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Terwijl de campagne van Missio op vol-

le toeren draait in deze oktobermaand, be-

reidt het team van Missio de verhuis van

zijn Nationaal Secretariaat naar Leuven

voor. Zij zullen zich voortaan vestigen in

het COPAL, het Latijns-Amerikaans col-

lege op de Tervuurse straat. Dit wekte na-

tuurlijk onze interesse op en dus namen

wij contact op met de Nederlandstalige co-

ördinator. Nog meer verrassing. Cather-

ine De Ryck behartigt deze opdracht en

woont op een boogscheut van ons Regio-

huis in Heverlee. Net zoals Théogène Ha-

vugimana, de nieuwe directeur van Mis-

sio die pastoor in Haacht is, zal zij niet

ver moeten rijden om voortaan naar haar

werk te gaan.Catherine zakte evenafnaar

onsRegiohuisomkennis temaken.

“Ik hoor regelmatig verbazing

wanneer ik collega’s contacteer.

Een vrouw ?! Mijn collega’s in Eu-

ropa en de ruimere wereld zijn heel

vaak priesters. Ik studeerde zelf in

2010 af aan de KULeuven als prak-

tisch theoloog. Zelf zag ik niet zo

onmiddellijk een job in de pastoraal

zitten en was blij dat ik in 2011 bij

Missio als vormingsverantwoorde-

lijke, en later communicatieverant-

woordelijke, kon starten. Ik wou

mij immers als jonge vrouw in de

kerkelijke wereld inzetten. Ik had

ook iets met taal en dit was dus

een gedroomde job. Missio wordt

vaak afgedaan als de wervingsorga-

nisatie van fondsen voor missiona-

rissen in de hele wereld. Onze op-

dracht is echter veel breder. Onze

hoofdbekommernis, zeg maar onze

missie, wil het mogelijk maken dat

het evangelie handen en voeten

krijgt in de hele wereld dankzij so-

lidariteit tussen kerkgemeenschap-

pen. Wij willen gelovige mensen lo-

kaal kansen geven om Kerk te zijn.

Datmaaktdatwijopsommigeplaat-

sen kerken helpen bouwen waar

christenen samen kunnen vieren.

Elders ondersteunen wij de vor-

ming van priesters, catechisten of

andere kerkelijke verantwoordelij-

ken. Catechist heeft wel een ande-

re betekenis in vele landen. Bij ons

kan dit een engagement van kor-

te duur bij de catechese van eerste

communie en vormsel. In andere

landen geven deze mensen vaak lei-

ding in de gemeenschappen, gaan

vieringen voor, geven volwasse-

nencatechese… Hun engagement is

vaak een engagement voor het le-

ven. Ik benadruk dit even want dit

sluit aan bij onze totaalkijk op Mis-

sio. In onze visie is elke chris-

ten een missionaris. Deze gedachte

klinkt in de Missio-campagne van

dit jaar wel heel bijzonder door.”

Hoe zo, ik ben gezonden?

Ik zal zelf nooit de inspirerende

woorden van Jos Mariën, medewer-

ker van ons Vicariaat, vergeten bij

de start van het Pastoraal Plan jaren

geleden. “Wanneer je een geschenk

krijgt dat helemaal top voor jou is,

dan wil je dat toch laten zien aan

iedereen. Wanneer je iets bijzon-

der mag ontdekken dat je heel veel

vreugde brengt, dan wil je toch dat

de mensen rondom jou die vreugde

ook ontdekken. Het geloof is zo’n

cadeau voor mij dat ik wil delen

met anderen.” Ik denk onmiddel-

lijk aan deze gedachte wanneer Ca-

therine stilstaat bij de betekenis van

de campagneslogan ‘Geloof doet de-

len.’ Het is niet zozeer een oproep

om de beurs te openen en gul te ge-

ven, al behoort dit ook tot de doe-

len van deze campagne. Het is voor-

al een oproep om dat geloof te de-

len. De Franstalige slagzin van deze

campagne ligt misschien dichter bij

de voorgaande gedachte: ‘Montre-

moi ta foi,’ Toon me je geloof. Laat

zien van waaruit je leeft. Getuig

zelf van je eigen geloven zonder in

een rabiate bekeringsdrang te ver-

vallen. Catherine vervolgt nu zelf.

“Gods eindeloze liefde is een enorm

geschenk. Een geschenk dat voel-

baar en doenbaar is. In elk gebaar

van liefde, in elk troostend woord is

God nabij. Wanneer we als Kerk een

teken willen zijn van Gods liefde

en Licht, dan hebben wij iedereen

nodig om hiervan ook een teken te

zijn. Om deze reden zegt Missio te-

gen iedereen: Deel wie je bent, deel

wat je hebt vanuit Gods eindeloze

liefde. De blik van God in de blik

van elke mens nodigt ons hiertoe

uit.”

Laat je raken door de blik van

een ander

Om deze reden staat er wellicht een

blik van een Indiase vrouw op de af-

fiche van een campagne. Geen beeld

dat medelijden wil oproepen. Haar

ogen stralen van blijdschap en ge-

luk. ‘Wat ben ik blij dat ik jouw

zus in Christus mag zijn.’ Ook

al heeft de Indiase kerk te maken

met heel wat vervolging vandaag,

toch krijgen wij via de campag-

ne vooral een blij getuigenis van

mensen die op een of andere wijze

met India verbonden zijn. Een er-

van is Christhuraja Lourdhusamy.

Deze Indische jongeman wordt op

21 november 2021 priester gewijd

in de kathedraal van Mechelen en

zal zich de komende jaren pasto-

raal verder inzetten in ons Vica-

riaat, meer bepaald in onze pasto-

rale regio Leuven. Net als die an-

deren willen zij hun geloof met

ons delen. Bisschop Koen Vanhout-

te steunt deze koerswijziging hele-

maal. “De aandacht in samenleving

en Kerk is dikwijls verschoven van

missionering naar ontwikkelings-

hulp. Er treedt bij momenten een

blikversmalling op waarbij de zor-

gen om ons eigen kerkelijk leven

ons wat blind maken voor de vreug-

den en zorgen in de grote wereld-

kerk.” Catherine beaamt op haar ei-

gen wijze. “Ik vind het zulk on-

gelooflijk sterk teken dat op het-

zelfde moment, op Wereldmissie-

zondag 24 oktober, christenen over

de hele wereld, in alle landen, wil-

len getuigen van een warme wereld-

kerk. Allemaal doen ze hun duit in

het zakje, hoe klein of hoe groot

ook, waarmee zij andere gemeen-

schappen elders in de wereld willen

helpen en sterken om hun missie

ter plekke waar te maken. Ze wor-

den niet alleen een teken van ge-

loof, ze worden eveneens een te-

ken van hoop. In heel wat landen

maken Kerken nog altijd het ver-

schil en zijn een lichtbaken wan-

neer het gaat over vredevol samen-

leven. Denk bijvoorbeeld maar aan

de Kerk van Congo, Rwanda of Libe-

ria. We waren blij dat we ze bij vo-

rige campagnes extra konden steu-

nen.

Concrete acties in India

Dit jaar is India aan de beurt. Drie

projecten staan in de kijker. We wil-

len met hen de onderwijsgraad in

het bisdom Srikakulam optrekken

door kwalitatiever onderwijs aan

te bieden, zeker voor de jongsten.

Verder willen we helpen bij de re-

novatie van een kerk, pastorie en

klooster op de eilandengroep van

de Andamen en Nicobaren. De scha-

de door de tsunami in 2004 is nog

altijd niet helemaal hersteld kun-

nen worden. Een dan willen we te-

vens het seminarie van het aartsbis-

dom Madras-Mylapore ondersteu-

nen. Wat zou een Kerk zijn zon-

der goed opgeleide priesters? Moet

ik het nog verder duidelijk maken?

Geloof doet delen. Wanneer je wil,

kom ik graag hier in onze plaatselij-

kekerkenditverhaalbrengen.”

Vind meer informatie over Missio

en de campagne op www.missio.be

Contacteer Catherine via 02679 06

42ofpub@missio.be

Steun lokale kerkgemeenschappen

wereldwijd tijdens de collecte op

Missiezondag (24 oktober) of via

BE19000004211012

DekenPatrick
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Een leerling vroeg aan zijn meester:

“Meester, hoe breng je verlichting in de

praktijk van alledag?”

“Door te eten en te slapen.”, antwoordde de

meester.

“Maar meester, iedereen slaapt en iedereen

eet.”

“Maar niet iedereen eet wanneer hij eet, en

slaapt wanneer hij slaapt.

Eten wanneer je eet en slapen wanneer je

slaapt betekent volledig aanwezig zijn in

al je handelingen, zonder dat jij je laat

afleiden door je eigen ego”

Uit “Tibetaans boek van leven en

sterven” Sogyal Rinpoche”

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum om 20 u.

Afhankelijk van de beschikbaarheid

zal de bijeenkomst doorgaan in de

grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand oktober: maandag 11 en 25

Maand november: maandag 8 en 22

Maand december: maandag 6 en 20

MEDITATIEGROEP

DON BOSCO

De werkelijke menselijke vrijheid

waartoe Christus ons oproept is:

de vrijheid van mensen die in rela-

tie leven tot elkaar,

die op alle gebied in menselijke ver-

houdingen leven

en niet in opposities waarin zij el-

kaar dood drukken.

Want het is niet de wet die beklemt

en beperkt of in alles voorziet,

voor alles vaste regels heeft of evan-

gelisch is,

maar het is de liefde;

de liefde die het goede denkt en ons

tot het goede oproept.

Een goed woord doet ons eindeloos

meer reageren dan alle wetten bij el-

kaar.

T. Govaart-Halkes

KALENDERBLAADJE

Stilstaan aan de zee. en voorbij laten

gaan.

Zelf zee zijn en niets weten.

Niets en iets golven voort en glim-

lachen tegen elkaar. Stilstaan aan de

zee en kijken naar de wolken. Sta ik

nou stil?

Of ga ik verder?

Nee,

de wolken gaan en gaan... en gaan...

Die ene vond ik mooi die witte van

daarnet.

Uit "75 Woorden", Toon Hermans

Stilstaan

aan de zee

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 oktober

Parochiefeest

10.00 u. Eucharistieviering

Herdenkingsviering voor Tore-

mans Sandra vanwege haar broer en

zus.

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 10 oktober

Chronische ziekendag

10.00 u. Eucharistieviering

Nagedachtenis van de

familie Verlinden-Wuytack

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lectoren: Samana

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 3 oktober

27ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 10 oktober

28ste zondag door het jaar B

11 u. Eerste Communie

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: catechisten

Lector: eerste communiecanten

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 10 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021

Maandag 1 november 2021 – Al-

lerheiligen

Zondag 14 november 2021

Zondag 28 november 2021

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.

NIET HET CADEAU

MAAR

DE VRIENDSCHAP TELT

bzn

VIERINGEN

Theatervoorstelling: Stap bin-

nen in de wereld van mensen

met jongdementie

“Dat kan niet, ik ben net 50 gewor-

den.” “Ruggenmerg liegt niet, me-

vrouw.” En dan?

De stilte. De twijfel. De strijd. Te-

gen het Grote Verval. Tegen de Mist.

Tegen wie je wordt. 24/24, 7/7. En

toch.

Hoe neem je afscheid van wie je

was? Hoe leer je je nieuwe zelf om-

armen, goed wetende dat die mor-

gen misschien opnieuw kan ver-

trekken? En wat blijft over?

Theatercollectief Het Bataljong

ging een jaar lang op stap met acht

mensen met jongdementie, met

hun partners en met de buddy’s

van VZW Het Ventiel. Hun zoek-

tocht naar antwoorden leidde de

theatermakers naar eenzame huis-

kamers en werkplekken vol frus-

traties. Naar bange wachtkamers in

ziekenhuizen en naar bruisende

workshops. Het resultaat is te zien

in De Loteling, een voorstelling

waarin mensen met jongdementie

zelf het voortouw nemen.De voor-

stelling ging in het najaar van 2019

in première en werd door pers en

publiek warm onthaald. De Lote-

ling kwam ook aan bod in het VRT-

journaal.

Praktische informatie:

Zaterdag 2 oktober 2021 in 30C-

C/Minnepoort (Dirk Boutslaan

62, 3000 Leuven)

Timing:

19.30 uur - panelgesprek met onder

andere dr. Rik Vandenberghe, dr.

An Haekens en schepen Bieke Ver-

linden. Moderator: Jan Hautekiet.

20.20 uur: pauze van 20 minuten

20.40 uur: voorstelling 'De Lote-

ling'

Ticketprijzen

€ 12

€ 8 (Vennoot van Zorgcirkels Jong-

dementie)

€ 2,40 voor UiTPAS met kansenta-

rief

Tickets beschikbaar via:

https://www.30cc.be/nl/programma/

item/de-loteling

Dit initiatief kadert binnen een de-

mentievriendelijk Leuven.

Theatercollectief Het Bataljong

De Universiteitsbibliotheek stelde

woensdag 8 september de visiotour

voor.

De app gidst doven en slechthoren-

den aan de hand van gebarentaal

door de geschiedenis van de biblio-

theek.

Tot vandaag konden jaarlijks 10.000

.bezoekers het historisch gebouw

ontdekken aan de hand van een au-

diotour via de ErfgoedApp.

Vlaamse Gebarentaal

Nu kan je de rondleiding niet en-

kel meer volgen in bijvoorbeeld

het Nederlands, het Frans of het

Engels, maar ook in Vlaamse Ge-

barentaal. De Universiteitsbiblio-

theek vertaalde immers de audio-

tour naar een visiotour in Vlaamse

Gebarentaal en International Sign

Language.

Werk aan de winkel

Bij de voorstelling van de vidiotour

waren er uiteraard ook mensen van

de dovengemeenschap aanwezig.

“Niet alleen voor mezelf, maar ook

voor alle andere dove mensen in

Vlaanderen, is dit een erg belang-

rijk signaal”, klinkt het bij Kristof

de Weerdt.

Hij is voorzitter van Taalgroep

Vlaamse Gebarentaal en docent

Vlaamse Gebarentaal aan KU Leu-

ven.

“Dat wij op een toegankelijke ma-

nier zoveel informatie kunnen ver-

krijgen van de bibliotheek is voor

ons alvast erg verrijkend. Je kan als

Stadsbibliotheek voor doven en slechthorenden

dove namelijk niet overal simpel-

weg een rondleiding volgen. Nor-

maal gezien sta je dan maar wat

rond te kijken en heb je er niet

zoveel aan. Aangezien ik zelf ook

werkzaam ben aan de KU Leuven

vind ik het echter fantastisch dat ik

hier vanaf nu nog terecht kan.

Er zijn zoveel plaatsen die nog niet

toegankelijk zijn in de Vlaamse Ge-

barentaal, dus is er wel wat werk aan

de winkel.“

(Mdt) - Uit krant Het Nieuwsblad van 8

september 2021

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEUVEN
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Elk jaar op de tweede woensdag

van september organiseert Samana

Met een aantal deelnemers deden we de kruiswegoefening

Mooie eigentijdse eucharistieviering in de basiliek

Sint Franciscus een bedevaart naar

Scherpenheuvel. Dit jaar waren ook

de leden van OKRA uitgenodigd. Zo

trokkenwemetdertig leden en sym-

pathisanten naar het gekende en ge-

liefde bedevaartsoord. Bij aankomst

kregen we eerst de gelegenheid om

te genieten van een tas koffie en

een stukje taart. Voor velen was dit

de eerste keer dat ze van huis weg

konden gaan na de lange maanden

van beperkingen door de vele co-

ronamaatregelen. Deze uitstap was

een goede gelegenheid om het al-

leen thuis zijn en de eenzaamheid

te doorbreken. Er werd dus gezellig

gebabbeld en veel nieuwsjes wer-

denuitgewisseld.

Met eenaantal deelnemers dedenwe

de kruiswegoefening. Zuster Mia

Hilven had dit voorbereid met aan-

gepaste teksten bij elk van de 15 sta-

ties. Deze bezinning over het lijden

van Jezus bracht troost en moed om

met de eigen problemen om te gaan.

De belangrijkste activiteit van de

dag was de mooie eigentijdse eucha-

ristieviering in de basiliek. Naast

onze groep van Samana was er ook

een groep uit Schaffen en vele be-

devaarders die alleen of in fami-

lieverband aanwezig waren. Het is

goed en het doet deugd om eens

met velen samen te zijn. De vie-

ring werd voorgegaan door priester

Alfons Boey die sinds kort proost

is van Samana Sint Franciscus. Hij

wees op het gelukkige toeval dat

precies op de dag van onze bede-

vaart, 8 september, de kerk de ge-

boorte viert van Maria. Natuurlijk

kennen we niet de juiste geboorte-

datum van Maria, maar het geden-

ken van haar geboorte kunnen we

ook zien als het vieren van een ver-

jaardag. Op de verjaardag van een

moeder komen de kinderen samen,

in dankbaarheid enmet vreugde om

al het goede dat ze gekregen hebben

en het mooie dat ze samen beleefd

hebben. Zo mogen we als christe-

nen blij zijn om het vele goede dat

Maria aan de wereld geschonken

heeft, op de eerste plaats haar zoon

Jezus.

De eerste lezingwas een tekst van de

profeet Micha, die leefde 2500 jaar

geleden. Midden in het onheil en

de problemen van die tijd – herken-

baar ook in onze tijd – droomde hij

van een betere wereld en beloofde

hij dat die er ooit zal komen. “Er zal

rechtvaardigheid heersen tussen de

volkeren. Zij zullen hun zwaar-

den omsmeden tot ploegijzers, hun

speren tot snoeimessen. Geen volk

zal nog oorlog voeren tegen een an-

der volk, geen mens zal nog we-

...en vooral om de plaatselijke horeca te bezoeken

ten wat oorlog is. Ieder zal onder

zijn wijnrank zitten en onder zijn

vijgenboom, door niets of niemand

nog opgeschrikt” Een wens en een

droom, ook voor onze tijd! Daar-

om werd gebeden dat deze droom

ooit werkelijk zou worden en dat

wij er ook zouden aan meewerken.

Voor een zieke en voor het wel-

slagen van een operatie, voor vre-

de in Afghanistan, voor verstand-

houding in de gezinnen, voor het

geluk van kinderen en kleinkinde-

ren, voor de persoonlijke intenties

vaniedereendieaanwezigwas.

Na de mis was er nog ruim de tijd

om een kaars te laten branden, en

vooral om de plaatselijke horeca te

bezoeken. Daar werd gezellig ge-

praat, verhalen werden uitgewis-

seld met vrienden en kennissen die

we door de coronaepidemie zolang

niet gezien hebben. Tevreden en ge-

lukkig keerden we terug naar huis.

Jef Snaet

Samana Sint Franciscus op bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondagsviering 29 augustus 2021

Goedemorgen allemaal,welkom rond

deze tafel, bij dit licht;waar we ook van-

daag weer onshart

en ons hele zijn proberen open te stellen

voor datgene wat ons ten diepste drijft en

dit in de naam van de Vader en de Zoon en

de Heilige Geest.

Lied:Voorkleinemensen

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,

Hij geeft hoop aan rechtelozen,

hun bloed is kostbaar in zijn ogen,

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeel-

den,

Hij zal de machten die ons dwingen

brekenenbinden,

Hij zal leven, onvergankelijk als de

zon.

Zoals de dauw die de aarde drenkt,

zo zal Hij komen en in die dagen

zullen trouw en waarachtigheid

bloeien,

zalervredeinovervloedzijn.

Zijnnaamistot ineeuwigheid,

zolang de zon staat aan de hemel.

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot

mens.

Eerste lezing Psalm 126 - Een bede-

vaartslied.

Lied:Danku...

Dank u voor deze nieuwe morgen,

dankUvoorelkenieuwedag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bijUkomenmag.

Dank U voor steun in moeilijkhe-

den,

altijdzietUnaarmensenom.

DankUvoorvrienden

en voor vreemden die ik tegenkom.

Lezing uit het Evangelie volgens

LucasHoofdstuk8,vers4tem15

Degelijkenisvandezaaier

UitdeduidingvanHermien

De parabel van de zaaier lijkt een

platgetreden pad in onze geloofsak-

ker. En toch wil ik jullie uitnodi-

gen om deze parabel van verschil-

lendekantentebekijken.

Einde van de duiding:

We zijn allemaal landbouwers van

ons eigen leven. Samen vergroten

we de kans op slagen. Ook al is het

soms zelfs bang afwachten naar het

resultaat.

Het duurt jaren eer je het in de vin-

gers hebt en we willen onze kennis

doorgeven, we willen datgene wat

we geleerd hebben en waar we voor

geleefdhebbendoorgeven.

Hoe bewaren we wat we geoogst

hebben?

En bij een tegenvallende oogst, is

het draaglijker als je op een voor-

raad kan terugvallen, als je mede-

landbouwers delen wat ze hebben

en als je het perspectief van een vol-

gendteeltjaarvoorjehebt.

Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in het recht van

de sterkste,in de taal van het eigen-

belang,in de macht der machtigen.

Maar ik wil geloven

in het recht van de zwakste, in de

open hand,in de macht van de over-

tuiging,

indekrachtvandeliefde.

Ik durf geloven - altijd en ondanks

alles

in de nieuwe mens, in de andere

weg.

Ik durf geloven in Gods eigen

droom:

Brood voor allen, wijn voor ieder-

een,

Een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde.

Voorbeden:

“Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten die gaan

waar geen wegen gaan, overal heen.”

Dat wij ondanks onze kleinheid,-

blijven geloven en blijven zaaien

bij ons thuis en in onze omgeving.

Ook als wij zelf het resultaat van

watwegezaaidhebbennietzien.

Dat wij bij een tegenvallende oogst,

niet opgeven en moedeloos geraken

en anderen niet negatief bejegenen

omwille van het tegenvallende re-

sultaat.

Dat wij gul zijn met de geestelij-

ke en materiële oogst die we bin-

nenhalen.Dat wij degenen die uit

onwetendheid, door tegenslag geen

oogst en geen voorraad hebben,

niet enkel “de aren laten lezen”

maar van harte uitnodigen om mee

aan onze geestelijke en materiële ta-

fel aan te zitten. Niet in de bijkeu-

ken,maaralseregast.

Veel van wat wij hebben en zijn,

is geen verdienste die wij enkel aan

onszelf tedankenhebben.

Maak ons dankbaar voor datgene

wat wij kregen van mensen om ons

heen en mensen die ons zijn voor-

gegaan.

Tafelgebed(Lied365) :

https://www.dorpskerkdalen.nl/

event-items/

oogstdienst-m-m-v-koor-8-november-2015/

Wij dragen onze gaven, het werk

vanonzehand,

het werk van onze dagen, de garven

vanhet land,

vanwindenzonenregen–

toteervanU,oGod,deEne.

De vogels en de dieren die leven van

de wind,wat er niet kan vliegen en

wiedeschovenbindt

moetwerkenengeloven–

toteervanU,oGod,deEne.

Wij wijden U de schoven, wij wij-

denUhetbrood,

want brood komt uit den hoge van

bijdeHereGod,

voorwiedehalmenbuigen–

toteervanU,oGod,deEne.

Wij brengen U de druiven, wij

plengenUdewijn,

die zal van U getuigen, die zal U ei-

genzijn,

geheelenalUeigen–

toteervanU,oGod,deEne.

Het is en moet zo blijven de gave

vanuwhand,

al wat wij van U krijgen, de vruch-

tenindemand,

debrodenopdetafel–

toteervanU,oGod,deEne.

Muziek tijdens de communie: For

the beauty of the earth – John Rut-

ter

https://www.youtube.com/watch?-

v=jtoeHG3CZto

Danku

aan Herman voor het orgelspel, aan Majo

voor de zang, aan Constance voor het le-

zen, aan Gie om de knopjes van de geluids-

installatie te bewaken en aan Monik voor

de prachtige bloemen en aren, en aan Lie-

ve voor de eeuwige bijstand en uiteraard

aan jullie allen om hier te komen mee

vieren.

MededelingenenZegen

Laten we datgene wat we hier ge-

vierd hebben bezegelen met een

kruisteken opdat we het deze week

ook kunnen waarmaken in onze

omgeving; in de naam van de Vader,

deZoonendeHeiligeGeest.

Slotlied:desteppezalbloeien

Desteppezalbloeien.

Desteppezal lachenenjuichen.

Deballingenkeren.

Zij keren met blinkende schoven.

Diegingeninrouw

totaandeeindenderaarde,

diekereninstoeten.

Diezaaidenintranen,

diekerenmetlachenenjuichen.

Zaaien, wachten, oogsten? En de boer?... die ploegde voort (deel 2)



Samenopenenwijdetoekomst

Wilt u het verschil maken voor de

generatiesdienaonskomen?

Met een legaat aan de KU Leuven

stimuleert u medische en techno-

logische innovatie, de opwaarde-

ring van kostbaar erfgoed, duurza-

me oplossingen en de talenten van

beloftevolle studenten. Bovendien

kunt u, dankzij de expertises van

onze juridische adviseurs, zorge-

loosnalatenaandeuniversiteit.

Met een legaat aan KU Leuven

schenkt u de komende generaties

iets waardevols, de kennis en veer-

kracht om te bouwen aan een ge-

zonde, duurzame en inclusieve

toekomst.Zolaat jedewereldnetdat

tikkeltjemooierachter.

Goededoelen

*Jongeren

Onze kinderen zijn niet alleen

onze oogappels, ze vormen ook de

motoren van onze toekomst. KU

Leuven wil daarom met u voor hen

zorgen zowel in medische, gees-

telijke als culturele zin van het

woord.

*Onderwijswereld

Onze onderwijssector staat voor

grote uitdagingen. Wij willen onze

leraars klaarstomen voor deze uit-

dagingen en oplossingen aanrei-

ken. Daarom brengen wij een groot

aanbod aan interactieve nascholin-

gen waaronder debatten, lezingen,

workshops over onderwijsgerela-

teerdethema’s.

*Gezondheidszorg & Geneeskunde

Voor onze samenleving is de ge-

zondheid van haar burgers mis-

schien wel het belangrijkste kapi-

taal. Onze universiteit wil dat abso-

luutblijvenvergroten.

Kankeronderzoek:

Elke dag krijgen meer dan 100 Vla-

mingen de harde diagnose: kanker.

Onze wetenschappers en zorgver-

leners doen er alles aan om hen nog

beter te behandelen en hen hoop-

vollereprognosestegeven.

*Erfgoedencultuur

KU Leuven beheert een schat aan

gebouwen, kunstwerken, collecties

en boeken. Ze investeert sterk in

dat patrimonium en de Universi-

teitsbibliotheek en roept alumni en

vrienden op om het mee te helpen

bewaren voor de volgende genera-

ties.

*Maatschappij

In onze hedendaagse wereld groeit

de nood aan spirituele, filosofische

en culturele verdieping en willen

we kwetsuren van allerlei aard zo

goed mogelijk helen. Ook burger-

schap, religie en mensenrechten

blijven voor de KU Leuven speer-

punten.

*Studiebeurzenenprijzen

Studiebeurzen & prijzen voor stu-

denten en onderzoekers. Veel jonge

mensen zowel uit ons land als uit

ontwikkelingslanden, hopen een

universitair diploma te behalen of

een academische carrière uit te bou-

wen. Maar tussen droom en daad

staat vaak een harde financiële rea-

liteit.

Ontwikkelingssamenwerking: al-

leen door grenzen te doorbreken

zetten we als samenleving stappen

vooruit. KU Leuven deelt haar ex-

pertise in Noord en Zuid en ver-

groot zo de toekomstkansen van de

meestkwetsbaren.

Wetenschap&Technologie

Belangrijke wetenschappelijke ont-

wikkelingen, spectaculaire natuur-

fenomenen en baanbrekende tech-

nologieën vormen de basis voor we-

tenschap en technologie aan de KU

Leuven. Samen willen we groeien

inexcellentieeninnovaties.

KU Leuven – Dienst fondsenwer-

vingenAlumnirelaties

Minderbroederstraat5bus5020

3000Leuven

Tel.+3216323739

Fax+3216323738

Algemene informatie over schenkingen en

fondsen:

Contactadres Isabel Penne , direc-

teurvanhetuniversiteitsfonds

via:+3216324144

of mail naar isabel.penne@kuleu-

ven.be

Hebjeeengrotemond?

Praat jegemakkelijk?

Oordeel je vlug en ben je erg ver-

ontwaardigd over de misstappen

vananderen?

Ja, je kent misschien alle schanda-

lenvandestraat.

Je weet wie bij de kruidenier gesto-

lenheeft.

Je weet wie thuis ruzie heeft ge-

maakt, wie thuis wegliep. Daarom

zeg je misschien met een schijn-

heilig gezicht, als het over anderen

gaat: ‘Het is toch verschrikkelijk.’

Maar als anderen eens alles wisten

over jou.

Alles, ook je gedachten, je wensen,

jebegeertenenheel jeverleden...

Je zou misschien rood worden tot

achterdeoren.

Maar, goddank, wie weet er iets van

je?

Denk nu heel even na en zeg tot

jezelf: ik ga voortaan zwijgen over

anderen, want als anderen eens al-

les wisten over mij, zou ik ook niet

fierzijn.

UitDagboek365vanPhilBosmans

Met je grote mond
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NOMINATIE VAN JOIN2BIKE

Als Sportinitiatief van Sport Vlaan-

deren

We kennen het engagement van Jef Wau-

ters bij Join2bike, een fietsclub waar vali-

de en andersvaliden samen inclusief spor-

ten.

Stad Leuven draagt ons een warm

hart toe. Ons inclusief sporten

krijgt meer en meer waardering.

Valide en andersvalide sport(st)ers

worden in en rond Leuven meer en

meergehoord.

Buurtsportcoordinata Iris heeft re-

cent Join2bike voorgedragen voor

het Warmste Sportinitiatief van

Sport Vlaanderen. Zij doet nu een

oproep massaal voor Join2bike te

stemmen.

Hiervindjedenominatieterug:

https://deeljeidee.sport.vlaanderen/

nl-BE/join2bike-alleen-ga-je-sneller-

samen-kom-je-verder

Nomineer door op het duimpje

rechts boven te klikken, maar eerst

registrereneninloggen.

Metwarme,sportievegroeten,

JefWauters

Join2bike

Uitlenen en terugbrengen in de ba-

bytheek

“Eenbabygroeitdaarzosneluit,”

Het is een uitspraak die je hoort bij heel

wat jonge moeders. Ze klagen over de prijs

van sommige spullen,die slechts korte tijd

bruikbaarzijn.

In Leuven is daar vanaf nu een oplossing

voor,dankzijdeBabytheek.

De Babytheek voor babyspullen is

een initiatief van Huis van het

Kind Leuven naar een idee van vzw

De Transformisten, om babymate-

riaal toegankelijk te maken voor

alle ouders. Jonge gezinnen kun-

nen zo, op een betaalbare en eco-

logische manier het babymateriaal

dat ze slechts korte tijd nodig heb-

ben voor hun gezin gewoon tijde-

lijk ontlenen in plaats van alle spul-

len telkens aan te kopen en te stoc-

keren.

Enthousiast

Huis van het Kind Leuven merkt

dat ouders heel enthousiast zijn

overhet initiatief.

“Het is handig dat je nu naar de Ba-

bytheek kan waar je al het babyma-

teriaal gewoon kan lenen en later te-

ruggeven.”,zegtmamaLadan.

De Babytheek is gevestigd in het de-

pot van Huis van het Kind Leuven

inhetOCMW.

Mensen met een verhoogde tege-

moetkoming betalen zelfs maar 10

euro.

Er is een website waarop al het uit-

leenbaremateriaaltezien is.

Uitlenen kan tot maximaal zes

maanden.

(hsb) Uit Krant Het Nieuwsblad van 11

september2021

LEUVEN – BABYTHEEK

Heel mijn leven heb ik beweerd dat

ik een ochtendmens ben. Ik word

vanzelf wakker als het licht wordt.

Ik vind het niet erg om vroeg op te

staan. ’s Morgens zit ik boordevol

energie en in de loop van de voor-

middag krijg ik het grootste deel

van mijn werk – vooral het creatie-

ve – gedaan. In de namiddag begint

mijn tempoalwat te vertragen en te-

gen het avondeten heb ik het gevoel

dat de dag erop zit. Om ’s avonds

nog buitenshuis actief te zijn moet

ikaltijd ietsoverwinnen.

Dat is allemaal niet echt veranderd.

Maar sinds kort geniet ik meer dan

ooit tevoren van de schoonheid van

avonden.Vooral indezomer.

Het is het moment van de dag waar-

op het vanzelf stiller wordt. Hier en

daar klinkt nog een mensenstem,

maar trager en voorzichtiger dan

overdag. Dan nemen de vogels het

over. De merel haast zich van dak-

goot naar schoorsteen om met tel-

kens nieuwe fluitvariaties zijn ter-

ritorium af te bakenen. Een paar an-

dere vogeltjes zingen zoals ze ge-

bekt zijn: minder melodieus maar

evenefficiënt.

Een kat sluipt onhoorbaar over het

gras. In de klimop ritselen een paar

muizen. Een tros onrijpe hazel-

noten wiegt in de wind. De lucht

is warm en fris tegelijk. Een ver-

re kamperfoelie strooit zijn geuren

rond. Niets hoeft nog en toch is al-

leswaakzaam.

Misschien is het omdat ik stilaan

in de avond van mijn leven kom,

dat avonden me elk jaar meer gaan

bekoren. De volstrekte vanzelfspre-

kendheid van het einde van een

dag. De helderheid en de rust na

alle drukte. De vreemde mengeling

van volheid en gemis, in het besef

dat het leven de volgende dag weer

verdergaat. De zachte zoetheid van

weemoed.

Dan is het opeens te koud om nog

buiten te zitten. Ook de avond gaat

voorbij.

Kolet Janssen (https://www.kolet-

janssen.be/blog/avondmens/)

gepubliceerdop13juli2021

Avondmens
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