
Het is een waar genoegen te bewon-

deren met welke kleine pasjes kin-

deren vooruitgang maken. Meestal

met naast zich een paar grote voe-

ten en hun kleine hand in de grote

hand van letterlijk grote mensen.

Het kind kan niet anders dan letter-

lijk opkijken naar moeder en vader,

omaenopa.

Het is mooi om die dartele pasjes te

zien.

En wonder boven wonder, geen en-

kele volwassene vindt het verve-

lend of storend om zich aan te pas-

senaanhetritmevanditkind.

De volwassene stapt wat trager en

verkleint, zonder nadenken, zijn

passen.

Ongelooflijk hoe wij bereid zijn de

tred vandenaaste aan te nemen, van

een kind, maar ook van iemand die

slecht te been is of niet goed uit de

voeten kan. Daaraan moest ik den-

ken toen ik een moeder met twee

kinderen zag rennen om de trein

te halen. Hun voeten raakten haast

geen grond meer, want ze moesten

mee, met de rush van de tijd. En ik

vroeg me af: hoeveel mensen kun-

nen dit tempo niet volgen? Letter-

lijk niet, maar ook niet figuurlijk.

Niet iedereen is even vlug van aan-

nemen, niet iedereen heeft dezelf-

de manier van werken of vliegt erin

met hetzelfde enthousiasme. Iede-

re mens die je ontmoet vraagt zon-

der woorden met hem of haar mee

te gaan en hoopt dat je zijn of

haar tempo respecteert. Bij kinde-

ren lukt het vanzelf, bij zieken die

aan hun bed gekluisterd zijn is het

ietsmoeilijker.

En wanneer mensen ons niet be-

grijpen, raakt ons geduld snel op.

Gelukkig zijn er figuurlijk grote

mensen, die rustig en met kleine

pasjesmeegaan endiegene naastwie

ze gaan of staan een groot gevoel ge-

ven,eenmorzelhemelopaarde.

Groot is het geluk door hen die be-

reid zijn in het klein mee te gaan.

Wie was het ook weer die zei: „Als je

niet wordt als kinderen, zal je nooit

wat van de hemel kunnen proeven,

meer zelfs, het zal gepasseerd zijn

zonderdat jehetweet.”

Hedwig Van Peteghem

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikker-

tjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het

boek is inmiddels uitverkocht bij de uit-

gever.

OPKIKKERTJES

OP STAP MET KINDEREN

Je bent niet als christen geboren, je

moethetworden.

Dat is een uitspraak van Tertillia-

nus die leefde in de tweede eeuw.

Ook in onze tijd is geloven niet

meer vanzelfsprekend. Wie gelooft

krijgt hoe dan ook vragen van me-

demensen: “Waarom nu nog?” of

“Ben je daar nu nog mee bezig?”

Trouwens, geloven verandert. Je

gelooft anders als je 12 jaar bent dan

als je 25 bent, of dan als je kinderen

krijgt, of als je leven door pijn of te-

genslag getroffen wordt… Als je ge-

loven niet groeit in de loop van het

leven, is er veel kans dat het afsterft.

Daarom bieden we voor de tweede

keer een Alpha aan in onze Fran-

ciscus-parochie, en omdat samen-

komen niet kan, doen we het deze

keerdigitaal.

Alle info vind je op www.francis-

cusfrando.be, klik dan op het Alp-

ha-icoontje.

Alpha
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Modest Campforts (Lichtaart 1926)

heeft opgeschreven welke gebeurte-

nissen, ervaringen en mensen be-

palend zijn geweest voor zijn ma-

nier van leven en geloven. Deze

boeiende levensreis loopt over zijn

jeugd in Lichtaart, zijn verdere

zoektocht naar een dieper leven op

het Groot Seminarie te Mechelen -

aangevuld met zijn zorg voor de

'gewone mens' in de parochies St.-

Gummarus te Mechelen en Don

Bosco in Kessel-Lo, om te eindigen

in Poustinia (Beho-Gouvy). Mo-

dest Campforts noemt zijn boek de

neerslag van gewone ervaringen -

met wel en wee, vreugden en ver-

driet - die ieder mens kent, maar

raakpunten zijn van iets diepers.

De mogelijke ervaring van een Goddelij-

ke Dimensie is - voor hem - langs deze

weg gegaan. Vandaar ook de titel van het

boek: Waar ik werd aangeraakt,

ging ik en ga ik.

Uit zijn boek:

Lofeneer

“Lof en eer zij Jezus Christus

In het heilig sacrament.”

Modest Campforts (c)Leo Page

Ik hoor de stem van de brigadier

nog steeds door de gewelven gal-

men. Hij zong, boven allen uit,

zijn ziel uit zijn lijf om alle lof te

brengen ter ere van Jezus Christus

maar ook wel ter ere van zichzelf,

fluisterden de jaloerse ouwe jonge

dochters.

Strofe

Jezus wil door een mirakel

met ons wonen dag en nacht

telkens op onbloedige wijze

wordt Hij steeds opnieuw herdacht.

Ik vond dat erg mooi en ontroerend

van Jezus dat Hij zo dag en nacht

bij ons wilde blijven en ik vond dat

ik Hem daar op het altaar niet al-

leen kon laten. Ik ben Hem als kind,

maar als volwassene ook, nog dik-

wijls gaan bezoeken. Ik ging er dan

maar stilletjes bij zitten, zonder iets

te zeggen, want Hij wist toch alles.

Onze onderpastoor had verteld van

de pastoor van Ars. Een brave, wat

simpele en niet te slimme pastoor,

maar nen heilige. Die ging voor het

altaar zitten en dan zei hij: Ik ben

hier,gijkentmij!

Dat zou ik ook doen, bij Jezus gaan

zitten en Hem wat gezelschap hou-

den. Het lof was daar speciaal voor,

niet teveel afleiding: alleen, kaar-

sen, veel licht, wierook en ‘lof en

eer’, rozenhoedje en tantum ergo

en voor de rest, iedereen gerust la-

ten. Leven met Onze Lieve Heer.

Mooiwasdat.

De gedurige aanbidding was nog

aandoenlijker. Dat was op 21 febru-

ari. In de winter hebben de boeren-

mensen meer tijd. Elke straat had

zo zijn uur om te aanbidden. Uit de

meeste huizen zaagt ge de mensen,

op hun zondags, opstappen naar de

kerk. En vanuit de vrieskou kwa-

men we dan in de kerk, stil, vol licht

en veel kaarsen. Prachtig. Een ganse

dag lang. Stil en biddend. Vooraan

op het altaar tussen tientallen kaar-

sen stond de monstrans met zijn

gouden zonnestralen ons uit te no-

digen.

Enkele jaren later, als jongeman,

zong ik mee in het kerkkoor en

soms mocht ik van de koster voor-

zingen:

Adoro te devote latens Deitas

quae sub his figures vere latitas:

Tibi se cor meum totum subficit

quia te contemplans totum deficit!

Vrij vertaald: met veel schroom aan-

bid ik U, godheid, onder deze ge-

daanten verborgen. Mijn hart geeft

zich geheel aan U, en U aanschou-

wendvaltallesweg!

Deze vertaling geeft niet weer wat ik

voelde terwijl we de “Adoro te” zon-

gen. Dat lag veel dieper en gevoeli-

ger. Het zal een leidraad blijven in

heel mijn leven. Het wondere of het

rare is wel dat ik me geen voorstel-

lingmaaktevandie“Deitas”

In de catechismus probeerde men

wel daar iets over te zeggen en te be-

wijzen maar dat viel allemaal maar

flauwkens uit, tegenover wat ik er

bij voelde. En ik ben die argumenta-

ties ook vergeten. Ze hebbenmeniet

aangeraakt!

Het boek (uit 2003) is niet meer ver-

krijgbaar, maar je kan het volledig le-

zen op http://www.franciscusfrando.be/-

Kroniek-Modest.htm

Lof en eer

bzn

Anderen gelukkig maken maakt gelukkig
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Maandag 18 januari, startte de jaar-

lijkse bidweek van de eenheid van

de christenen. Tijdens deze oecu-

menische bidweek wordt gebeden

om meer begrip en toenadering tus-

sen de verschillende christenen.

Sinds 2002 nemen wij, op de zon-

dag tussen 18 en 25 januari, sa-

men met één of meerdere christe-

lijke gemeenschappen deel aan een

oecumenische viering. Aan dit jaar-

lijks gebeuren gaat een stukje ge-

schiedenis vooraf waarin onze pa-

rochiegemeenschap een belangrij-

ke rol heeft gespeeld.

De ‘Verenigde Protestantse Kerk

van België, Leuven’ verzorgde

sinds 1902 zijn diensten in het Ana-

tomie-theater op de hoek van de

Capucijnenvoer en de Minderbroe-

dersstraat te Leuven. Toen in 2003

het gebouw plots onbruikbaar ver-

klaard werd, stelde onze parochie de

kerk en Kristoffelzaal voor de pro-

testantse gemeenschap ter beschik-

king. De protestanten vierden in de

kerk van 9.30 tot 10.45 uur en ge-

bruikten ons zaaltje tot 11.45 uur.

Deze afspraken verliepen feilloos

en wederzijds respect en waarde-

ring groeide gaandeweg.

Zo ontstond het idee om tijdens de

Week van de Oecumene samen een

viering te houden. Pastoor Paul Pee-

ters en dominee Ernst Veen gingen

voor in deze eerste viering.

Ze namen beiden plaats op het

altaarverhoog. Daar stonden toen

nog drie oude kerkstoelen; twee

voor de medevoorgangers en één in

het midden voor de voorganger.

‘Wie gaat er hier zitten?’, vroeg do-

minee Ernst, terwijl hij naar de

middelste stoel wees.

Waarop pastoor Paul spontaan ant-

woordde: ‘Daar zit de Heer’.

‘De Heer zit in het midden van

de christelijke kerken’; er bestaan

geen betere woorden om oecumene

uit te drukken.

Ook nadat de protestanten, na bij-

na twee jaar een andere locatie had-

den gevonden, bleven wij, jaarlijks

op de zondag tijdens de Week van

de Eenheid onder de christenen, sa-

men vieren. Het ene jaar in onze

kerk, het andere jaar in de kerk van

de protestanten.

In de loop der jaren hebben ook an-

dere parochies en kerken aangeslo-

ten om onze eenheid in Christus te

vieren. Deze vieringen werden zo

opgebouwd dat er vanuit elke kerk

iets unieks in de gezamenlijke vie-

ring was terug te vinden.

In de voorbereidingsgroep is vo-

rig jaar de wens gegroeid om iedere

kerk in haar eigenheid beter te leren

kennen. We zouden vanaf dan elk

jaar één van de betrokken kerken be-

zoeken en gast zijn in hun viering.

Op die manier zouden we elkaar

nog beter leren kennen. Zo kon het

besef groeien dat wij in verschei-

denheid dezelfde Heer ontmoeten

en onze verschillen een uiting zijn

van de rijkdom die bij God te vin-

den is. Zo waren we vorig jaar te

gast bij de Evangelische Kerk Leu-

ven. We vierden er zoals zij dit we-

kelijks beleven en werden er nadien

heel gastvrij ontvangen bij een nat-

je en een droogje.

Dit jaar komt er, omwille van coro-

na, helaas geen nieuwe ervaring en

kunnen wij jullie enkel een bezin-

ning aanbieden.

uit de Antonius-bezinning zondag 17 ja-

nuari 2021 in het teken van de bidweek

vandeeenheidvandechristenen

Oikoumene

Er waren eens zes blinde mensen.

Zij hoorden dat de koning hun

dorp zou bezoeken, gezeten op een

olifant. Niemand van hen had ooit

een olifant gezien. ‘Een olifant,’ zei

elk van hen, ‘ik vraag me af hoe zo-

iets eruit ziet.’

Dat gingen ze uitzoeken, ieder

apart.

De eerste hield de olifant vast bij

zijn slurf.

De tweede bij een slagtand.

De derde bij een oor.

De vierde bij een poot.

De vijfde bij zijn buik. De zesde bij

zijn staart.

Toen ze terug naar huis gingen,

waren ze er allemaal van overtuigd

dat ze wisten hoe een olifant eruit

zag.

‘Een olifant is iets fantastisch,’ zei

de eerste, ‘zo langzaam en zacht,

lang en sterk.’

‘Nee,’ zei degene die de slagtand

had gevoeld, ‘hij is nogal kort en

erg hard.’

‘Jullie vergissen je alle twee,’ zei de

derde, ‘de olifant is plat en dun als

een groot blad papier.’

‘O nee,’ zei de vierde die een poot

had gevoeld, ‘hij is net als een

boom.’

De vijfde zei: ‘Hij is als een muur.’

En de zesde vond dat hij net als een

touw was.

Ze ruzieden en ruzieden, werden

steeds bozer en begonnen te vech-

ten.

Toen kwam iemand voorbij die kon

zien. ‘Jullie hebben allemaal ge-

lijk,’ zei hij, ‘alle delen samen vor-

men de olifant.’

NaareenBoeddhistischverhaal

Chantal Leterme, Een parel voor elke dag,

Averbode2007

De blinden en de olifant

WENS BIJ LICHTMIS

Dat er licht mag zijn. Licht in onze

ogen: dat we elkaar zullen zien zo

goed als nieuw.

Licht in onze harten: dat we ruimte

scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten: dat we ko-

men tot nadenken en eerlijke be-

sluiten.

Licht in onze huizen: dat er vriend-

schap en gastvrijheid zullen wo-

nen.

Moge er licht zijn in onze omgang:

dat we te zien zijn, niet verborgen

voor elkaar.

Licht op onze wegen: dat we niet

verdwalen en elkaar tot doolhof

zijn.

Licht in alle uithoeken: dat we ner-

gens het kleine vergeten.

Licht op onze plaats in Hem die ons

geroepen heeft:

SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatrege-

len kunnen we tot nader beslissing

geen vieringen aanbieden.

Van zodra de vieringen terug plaats

mogen vinden zullen wij jullie ver-

wittigen via de mail en de valve

aan de kerk. Wel zullen wij iede-

re zondag een bezinning blijven

maken en verspreiden, zoals we dit

reeds in de afgelopen weken deden.

Ken je iemand die ook een bezin-

ning wil ontvangen dan kan je al-

tijd hun mailadres achterlaten bij

Lieven.Dries@telenet.be

De werkgroep liturgie

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge-

re coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tij-

dens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatre-

gelen zijn er op zondag nog geen eredien-

sten.

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de voorziene vierin-

gen, die nu wegvallen, aan de paro-

chianen.

Zondag 07 februari 2021 – Licht-

mis

Woensdag 17 februari 2021 As-

woensdag met pastorale zone

Zondag 21 februari 2021

Zondag 07 maart 2021

Op de website Ademtocht: www.a-

demtocht.be - zijn de teksten ook te-

rug te vinden.

Ook in Linden, Blauwput, Bo-

venlo, Vlierbeek gaan voorlo-

pig geen vieringen meer door.

VIERINGEN

Voor het met de hand omzomen

van een jeansbroek of het repareren

van een losgeraakte knielap, heb je

een vingerhoed nodig. In de loop

der tijden was ik de mijne ergens

kwijtgeraakt. Ik wist nog precies

hoe het voelde als ik met mijn rech-

termiddelvinger net dat beetje extra

druk kon zetten om de naald door-

heen de dikke stof te wurmen. Zon-

der vingerhoed lukte dat niet en dat

was vervelend.

Op zoek naar een nieuw exemplaar

stapte ik de winkel van de beken-

de keten met de gele knoop, inmid-

dels onverklaarbaar geruild voor

het groene kiwischijfje, binnen. Ik

speurde tussen de rekken, maar ik

zag nergens een vingerhoed. Ik be-

gon al te vrezen dat dit onooglij-

ke maar uiterst nuttige werktuig in

onbruik was geraakt (zoals de kof-

fiemolen en de molensteen).

Maar de vriendelijke winkelme-

vrouw die ik aanklampte, stelde me

meteen gerust. Uit een diep rek te-

gen de zijwand haalde ze wel zeven

lange plastic hulzen, elk gevuld

met een andere soort vingerhoe-

den. Mijn mond viel open. ‘Ik heb

maar een simpele vingerhoed no-

dig’, hakkelde ik. Maar ze nam me

mee naar een grote tafel en begon de

verschillende vingerhoeden te eta-

leren. Een voor een mocht ik ze pas-

sen. De ene was te zwaar, de andere

te smal. Ik wilde liefst een metalen

vingerhoed. Het model dat me het

meest aanstond was veel te groot.

Maar twee hulzen verder vond ik de

perfecte vingerhoed: sterk en blin-

kend, als een extra vingertopje, een

hoedje voor mijn rechtermiddel-

vinger. Ik bedankte de vrouw voor

haar moeite.

Voor 2,25 euro was mijn nood ge-

lenigd. Was het leven maar altijd zo

eenvoudig! ‘Zie je wel dat het nodig

was om al die vingerhoeden te laten

zien’, zei de winkelmevrouw fijn-

tjes. ‘Elke vinger is verschillend!’

Ze had gelijk. Wat een wijze uit-

spraak! Pas bij het naar buiten stap-

pen, met de vingerhoed veilig weg-

gestopt in mijn portemonnee, viel

mijn oog op de naam van de win-

kel: Veritas. Ik had het kunnen we-

ten. De waarheid ligt soms gewoon

voor het rapen tussen borduurga-

ren, kousen en vingerhoeden.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/vingerhoed/)

gepubliceerdop9 juli2020

Vingerhoed

KALENDERBLAADJE

Zo spreekt Jahweh:.Zoals de regen

en de sneeuw uit de hemel neer-

dalen en pas daarheen terugkeren

wanneer zij de aarde hebben ge-

drenkt, haar hebben bevrucht en

met planten bedekt,

wanneer zij zaad hebben gegeven

aan de zaaier, en brood aan de eter,

zo zal het ook gaan met mijn woord.

Het komt voort uit mijn mond; het

keert niet vruchteloos naar Mij te-

rug, maar pas wanneer het heeft ge-

daan wat Mij behaagt, en alles heeft

volvoerd, waartoe Ik het heb gezon-

den.

(Uit de viering over de Doop van de Heer)
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Wist je dat Vlaanderen welge-

teld 1 Nationaal Park heeft?

Het Nationaal Park in de Belgische

provincie Limburg, is een uniek

natuurgebied waar meer dan 12 000

ha bos en heide beheerd en be-

schermd worden. Het gebied strekt

zich uit over de gemeenten As, Bil-

zen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk,

Lanaken, Maaseik, Maasmechelen,

OudsbergenenZutendaal.

Je vindt er paarse heidevlakten, bos-

sen, hoge toppen met prachtige

vergezichten, zeldzame planten en

dieren. De uitgestrekte zandvlakte

en helderblauwe meertjes zijn res-

tanten van de vroegere glasindu-

strie, maar worden nu helemaal in-

gepalmd door de natuur. Je kan er

mooiwandelen.

Meer info https://www.nationaal-

parkhogekempen.be/nl

ZIN IN EEN MOOIE

WANDELING?

3FEDERATIE FRANDO

Liturgische kalender: Doop van de Heer

Vaste lezingen, Jesaja 55, 1-11 Jesaja .12; 1

Johannes5, 1-9.Marcus 1, 7-11

Ik hoop dat het je goed gaat en dat

de teksten en liederen die je hieron-

der vindt, je wat adem bezorgen. Ik

wil samenmet joudeze dag zegenen

en dit in de naam van de Vader, de

ZoonendeHeiligeGeest.

Moge datgene wat ons doorgaans

samenbrengt op zondagvoormid-

dag, je de kracht geven om je ver-

bonden te voelen en de isolatie,

waarin we nu door corona zitten,

minder wrang en belastend te ma-

ken.

Inleiding

Vandaag wordt het doopsel van Je-

zusherdacht.

Op een rijtje: wat wrijven de evan-

gelisten -toch twee van de vier- Je-

zusaaninzijnkindertijd?

*Kind van een door mensen niet

te verklaren zwangerschap/of een

zwangerschap die niet volgens de

regels (ja, dubbele bodem ;-) verliep.

*Geboorte, niet thuis, maar onder-

weg, ongelegen, toch niet wat je een

kindofeenmoedertoewenst.

*Eerste kraambezoek: herders, kwa-

lijke reputatie, laag op de maat-

schappelijke ladder, sliepen bij hun

schapen, maar ook dubbelzinnig:

de grote heldDavidwas ooit ook on-

ooglijk“herdertje”

*Drie wijzen: erkenning door de

hele wereld en voorafschaduwing

van zijn koninklijke, priesterlijke

rol maar evengoed van zijn lijden

en tegelijk het afschuwelijke ver-

haal van een machthebber of leider

die zich door een onooglijk vraag-

stellendkindbedreigdvoelt.

Zo dadelijk spoelen we even verder,

naar het doopsel van Jezus, vlak

voor of misschien zelfs als begin-

punt van zijn zogenaamde “open-

bareleven”of“optreden”

Lied:Mensvoordemensenzijn

ScholaCantorumGent

Mens voor de mensen zijn, Herder als

God,

trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Godroeptzijnmensen,

Hijroeptzebijnaam,

opdat zij toegewijd zijn wegen

gaan.

Genade zaait Hij als zaad in hun

hart,

zijnGeestvernieuwtdetijd

enheeltdesmart.

Kleinmetdekleinenzijn,

vriendonverwacht,

niet op zichzelf maar op and'ren be-

dacht.

Mens voor de mensen zijn, Herder als

God,

trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Ziekenomarmen,

huntranenverstaan,

met hen de kruisweg ten einde toe

gaan.

Godswoordenspreken

aanstekelijkecht,

zijn liefde tonen en doen wat Hij

zegt.

Licht inhetduisterzijn,

laaiendevlam,

mens van vertrouwen zijn, zijn

wiemenkan.

Mens voor de mensen zijn, Herder als

God,

trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Eerste Lezing uit Jesaja 55, 1-13: Het

eeuwigeverbond

(…) Buig uw oor en kom naar Mij,

luisterenuzult leven;

een eeuwig verbond zal Ik met u

sluiten,

de gunstbewijzen die Ik aan David

hebgezworen.

Zie, hem had Ik tot getuige voor de

volkenaangesteld,

tot vorst en gebieder over de volks-

stammen.

Zie, een volk dat u niet kent, snelt

opuaf,

omwillevandeHEERuwGod,

enwegensdeHeiligevanIsraël,

omdat Hij u luister heeft verleend.

Zoek de HEER, nu Hij te vinden is,

roepHemaan:Hij isdichtbij.

De goddeloze moet zijn weg verla-

ten,

deboosdoenerzijngedachten,

enterugkerennaardeHEER,

die zich over hem ontfermen zal;

naar onze God, want Hij vergeeft

rijkelijk.

Want uw gedachten, zijn niet mijn

gedachten,

en mijn wegen zijn uw zegen niet

-godsspraakvandeHEER.

Want zoals de hemel hoger is dan de

aarde,

zo gaan ook mijn wegen uw wegen

teboven,

en mijn gedachten uw gedachten.

Want in vreugde zult u vertrekken

en in vrede wordt u thuisgebracht.

Bergen en heuvels zullen voor u in

gejubeluitbarsten,

en alle bomen van het veld zullen

indehandenklappen.

Waardoornsstonden,

zullencypressengroeien;

waardistelsstonden,

groeiteenmirtenboom;

het zal voor de HEER een eer zijn,

eenzegetekenvooreeuwig,

datnooitvernieldzalworden.

Duiding

Wat ik zelf zo mooi vind aan deze

tekst is de oproep om hoopvol te

zijn en er op te vertrouwen dat het

goedzalkomen.

En dat die hoop en dat vertrouwen,

of zo je wil het geloven in het goe-

de dat terug zal doorbreken of het

geloven in de situatie die terug zal

verbeteren, geschraagd is, onder-

steundisdoorliefde.

Geen wollige liefde maar liefde

of noem het verbondenheid, aan-

dacht, er zijn voor elkaar (JHWH

= Ik zal er zijn) ondanks de fysie-

ke afstand en isolatie, ondanks het

niet zien, zoals wij datgene of diege-

ne die we de Heer noemen ook niet

kunnenzien.

Liefde, aandacht, “gegevenheid”

die er toch is en die even concreet is

alsalleswatonsomgeeft

zowel de natuur als datgene wat

door mensenhanden ons omgeeft,

een huis, eten, diensten, voorzie-

ningen, muziek, mooie teksten,

kleine gebaren van zorg voor el-

kaar.

En dat we door die dingen te zien

en teweten dat die er ookNIEThad-

den kunnen zijn, een gevoel en een

weten opborrelt, dat ons de kracht

geeft om te blijven uitkijken naar

die betere morgen, ook al lijkt het

koud en voelen we ons ongeborgen.

LiedaanhetLicht

Klik op de blauwe lijn om het lied te be-

luisteren

Licht dat ons aanstoot in de mor-

gen,

voortijdig lichtwaarinwijstaan

koud, één voor één, en ongebor-

gen,

lichtoverdekmij,vuurmijaan.

Datiknietuitval,datwijallen

zozwaarendroevigalswijzijn

nietuitelkaarsgenadevallen

endoelloosenonvindbaarzijn.

Veelstemmig licht, om aan te horen

zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,

Licht, laatste woord van Hem die

leeft!

Wij lezen uit het evangelie volgens

Marcus:Marcus1,7-11

IndietijdpredikteJohannes:

‘Na mij komt die sterker is dan ik,

en ik ben niet waardig mij te buk-

ken en de riem van zijn sandalen

lostemaken.

IkhebugedooptmetwatermaarHij

zal u dopen met de heilige Geest. ’

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret

in Galilea en liet zich in de Jordaan

doorJohannesdopen.

En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit

het water opsteeg, zag Hij de hemel

openscheuren en de Geest als een

duifopzichneerdalen.

En er kwam een stem uit de hemel:

‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelge-

liefde; inUhebIkwelbehagen.

Duiding

Er zitten in deze tekst verwijzingen

naar Jesaja en naar het o zo belang-

rijkewater.

Mensen krijgen hier een beves-

tigend teken van hierboven. Iets

waar wij vandaag enerzijds stiekem

reikhalzend naar uitkijken en an-

derzijds meewarig het hoofd over

schudden.

Verdergaand op mijn lijstje in de

inleiding, kan je dit fragment voor-

al zien, als de hemelse omkadering

van de openbare missie van Jezus,

met water gezegend door een ande-

re profeet, die dan weer een navol-

ger was van een andere profeet, die

danweer,…

Die profetische lijn, die over gene-

raties heen wordt verder gezet, niet

wetend of het uiteindelijk “zal op-

brengen” in economische termen

vanvandaag.

Of het de moeite zal lonen, of ooit

een haan er zal naar kraaien, of wij

de nieuwe morgen zullen zien....

Versterk u aan elkaar, spreek uw

twijfel uit, spreek uw verlangen uit

enhouvol,houvol,

zing een lied, drink een kopje koffie

engaevenwandelen.

En als dat te zwaar is, kijk dan van-

achterhetraamnaardevogels,

naarhoe erde enedag rijm ligt opde

bomen, de auto's en de andere dag

niet...

Maar hou vol, probeer te voelen

hoe je nog kan glimlachen en je ge-

laatsspierenzichaantrekken.

Moed, kracht en geest, daartoe zege-

ne u, de Ene, Vader, Zoon en heili-

geGeest.

Don Bosco- Viering opgesteld door Her-

mienDenTandt

DOOP VAN DE HEER (Deel 1)

Opmerkelijk verzet en collaboratie

inVlaanderen

Roger Rutten vertelt in dit boek het

verhaal van een verzetsheld, Jean

Dubois.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij

verzet en collaboratie in Limburg.

Het strafste stukje in dit boek komt

van Jean Dubois zelf. De vroege-

re verzetsman schreef zijn verhaal

neer. Enkele citaten uit zijn werk.

“ Mijn naam is Jean Dubois. Ik

was 19 jaar toen ik kennismaak-

te met Hitlers concentratiekampen.

Ik heb de opperste verschrikkingen

gezien, de opperste angsten door-

staan en de diepte van de dierlijk-

heid benaderd. Ik ben een geteken-

de. Een getekende die zijn stem ver-

heft en ze voegt bij die vandedoden.

Ik ben er nog vol van, ook zestig

jaar later. De verschrikking zit nog

altijd diep in me. De verschrikking,

de angst, de afstomping. Ik ruik het

crematoriumnogaltijd.

Ik smeek u, luister naar me, want

als de mensheid weigert naar ons,

de ex-gevangenen van concentra-

tiekampen te luisteren , dan gaapt

wijd open de poort naar nieuwe

oorlogen, nieuwe barbaarsheden,

nieuwe onmenselijkheden, nieuwe

concentratiekampen.

Wij hebben gestreden, wij hebben

geleden. Velen van ons zijn gestor-

ven voor de vrijheid. Maar velen

die nu in vrijheid leven weten deze

vrijheid dikwijls niet te waarderen.

Wij brengen een boodschap: men-

sen kunnen broeders en zusters

zijn. Wij zijn destijds echte vrien-

den geweest en over alles heen zijn

wij dat tot vandaag gebleven: chris-

tenen, joden, democraten, univer-

sitairen, ongeschoolde arbeiders,

bedienden, boeren. Wij hebben een

eigen wereld gevormd, zonder on-

derscheid, zonder grenzen, zon-

der afkeer voor elkaars taal, elkaars

huidskleurofgebruiken.“

https://www.blokbuster.be/?p=6233



Lezingendigitaal

Op basis van de huidige vooruit-

zichten in verband met de coro-

na-pandemie heeft de universitaire

overheid al laten weten dat UDLL

ook in het tweede semester van dit

cursusjaar de lezingen niet kan la-

ten doorgaan met een publiek van

seniorenindeaulaDeSomer.

De lezingen van het Tweede semes-

ter van cursusjaar 2020-2021zullen

eveneens in digitale vorm aangebo-

den worden, dus via rechtstreekse

streaming op dinsdagnamiddag om

14 uur, vanuit de studio in Meche-

len en achteraf ook te (her)bekijken

viadevideo’svandeopnames.

*Lezingen tweede semester 2020-

2021

UDLLDerdeLeeftijdLeuven

Februari–maart2021

09/02/2021: Prof. Patrick Callaerts

Ons brein: hoe hersenen en gedrag

evolueren

16/02/2021:Prof.PeterJones

(Over)leven binnen planetaire

grenzen. De transitie naar recht-

vaardigeduurzaamheid.

23/02/2021:Prof. JelleHaemers

Vrouwenrechten in de geschiede-

nis: het perspectief uit de ‘donkere’

middeleeuwen

02/03/2021: Dr. Joke Wuestenbergs

Misdaaddokter: arts of detective ?

09/03/2021: Prof. Georgi Verbeeck

Hongarije: 100 jaar in de schaduw

vanzijnverleden

16/03/2021:Dr.RiDeridder

De toekomst van de gezondheids-

zorginonsland

23/03/2021: Prof. Anne-Mieke Van-

damme

De coronapandemie en het corona-

beleid

30/03/2021: Prof. Arnoud De Meyer

Een Aziatische visie op de wereld

van morgen. De verschuiving van

het economisch en cultureel zwaar-

tepuntnaarhetOosten

Het bestuur van UDLL heeft het

cursusgeld voor digitale toegang

tot de lezingen van het tweede se-

mester vastgelegd op 50 euro, wat

een bijdrage van minder dan 4 euro

perlezingbetekent.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

dig voor de 12 geplande lezingen.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat5bus5601

3000Leuven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB)

Universiteit Derde Leeftijd

Leuven

KULeuvenAlumni

2020 stelde ons voor ongekende

uitdagingen. Tegelijkertijd hebben

we ervaren hoe cruciaal weten-

schappelijkonderzoekis.

Terwijl de eerste vaccins toegediend

worden, speelt KU Leuven haar rol

in het wereldwijde verdere vaccin-

onderzoek. Zo plant het team van

professor Neyts spoedig te begin-

nen met de eerste klinische proe-

ven; waarbij het kandidaat-vaccin

opmensengetestzalworden.

Intussen gaven donaties van gulle

gevers een extra impuls aan talrij-

ke onderzoekprojecten in uiteenlo-

pendedomeinen.

De inzet van die toegewijde com-

munity, niet het minst van onze

alumni en de major donors van het

mecenaatsproject Opening the Fu-

ture onder het voorzittersschap

van Urbain Van Deurzen, heeft KU

Leuven naar een hoger niveau ge-

tild in fondsenwerving binnen de

Europeseacademischewereld.

500jaarKULeuven

In 2025 vieren we 500 jaar KU Leu-

ven. Samen met onze alumni blik-

ken we dan terug op zes eeuwen

bouwen, ontwikkelen en groeien.

Vandaag kijken we de toekomst al-

vast hoopvol tegemoet. Hoopvol dat

weelkaarsnelweerzien.

Wij wensen een voorspoedig 2021!

Frans van Daele, voorzitter Alum-

niLovaniensesvzw

Pieter Lievens, vicerector bevoegd

vooralumnirelaties

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

GISTEREN HEEFT

TOEKOMST

4 FEDERATIE FRANDO

Vijfentwintig jaar geleden, verongeluk-

te Wannes. Hij was bijna 20 jaar toen

hij omkwam in een zwaar verkeersonge-

val. Zijn tante uit Heverlee gaf ons dit be-

richt door.

“12 december 1995, de dag dat Wan-

nesnaaronshartverhuisde ...

Omdat het 25 jaar geleden is, plan-

nen we voor hem een vergeet-me-

niet-actie, een herdenking waar ook

onze wereld een beetje beter van

wordt. In Moerbeke, nabij het Wul-

lebos is er een geschikte plek om

voor Wannes een stukje bos te plan-

ten, in samenwerking met Bosplus.

Een bos dat steeds toegankelijk zal

zijn.

Wij, Katrien, Leo en Hilda plan-

ten er 25 bomen en iedereen die

het Wannes-bos-project wil steu-

nen kan extra één of meerdere bo-

men sponsoren door overschrij-

ving naar Bosplus. De prijs van een

boom bedraagt 20 euro. Bosplus laat

ons weten wie zijn boompje bij-

draagt.“

Nu kregen we van tante dit nieuwe be-

richt:

“Het bos van Wannes” is nu reali-

teit,205wintereiken!

Het doet ons enorm deugd Wannes

op deze wijze blijvend te kunnen

gedenken.

Oprecht veel dank dus aan alle

sponsors die dit mogelijk maakten.

Spijtig genoeg laten de verlengde

"Bos voor WANNES"

Coronamaatregelen geen publieke

boomplantingen toe, liet BosPlus

weten.

Maar een nieuw voorstel is in de

maak: een zomerse wandeling die

vertrekt bij het bos van Wannes

waar een gids van BosPlus een

woordje uitleg geeft over bosbeheer

en een breder beeld van het bos

schetst, gevolgd door een gegidste

boswandelingindeomgeving.

Hier hoor je zeker nog meer over,

wanneer afstand houden tot het

verledenbehoort.

Nogmaals dank omWannes deze ca-

deauteschenken!“

Katrien,LeoenHilda

Coördinaten bos van Wannes

51°12’22”N3°58’0”E

De fiscaal attesten ontvangt u in de loop

van februari.

Bos+Vlaanderen vzw - Tel.09/264

9050

https://www.bosplus.be Info: in-

fo@bosplus.be

PLANT EEN BOS

Uitdeschaduwgetreden

In 2020 zijn de onzichtbaren

uit de schaduw getreden. Verzor-

gers. Sociaal werkers. Schoonma-

kers. Vuilnismannen. Postbodes.

Leraren. Seizoenarbeiders. Huis-

houdhulpen. Vakkenvullers. Kas-

siersters.Buschauffeurs.

Ze hebben bergen verzet. Ze hebben

al hun energie en heel hun kunnen

aangesproken om het land recht te

houden, om het virus te verslaan,

om alles te doen draaien. Ze hebben

getoond wat essentieel is. Dat doen

ze al langer, maar nu werd het ook

gezien.Engezegd.Eindelijk !

Dat bewustzijn is een houvast in

deze turbulente tijd: de ondersten

boven!

De pandemie heeft de gewone men-

sen en de solidariteit op het voor-

plan geplaatst. Daar staan ze nu. Ze

wijzen de weg waarop we nu moe-

ten doorzetten. Naar meer respect,

betere werk- en levensvoorwaarden.

Mensen zijn geen volstrekt flexi-

bele, permanente machines, geen

onpersoonlijke gegevens die ‘hun

werk’ moeten doen en verder niets.

Het virus heeft ons ook duidelijk

gemaakt dat mensen in staat zijn

waardig, bewust, creatief en soli-

dair te leven. Zo samenleven, en de

planeet leefbaar houden, dat is het

oogmerk.

Hetisaanons!

Alles begint bij verder kijken dan

elk onze eigen bubbel. Zie je? Je

bent niet alleen. Meer dan waar-

in we verschillen, hebben we ge-

meen. Zo gaat het dikwijls in de ge-

schiedenis. Die wordt niet gemaakt

op die ene dag dat de televisiecame-

ra’s erbij zijn. De echte geschiede-

nis wordt gemaakt in de aanloop,

naar die momenten. Wanneer men-

sen besluiten om niet bij de pakken

te blijven zitten, al zijn de omstan-

digheden moeilijk. Wanneer men-

sen besluiten om hun mens-zijn

onder de arm te nemen, het te delen

en zo het mens-zijn zelf te vermeer-

deren.

Als glimwormen in de nacht. De

solidariteitstrekkers, de samenstra-

ters, de mondmaskermakers, de lap-

topverdelers, de taartenbakkers, de

bloedgevers, de buddy’s, de man-

telzorgers, de vrijwilligers, de zan-

gers en dansers aan de wooncentra:

ook voor het dagelijkse heldendom

was2020eenboerenjaar.

In tijden van lockdown krijgen we

allemaal wel eens het lastige gevoel

dat we er alleen voor staan. Bij onze

patiënten, in ons atelier, aan de lo-

pende band, voor de klas, van brie-

venbus tot brievenbus, aan de kas-

sa.

Maar allemaal leven en leveren we dezelf-

de strijd. Hart boven Hard.

We zijn niet alleen. We gaan er niet bij

zitten. We staan. En we staan op ons

recht!

Uit Nieuwjaarsbrief 2021 12 januari

2021

www.hartbovenhard.be/nieuwjaars-

brief2021

Hart boven Hard

Ieder jaar organiseert Damiaanactie

tijdens het laatste weekend van ja-

nuari het ‘campagneweekend’. Dit

jaar kreeg de campagne de slogan

‘Ontmasker lepra’. Het leven van

honderduizenden mensen met le-

pra is gevuld met sociale afwij-

zing, onzekerheid, schaamte en

angst. Ze verstoppen hun ziekte,

ze durven er niet voor uitkomen.

Anderen weten dan weer niet dat

ze besmet zijn. Een dokter opzoe-

ken komt er daarom vaak niet van.

Maar zonder vroegtijdjge behande-

ling verspreidt lepra zich over je

hele lichaam. Je ontwikkelt handi-

caps voor het leven en je toekomst

valt in duigen. Omdat veel patiën-

ten geen medische hulp zoeken,

komt Damiaanactie naar hen toe

en screent de bevolking ter plaat-

se. Damiaanactie ontmaskert lepra.

Om nog meer mensen op te kun-

nen sporen, heeft Damiaanactie je

steun nodig. In 2021 kan dit niet via

de traditionele stiftenverkoop. Dit

jaar kan je je stiften online bestel-

len via www.damiaanactie-shop.be.

Maar ook elke gift helpt patiënten

op weg naar hun genezing. Voor

meer info kijk je op www.damiaan-

actie.be

DAMIAANACTIE 2021


	Frando21-0501.pdf
	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	Lof en eer 
	

	Anderen gelukkig maken maakt gelukkig
	OPKIKKERTJESOP STAP MET KINDEREN

	
	

	Alpha
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

	Frando21-0502.pdf
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	Vingerhoed
	

	
	

	
	

	Oikoumene
	

	De blinden en de olifant
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

	Frando21-0503.pdf
	FEDERATIE FRANDO
	

	DOOP VAN DE HEER (Deel 1)
	

	
	

	ZIN IN EEN MOOIE WANDELING?
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

	Frando21-0504.pdf
	FEDERATIE FRANDO
	

	PLANT EEN BOS
	

	Hart boven Hard
	

	DAMIAANACTIE 2021
	

	Universiteit Derde Leeftijd Leuven
	

	GISTEREN HEEFT TOEKOMST 
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever


