie van tijd

gaan veranderen. De tentoonstel-

ling Time and again speelt hierop

in.

(hsb) Tentoonstelling van 6 mei tot

28augustus2022

Tel. 016 27 29 29 – Leopold Vanderke-

lenstraat26–3000Leuven

https://www.nieuwsblad.be

Dagblad Het Nieuwsblad van 5 mei

2022.

LOKALE KUNSTENAARS IN MUSEUM M
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