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Op 10 oktober vorig jaar werd door

Paus Franciscus het startsein ge-

geven voor de synodale weg van

de kerk. Dat startsein werd gegeven

door de eucharistieviering ter voor-

bereiding van de 16de gewone Alge-

mene Vergadering van de Bisschop-

pensynode. Dat is een hele mond-

vol. Als je het hebt over een ‘syno-

de’ en een ‘synodale weg’, dan den-

ken de meeste mensen dat het gaat

over ‘iets van de bisschoppen’. Bis-

schoppen, dat zijn degenen die een

synode houden, en voor de rest gaat

het dan voorbij aan de gewone paro-

chianen.

Een synodale kerk is een kerk

die wil luisteren

Die synodale weg waartoe paus

Franciscus het startsein heeft gege-

ven gaat juist wel over ons. Enke-

le jaren geleden zei paus Francis-

cus al dat een synodale kerk een

kerk is die wil luisteren. Luisteren

naar elkaar en luisteren naar Gods

stem. ‘Synodaal’ betekent letterlijk

‘samenopweggaand’.Hetdoetden-

ken aan het verhaal van de leerlin-

gen die op weg zijn naar Emmaüs.

Twee leerlingen zijn bedroefd na de

dood van Jezus en lopen teleurge-

steld naar het dorpje Emmaüs. Dan

komt er een onbekende derde die

methenmeewandelt.Deonbekende

legt hen uit hoe alles wat ze met Je-

zus hebbenmeegemaaktwel van be-

tekenis is. Ze worden enthousiaster

en meer bemoedigd. Als ze ’s avonds

het brood breken herkennen ze in

de onbekende man Jezus. Dat kan

gebeuren als je samen optrekt en

wandelt: je luistert naar elkaar, be-

moedigt elkaar en vindt weer nieu-

weenergieomverdertegaan.

Een synodale kerk is niet nieuw.

Al van meet af aan, zie het voor-

beeld van Emmaüs, wordt er naar

elkaar geluisterd, wordt er bemoe-

digd en wordt er samen invulling

gegeven aan ons geloof in Christus.

In de loop van tijden kon datwel be-

hoorlijk ondersneeuwen: dan werd

geloof iets voor professionals, iets

waar je je niet op betrokken voelde.

Zeker sinds het Tweede Vaticaans

Concilie wordt er sterker de nadruk

op gelegd dat we door ons gezamen-

lijk doopsel een gezamenlijke op-

dracht hebben voor de kerk. Syno-

daliteit is wezenlijk voor de kerk en

is daaromgericht ophet bekendma-

ken van de Blijde Boodschap en het

delen van Gods liefde met alle men-

sen.

Gemeenschap, participatie,

zending

Paus Franciscus onderscheidt wat

betreft de synodaliteit drie di-

mensies: gemeenschap, participa-

tie, zending. Deze drie pijlers zijn

metelkaarverbonden.

Gemeenschap

God brengt ons samen. Al vanaf

het begin worden mensen samen-

gebracht. Zei God zelf niet: het is

niet goed dat de mens alleen blijft?

Dat gebeurt niet alleen bij levens-

partners, maar ook in dorpen, wij-

ken en volkeren. Die gemeenschap

vindt haar grond ook in de Drie-

eenheid, Vader, Zoon en heilige

Geest, die op elkaar betrokken zijn.

We worden geïnspireerd door het

Woord van God, door de levende

traditie van onze kerk, maar ook

door de geloofszin die ieder van ons

heeft.

Participatie

Paus Franciscus roept iedereen, of

het nu om bisschoppen gaat of

religieuzen, om toegewijde vaders

en moeders, alleen door het leven

gaand of lid van een groot gezin,

om echt naar elkaar te luisteren.

Als je echt luistert, elkaar de ruim-

te geeft en gunt, dan is Gods Geest

in het midden. Ieder van ons heeft

de heilige Geest ontvangen en kan

zijn of haar bijdrage geven. In een

synodale kerk kan men genieten

van ieders gave en bijdrage. Samen

bidden. Luisteren en onderschei-

den in het nemen van beslissingen.

Dat vraagt wat van ons: luisteren

betekent ook de niet zo goede spre-

kers een plek geven en echt laten

deelnemen.

Zending

De laatste zin die in de eucharis-

tieviering klinkt is ‘Ite, missa es-

t’, ‘Ga, je bent gezonden’. We zijn

door ons doopsel gezonden om in

deze wereld van betekenis te zijn.

Onze missie is te getuigen van Gods

liefde door ons voorbeeld en door

wie we zijn. Het is ook de zending

naar diegenen die zich wat aan de

rand van de kerk begeven, of daar-

buiten vallen. De zending is ook ge-

tuigen van Jezus’ boodschap op alle

mogelijke terreinen. Door te luiste-

ren naar elkaar ook kunnen luiste-

ren naar de signalen van de wereld

waarinweverkeren.

Wat kunnen we doen?

Ons aartsbisdom heeft een brochu-

re uitgegeven waarin we dit pro-

ces kunnen ingaan. Het is de be-

doeling dat onze bisschop onze vra-

gen en opmerkingen, ons verlan-

gen en onze dromen, mee kan ne-

men naar de synode waaraan hij

deelneemt. Deze brochure is opge-

bouwd rondom twee thema’s: Te-

rugblik en vooruitblik. De terug-

blik gaat erover hoe we nu als chris-

tenen samen op weg zijn binnen

onze kerkgemeenschap en met de

grote mensenfamilie. De vooruit-

blik gaat erover hoe we als christe-

nen kunnen groeien in het samen

op weg gaan binnen onze kerkge-

meenschap. Het begint met luiste-

ren, niet discussiëren. Het proces

moet volgens de paus niet resul-

teren ‘in een andere Kerk’, maar

in ‘een Kerk die anders is’, die

zich onderscheidt. De uitkomsten

van deze gesprekken kunnen ver-

zameld worden en doorgestuurd

worden naar de mensen van het

vicariaat. Het zijn gesprekken in

openheid. Er ‘moet’ niets. Alleen

dat deGeest in ons spreekt endatwe

dielatenspreken.

De paus roept ons op tot luiste-

ren. Luisteren opdat God in ons kan

spreken. Laten we die kans aangrij-

pen om met elkaar en met hem die

wegtegaan.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie

Heverlee

Bron:Kerken leven

DE SYNODALE WEG VOOR ONZE PAROCHIES … HOE DAN?

Geen groep in de kerk is zo om-

geven met een sfeer van geheimen

en mythes als de jezuïeten. In het

kader van het Ignatiusjaar staan

verschillende jezuïeten in lezingen

stil bij mythe en werkelijkheid in de

verhalenoveronzeorde.

Door de eeuwen heen werden de

jezuïeten de conservatieve “stoot-

troepen van de paus” genoemd,

zouden het samenzweerders zijn

die achter de schermen aan de touw-

tjes trekken, werden ze gezien als

elitair.

In vier lezingen in Heverlee (febru-

ari en maart 2022) verkennen we

de mythe en werkelijkheid van de

jezuïeten en gaan we hierover in

gesprek. Wat was de echte bijdrage

van de jezuïeten aan de geschiede-

nis? Wat drijft de jezuïet? Waarom

werken jezuïeten in de gevangenis?

Wat willen jezuïeten bereiken met

hunscholen?

Het programma in Heverlee

(al voorbij) Dinsdag 15 februari:

Nikolaas Sintobin sj: Leven en im-

pact van Ignatius van Loyola Van

carrièreman tot heilige – kan dat?

Dinsdag 22 februari: Mark

Rotsaert sj: Kennismaking met de

ignatiaanse spiritualiteit. Wat be-

weegthethartvanjezuïeten?

Di 01 maart: Leo De Weerdt sj:

Over jezuïeten en hun sociaal werk.

Waarom gaat een jezuïet naar de ge-

vangenis?

Di 08 maart: Walter Ceyssens sj:

Strenge colleges en briljante ge-

leerden. Waarom houden jezuïeten

zichmetonderwijsbezig?

Waar?

In jezuïetenhuis Lerkeveld, Waver-

sebaan 220, 3001 Heverlee-Leuven.-

Wil je komen? Stuur even een be-

richt naar Walter Ceyssens: walter.-

ceyssens@jesuits.net

Lezingenreeks: Jezuïeten – mythe en werkelijkheid
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Want de kracht die naar God toe trekt, is

de liefde. Hoe hoger haar graad is, des te

dieper is zij in de ziel verankerd, des te in-
nerlijker is de ziel door God gegrepen. Over

de treden van de trap stijgt de ziel op naar

God, dit wil zeggen tot de vereniging met

Hem. Hoe hoger zij naar God opstijgt, des

te dieper daalt zij af in zichzelf: de vere-
niging vindt plaats in het binnenste in

de ziel, in de diepste grond van de ziel.

Edith Stein

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.
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

Hem achterna is de titel van de di-
gitale 40-dagenretraite in 2022. De
retraite gaat van start op Aswoens-
dag en eindigt op Paaszondag. Het
is de zestiende digitale retraite van
de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000
mensen aan deelnemen. De teksten
zijn geschreven door Myriam Van
den Eynde.

Myriam zegt over de retraite: “Op
de vraag van de zoekende mens,
geeft Jezus een ontwapenend ant-
woord: ‘Kom maar mee, dan zul je
het zien.’ Die uitnodiging klinkt
ook voor ons vandaag: Kom maar
mee, leer Me (beter) kennen, zie
waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik
je tegemoet kom in jouw leven, in
deze wereld, in deze tijd. Door de
retraite proberen we mensen te hel-
pen in hun gebed tijdens de speciale
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich
meer bewust te worden van Gods
aanwezigheid in hun leven.
Je kan gratis deelnemen aan de re-
traite door je in te schrijven via ww-

w.40dagenretraite.org
Je krijgt dan dagelijks een gebeds-
mail met bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische ge-
bedstips. Het geheel vormt een in-
nerlijke reis om de 40-dagentijd, de
Goede Week en het Paasmysterie in-
tenser te beleven. Op zaterdagoch-
tend tijdens de 40-dagentijd kun-
nen deelnemers van de retraite mee-
doen aan een geleide meditatie via
ZOOM.
Enkele citaten van deelnemers aan
de vorige digitale retraite: ‘De di-
gitale retraite heeft structuur aan
mijn bidden gegeven en het orden-
de mijn innerlijk leven’, ‘Een zin-
volle begeleiding om op gestructu-
reerde wijze gebed in te plannen
én vol te houden’, ‘Ik deed de re-
traite samen met mijn man. En het
heeft mooie gesprekken opgelever-
d’, ‘Kom niet tot werkelijk medite-
ren maar zo'n dagelijkse spelden-
prik doet me goed: een klein mo-
ment van aandacht en bezinning.’

DE DIGITALE
40-DAGENRETRAITE 2022
VAN DE JEZUÏETEN

BZN

Tederheid is een kracht
hou je teder

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 februari
7de zo door het jaar
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

Zondag 27 februari
8ste zo door het jaar
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Franiscuskoor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 27 februari
8ste zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Ann Wauters
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
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 20 februari 2022 – Viering
van de 1ste zondag van de Vasten om
10.30 u.

Aswoensdag 02 maart 2022

Viering met Pastortale Zone in het

Don Boscocentrum om 19.30 u.

Zondag 13 maart 2022 - om 10.30 u.
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

Help ons de wereld vaccineren te-
gen COVID-19

De toekomst van miljoenen kinde-
ren wereldwijd wordt op dit mo-
ment bedreigd door de COVID-19
pandemie, de opwarming van de
aarde, toenemende armoede…
Samen met onze partners werken
we aan oplossingen.
Een ervan is de landen met de laag-
ste inkomens in de wereld te hel-
pen in hun strijd tegen de COVID-
19 pandemie.
Dit doen we via het COVAX-mecha-
nisme.

UNICEF is verantwoordelijk voor
de aankoop van COVID-19 vaccins,
test en behandelingen en levert aan
landen die de middelen niet hebben
om zelf vaccins aan te kopen of te
verdelen. De
bedoeling is prioritaire groepen te
vaccineren, zoals de meest kwetsba-
re mensen, gezondheidspersoneel,
leerkrachten…

Hoe gaat het in zijn werk ?

Ons werk bestaat momenteel uit 3 belang-
rijke stappen

1.Verzending naar het land van be-
stemming

Een eerste levering van 400.000 do-
ses ven het vaccin komt aan op
de luchthaven van Kameroen. Heel
wat leveringen zullen volgen.

© Unicef

2.Transport ter plaatse

Birma Devi Kunwar, een gezond-
heidswerker in Nepal, zorgt ervoor
dat de vaccins die werden aangele-
verd via het COVAX-mechanisme,
op hun bestemming aankomen.
Unicef ondersteunt de Nepalese re-
gering al geruime tijd om de koude-
keten te versterken en de vaccins in
goede omstandigheden te bewaren.

3.Laatste etappe: de vaccinatie.

Gezondheidswerkers die in de eer-
stelijnszorg werken, krijgen als
een van de eersten het COVID-19
vaccin toegediend.

Dankzij het werk dat we hebben
geleverd in 2021, konden we tot
op vandaag meer dan 1 miljard do-
ses van het COVID-19 vaccin verstu-
ren.. Hierdoor bereikten 40 lage-
inkomstlanden een vaccinatiegraad
van 30%.
We voorzien nog eens 5 miljard do-
ses op hun bestemming te brengen
tegen eind 2022.

Hartelijk dank als u ons mee steunen wil!

Christèle Devos – Directrice fondsenwer-
ving

Unicef België

Keizerinlaan 66 – 1000 Brussel

BE31 0000 0000 5555 – BPOTBEB1

Meer informatie over onze campag-
ne:

www.prikjehoop.be

GEEF EEN PRIKJE HOOP
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Woorden die vanuit het intellect

worden gesproken kunnen helder

en duidelijk zijn, maar ze zijn niet

aanstekelijk.

Woorden die wortelen in het hart,

die vanuit het midden van de men-

selijke persoon komen, die hebben

pas kracht, om in anderen eenzelf-

deervaringwakkerteroepen.

In India noemt men dat: woorden

metzaad-kracht .

W.Massa

KALENDERBLAADJE
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Don Bosco – Zondag 23 jan.- Derde

zondagvanhet jaar(C)

Week van het gebed voor de eenheid van de

christenen. (Oecumene )

Samengesteld door Majo, mmv. Jef

VHenTeejo

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. Zij

staan nu voor de opdracht een

nieuw begin te maken. De profeet

Nehemia en de priester Ezra zetten

dieveranderingingang.

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,

en geeft er duiding bij. Een homi-

lie van één enkele zin: “Het Schrift-

woord dat gij zojuist gehoord hebt

is vandaag in vervulling gegaan.”

Deze ene zin is omgekeerd evenre-

dig met de inhoud en het belang.

Het gaat over het Rijk Gods, hier en

nu. Vandaag is een dag van vreug-

de. Dit is de dag die de Heer heeft

gemaakt en wij zullen hem vieren

in vreugde. Laten wij hier samen

tot rust komen en bidden en zingen

wijonsvertrouweninGoduit.

Het is de week van het gebed voor

de eenheid van de christenen (Oe-

cumene). Ik weet niet hoe jullie dat

begrip invullen. Voor mij was dat

op 16 jarige leeftijd naar de jonge-

rendagen van Taizé trekken met een

groepje van mijn parochie. Die ont-

moeting was heel bijzonder om met

zovelen samen in groepen te dis-

cussiëren over de thema’s die aan-

gereikt werden die week. Maar nog

meer waren de dagelijkse gebeds-

diensten met de vele gezangen die

op mij een enorme indruk maakten.

Ik luister nog vaak naar die gezan-

© pixabay

gen op Youtube en wordt nog regel-

matig ontroerd, alsof die muziek,

die zang direct naar het hart gaan..

Volgens paus Franciscus bevestigt de en-

cycliek van JP II Ut Unum Sint (‘Opdat

zij één zijn’) dat “legitieme diversiteit op

geen enkele manier in strijd is met de een-

heid van de Kerk, maar juist haar pracht

vergroot en een grote bijdrage levert aan de

vervulling van haar missie”.

LIED: Dit is de dag die de Heer heeft

gemaaktengegeven

Wij vieren God als het licht in de mensen

ontstoken,

de zon van vrede en vrijheid in ons aan-

gebroken.

Hij gaat ons voor, gerechtigheid is zijn

spoor,

tot wij Hem zijn uitgesproken!

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

10

Alle Israëlieten die in de steden

woonden, kwamen bijeen op het

plein voor de Waterpoort. Ze vroe-

gen aan Ezra, de Schriftgeleerde:

'Wil je het boek halen van de leer

van Mozes, die God aan Israël opge-

legd heeft?' Ezra ging het boek ha-

len en begon er uit voor te lezen.

Het was de eerste dag van de zeven-

de maand. Vanaf de dageraad tot de

middag las Ezra klaar en duidelijk

voor uit het boek op het plein voor

de Waterpoort. De mensen luister-

den aandachtig naar wat hij voorlas.

De Schriftgeleerde Ezra ging op een

houten verhoog staan dat men voor

die gelegenheid had gemaakt. Te-

genover heel het volk opende Ezra

het boek. Dan ging iedereen recht-

op staan. Ezra prees God, en ieder-

een antwoordde: ‘Amen, amen!’ De

tempeldienaars staken hun handen

omhoog, bogen het hoofd en vie-

len neer voor God, met het gezicht

op de grond. Zij lazen voor uit het

boek van de leer van God, legden

het uit en verklaarden de betekenis,

zodat iedereen het begreep. Heel het

volk barstte in tranen uit toen het

de woorden van de wet hoorde. Dan

zeiden Nehemia, Ezra en de Levie-

ten: ‘Deze dag is gewijd aan de Heer

uw God. Wees dus niet treurig en

ween niet. Kom, ga lekker eten en

drink er zoete drank bij, en deel

met wie niets heeft, want deze dag

is gewijd aan onze God. Wees niet

bedroefd, maar laat de vreugde die

Goduschenktuwkrachtzijn.’

MuziekTaizé:Nadateturbe

Laat niets je storen, laat niets je bang ma-

ken.

Hij die God heeft, ontbreekt het aan niets.

Laat niets je lastig vallen, laat niets je

bang maken,

God alleen is genoeg.

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

synagogevanNazaret

Op sabbat ging Jezus naar de syna-

goge van Nazaret en las voor uit

het boek van de profeet Jesaja. Hij

las: «God heeft mij gestuurd om

aan arme mensen het goede nieuws

te vertellen. Er begint een nieuwe

tijd.»

Jezus legde de woorden van Jesaja

uit. En Jezus zei: ‘Wat ik jullie net

voorgelezen heb, is vandaag wer-

kelijkheidgeworden.”

Woordje

Er werd eerst toelichting gegeven over de

woorden van Jezus.

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 we-

reld te betekenen hebben, dat vin-

den wij in deze brontekst. “Ga”. Hij

stuurt ons. Concreet betekent dat

de goedheid en liefde van God in

de kleine dingen van elke dag zicht-

baar worden. Als we Jezus’ bood-

schap op ons leven leggen, weten

we wat ons te doen staat. In onze

verkondiging en in onze dagelijk-

se handelingen moet terug te vin-

den zijn dat onze God een barmhar-

tige God is. Jezus kondigt een gena-

dejaaraan.

Door een genadejaar af te kondigen, geeft

Jezus de groep die op niemand nog een be-

roep kan doen, weer rechten, weer hoop.

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 kwijtschelding

van schulden van landen in het

Zuiden. Als we Jezus’ boodschap op

ons leven leggen, weten we wat ons

te doen staat. In onze verkondiging

en in onze dagelijkse handelingen

moet terug te vinden zijn dat onze

GodeenbarmhartigeGodis.

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.

Geloofsbelijdenis

Wij zijn op weg (Studentenekklesia Lei-

den)

Wij zijn op weg en staan vandaag

eerder aan het begin van die weg

danaanheteinde.

In grote trekken ziet ons geloof er

zouit:

Wij geloven in God, die ons ge-

maaktheeft totwiewezijn;

die ons inspireert en kracht geeft op

de weg naar gerechtigheid en vrede.

Wij geloven dat Jezus van Nazareth,

de Messias, ons op deze weg is voor-

gegaan, door de dood heen. Allen -

vrouw, man, klein en groot, arm en

rijk - trad hij als gelijke tegemoet.

Daarmee bracht hij aan het licht,

Godsliefdevoordemensen.

Wij geloven dat zijn Geest ons be-

zielt, en ook zichtbaar wordt in de

mensnaastons.

Zo kunnen wij ons inzetten voor

elkaar en verantwoordelijkheid op

ons nemen voor de samenleving.

Wij hopen op een kerk die haar

grenzen verlegt en zich opent voor

de wereld, op weg naar de ene kerk

endeenewereld.

Voorbeden

Laat ons bidden dat het geloof

dat wij belijden,- gedoopt in Je-

zus naam, ‘God redt’en levend naar

zijn Geest, Christus, ‘de Gezalfde’

-vreugde brengt, blijdschap wekten

verwachting schept bij de armen,de

gevangenen, de blinden, de onder-

drukten,hierbijonsenoveral.

Laat ons bidden dat de hoop die

wij koesteren,- gedoopt in Jezus

naam, ‘God redt’,en levend naar

zijn Geest, Christus, ‘de Gezalf-

de’-troost brengt, uitzicht biedten

toekomst schept voor de armen,de

gevangenen, de blinden, de onder-

drukten,hierbijonsenoveral.

Laat ons biddendat de liefde die wij

uitdragen,- gedoopt in Jezus naam,

‘God redt’en levend naar zijn Gees-

t, Christus, ‘de Gezalfde’-warm-

te biedt, licht schepten vrijheid

schenkt aan de armen,de gevan-

genen, de blinden, de onderdruk-

ten,hierbijonsenoveral.

OnzeVader

die in het diepste van uw mensen

zijt.

Uw naam worde steeds meer liefde.

levend door en tussen ons als teken

vanuwrijk.

Laatonsuwwilontdekken,

in ’t werk met mensen aan een

nieuwe aarde van geluk voor allen.

Geef ons het besef: dat brood voor

allendagelijkseopdracht is.

En waar wij falen of ontmoedigd

zijn,

wees steeds opnieuw voor ons ver-

geving

in ’t herhaald vergeven aan elkaar.

En leid ons heen door onmacht en

doorangst,

op onze tocht naar u met Jezus onze

Heer.Amen.

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-

daag en voor elkaar een solidaire

naaste zijn. In de naam van de Va-

der, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

Slotlied: Niet meer verstrooid, niet

meer verloren, nieuwe mens in ons

geboren.

(m/t Carlos Desoete)

Refr. Niet meer verstrooid, niet meer ver-

loren, Nieuwe mens in ons geboren

Wij bidden en vieren, verzamelen

ons

tegenhetspelvandemacht,

tegen het heersen van sterk over

zwak,

tegendemoedeloosheid

die om ons heen wordt uitgezaaid.

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.

Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord is vandaag in vervulling gegaan (2)

DonBoscoparochie–Kessel–Lo

Vorige zondag zongen we:

Wij bidden en vieren, verzamelen

© pyxabay.com

ons

tegenhetelkvoorzichzelf,

tegen de angst voor anders en

vreemd,

tegendelege,deeenzamedagen:

opdat wij een nieuw vertrouwen

wagen.

Voor dit weekend vonden we - hierbij aan-

sluitend - deze teksten:

Soms duidt veelheid en verschei-

denheidoprijkdom.

Het vraagt tijd en inzicht om die

rijkdomteontdekken.

Soms duidt veelheid en verschei-

denheidoponrecht.

Het vraagt moed en vastberaden-

heid om wat krom is, recht te trek-

ken.

Wijsheid en een groot hart zijn no-

digomhetverschil tezien.

(Uit de viering 'Wij zullen één van

zielzijnlichaamworden')

Jebentzomooiandersdanik.

Natuurlijk niet meer of minder-

maar,zomooianders,

Ikzoujenooit

andersdananderswillen.

Uit: ‘Vertelhoeveel ikvanjehou

Een mooie zondag gewenst, al

dan niet met verrassende - andere,

vreemde-ervaringen.

Lieve, mede namens de werkgroep

liturgie.

ZONDAGS TUSSENDOORTJE



Komendeactiviteiten

25 – 27 februari: Mutskesweekend

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in. Steunend op een ba-

sisrespect voor de groep, doet ieder-

een zijn deel en vooral zijn zin. Sa-

men maken we er iets onvergetelijk

van.

Kirsten Vandeweyer – 0498/52.76.58 – kir-

sten.vandeweyer@gmail.com

11 – 13 maart: Molenhuisweekend

winter

Jagen op spinnenwebben, kleine

klusje sof noodzakelijke herstel-

lingen, binnenshuis, een helpend

handje in de keuken…ons molentje

heeft ook in de winter jouw hulp

nodig om de koude maanden door

te komen. Hier geen last van winter-

blues!

Nele Steeno en Helga Hoeterickx

– 0495/36.48.96 – nele@moulindebelle-

meuse.be

01 -03 april: Wandelweekend lente

Twee dagen lang intens sa-

men genieten-geven-nemen-ont-

dekken-lachen-helpen-kokerellen-

rusten-plagen-wandelen, enz

…Wie last heeft van een winter-

blues zal op dit wandelweekend ze-

ker de nodige zonnevitamines kun-

nenopdoen.

Leo en Hilde – 016/69.79.37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

10–15april:Vastenenzuiveren

Voor onze eigen gezondheid zijn

wij grotendeels zelf verantwoorde-

lijk. 5 dagen in het hier & en het

nu zijn – natuurbeleving – medita-

tie & verinnerlijking en werken met

energie o.a. van het element lucht.

We gaan mild vasten d.i. het vas-

ten is gebaseerd op sapvasten aan-

gevuld met o.a. kleine porties rijst,

fruit, groenten en ander basisch

voedsel.

Gino Vanneste: 0487.34.29.48 – gin-

o141056@gmail.com

Kalendervolgendeactiviteiten

06-08meii2022–Fietsweekend

06-08 mei 2022 – Knopkesweekend

20-22 mei 2022 - Molenweekend Len-

te

25-29mei2022–Lentekriebels

17-19 juni 2022 – Yoga en Afrikaanse

dans

24-26 juni 2022 – Molenweekend

Zomer

Planning onder voorbehoud van

evolutiescorona.

Hou er rekening mee dat door de

maatregelen omtrent corona deze

planningnogkanaanpassen.

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite:

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten

Financieelsteunen

Neem een kijkje op onze giftenpagi-

na

https://www.moulindebellemeuse.-

be/home/giften

Om je wegwijs te maken in de wet-

geving rond legateren en schenken

aan een goed doel is een gids uitge-

bracht die je gratis kan bestellen:

https://www.testament.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening vzw Moulinde Belle

Meuse

BE57734377235636

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat 59 - 3071 Erps-

Kwerps

www.moulindebellemeuse.be

contact@moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeu

Molenhuis Bérismenil

Alsjewilhebben

hebdanlief

Liefhebben is zoveel eenvoudiger

danjedenkt.

Hetbegintbijhetprilstebegin:

Hebjezelf lief.

Koester jezelf en weet je geborgen.

Opennujehart.

Heb de ander lief zonder iets te wil-

len.

Zonder ietsteverwachten.

Hebdeanderliefzoals je

zouwillen

dat iemand

jou

liefheeft.

SPREUK BOND ZONDER NAAM

4 FEDERATIE FRANDO

*Lezingen van het Algemeen Pro-

grammavanUDLL.

De lezingen van het Tweede semes-

ter zullen 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.

Als cursist hebt u toegang tot de di-

gitaleopname.

Iedere betalende cursist zal een per-

soonlijke inlog-link en een per-

soonlijk paswoord ontvangen, gel-

digvoordelezingen.

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

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 Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

U zet zich mee in voor onderzoek

en projecten die u nauw aan het

hart liggen. U wil vooruitgang en

investeert daarom mee in een bete-

re gezondheidszorg, in kwaliteits-

vol en toegankelijk onderwijs of in

erfgoedencultuur.

Dat engagement deelt u met de

nieuwe eredoctors van KU Leuven.

Allemaal hebben ze waardevolle

bijdragen geleverd op wetenschap-

pelijk en/of maatschappelijk-cultu-

KU Leuven Eredoctores © kuleuven

reel vlak. En dat zetten we aan KU

Leuvengraagindeverf.

Patroonsfeest

Traditiegetrouw viert de univer-

siteit haar jaarlijkse Patroonfeest

naar aanleiding van Onze-Lieve-

Vrouw-Lichtmis en reiken we ere-

doctoratenuit.

Dit jaar gaat het om een bijzonde-

re, dubbele viering, waarbij zowel

de eredoctores van 2021 als die van

2022gehuldigdworden.

08u45Stoetdertogates

09u00 Eucharistieviering in de

Sint-Pieterskerk

10u45 Academische zitting in de Pie-

terDeSomeraula

De volledige viering van 2 februari

2022, was vanaf 10u45 digitaal mee

te volgen of nadien te herbekijken

oponzewebpagina.

Je kan ook de interviews met hen le-

zen.

(Volgende week brengen we meer

detailsoverhen.)

KULeuven

Dienst Fondsenwerving en Alum-

nirelaties

Minderbroederstraat .5bus5020

3000Leuven–België

IBANBE45734019417789

fondsenwerving@kuleuven.be

@KU Leuven-Hoger onderwijs en

universiteit

www.kuleuven.be/patroonsfeest

KU Leuven - Eredoctores

Regelmatig fietsen er bij ons door

de straat mensen met een koude-

brug. Een meisje met een dikke

jas en warme enkellaarsjes, maar

met een superkort rokje en ragfijne

kousen. Of een man met een korte

jas en een dikke broek, en een ake-

lig stukje blote rug daartussen. Of

jongelui met skinny jeans en snea-

kers en een paar halfbevroren blo-

te enkels. Ik ril dan plaatsvervan-

gend en vraag me af waarom ze er

niets aan doen. Zo moeilijk kan het

toch niet zijn om een langere trui

aan te trekken, een paar warme sok-

ken of iets wat wij vroeger ‘een kou-

senbroek’ noemden? Is het echt ex-

tra modieus om een onschuldig li-

chaamsdeel aan de barre weersele-

mentenbloottestellen?

Net op een moment dat iedereen

er alles aan doet om zijn woning

optimaal te isoleren, om elke kou-

debrug te vermijden, om driedub-

bel glas in de ramen te zetten en

zelfs het dak een jasje te geven,

verspillen sommige mensen hun

lichaamswarmte door koudebrug-

gen in hun kleding. Wat helpen

een warme sjaal of een paar oorwar-

mers, een hippe muts of een wollen

vestje tegen een blote rug of enkel?

Net zoals bij een woning gaat het

ookhier omde totaalaanpak. Via een

koudebrug ontsnapt alle warmte en

energie die je op andere plaatsen zo

moeizaam en angstvallig probeert

binnentehouden.

Mijn moeder breit in het woon-

zorgcentrum al enige tijd lange,

onbestemde stroken. We zijn al

even opgehouden met ze sjaals te

noemen. Tot nu toe wisten we niet

goed wat we ermee moesten. Maar

misschien kan ik ze binnenkort

gaan uitdelen aan langsfietsende

koudebruggers. Everybody happy!

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/koudebrug/)

Gepubliceerd op 11 december 2019

VERHAAL VAN DE WEEK

Koudebrug
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