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Ben ik christen of katholiek?

In het begin van het christen-

dom noemde allen die Jezus

Christus volgden, zich christe-

nen.

Zowat duizend jaar na het ontstaan

van het christendom zijn de chris-

tenen verspreid over de hele toen

bekendewereld.

Maar in die groep komen barsten.

De christenen vallen uiteen in twee

grotegroepen:

orthodoxe christenen en katho-

liekechristenen.

Beide groepen leggen andere accen-

ten en hebben andere gewoontes.

Nog eens ±500 jaar later protesteer-

de Luther tegen de gang van zaken

indekerk.

Hij nam het niet dat men van-

uit Rome geld vroeg voor de bouw

van de Sint-Pietersbasiliek en dat de

Kerk zei dat men in ruil daarvoor

vlugger indehemelkonkomen.

Hij vond het erg dat de taal van de

KerkhetLatijnwas.

Want hoe konden mensen de Blij-

de Boodschap horen als ze zelf geen

Latijnspraken?

Steeds meer mensen protesteerden

hiertegen,netzoalsLuther.

Mennoemdezeprotestanten.

En in 1534 stichtten Engeland na

een politieke strijd tussen de ko-

ning en de paus de Anglicaanse

kerk.

In de loop van de geschiedenis heb-

ben verschillen, - heel vaak ver-

mengdmet politieke belangen - ont-

zettendveel leedveroorzaakt:

strijd, oorlogen, zinloos geweld.

Inde19eeeuwontstaatde

'oecumenische beweging'.

Deze wil de scheidingen tussen

de verschillende christelijke kerken

doorbreken door elkaar te ontmoe-

ten, in gesprek te gaan en te bidden

vooreenheid.

Zo ontstond deweek van de eenheid

onder de christenen die ieder jaar

doorgaatvan18tot25januari.

Deze viering valt midden in de ge-

bedsweek voor de eenheiden staat in

hettekenvanOecumene.

Maar, wat ben ik nu: christen of ka-

tholiek?

Door jezelf christen te noemen

druk je uit dat Jezus in jouw leven

eenbelangrijkeplaats inneemt.

En hier kan je nog aan toevoegen op

welkemanier jechristenbent:

protestant, anglicaan, orthodox of

katholiek.

In eenheid verbonden

Maar eigenlijk is deze toevoeging

van minder belang voor wie op-

recht ‘christen’wilzijn...

Wij bidden

OoitbadJezus:

‘Moge allen één zijn, Vader

en moge de wereld geloven

dat Ik door U gezonden ben.’

Biddenwijvoorallechristenen:

protestanten, anglicanen, ortho-

doxenenkatholieken.

Dat zij zich niet laten leiden door

onderlinge verschillen, maar met

respect en liefde zoeken naar wat

henbindt.

Bidden we voor de leiders van de

christelijke Kerken. Dat zij, ge-

ïnspireerd door het Woord van

de Schrift, concrete stappen zetten

naar mekaar toe zodat de Kerken

kunnenuitgroeien

tot één grote gemeenschap rond

Christus.

Bidden wij voor onze pastorale

zoneKesseLinde.

Moge de ‘eenheid in verscheiden-

heid’ waarvoor de zeven parochies

zich al jaren volop inzetten, inspi-

rerend werken zowel in ons eigen

Vicariaatalsverdaarbuiten.

God,

dit zijn onze wensen:

dat uw Kerk een thuis mag

worden voor velen

en een levend teken van een-

heid en vrede.

Amen.
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Moed kan niemand je aanpraten.

Dat moetje zelf doen.

’Spreek je zelf moed in. ’

Het lukt als je het goed doet,

en zodra je merkt dat moedig zijn

loont, doe je het hoe langer hoe

meer.

Probeer het eens.

Het is een van de mooiste ontdek-

kingen die je kunt doen.

Toon Hermans uit "75 woorden"

MOED

Woensdag 19 januari 2022 is

Leuvenaar Jacques Sergeys op

88-jarige leeftijd overleden.

Jacques Sergeys was de laatste klok-

kengieter van Leuven en zelfs van

België. Het atelier van de familie

Sergeys was gevestigd in de Vesa-

liusstraat in Leuven, waar nu het

OCMW is. Jacques was een afstam-

meling van de beroemde Van den

Gheyn-familie die al in 1506 klok-

ken goot. Jacques Sergeys was actief

tot 1980 en was daarmee de laatste

klokkengieter in België. Het groot-

ste deel van zijn werkplaats vond

onderdak in museum Vleeshuis in

Antwerpen.

Wie Jacques gekend heeft, weet dat

hij een aimabel man was met een

gouden hart en een geweldig gevoel

voor humor.

Uit https://www.leuvenactueel.be/

20 januari 2022 | 10u59 | Gepost door an-

npeeters

Beste allen

zaterdag 29-01 moesten we helaas af-

scheid nemen van Jacques Sergeys,

de laatste klokkengieter van Leuven

en meteen ook van België. We be-

leven een historisch, maar tegelijk

ook heel droevig moment. De uit-

vaart vond plaats in de Sint-Jozefs-

kerk te Leuven, zijn parochiekerk,

waar hij elke zondag ook als trouwe

parochiaan aanwezig was.

De familie Sergeys en Campanae Lo-

vanienses zou het mooi vinden,

mochten alle Sergeys-klokken bij

het einde van de uitvaart luiden ten

teken van eerbetoon.

Kerken in Leuven waar Sergeys-

klokken hangen, zijn:

Sint-Pieterskerk (de 4 luidklokken)

Jacques Sergeys Foto: Vlaamse Beiaard

Vereniging

Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Diestsevest (de 7 luidklokken)

Sint-Geertrui (klokken 3,5 en 6 van

het zevengelui)

Sint-Jacobskerk (de 3 luidklokken)

Sint-Agathakerk Aarschotsesteen-

weg (de 3 luidklokken)

Sint-Franciscuskerk Tiensesteen-

weg (de 2 luidklokken)

Sint-Martinuskerk Pastoor Leg-

randstraat (2 van de 3 luidklokken)

Onbevlekt Hart van Maria Ter-

vuursesteenweg (Terbank) (de 2

luidklokken)

Abdij van Vlierbeek (de 3 luidklok-

ken)

Abdij van Park (2 van de 3 luidklok-

ken)

We zouden al deze kerken willen

vragen alle luidklokken (volgelui

of plenum) 10 min. (al zijn we al

tevreden met 5 min.) te laten lui-

den op zaterdag 29/01 om 11u.

We hopen dat zoveel mogelijk van

bovenstaande kerken kunnen deel-

nemen om zo eer te bewijzen aan de

man die het mogelijk maakte dat er

voor elke viering kan geluid wor-

den. Alle begrip, indien dit niet zou

lukken om om het even welke re-

den.

Namens de familie en Campanae Lo-

vanienses wil ik u alvast hartelijk

danken,

met vriendelijke, edoch droeve

groet,

Philippe Moury (bestuurslid van

Campanae Lovanienses)

http://www.campanaelovanienses.-

be/

HEB JIJ OOK OP ZATERDAG 29 JANUARI OM

11 UUR DE KLOKKEN HOREN LUIDEN?

Jacques Sergeys, laatste

klokkengieter van België,

overleden

Als ik tot iemand woorden spreek

van bewondering omdat hij iets

goeds gedaan of gezegd heeft, om

wie hij is, dan verricht ik aan hem

of haar het wonder, be-wonder ik,

zodat hij blij wordt .

Gelukkig om deze bemoediging,

heeft hij nieuwe werklust, krijgt

hij zelfvertrouwen, groeit hij,

durft hij verder gaan.

Iemand bewonderen is aan hem iets

doen van bevorderen van liefde.

Alle liefde, elke verliefdheid begint

ergens bij een moment van bewon-

dering.

Herman Boon

KALENDERBLAADJE

Er zijn mensen die elke ontmoeting

met vrienden, kennissen en buren

verpesten met dat onuitstaanbare

gejammer over de slechte tijd, de ge-

breken van anderen, het weer, over

hun echte en ingebeelde ziekten en

over alles wat ons nog zou kunnen

overkomen.

Zeker, ieder mens heeft zijn zorgen

en zijn leed, maar zeur er toch nie-

mand de oren mee af.

Misbruik je medemens niet als een klaag-

muur, dan heb je de meeste kans in

tijden van echt dringende nood een

‘hart’ te vinden bij de ander en ie-

mand die bereid is je zorgen te de-

len.

Phil Bosmans uit "Dagboek 365"

JE MEDEMENS IS GEEN

KLAAGMUUR

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 februari

Gedachtenis Modest Goossens

10 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 februari

Gedachtenis Pieter Coen

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 februari

Jaargetijde pastoor Paul Peeters

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 20 februari

7de zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

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.

Vieringen.

Zondag 06 februari en zondag 20

februari 2022 – om 10.30 u.

Aswoensdag 03 maart 2022

Viering met Pastortale Zone in het

Don Boscocentrum om 19.30 u.

Zondag 13 maart en zondag 27

maart 2022 – om 10.30 u.

De website www.ademtocht.be biedt

o.a. aan:

*alle vieringen van vorig jaar

*elke woensdag kan je het nieuwe

parochieblad digitaal lezen

Jef Wauters

VIERINGEN

'Juist in de verborgen omgang met God

krijgen we dieper contact met mensen.’

(Henri J.M. Nouwen)

Maakt deze ‘verborgen omgang’ ons nu

niet wereldvreemd en mensenschuw? Geen

sprake van! Juist in het stille gesprek met

de Eeuwige komen allen ter sprake die wij

‘onze naasten’ noemen. We noemen hun

namen voor God; je denkt aan hen, je bidt

voor hen – en hoe zou je dat dagelijks doen

zonder ook werkelijk met hen mee te leven

in goede en slechte tijden? De voor ieder-

een zichtbare omgang met mensen wordt

juist uit die verborgen omgang met God

geboren.

André F.Troost

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze

groep nu liever ’s avonds laat niet

buiten komen om onze meditatie

bij te wonen, komen we nu ook

sinds begin november samen op

vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al

tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.

14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-

middag:

18 /02 – 04/03 18/03 – 01/04-

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Rust is alleen rust als er sprake is

van innerlijke rust.

Je kunt je lichaam neervlijen op een

uitgebalanceerd rustbed, maar als

er van binnen geen balans is red je

het niet.

Het leven is geen klok waarvan je de

wijzers stil kunt zetten.

’De wijzertjes zitten aan de buiten-

kant, maar het gaat om de binnen-

kant, ’ zei mijn opa toen hij 96 was.

’Neurotoxs’ heten ze.

Pillen tegen de nervositeit.

Vindt u dat leuk klinken? Nee toch

hè?

Waarom niet even goed luisteren

naar het piepen van de jonge vogels

in hun nest?

Toon Hermans uit "75 woorden"
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Welkom

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.

Gezegend de woorden geladen met kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij en al-

les wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam de van eeu-

wige Vader, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

In de eerste lezing gaan we naar de

tijd dat de joodse gemeenschap te-

ruggekeerd was uit Babylonië. Na

hun terugkeer staan ze voor de op-

gaveeennieuwbegintemaken.

De profeet Nehemia en de pries-

ter Ezra zetten die verandering in

gang.

In het evangelie van vandaag vin-

den we Jezus terug in de synago-

ge. Hij is die dag “voorganger” van

dienst, en leest voor uit de profeten,

engeefterduidingbij.

Het is de week van het gebed voor

de eenheid van de christenen (Oecu-

mene).

Volgens paus Franciscus bevestigt

de encycliek van JP II Ut Unum Sint

(‘Opdat zij één zijn’) dat “legitieme

diversiteit op geen enkele manier in

strijd is met de eenheid van de Kerk,

maar juist haar pracht vergroot en

een grote bijdrage levert aan de ver-

vullingvanhaarmissie”.

LIED: dit is de dag die de Heer heeft

gemaaktengegeven

Dit is de dag van het licht en van lente en

leven,

van nieuwe adem, van geest die ons vrede

zal geven.

Dit is het uur, dat ons doet zingen van

vuur

aan dood en duister ontheven!

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot

vrede,

om niet verloren te zijn aan alleen maar

dit heden,

om op te staan en nieuwe wegen te gaan

is deze dag ons gegeven!7

Eerste lezing Nehemia 8,2-4a;5-5.8-

10

Evangelie: Lucas 1, 1-4;4,14-21: In de

synagogevanNazaret

Geachte Theofilus, Ik schrijf dit

boek voor u. Zo kunt u zelf lezen

dat het waar is wat ze u verteld heb-

ben. Het boek gaat over Jezus, en

over alles wat er met hem gebeurd

is. We kennen de verhalen dankzij

de mensen die erbij waren. Zij heb-

ben het goede nieuws doorverteld.

Ik heb besloten om alle gebeurtenis-

sen op te schrijven. Er zijn al eer-

der boeken geschreven over Jezus,

maar ik heb alles precies uitgezocht.

En ik begin bij het begin. De kracht

van de heilige Geest was nu in Je-

zus, en hij ging terug naar Gali-

lea. Daar gaf hij uitleg over God in

de synagogen. Het nieuws over Je-

zus werd overal in de omgeving be-

kend, en iedereen bewonderde hem.

Jezus ging ook naar Nazaret, de stad

waar hij opgegroeid was. Op sabbat

ging hij zoals altijd naar de synago-

ge. Toen hij opstond om voor te le-

zen, gaf een dienaar hem het boek

van de profeet Jesaja. Jezus open-

de het boek en zocht naar het stuk

dat hij wilde voorlezen. Hij las:

«God heeft mij uitgekozen. Daarom

is zijn Geest bij mij. God heeft mij

gestuurd om aan arme mensen het

goede nieuws te vertellen. En om

tegen gevangenen te zeggen dat ze

weer vrij zijn. Om blinden te ver-

tellen dat ze weer zullen zien. En

om mensen die het moeilijk heb-

ben, te helpen. Ik maak bekend: Er

begint een nieuwe tijd.» Jezus legt

dewoordenvanJesajauit

Toen deed Jezus het boek dicht. Hij

gaf het aan de dienaar terug en ging

zitten. Iedereen in de synagoge keek

naar hem. En Jezus zei: ‘Wat ik jul-

lie net voorgelezen heb, is vandaag

werkelijkheidgeworden.’-

Woordje

Wanneer Hij op de sabbat in de

synagoge is, krijgt Hij de boekrol

van Jesaja aangereikt. Jezus staat op

om voor te lezen. En wat leest Hij?

Zijn opdrachtverklaring! Hij is ge-

zalfd met de Geest om de Zoon te

zijn en zo het koninkrijk van God

te verkondigen. Niet naar de ster-

ken; zelfs niet naar de rechtvaardi-

gen. Hij wordt gezonden naar ar-

men, naar gevangenen, naar blin-

den, naar verdrukten. Zijn hele op-

treden zal in het teken staan van het

genadejaar dat God voor zijn volk

laataanbreken.

Jezus wil de toehoorders duidelijk

makenwaaraan zij de komst vanhet

Rijk van God, het Messiaanse rijk,

zoals dit door de profeet beschre-

ven wordt, kunnen herkennen. In

zijn optreden moet de komst van

dat rijk waarneembaar zijn. Daar-

om zegt hij na de lezing uit de

profeet: "Dit Schriftwoord is van-

daag in vervulling gegaan". Jezus

spreekt de woorden zo uit, dat het

is alsof deze woorden hemzelf be-

treffen: “De Geest des Heren is over

Mij gekomen, omdat Hij Mij ge-

zalfdheeft”.

De toelichting na de voorlezing

hoeft dan ook niet veel meer woor-

den te bevatten: “Dit Schriftwoord

is vandaag in vervulling gegaan”.

Het woord gaat over ‘hier en nu’. Je-

zus is vervuld van het woord en zal

hetnugaanuitdragen.

Wat Jezus voorleest is zijn op-

drachtverklaring, zijn missie: "Hij

heeft Mij gezonden om aan ar-

men de Blijde Boodschap, het goe-

de nieuws te brengen" in de eer-

ste plaats voor de armen, de rech-

telozen, de uitgestotenen in de sa-

menleving, de marginalen, de ver-

drukten, de blinden. Het zijn zij

die op niemand een beroep kun-

nen doen. God heeft een voorliefde

voor deze groep. Jezus is de lang-

verwachte Messias; met Hem breekt

het Rijk Gods door. Dat moet in de

zending van Jezus tot uiting ko-

men.

Maar de tekst is niet enkel de op-

drachtverklaring voor Jezus. Het is

ook een brontekst voor ons christe-

nen.

Wat wij christenen in de wereld te

betekenen hebben, dat vinden wij

indezebrontekst.“Ga”.

Hij stuurt ons. Concreet betekent

het dat de goedheid en liefde van

God in de kleine dingen van elke

dag zichtbaar worden. Als we Jezus’

boodschap op ons leven leggen, we-

tenwewat ons te doen staat. In onze

verkondiging en in onze dagelijkse

handelingen moet terug te vinden

zijn dat onze God een barmhartige

Godis.

Jezus brengt niet alleen goed

nieuws, Hij is goed nieuws. Hij is

gezonden om aan armen de Blijde

Boodschap te brengen. Hij neemt

het op voor mensen die niet van

tel zijn, voor wie niemand het ooit

heeft opgenomen: vrouwen, kinde-

ren, zondaars, zieken, hoeren, ge-

handicapten en tollenaars. In hen

ziet Jezus geen ongeschikten maar

wel gevangen, geslagen, verdruk-

te en uitgestoten mensen. Kleine

mensen richt Hij op en kent hen

het recht toe onder Gods ogen te ko-

men en zich vrije mensen te weten.

Het woord dat je zojuist hebt ge-

hoord, is vandaag in vervulling ge-

gaan leest Jezus uit de boekrol voor.

De Heer heeft mij gezonden om een

genadejaar af te kondigen. En Hij

doetdatvandaag.

Genadejaar: wat betekent dat? Voor

de toehoorders van toen was dat

genadejaar een bekend begrip. De

wet van Mozes bepaalde dat na ze-

ven sabbatjaren, dus na 49 jaar,

een genadejaar ingelast moet wor-

den. In zo'n genadejaar moesten

alle scheefgegroeide verhoudingen

rechtgetrokken worden: goederen,

akkers en woningen die verkocht

waren, moesten teruggegeven wor-

den aan de oorspronkelijke eige-

naar; alle joodse slaven moesten

vrijgelaten worden; alle schulden

moesten kwijtgescholden worden.

De bedoeling van die wet was: alle

sociale ongelijkheden die ontstaan

waren in de loop van een halve

eeuw, weer ongedaan maken. Maar

in het Messiaanse rijk zal er geen

sociale ongelijkheid meer mogen

bestaan.

Door een genadejaar af te kondi-

gen, geeft Jezus deze groep die op

niemand nog een beroep kan doen,

weer rechten, weer hoop. De bood-

schap gaat naar elk individu, maar

ook naar de hele maatschappij en

allesocialestructuren.

Wij kunnen ons afvragen wat een

genadejaar kan betekenen in onze

tijd? Wat het betekent als we het

echt au sérieux nemen. Wat heb-

ben wij dan te doen, op microschaal

rondom ons? En hoe moeten wij

dat op macroschaal interpreteren?

We kunnen ons afvragen of hier

een oproep in zit tot bv kwijtschel-

ding van schulden van landen in

hetZuiden.

“Dit Schriftwoord is vandaag in

vervulling gegaan”. Het genadejaar

wordt nu afgekondigd. Zo had Jesa-

ja het zo veel eeuwen vóór hem af-

gekondigd. Het is van elke dag. In

elk gebaar van zorg voor de arme,

van aandacht voor de blinde, of hoe

die groep ook benoemd mag wor-

den, weerklinkt de boodschap dat

het genadejaar van de Heer ‘van-

daag’ is aangebroken. Het genade-

jaar wordt werkelijkheid waar men-

sen hun leven laten “omkeren door

Christus”. Wij volgen Jezus van-

daag in onze aandacht voor de ande-

ren. Hiermee vandaag beginnen is

hetrijkvanGodrealiseren.

Lied:voorkleinemensen

Voor kleine mensen is Hij bereik-

baar, Hij geeft hoop aan rechtelo-

zen,

hun bloed is kostbaar in zijn ogen,

Hij koopt hen vrij uit het slaven-

huis.

Hij zal opkomen voor de misdeel-

den, Hij zal de machten die ons

dwingen

breken en binden, Hij zal leven,

onvergankelijkalsdezon.

Zijn naam is tot in eeuwigheid, zo-

langdezonstaataandehemel.

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot

mens.

Communie

Latenwedanhetbrooddelenmetel-

kaar als teken van onze solidariteit

met de mensen die het momenteel

niet zo goed zien zitten, die een-

zaam zijn of ziek, die blind zijn

of verdrukt worden, laten we plaats

maken voor hen in onze dagdage-

lijksepraktijk.

Zending

Laten we ons inspireren door de

opdrachtverklaring van Jezus van-

daaa, en voor elkaar een solidaire

naastezijn.

IndenaamvandeVader, deZoonen

deheiligeGeest.Amen.

Slotlied: Niet meer verstrooid, niet

meer verloren, nieuwe mens in ons

geboren.

(m/tCarlosDesoete)

1. Wij bidden en vieren, verzamelen

ons

tegenhetspelvandemacht,

tegen het heersen van sterk over

zwak,

tegen de moedeloosheid die om ons

heenwordtuitgezaaid.

2. Wij bidden en vieren, verzame-

lenons

tegenhetelkvoorzichzelf,

tegen de angst voor anders en

vreemd,

tegendelege,deeenzamedagen:

opdat wij een nieuw vertrouwen

wagen.

3. Wij bidden en vieren, verzamelen

ons

omwillevanuwbelofte,

houd in ons wakker het dromen

vanvrede.

Maak ons sterk om staande te blij-

ven,

beziel ons met uw kracht die ge-

neest.

Refr. Niet meer verstrooid, niet meer ver-

loren, Nieuwe mens in ons geboren.

Don Bosco – Zondag 23 jan. – Derde zon-

dag van het jaar (C )

Week van gebed voor de eenheid van de

christenen (Oecumene)

Samengesteld door Majo, mmv Jef VH en

Teejo

Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord is vandaag in vervulling gegaan

(Deel 1)

Wie zijn de schone slapers in je

tuin?

Als je een succesvolle tuin hebt,

kom je er het hele jaar diertjes te-

Foto van Bart Hulsmans © Natuurpunt

gen: vlinders, eekhoorns en egels,

kikkers en padden, vogels en zelfs

vleermuizen.

Maar nu is het winter en zijn de

meesten aan hun winterslaap ge-

start.

Maarniet iedereen.

Wie houdt een winterslaap?

En wie een winterust?

Hoe kan je helpen?

En hoe zie je het verschil tussen slapende

en dode dieren?

Natuuracademie

Natuurpunt CVN heet voortaan Na-

tuuracademie, een plek waar men-

sen samenkomen om te leren over

hun passie, en alles wat ermee sa-

menhangt. En we creëren hiervoor

nieuwe plekken, binnen, buiten of

online.

We blijven streven naar dezelf-

de kwaliteit in een open academie,

vooriedereen.

Gun jezelf een mooi cadeau en

schrijf je invooreencursus.

12/02/2022: Comedyvoorstellling

Flirten in ’t groen – Kessel-Lo - Le-

zingencongres

12/02/2022: Cursus Natuurgids

Heist-Op-Den-Berg – Cursus en

workshop

13/02/2022: Via Zoom: Sporen van

ijzerproducten en –winning in het

Zoniënwoud. Lezing en Congres

13/02/2022: Hoe komen dieren de

winterdoor?Wandeling

15/02/2022: Lezing: De wondere we-

reld van de vogels (Bouwel) Digitaal

viaZoom-LezingenCongres

15/02/2022: Warme winteravond in

het rivierenland. Gedomesticeerd

wild - Digitaal via Zoom- Lezing en

Congres

NatuurpuntNieuws

Natuurpuntnieuws@natuurpunt.-

be

www.natuurpunt.be – www.na-

tuurpunt.be/contact

Natuurpunt Nieuws



Verwenmidweek voor de slachtof-

fersvandeoverstromingen

Lievemensen,

De beelden van de watersnood in Wallo-

nië van juli 2021 staan nog in ons geheu-

gen gegrift.

De gevolgen zijn voor vele gezinnen nog

steeds rampzalig.

Veel families leven in erbarmelij-

ke omstandigheden. Naast de her-

opbouw van de woningen en nood

aan voedsel is er ook nood aanwarm

menselijkcontact.

Daarom willen we graag met een

aantal mensen tijdens de Krokus-

vakantie een midweek organise-

ren ten voordele van de getroffen

slachtoffers uit de overstroomde ge-

biedenvanWallonië.

MetonzepartnerTeameclaire,

https://www.facebook.com/TeamE-

clairs

wensen we een zestal arme gezin-

nen een aangename midweek te be-

zorgen. Wie graag een dagje of iets

langer meer wilt meedraaien is van

harte welkom, wel graag laten we-

tenvia:

grodo58@gmail.com

Omdat deze mensen het financieel

niet aankunnen zo'n midweek te

bekostigen (verblijf, voeding, acti-

viteiten) doen wij nu een warme op-

roepaanjullie.

Wie wil, kan een donatie doen via de

rekeningvan

Bastien-Grootaert BE76 9793 7546 6995

met als vermelding : donatie midweek

voor de slachtoffers uit de overstroomde

gebieden.

Indien wij meer ontvangen dan no-

dig doneren wij de overschot aan de

getroffengebieden.

In naam van het organiserend team

danken we jullie reeds van harte

voordesolidariteit.

lk bedrag, hoe klein ook, wordt in

dankaanvaard.

Brainstorm moment tussen kerst

ennieuw

De beelden van de watersnood in Wallo-

nië van juli 2021 staan nog in ons geheu-

gen gegrift.

De gevolgen zijn voor veel gezinnen nog

steeds rampzalig.

We gaan op zoek naar een verfris-

sende manier om ons bekend te ma-

ken.

Gewoon al een infobord aan de in-

gangzoumooizijn..

Een leuke teambuilding met alle

vrijwilligers.

Een touwenparcours in Vielsalm

opdemeerdaagse?

Een overzicht van taakjes die toe-

gankelijk zijn voor een vrijwilliger

die iets wil doen, maar niet in het

bestuur.

Een kinderraad zorgt voor verjon-

ging.

De groene cel heeft veel ideeën en

wil de natuur en hun werk zicht-

baarmaken.

Een lokale uitwisseling of dienst:

midweek gezinnen uit de getroffen

overstromingszone, kinderen uit 2

talensamen.

De hoofden en handen samen zet-

ten voor het nieuwe sanitair, een

podium, een woonhuis terras, een

sprokkelhout-afdak, een zweethut,

…

Hartelijkegroeten,

De organiserende vrienden van het

Molenhuis.

Molenhuis Bérismenil

*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

Op vraag van de sprekers en over-

eenkomstig de richtlijnen van KU

Leuven werden geplande activitei-

tenvanUDLLuitgesteld.

De lezingen van het Tweede semes-

ter zullen in digitale vorm aange-

boden worden, dus via rechtstreek-

se streaming op dinsdagnamiddag

om 14 uur, vanuit de studio in Me-

chelen en achteraf ook te (her)be-

kijken via de video’s van de opna-

mes. Als cursist hebt u toegang tot

de digitale opname. Het bestuur van

UDLL heeft het cursusgeld voor di-

gitale toegang tot de lezingen van

het tweede semester vastgelegd op

50 euro, wat een bijdrage van min-

der dan 4 euro per lezing betekent.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

dig voor de 12 geplande lezingen.

Inloggen

Om in te loggen voor de livestrea-

mingkliktuopvolgendelink:

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

De livestreaming start om 13.40 u

met de mededelingen en vanaf 14

u volgt dan de lezing. U kan uw

vragen voor de spreker per e-mail

sturen naar vragenudll@gmail.-

com.

Om de opname van de lezingen ach-

teraf (vanaf de dag na de lezing) te

bekijken klikt u op volgende link:

http://www.udllezingenap.be.

U geeft de volgende gegevens in:

Gebruikersnaam of e-mailadres -

Wachtwoord

enkliktdaarnaoplogin.

Lezingen tweede semester 2021-

2022Februari -Maart

UDLLDerdeLeeftijdLeuven

15 februari 2022 - Prof. Ilse Smets

Zal er nog (drinkbaar )water zijn

indetoekomst?

22 februari 2022 - Ir. Bart Van der Schue-

ren

3D Printing voor een betere en ge-

zonderewereld

01 maart 2022 - Ir. Marc De Block

Egypte: de bouw van de piramiden

alsbouwkundigekrachttoer

08 maart 2022 - Ir. Frank De Winne

Het Europese Exploratie Program-

ma–TerraeNovae

15 maart 2022 – Prof. Piet Desmet

Technologie van nu en straks voor

deuniversiteitvanmorgen.

Digitale transformatie in het on-

derwijs.

22 maart 2022 – Mevr. Sonia De Becker

Land- en tuinbouw: een sector van

strategischbelang

29 maart 2022 – Prof. Bénédicte Lemme-

lijn

En hoe en wat gelooft u dan nog, als

bijbelwetenschapper?

Eenbrooseneerlijkantwoord

Metvriendelijkegroeten

NamenshetbestuurvanUDLL

Universiteit Derde Leeftijd Eigen

Heerd

Tel:016/324001

Universiteit Derde Leeftijd

bzn

Gewoon doen

is moeilijk

genoeg

4 FEDERATIE FRANDO

Aantal gesloten scholen loopt op.

Bijna zevenduizend leerlingen vol-

gen opnieuw aftandsonderwijs

doorcorona

Paridaens en het Sint-Pieterscol-

lege (SFC) sluiten de deuren. Bei-

de scholen hadden maandag te

veel leerlingen en leerkrachten die

thuis moesten blijven door besmet-

tingofquarantaine.

Ook het Heilig Hartinstituut He-

verlee en Kessel-Lo, het Sint-Al-

bertuscollege, Sancta Maria , het

eerste jaar van Stroom en de-

topsportafdeling van Redingenhof

gingen eerder al over op afstands-

onderwijs.

“Dat wil zeggen dat bijna 7.000

leerlingen afstandsonderwijs vol-

gen”, zegt Pijls, “Of dat er nog meer

zullen worden, kan ik echt niet

voorspellen. Het virus verspreidt

zich enorm snel. Er zijn nog scho-

len die gespaard lijken, maar de si-

tuatie verandert enorm snel. Maar

zolang we op deze manier - lokaal

© goedgezind.be

en school per school – kunnen in-

grijpen waar nodig, zullen we ons

best doen de situatie onder controle

tehouden.”

Paridaens en SPC blijven in af-

standsonderwijs tot 7 februari. Dat

is een week lager dan de scholen

die vrijdag hun sluiting aankon-

digden.

Weverafschuwendit

De Tildonkse secundaire school

Sint-Angela besloot om deze week

volledig op afstandsonderwijs over

te stappen, vertelt directeur Ilse Van

Ermengem.

“We verafschuwen dit afstandson-

derwijs, zowel onze leerlingen als

ons personeel, ‘en we hopen echt

dat dit de laatste keer is geweest” be-

sluitze.

De elfjarige Leon Knockaert uit Kes-

sel-Lo raakte al drie keer besmet

met het coronavirus. Hij gaat naar

school in de Ark in Kessel-Lo. Hij

is nog nooit echt ziek geweest van

het virus, maar hij was wel ontgoo-

cheld dat hij na de sluiting van de

school niet terug naar zijn vrien-

denkon.

Uit de tekst van Hannelore Smitz Krant

Het Nieuwsbald 25 januari 20122

Luchtreiniginginklaslokalen

Stad Leuven stapt mee in onderzoek

Na Aarschot stapt nu ook Leuven

mee in een grootschalig onderzoek

naar luchtreiniging in klaslokalen.

Het project onderzoek of luchtfilte-

ring kan voorkomen dat hele klas-

senbesmetgeraken.

De scholen Pee & Nel, De Zeven-

sprong en Sancta Maria nemen

deelaanhetonderzoek.

Voor het onderzoek is het belang-

rijk om klaslokalen met luchtfilters

te vergelijken met klaslokalen zon-

der. Daarom kozen we voor scholen

met meerdere klaslokalen van ver-

gelijkbare grootte en vorm en voor

scholen die meerdere klassen van

dezelfde leeftijdhebben.

Ook scholen die momenteel moei-

te hebben om de CO2-waarden on-

der controle te houden zijn interes-

sant.

“Bij hen kunnen we de veran-

dering heel duidelijk zien”, zegt

schepen van onderwijs Lalynn Wa-

dera. “ We nemen graag deze pio-

niersrolmeeop.

Aan de hand van de resultaten gaat

de stad bekijken welke ingrepen er

nodig zijn voor alle Leuvense scho-

len.

Uit de tekst van ‘hsb) Het Nieuwsblad 26

januari 2022

AFSTANDSONDERWIJS

Elke pandemie duurt minsten drie

jaar… We hebben er bijna twee jaar

opzitten, we moeten het dus nog

evenvolhouden.

2021 werd inderdaad alweer een jaar

van golven , maskers, isolaties,

quarantaines, vaccinaties, PCR’s.

Geen benefietacties dus, en geen

mogelijkheid om veilig een patiën-

tenmeetingtehouden.

Bovendien, als klap op de vuur-

pijl kregen we te maken met onze-

kerheden over beschikbaarheid van

subcutane antistoftherapie, de on-

zekerheden over vaccinatie, sluiten

vanraadplegingen,enzovoort.

Zovele mensen vroegen ons hoe

ze KID Fonds konden steunen, en

vondendewegnaarKIDFonds!

U hebt een warm hart voor kinderen en u

houdt van de kracht van hun dromen?

U gelooft in levensreddend pionierswerk

en investeert liefst in baanbrekend onder-

zoek?

U wil de 80% gemiste diagnoses de wereld

uit en wil samen met ons kinderlevens

redden?

Wil u zieke kinderen laten dromen?

Dat kan op verschillende manie-

ren..

…alsgeluksbrenger

organiseert U een actie ten voorde-

le van het KID Fonds. U vraagt ons

tevoren om een apart kredietnum-

mer. We spreken samen af hoe we

de communicatie rond uw actie best

kunnen organiseren en ondersteu-

nen.

Als actie kan u denken aan een spor-

tief, culinair of muzikaal event, een

veiling, tentoonstelling of quiz,

een familiefeest waar geen cadeaus

maar giften voor het fonds worden

gevraagd,enz.

…alsdromenvanger

doetUeengift aanhetKIDFondsop

de giftenrekening van KU Leuven:

IBAN-nummer BE45 7340 1941

7789enBIC-codeKREDBEBB

Giften vanaf 40 euro per jaar ko-

men in aanmerking voor belasting-

vermindering.

…alstovenaar

geeft U uw bank een permanente

opdrachtaanhetKIDFonds.

U bepaalt zelf het bedrag en de peri-

odiciteitvanuwgift.

…alssuperheld

kiest U voor een jaarlijkse dona-

tie van min. 2000 euro. Daarmee

steunt U het KID Fonds op een

structurele manier en maakt u het

mogelijk dat het fonds op lange-

re termijn wetenschappelijk onder-

zoekkanopzetten.

Met warme en altijd dankbare

groet,

Prof.Dr. IsabelleMeytsenteam

Acties voor het KID Fonds kan u

volgenop

www.facebook.com/kidfondsen

https://www.leuven.be/fondsen/ge-

neeskunde/kidfonds

UZ LEUVEN KIDSFONDS

bzn

Zomaar gratis helpen

is onbetaalbaar
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