
Ik zou graag een kleine oproep wil-

len doen in verband met jaarkalen-

ders2023.

Vele firma’s of verenigingen geven

dan aan hun klanten of leden een

jaarkalender. Soms wordt men er-

mee overspoeld.Mag ik vragen ze

NIET in de papierslag te gooien

maar ze mee te brengen naar de

kerk. Er staat een doos achteraan op

tafel. Of ze te bezorgen aan zuster

Mia of op het secretariaat van de pa-

rochie.

In december worden ze dan naar de

gevangenis gebracht waar ze uitge-

deeldwordenaandebewoners.

Deze mensen zijn daar heel blij en

dankbaarvoor.

DANKUWEL

ZusterMia

Jaarkalenders teveel?
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Samana Sint Franciscus heeft een

nieuwe stap gezet in zijn werking

met en voor zieke en gezonde men-

sen. De creawerking bestaat al heel

lang maar zoekt nu een nieuwe ma-

nier om meer mensen de kans te ge-

ven om samen te komen en samen

creatief bezig te zijn. Voortaan zal er

tijdens de samenkomsten gelegen-

heid zijn om te kiezen tussen meer-

dereactiviteiten.

Zo zal je kunnen kiezen tussen

breien, haken, knutselen, schil-

deren, gezelschapsspelen…Voor de

meeste van deze creatieve bezighe-

den is er iemand die geschikt ma-

teriaal meebrengt en, indien ge-

wenst, wat uitleg geeft en vaardig-

heden aanleert. Je mag ook je eigen

hobbymateriaal meebrengen en an-

deren laten zien hoe handig en cre-

atief jebent.

Een namiddag gezellig samen zijn

is minstens even belangrijk als de

werkstukjes die gemaakt worden.

Wat dat allemaal precies inhoudt

kunnen we het best illustreren met

enkele voorbeelden (hierboven) uit

de voorbije vergadering van 10 no-

vember.

Deze creanamiddagen zullen voort-

aan plaats hebben in de parochie-

zaal, elke tweede donderdag van

de maand van 14.00 tot (ongeveer)

16.00uur.

Vooraf inschrijven is niet nodig, ie-

dereen is welkom. Heb je zelf een

idee of een wens: laat het weten aan

Lutgarde Frederix of Liduine Van

Houten(tel.0472747605)

Samana Sint Franciscus Crea 10 november 2022 - Samen creatief

Wil je graag gezinnen in een

kwetsbare situatie ondersteunen?

Word dan vrijwilliger bij Home-

Start Leuven, een organisatie die ge-

zinsondersteuning aan huis biedt.

Na een startopleiding krijg je een

gezin toegewezen, dat je vervol-

gens wekelijks een bezoekje brengt.

Je steunt de ouders bij de opvoe-

ding van de kinderen, biedt een

luisterend oor, bouwt een sociaal

netwerk rond het gezin en helpt

met administratie, vrijetijdsbeste-

dingofschoolzaken.

Interesse? Schrijf je via de website

invoordeonline infosessie

op donderdag 29 december om 19.30

uur.

Info: leuven@domovzw.be

0492436709

www.homestartvlaanderen.be
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Stilte veronderstelt ontvankelijkheid,

openheid, ontmoeting, bereidheid tot los-

laten en ontvangen van zichzelf in de An-

dere, kortom: liefde. Echte stilte in het ge-

bed betekent samen zijn met de Andere, op

een alerte, aandachtige manier, reikhal-

zend (de orantehouding drukt dit perfect

uit), luisterend, starend.

Kallistos Ware – Uit: “Woord en stil-

te in het christelijk gebed”

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep :

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-

gen van 10u tot 10.30u

December 2022: vrijdagen 23 december

2022

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Nieuwe toekomst voor ’t wit kasteel-

tje:

Na renovatie doet bekend gebouw

dienst als jongerencentrum

De stad vond een partner in jon-

gerencentrum Cidar, dat De Bron

zo’n 75 kinderen en jongeren zowel

mobiel, ambulant als residentieel

hulp zal bieden.

Sinds Wisper, de organisatie die

artistieke cursussen aanbiedt, en-

kele jaren geleden vertrok uit het

19de eeuwse kasteel De Bron aan de

Koetsweg in Kessel-Lo, stond het

gebouw leeg.

De voorbije jaren kwamen er re-

gelmatig klachten over verval, en

hangjongeren veroorzaakten er tij-

dens de coronaperiode ook overlast.

Zo’n anderhalf jaar geleden startte

de stad een zoektocht naar een nieu-

we invulling, en die is nu gevon-

den.

Erfpacht

“We gingen op zoek naar een of

meerdere organisaties die het ge-

bouw voor 99 jaar in erfpacht wil-

len nemen en er gemeenschaps-

voorzieningen in onder willen

brengen.

Uit de procedure kwam Jongeren-

centrum Cidar naar voren als meest

geschikte partner”, zegt Evelien

Peeters, ondervoorzitter van AG

Stadsontwikkeling.

Cidar zal zijn intrek nemen in het

gebouw, het park blijft in handen

van de stad en toegankelijk voor ie-

dereen.

Cidar is een Vlaams Brabantse orga-

nisatie, die actief is in de jeugdhulp

Kasteel De Bron

met drie deelwerkingen:

*Het onthaal

*Orientatie- en Observatiecentrum

Cidar (OOOC)

*De Vuurvogel en NAFT/Koinoor.

Zij zullen in De Bron zo’n 75 kin-

deren, jongeren zowel mobiel, am-

bulant als residentieel hulp bieden

en dit in samenwerking met ver-

schillende partners.

“Het OOOC zal het hele jaar door

een twintigtal jongeren en gezin-

nen begeleiden in de overgang van

een moeilijke, vastgelopen leefsitu-

atie naar een situatie met perspec-

tief.

Er komt ook residentiële opvang

voor negen jongens of meisjes,

waardoor het kasteeltje dag en nacht

bewoond zal zijn.

De Vuurvogel op haar buurt zorgt

voor een vorm van mobiele begelei-

ding met het kasteel als uitvalsbasis

van de begeleiders”, klinkt het.

Er komt ook een begeleiding

voor jongeren bij wie schooluitval

dreigt.

In het kasteel komen ateliers en stu-

dielokalen in het weekend beschik-

baar zijn voor Leuvense verenigin-

gen.

Veilige brug

“De Bron is voor ons de ideale

plek omdat het kasteel en de om-

geving inspirerend en rustgevend

zijn., zegt Bert Dehaerne, directeur

van Cidar. “Net wat onze jongeren

én onze begeleiders nodig hebben.

Een plek waar ze enerzijds rust vin-

den, maar ook gemakkelijk de stap

naar de buurt en de stad kunnen

zetten als ze er klaar voor zijn.

Het wordt voor hen de veilige

brug naar sociaal contact, onder-

wijs, sport, cultuur en ontspan-

ning.”

KASTEEL DE BRON

Misschien gaf de priester die ik op

tienjarige leeftijd hoorde preken in

zijn kerk, wel de meest pakkende

omschrijving van het goede gebed

toen hij een kleine story vertelde

(die volgens mij verwijst naar de

pastoor van Ars)

In het dorp leefde een oude man die

elke dag de kerk bezocht om er ge-

ruime tijd door te brengen.

Op een dag vroegen zijn vrienden:

”Wat doe jij toch die hele tijd, daar

in de kerk?

Hij antwoordde: “Ik bid.”

Zijn vrienden reageerden: “Dan

heb jij God toch heel wat te vra-

gen!”

De oude glimlachte: “Maar ik vraag

God helemaal niets. “

“Maar wat doe jij daar dan in gods-

naam die hele tijd?” drongen ze aan.

“Ach”, zei de oude man, ”Ik, zit er

gewoon en ik kijk naar God. En God

zit en kijkt naar mij.”

Kallistos Ware – Uit: “Woord en stil-

te in het christelijk gebed”

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 24 december

Kerstwake om 16 uur

16 u. Eucharistieviering

Jaargetijde van Miel Vanmeerbeek

Voorganger: Priester Rony Tim-

mermans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 25 december

Kerstmis

Intentie voor de familie Mertens-

Heylen, Fenna Huygen en Jef Mer-

tens

Gedachtenis aan Yvonne en Simon-

ne Morissens

10 u. Feestelijke eucharistievie-

ring

Voorgangers: Priester Leo De

Weerdt, Lieven Dries en Gaston Ey-

sermans

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Blij Rondeel olv Herman

Baumers

Orgel: Anna Rusakova

Maandag 26 december

2e Kerstdag

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Priester Rony Tim-

mermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 januari 2023

Maria Moeder Gods

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Zonepastor Rony Tim-

mermans

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 24 december

Kerstavond – geboorte van de Heer

20u30 viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Fons Swinnen SJ

Assistenten: Caroline Van Auden-

hoven en Mirjam Van Lammeren.

Homilie: pater Fons Swinnen SJ

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 25 december

Kerstmis

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 1 januari

Geen viering

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.

Volgende viering:

Zondag 25 december 2022 - Kerst-

viering met ook aandacht voor de

Viering Vredeslicht van de Pastora-

le Zone

VIERINGEN

Don Bosco – Tweede Adventszon-

dag – tussendoor

Gisteren hadden we de gelegenheid

om mekaar te ontmoeten in de In-

stuif. Een verslagje mag je nog ver-

wachten.

Via een quiz kregen we zicht op de

campagne van Welzijnszorg: Ieder-

een digitaal?!

De volgende zondagen: 11 en 18 de-

cember; wordt het nog duidelijker:

De digitale wereld is een doolhof.

Mensen in armoede vinden de weg

niet naar hun rechten.

De Kerstviering is op Kerstdag, zon-

dag 25 december om 10.30 u.

Dit jaar is er geen avondviering.

In 2023 starten we het nieuwe jaar in

Don Bosco op 8 januari.

Laat ons elkaar zegenen om te doen

wat moet gedaan worden.

Laten we onze vuisten ballen om

op te komen voor mensen getroffen

door onrecht.

Laten we onze handen teder inzet-

ten, laten we ermee zalven en be-

schermen.

Laten we stampvoetend aandacht ei-

sen voor de strijd tegen onrecht.

Laten we onze voeten telkens op-

nieuw in vrede naar elkaar toegaan.

Laten we verder kijken dan elkaars

kleine kanten.

Laten we zien dat elke mens uniek

en waardevol is.

Laten we de stoppen uit onze oren

halen.

Laten we onze oren open zetten en

mild luisteren PAG 2

naar elkaars zorgen en vragen,

vreugde en verdriet, hoop en wan-

hoop.

Laten we in ons spreken de dingen

bij hun naam noemen.

Laten we elkaar woorden toefluiste-

ren van bemoediging.

Laat ons hart wars zijn van het ver-

oordelen.

Laat ons hart bron zijn om elkaar

graag te blijven zien.

Els Van Doren, Tekenboekje Spoor ZeS

VERBIND JE MET ELKAAR

KERSTMIS

Wees stil

in de heilige nacht.

Misschien is er een engel.

Misschien vind je een kind

dat laat zien

hoe ontwapenend

weerloze eenvoud kan zijn.

Kris Gelaude
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Vrede, waar kan ik je zien?

Vrede, waar kan ik je vinden?

Zwerf je ergens rond misschien?

Kun je nergens meer naar binnen?

Vrede, waar kan ik je zien?

Woon je in een oud verhaal?

Leef je in een ver verleden?

Zie ‘k je nog in het journaal?

Kom ik je vandaag nog tegen?

Vrede, waar kan ik je zien?

Ben je soms een kleine ster

Helder schijnend, lieve vrede?

Maar dan ben je toch wel ver.

Waarom kom je niet beneden?

Vrede, waar kan ik je zien?

Vrede, waar zal ik je zien?

Vrede, waar zal ik je vinden?

Zwerf je nog steeds rond mis-

schien?

Of zit je bij me binnen?

Vrede, dan laat ik je zien.

EppieDam

VREDE

Mijn man merkte onlangs op dat

zwangere vrouwen met grote regel-

maat een hand op hun buik leg-

gen. Alsof ze even hallo willen zeg-

gen aan dat mensje-in-de-maak. Als-

of ze hem bij de les willen houden

of haar verder het leven in willen

roepen. Alsof ze met die kleine buik-

bewoner al een nauwe band hebben

en dat is natuurlijk ook zo.

Voor de buitenwereld heeft dat ge-

baar altijd iets geheimzinnigs. We

zijn getuigen van een uitwisseling

waaraan we niet kunnen deelne-

men. Een gesprek dat onze zintui-

gen te boven gaat.

Heel wat mensen willen graag voe-

len aan een zwangere buik en soms

doen ze het ook. Ook al kennen ze

de vrouw in kwestie niet of nau-

welijks. Die zwangere buik is een

soort gemeenschappelijk goed van

de mensheid. Een nieuwe mens in

wording, dat is iets wat ons allemaal

aanbelangt.

Nog wonderlijker dan een zwange-

re vrouw zijn twee zwangere vrou-

wen. Ze begrijpen elkaar soms zon-

der woorden. En wie weet wat die

kleine baby’s daar al van merken?

Iets dergelijks stel ik me voor bij de

ontmoeting van Maria en Elisabe-

th. De jongere vrouw, die nog niet

zo ver gevorderd is in haar zwan-

gerschap, komt een handje helpen

bij de oudere vrouw die al een

zwaardere last te dragen heeft. Alle-

bei met een buik vol leven en een

hart vol hoop. En zoals alle zwan-

gere ouders dromen ze van een be-

tere wereld, waar het goed leven zal

zijn voor iedereen.

In elke tijd van het jaar zijn er vrou-

wen zwanger. Het minste wat we

voor hen kunnen doen, is werken

aan die betere wereld. Niet uitstel-

len, want straks is het Kerstmis.

Kolet Janssen

gepubliceerd opwww.kerknet.beop 19 de-

cember 2021 (https://www.koletjans-

sen.be/blog/een-hand-op-je-buik/)

Een hand op je buik
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Mosselfeest met de Antoniusvrienden op zondag 27 november 2022

Ze waren weer heerlijk! Meer dan 160 deelnemers hebben ervan genoten. En we mochten ook rekenen op heel veel ‘helpende handen’ bij de voorbereiding en op de dag zelf. Iedereen hartelijk dank!!!

Geniet maar mee!

Per gezin staan er gemiddeld tien

elektrische apparaten ergens in een

hoekje stof te vergaren. Dat is jam-

mer, want er zitten nog kostba-

re grondstoffen in die hergebruikt

kunnen worden.

Vanaf nu kan je afgedankte elektri-

sche apparaten gratis meegeven met

depostbodevanbpost:

Laptop, gsm, computermuis, boorma-

chine, hoofdtelefoon, mixer, haardroger,

krultang, haartrimmer, keukenklok, ta-

blet,kinderspeelgoed, eenzaklamp…

Stop ze netjes in een doos, kleef het

verzendlabel erop en geef ze aan de

postbode als die voor je deur staat

om een pakje te leveren.

BPost bezorgt alles dan een Recupel,

waar je toestellen gerecycleerd wor-

den.

Grote toestellen neemt de postbode

niet mee. Die breng je het best naar

een recyclagepark of naar een kring-

loopwinkel.

Op de website vind je meer info,

voorwaarden en verzendlabels.

Info: www.recupel.be/retour
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Zondag 13 november 2022 - Don Boscopa-

rochieKessel-Lo

Welkom-Kruisteken

Vrede voor jou, hierin gekomen om

samen te bidden,te zingen voor vre-

de.

Biddenwesamen:

Met vrede gegroet en gezegend met

licht!Voor wie zoeken in de stilte

naar een vuur voor hart en handen.

Voor wie roepen om vrede, van ge-

rechtigheid dromen: Met vrede gegroet

engezegendmet licht!

Inleiding

Welkom allemaal op de voorlaatste

zondag van het kerkelijk jaar, vol-

gende week is het Christus Koning,

de laatste zondag van het kerkelijk

jaar en de zondag daarna is het al-

weerde eerste zondagvandeadvent.

We kozen voor een viering vooral

overPerspectief !

Kijk even naar het woord, dan zie

je dat het begint met “per”. Spec-

tief, gaat over kijken. ‘Per ‘is door

of via. En denken we aan wat per-

spectief in de teken- en schilder-

kunst betekent: diepte geven aan

een afbeelding. Vandaag bekijken

we twee lezingen waarin iemand op

zoek gaat naar perspectief, een ma-

nier om het leven diepgang te ge-

ven of een manier om doorheen de

schijnbaar negatieve omstandighe-

den toch een toekomst of in ieder

geval “verder” te kunnen zien. En

hopelijk gaan jullie dan -ondanks

het korten van de dagen, ondanks

het aanhoudende conflict in Oek-

raïne, ondanks de energiecrisis en

de stijgende levensduurte, ondanks

beklemmende of bedroevende om-

standigheden in je persoonlijke si-

tuatie, met een verwijd perspectief

ophet levennaarbuiten.

We zingen helend en verwelko-

mendhetintredelied:

Intredelied: Vrede voor jou, hier-

heen gekomen, vrede voor jou hier-

heen gekomen, zoekend met ons

om mens te zijn. Niemand komt

hier vrij van het kwade, niemand

gaat hier straks weer vrijuit. Nie-

mand te veel, niemand te weinig,

Niemand te groot, geen een te klein.

Dit wordt verbeeld en woord en ge-

baar tot ooit en overal wij leven van

elkaar.

HetverhaalvanAbram

Korte inleiding - Abram (want zo heet

hij totnogtoe in het verhaal) is

een succesvol en gewiekst man, hij

heeft een grote kudde, heeft oorlo-

gen gewonnen, zijn bezittingen èn

die van zijn broer terug veroverd of

afgedwongen. En hij heeft in goe-

de gezondheid een gezegende leef-

tijd bereikt. Maar hij heeft geen kin-

deren en in de tekst weerklinkt dan

ook zijn wanhoop. Kinderen, een

nageslacht, liefst van al een zoon,

waren voor mensen in die tijdnog

belangrijker dan vandaag.Een na-

geslacht was zorg op latere leeftijd,

was een betrouwbare opvolging en

beheer van je rijkdom en bezittin-

gen. Een nageslacht gaf op die ma-

nier betekenis en zin aan al wat je

deed in het leven. Je gaf iets door, je

werdschakel indegeschiedenis.

Wij lezen Genesis 15, 1-6 Abrams vi-

sioen

Niet lang daarna richtte de HEER

zich tot Abram in een visioen:

‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal

een schild voor je zijn. Je loon zal

vorstelijk zijn.’ ‘HEER, mijn God,’

antwoordde Abram, ‘wat voor zin

heeft het mij te belonen? Ik zal kin-

derloos sterven, en alles wat ik be-

zit, zal het eigendom worden van

Eliëzer uit Damascus. U hebt mij

immers geen nakomelingen gege-

ven;daarom zal een van mijn diena-

ren mijn erfgenaam worden.’ Maar

de HEER sprak opnieuw tot hem:

‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezit-

tingen erven,maar een kind dat jij-

zelf zult verwekken. ’Daarop leidde

Hij Abram naar buiten.‘ Kijk eens

naar de hemel,’ zei Hij,‘en tel de

sterren, als je dat kunt.’ En Hij verze-

kerde hem:‘ Zo zal het ook zijn met

jouw nakomelingen.’ Abram ver-

trouwde op de HEER en deze reken-

de hem dit toe als rechtvaardigheid.

Psalm 8 HEER, onze Heer, hoe

machtig is uw naam op heel de aar-

de.U die aan de hemel uw luister

toont –met de stemmen van kinde-

ren en zuigelingen bouwt u een

macht op tegen uw vijanden om

hun wraak en verzet te breken. Zie

ik de hemel, het werk van uw vin-

gers, de maan en de sterren door u

daar bevestigd, wat is dan de sterve-

ling dat u aan hem denkt,het men-

senkind dat u naar hem omziet? U

hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glo-

rie,hem toevertrouwd het werk van

uw handen. HEER, onze Heer, hoe

machtig is uw naam op heel de aar-

de.

Lucas19:1-10

In die tijd ging Jezus Jericho bin-

nen. Zacharius, hoofdambtenaar

bij het tolwezen, klein van gestalte,

was in een vijgenboom geklommen

om Jezus goed te zien. Toen Jezus

bij die plaats kwam keek Hij om-

hoog en zei tot hem: Zacheüs, kom

vlug naar beneden want vandaag

moet ik in uw huis te gast zijn. Za-

cheüs ontving Hem vol blijdschap

en beloofde de heft van zijn bezit

aan de armen te geven. 'Vandaag is

dit huis heil ten deel gevallen, want

ook deze man is een zoon van Abra-

ham. De Mensenzoon is immers ge-

komen om te zoeken, en om te red-

denwatverlorenwas.'

Duiding

De eerste lezing neemt ons mee

naar Abraham die succesvol in het

leven staat. Hij heeft alles “wat de

hemel geven kan” zouden we kun-

nen zeggen. Hij heeft alles wat door

mensen kan bewerkelijkt worden.

Maar dat ene, een kind en dan liefst

nogeenzoon,ontbreekt.

En hij gelooft er zelf niet meer in,

hij heeft al de piste verkend van

de aangenomen erfgenaam.Maar op

een nacht wordt hij naar buiten

geroepen. In de versie die we van-

daag lazen, zegt de Ene : Kijk op

naar de sterren en tel ze als je kunt.

Ene leraar in de semistiek heeft mij

ooit gezegd dat er oorspronkelijk

staat: Kijk van boven op de ster-

ren neer. M.a.w,: stijg uit boven

het perspectief van een mens en

neem het perspectief van de Ene. Zo

wordt Abram een toekomst aange-

zegd, een toekomst die zelfs te groot

is voor hem om hem te kunnen be-

vatten.Nota:Abrahammoetwelmee

willen naar buiten gaan en willen

kijken en er in geloven en geduld

hebben, zich overgeven aan het

perspectief. Zacheüs, klein van ge-

stalte, geïsoleerd door zijn gedrag,

maar mogelijk ook door schuldge-

voel. We moeten er van uit gaan dat

hij over Jezus heeft horen vertel-

len en dat die figuur hem intrigeer-

de. Hij is niet van plan om een ont-

moeting af te dwingen. Hij wil ge-

woon zien. Klimt in een boom, weet

zelfs niet dat het een verandering

zal te weeg brengen, wie weet is hij

zichzelf nog niet bewust van het

feit dat hij een verandering wil. Hij

wordt gezien. Geen verwijten, maar

gepromoveerd tot gastheer. We krij-

gen geen relaas over wat Jezus te-

gen hem aan tafel zegt. Dus vermoe-

delijk heeft Jezus hem geen lijst-

je met zonden, tekortkomingen en

… voorgelegd. We krijgen in het

verhaal te horen, dat Jezus’ actie

wordt afgekeurd door de omstaan-

ders en dan krijgen we als een uit-

barsting het besluit van Zacheüs

: (zonder inleidende vraag van Je-

zus) driedubbel teruggeven. Als we

geblokkeerd zitten, op zoek naar

nieuw perspectief, soms wordt het

ons aangeboden, soms werken we

zelf mee omdat perspectief te krij-

gen, soms kruipen we in een boom,

soms zitten we moedeloos bene-

den aan de boom. (durven ingaan

op een uitnodiging, durven open-

stellen bij een ontmoeting, durven

anderen een perspectief aanbieden

(iets hiervan in de voorbeden)) .

Goddegenedie roept, degenedie ge-

roepen wordt, ik zal er zijn voor u.

Nog iets over naam Zacheüs : bete-

kent “de rechtvaardige” nomen est

omen. Abram, Ab-ram (Ab is vader)

betekent ‘Vader (God) is hoogver-

heven’, Abraham (Ab-raham) ‘va-

der van een menigte volken.’ Zit-

ten onder de vijgenboom' is in het

Oude Testament een beeld voor het

leven in vrede en geluk, zoals dat

beoogd wordt door de Tora.'Klim-

men in de vijgenboom' kan dan ge-

lezenworden als: 'op zoek gaan naar

dat ideaal'.

Voorbedenmettussenzang

God, tot U richten wij ons, tot U die zich

naar ons keert,tot U die luistert naar ons

bidden.

Om opstandigheid in dit leven:voor

mensen die gekleineerd worden,-

voor wie uitgebuit en weggegooid

worden,voor wie misbruikt wor-

den…Om uitzicht op een nieuwe

toekomst:voor wie zonder hoop le-

ven,voor wie bang zijn voor al-

les wat komen gaat,voor wie lijden

onder ziekte en benauwdheid…Om

uw recht:voor wie onrecht is aan-

gedaan,voor wie zomaar zijn omge-

bracht,voor wie zelf geen stem meer

hebben.Keer ons om naar u toe. Keer ons

toe naar elkaar. Voor wie die de moed

hebben gebaande wegen te verla-

ten,die durven te geloven in het

onmogelijke:uw Rijk hier op aarde,

uw wil door ons volbracht…God,

hoor ons gebed en geef ons vrede

Slotgebedenzegen

Om zegen voor elkaar. God zend ons

nu dan op wegals mensen die gelo-

ven,de banden kunnen smeden,die

grenzen overschrijden,die mild-

heid kunnen brengen,die troosten

en nabij zijn,die vreugde kunnen

geven,

Zondag 13 november 2022 - Don Boscopa-

rochie Kessel-Lo- Voorgangers: Chris en

Hermien-Zang: Lieve Orgel: Herman -

Lezingen: Genesis 15, 1-6, Psalm 8, Lucas

19, 1-10

Kijk op de sterren neer - Er is een alternatief, kijk met perspectief (Deel 1)

Altijdonderweg,nergensthuis,

zoekikeenplek,

waarikmezelfmagzijn,

waar mijn dromen wortel mogen

schieten,

waarikbeschuttingvindenmag

voordenacht,

voor mijn diepste angsten en lief-

des,

voor mijn ja’s en voor mijn nee’s,

voormijnongeduldentwijfel,

voormijncreativiteitenkracht.

Altijdonderweg,nergensthuis,

heenenweergeslingerd

tussen agenda’s, mensenvragen,

tussenmoetenennietkunnen,

tussengisterenenmorgen,

tussenwegvanéénenbijelkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,

onderweg naar ’t land van belofte,

vanNazarethnaarBethlehem,

vanJeruzalemnaarJericho.

Landvanvluchtenvanellende

landvanzorgenvoorspoed

land van honger en onderdrukking

land van recht en evenwaardigheid.

Ikzoekeenplek!

Wedoenofwealléén

dieplekwelzullenvinden.

Iktwijfel.

Hebbenwemekaarnietnodig,

herders,éénvoudigen,

die verhalen vertellen als wegwij-

zers?

Zelfs indenachtzienzehelder.

Ikzoekeenplek.

naar Kris Buckinx, uit ‘Op het andere

been’,uitgaveHalewijn

Ik zoek een plek
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