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Hartelijk welkom, beste kinderen,

goedemensen.

Vandaag zijn wij hier samen om het

feest van Driekoningen te vieren.

Een verhaal

Heel wat jaren geleden waren het

geen kinderen, maar volwassen

mannen die driekoningen gingen

zingen.

Het waren arme mensen die van

deur tot deur trokken in de hoop

wat geld bijeen te zingen om hun

karigbudgetwataantevullen.

Het volgend verhaal doet ons hier-

aandenken.

Elk jaar zongen Robert, Felix en Jef

'driekoningen'.

Maar dit jaar waren ze maar met

twee,wantJefwasziek.

‘De zwarte koning is dit jaar ver-

hinderd,’ zeiden ze, telkens er een

deurwerdopengedaan.

Ze zongen toch zo’n 180 frank bij-

een. ‘We zijnmaarmet ons twee, dat

is dan 90 frank per man!’, zei Ro-

bert.

‘Zouden we Jef toch ook niet wat ge-

ven?’,vroegFelix.

‘Ben je gek?’, antwoordde Robert,

‘Hijheefternietsvoorgedaan.’

Uiteindelijk besloten ze om hem

tochmaarzijndeel tegeven.

Toen ze in het huis van hun vriend

aankwamen,zeizijnvrouw.

‘Kom binnen, hij zal blij zijn jul-

lie te zien. Het gaat niet zo best

met hem. Ik zou nieuwe medicijnen

moeten kopen, maar ik heb er geen

geldvoor.’

Wat later stommelden beide vrien-

den de trap op, naar de kamer van

hunziekevriend.

‘Spijtig dat je er niet bij kon zijn,

maar we hebben toch goed ver-

diend.Hier is jouwdeel.’

En tegelijk legden ze de 180 frank,

die ze bijeen gezongen hadden, op

hetbedvanhunziekevriend.

Goud, wierook en mirre

De wijzen offerden goud, wierook

enmirre.

Goud spreekt van rijkdom, van

hebben en bezitten, van oppotten,

vanalleenvoormij!

Help ons te delen van ons ‘goud’,

Heer.

Wierook verwijst naar bewiero-

king, naar het vol zijn van eigen eer

englorie,naar ‘zie jemij?’

Help ons eenvoud te ruilen voor

‘wierook’,Heer.

Mirre, de welriekende balsem die

de tekorten bedekt, die beperktheid

verdoezeld.

Help ons onszelf te zijn zonder

laagje ‘mirre’,Heer.

STERZINGEN

Na de viering was de tafel gedekt en

was er warme soep en een maaltijd

voor de kinderen die op tocht gaan

alsDriekoningen.

In acht groepjes (met begeleiders)

gingen de kinderen op tocht in

de straten van onze parochie om

centjes te verzamelen ten voorde-

le van straatkinderen in Brazilië en

kindsoldateninKongo.

Dit leverde de mooie som van 1.150

euroop.

Dankjewel voor jullie inzet!
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Dagen hebben méér dan één kleur. Soms

variërenzevanuurtotuur.

We hebben wel eens dagen die met een

sfeertje van mistig grijs beginnen, maar

dikwijls lukt het ons dat mistige grijs, na

meditatie,wegtepoetsen.

De zon, de regen, het licht, de schaduw,

de blijheid, de weemoed…een levend snoer

van allerlei kleuren kralen….en alle kleu-

renhorenbij elkaar.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht’

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 2023 meditatiegroep :

Maandagenvan20utot20.30u

13,27 februari– 13, 27maart

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Voor iedereen die geboren is

vóór 1945 of nog eerder.

Senioren van tegenwoordig moeten

sterker in hun schoenen staan dan

ooit. En waarom?

Als de jeugd moe is, is zij aan vakan-

tie toe. Maar als oudere mensen moe

zijn, zegt men :zij takelen af.

Als jongeren ergens tegen protes-

teren hebben zij een uitgesproken

mening. Zodra oudere mensen be-

zwaren maken, hebben zij het niet

begrepen.

Als de jeugd verliefd is, voelt het

jong, maar worden oudere mensen

verliefd, dan noemt men ze kinder-

achtig.

Als bij de jeugd iets mislukt zegt

men , wij gaan er tegen aan en een

volgende keer beter.

Als oudere mensen iets overkomt,

zegt men: laat maar, het heeft toch

geen zin meer.

Als de jeugd iets vergeet hoor je: ik

heb het ook zo waanzinnig druk.

Als oudere mensen iets vergeten,

zegt men: hij of zij wordt dement.

Als de jeugd depressief is, heeft zij

problemen.

Als oudere mensen depressief zijn

dan moeten zij niet zeuren.

Maar wij, oudere mensen, zijn de

overlevers. Kijk maar naar alle ver-

anderingen, die wij hebben meege-

maakt.

Wij werden geboren vóór :

diepvriesvoedsel, kopieer-appara-

ten, plastic, contactlenzen en de pil.

En vóór: de creditcards, atoomsplit-

sing, laserstralen, ballpoints, pan-

ty's, afwasmachines, droogmachi-

nes, elektrische dekens of airco.

Voor er een mens op de maan liep,

kwamen wij al ter wereld.

Wij trouwden eerst en woonden

dan samen, wat ouderwets hè?

Wij werden geboren voor er huis-

mannen, deeltijdbanen, kinderdag-

verblijven, groepstherapie en ver-

pleeghuizen waren.

In onze jeugd waren kevers insec-

ten en geen Volkswagens.

Een ontsteking had niets te maken

met elektronica.

Wij hadden nooit gehoord van: tl,

tv, cd, fm, video, tapedesks, magne-

trons, elektrische schrijfmachines,

faxen, kunstharsen, kunstnieren

en knieën, tekstverwerkers en prin-

ters, mobieltjes, biogarde, emulga-

toren, booreilanden en zo kunnen

wij nog wel een tijdje doorgaan!!!

En ook van jongens met oorringen

hadden wij nog nooit gehoord net

als over hippies, yuppen, Dinky's,

Bobo's en bommoeders.

Wij hadden nog nooit gehoord van

pizza's, MacDonald en instantkof-

fie.

In onze tijd was roken chique en in-

teressant.

Een pot was om in te koken.

Een relatie had met zaken doen te

maken en niet met een bed.

Wij wisten niet wat eten uit de

muur was.

Wij waren er niet voor, dat het on-

derscheid tussen seksen werd ont-

dekt, maar wel voor het veranderen

van seksen. Wij moesten het doen

met wat wij hadden of waren.

Wij zijn de laatste generatie, die

nog dacht, dat je een man nodig

moest hebben om baby's te krijgen.

En zo kan ik nog wel uren door-

gaan, maar jullie snappen het wel

allemaal wel hè???

De ouderen van tegenwoordig

BZN

Hoe meer liefde

hoe minder woorden

SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 februari 2023

5de zo dh jaar

10 u. Woord en communiedienst

Naamopgave eerste communie en

drankje na de viering

Intentie voor de familie Eykens-

Royer

Voorganger: Lieven Dries

Lectors: Kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 12 februari 2023

6de zo dh jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pr AnthonyJude Oka-

for

Assistent: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Vieringen in 2023 om 10.30 u.

zo 5 februari - 5e zondag door het

jaar

zo 19 febr. - 7e zondag door het jaar

wo 22 febr - Aswoensdagviering

met Pastorale zone

zo 26 febr. - 1e zondag veertigdagen-

tijd

zo 12 maart - 3e zondag veertigda-

gentijd

zo 6 maart - 5e zondag veertigda-

gentijd

zo 2 april - Palmzondag

do 6 april - Witte Donderdag

vr 7 april - Goede Vrijdag

zt 8 april - PAASWAKE 20u

VIERINGEN

Mijn favoriete plant is tegenwoor-

dig de zaagcactus. Een cactus met

getande bladeren die iets hebben

van een zaagblad. Hij floreert op

mijn vensterbank en lijkt er elke

week wel een zaagblad bij te krijgen.

Een dankbare plant, tevreden met

veel zonlicht en weinig water.

Toch is dat niet de reden dat ik hem

koester. De zaagcactus is voor mij

als een knoop in mijn zakdoek. Als

een knipperlicht, een waarschu-

wingslampje. De cactus moet mij er-

voor behoeden om niet langzaam

maar zeker zelf een zaagcactus te

worden.

Zagen is een verleidelijke bezig-

heid, vooral voor wie ouder wordt.

Het is een valkuil vermomd als

een behaaglijk nest. Een muizenval

waar je na verloop van tijd steeds

moeilijker uit geraakt.

Er zijn veel soorten van zagen.

Je kunt zagen uit onmacht, omdat

er steeds meer dingen niet meer luk-

ken. Omdat het pijn in je knieën

doet om overeind te komen. Omdat

je buiten adem raakt van een helling

op te fietsen. Omdat je niet meer zo

scherp hoort wat iedereen rondom

de tafel zegt. Omdat het je boven-

dien nijdig maakt om dat allemaal

niet meer te kunnen.

Je kunt ook zagen uit betweterij.

Omdat je ziet dat andere en jon-

gere mensen iets helemaal anders

aanpakken. Je wilt er zelfs niet aan

denken dat het zo ook zou kun-

nen. Zoals jij het altijd hebt ge-

daan, was het immers goed? En

dus zaag je over alles wat nu an-

ders verloopt. Met andere technie-

ken, andere waarden, andere resul-

taten. Hartgrondig zagen omdat je

de vooruitgang toch niet kunt te-

genhouden.

En dan is er nog het zagen als tijd-

verdrijf. Als opvulconversatie. Wat

is er tenslotte meer verbindend dan

met een vage kennis een uitvoerig

potje te zagen? Je hoeft er niet over

na te denken, de zinnen rollen je zo

uit de mond. Je vult elkaar aan en

laat het zagen lekker escaleren. Al

laat zo’n gesprek soms wel een bit-

tere smaak na.

Het probleem van zagen is dat je er

zelden gelukkiger van wordt. Het

heeft van tijd tot tijd een opluch-

tend effect, als van een te dik opge-

blazen ballon waar je wat lucht uit

laat. Al moet je wel uitkijken dat je

niet als een dun en slap omhulsel

achterblijft.

Soms heb je het gewoon even nodig

om te zagen. Maar je moet er wel een

kookwekker bij gebruiken, om het

zagen in tijd te beperken. Niet lan-

ger dan een zachtgekookt eitje, dan

kan het nog wel.

Mijn zaagcactus heeft nog een an-

der pluspunt: hij is heel makkelijk

te stekken. Wie er nood aan heeft, is

welkom om een stekje te komen ha-

len. Alle beetjes helpen.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/zaagcactus/)

gepubliceerdop9november2021

Zaagcactus

Ik vind het fijn om in deze grijze dagen te

wandelen in het bos, over het uitgestrek-

te tapijt van gevallen bladeren en te den-

ken aan de dagen dat de bomen opnieuw

bekleed zullen zijn met bladeren van jong

frisgroen.

Dit soort beelden die zo tot je spreken in de

stilte van de natuur, heb je nodig. Ze doen

je geloven dat het leven in de natuur al-

tijdweeropnieuwgeborenwordt .

Nu zijn het de okerbruine bladeren onder

je voeten, en straks de groene bladeren bo-

ven je hoofd. Het leven valt en keert zich

naar de aarde toe, maar even later stijgt

hetweer tenhemel.

Die neerwaartse beweging voelen wij dik-

wijls in onze geest, omdat ze bij het le-

ven hoort, en zij deert ons niet als wij in

de neerwaartse beweging ook de opwaartse

beweging herkennen. Want in die ziens-

wijze vinden wij het juiste ritme om ons

levente leven.

Toon Hermans – ‘Van de schaduw

en het licht
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Pogramma Februari 2023

Dinsdag 07 februari 2023 Stikstof van

zegennaarvloek?

Prof. Rudy Van Diggelen - Universiteit

Antwerpen–DepartementBiologie

Dinsdag 14 februari 2023 China nieuwe

wereldmacht

Dhr. Stefan Blommaert – Journalist bij

VRT

Dinsdag 21 februari 2023 Stress in de

buik: wisselwerking tussen herse-

nenendarmen

Prof. Tim Vanuytsel – KU Leuven.-.Fa-

culteitGeneeskunde–TARGID

Dinsdag 28 februari 2023 Eenzaam-

heid: een probleem van alle tijden

envanalle leeftijden

Prof. Luc Goossens – KU Leuven.-.Fa-

culteit Psychologie en Pedagogie – OE

Schoolpsychologie en Ontwikkeling in

Contex

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD LEUVEN

3FEDERATIE FRANDO

Op Monumentendag lanceerden

wij het project ‘Loop naar de

pomp’. De dag kon niet meer sym-

bolisch zijn. Het is de bedoeling

om een achttiende-eeuwse pomp,

die in de kelder staat te roesten,

weer tot leven te wekken op de bin-

nenkoer van de pastorie. Omwille

van de winter werd de uitvoering

uitgesteld. Maar ondertussen heb-

ben specialisten zich over de kelder,

zijn waterputten en de historische

pompgebogen.

De eerste specialisten die de trap

naar de kelder afdaalden, waren Ra-

mon Kenis en Pierre Swiggers van

het Leuvens Historisch Genoot-

schap. Zij waren onmiddellijk on-

der de indruk van de grote korf-

boog die de kelder overspant. Ra-

mon Kenis was architect gespeci-

aliseerd in restauraties. Hij kwam

niet alleen met antwoorden, maar

ook met vragen. De grote verschil-

len aan gebruikte materialen zou-

den op circulaire economie (her-

gebruik van oude stenen) kunnen

wijzen of doen vermoeden dat de

pastorie boven een bestaande kel-

der werd gebouwd. Misschien was

dezewaterput ookouderdandepas-

torie. Dan was er het bestaan van

de twee waterputten. Waarom twee?

Ramonkwamookonmiddellijkmet

een verklaring voor de grote diep-

te van de oudste put die ongeveer 12

meter diep is. Tel hierbij het hoog-

teverschil met het niveau van de

straat en de bodem van de vloer van

de kelder, zo’n 3,5 meter, dan zit

je op het niveau van de Dijle. Zo

diep moest deze put zijn om water

tekunnenopvangen.

Ramon Kenis en Pierre Swig-

gers toonden zich direct suppor-

ter van het pompproject. Leuven

kent nog verschillende achttien-

de-eeuwse pompen die vroeger in

de stad voor water zorgden. Dat

was vaak een noodzaak om de vele

bewoners van water te voorzien.

Het openbaar waternet dateert pas

van rond 1900. Veertig jaar geleden

schreef Jan Staes een ruime bro-

chure over de gerestaureerde pom-

pen van Leuven en de waterbede-

ling in de stad doorheen de eeuwen.

Onze twee bezoekers namen zich

bij het kelderbezoek voor deze bro-

chure te actualiseren en ons pomp-

project in hun uitgaven te promo-

ten als een goed omspringen met

historisch materiaal. Dit jaar wil-

len zij met het Leuvens Historisch

Genootschap een reeks starten: ‘Op

zoek naar water. Bronnen, poelen,

putten, pompen, vijvers en fontei-

nen’.

Bergbeklimmer of speleoloog?

De grote vraag bleef iedereen boei-

en. Waarom bevinden er zich twee

waterputten in de kelder? Eind sep-

tember kregen wij hierop een ant-

woord. Twee leden van Monumen-

tenwacht bezochten de kelder. Zij

vrezen hoogtes noch dieptes. Eén

ervan, geharnast in bergbeklim-

mersmateriaal, daalde in de jongste

put neer. Onze historische pomp

staat boven deze put. Deze put is

‘slechts’ 5,5 meter diep. Er volg-

den twee ontdekkingen. Vooreerst

vonden zij beneden een bronzen

plunjerpomp, vermoedelijk uit het

begin van de twintigste eeuw, die

aangesloten was op onze histori-

sche pomp. Ook de stenen waarmee

deze put werd gebouwd, doen ver-

moeden dat deze put van dezelfde

tijd dateert. Historisch onderzoek

van de kerkarchieven zou uitsluit-

sel kunnen geven. Tweede ontdek-

king. Onze ‘speleoloog’ ontdekte

een brede verbinding tussen beide

putten. Door deze verbinding stak

een zinken buis van de ene put in

de andere. Waarschijnlijk om van-

uit het principe van de commu-

nicerende vaten water in de jong-

ste put te laten overbrengen. Waar-

schijnlijk waren er op dat moment

problemen opgedoken omhetwater

op te halen. Het doet eveneens ver-

moeden dat deze achttiende-eeuwse

pomp oorspronkelijk niet op deze

plaatsstond.

Interesse uit onverwachte

hoek

In december kregen wij nog meer

specialisten over de vloer: vier ar-

chitecten van het architectenbu-

reau Origin uit Brussel, gespecia-

liseerd in restauraties. Zij beschik-

ten over de historische informa-

tie uit het boek ‘Monumenten van

zielzorg’, geschreven door onder

meer Stefan van Lani, archivaris

van de abdij van Park. Deze archi-

tecten kregen de opdracht een voor-

ontwerp te maken voor de restau-

ratie van de pastorie van Lubbeek.

Zowel de pastorie van Heverlee als

de pastorie van Lubbeek, Wakker-

zeel en Korbeek-Lo werden nage-

noeg volgens dezelfde plannen ge-

bouwd. En wat blijkt? De pastorie

van Lubbeek heeft dezelfde gemets-

te waterput als die van Heverlee,

maar niet zo diep. We kunnen er

dus vanuitgaan dat de oudste put in

de pastorie van Heverlee dateert van

debouwvandepastorie.

We konden samen met deze archi-

tectenploeg de pastorie van Wak-

kerzeel bezoeken. Deze is haast als

twee druppels identiek aan die van

Heverlee. Twee elementen trokken

mijn bijzondere aandacht. De pas-

torie van Wakkerzeel heeft nog

steeds links en rechts van de poort

een poortgebouw. De pastorie van

Heverlee had ook zo’n poortge-

bouw. Dat gebouw werd bij het be-

gin van twintigste eeuw afgebro-

ken. Waarschijnlijk om zo meer

ruimte te bieden voor een bredere

Jules Vandenbemptlaan. De ruim-

tes van dit poortgebouw waren oor-

spronkelijk stal en schuur. Mis-

schien zelfs tiendenschuur. On-

derzoek van het poortgebouw wees

in Wakkerzeel aan dat dit deel

van de pastorie later gebruikt werd

als woonplaats van dienstpersoneel.

Was dit op latere datum eveneens

het geval in Heverlee? Dat zou wel

kunnen. Het zou alvast de aanwe-

zigheid van een derde grote water-

put in de voortuin kunnen verkla-

ren op de plek waar we de gerestau-

reerde achttiende-eeuwse pomp wil-

len plaatsen. Hier moet waarschijn-

lijk een pomp gestaan hebben want

in deze regenwaterput hangt nog

eenzelfde zinken buis als degene

die gebruikt is in de waterputten

van de kelder. Zou het onze histori-

sche pomp uit de kelder zijn? Hoe

dan ook, ze zal hier een waardige

nieuwebestemmingvinden.

dekenPatrickMaervoet
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Loop naar de pomp: een kelder geeft zijn geheimen prijs

We zagen het in de parochie van

Buizingen: Op een tafel, in een va-

lies, zaten boeken die je zomaar kon

meenemen.

Dat bracht ons op het idee: wat we

al gelezen hadden doorgeven aan

anderen. Binnen de kortste keren

stond er een gevulde mand met

boeken. Weggegeven of om te le-

nen.

Op het Don Boscofeest, in 2015

hebben we een geefkast georgani-

seerd. Dit was onze aankondiging:

De geefkast biedt een alternatief voor de

wegwerpeconomie.

Ze levert een bijdrage aan een beter mili-

eu.

Ze staat op een plekwaar iedereenwelkom

is.

Ze laatzien:

Dathetookanderskan

Dat je iets kan bereiken door gewoon te

doen

En dat het niet om geld gaat maar om

DELEN

Vooronsopzondag12april (2015)

Breng iets mee dat je wil schenken, of wat

je teveel hebt, nietmeer gebruikt, in deweg

staat,….

Op het Don Boscofeest kan je iets némen

wat je mooi vindt, nuttig, iets waarmee je

iemand anders plezier kan doen, iets waar

jeal langnaarzocht,….

Het thema: DELEN stond centraal

in de campagne van Broederlijk De-

len in 2020. Toen werden vooral

ideeëngedeeldviakaartjes.

Getuigenissen

Met de Paasviering (in 2020) von-

den we deze briefjes in de deelkast:

Deze week nodigde mijn zoon mij

uit om samen een wandeling te ma-

ken (wat hij in normale omstandig-

heden nooit zou doen). Dat geeft

mij toch het gevoel dat hij om me

geeftendatdoetdeugd.

Hier een berichtje van hulp bie-

den: Een jongen wandelde hier vaak

voorbij met zijn vriend en met

zijn geleidehond. In deze corona-

tijd moest de jongen binnen blij-

ven, zijn vriend was ziek, en zijn

lieve hond begreep er niets van. Nu

zijn er elke dag tieners die rustig

gaan wandelen met de geleidehond.

Dehondgenietervan.

Ik wil even ingaan op de vraag om

ietsdoortegeven.

Ik zie tal van goede dingen rondom

me. Echt teveel om op te noemen.

Ik noem voor de vuist weg: onze

–weliswaar elektronische- contac-

ten met kinderen, kleinkinderen,

broers, zussen, het dagelijks ritu-

eel om 20 uur in onze straat: buren

komen buiten en applaudisseren

om onze gezondheidswerkers aan

te moedigen, de natuur die bloeit

(de steppe zal bloeien....?) enzomeer.

Maar wat me het meest treft is dit:

Ik ben lid van een parochie. De le-

den van de liturgische groep zou-

den in deze coronatijd eens pau-

ze kunnen nemen; kerken zijn im-

mers gesloten. Ze zouden in alle

rust wat vieringen ‘voor later’ kun-

nen voorbereiden. Maar neen! Ze

verlichten de pijn om het gemis

van de diensten van de Goede Week,

door via mail vieringen te zenden.

DatistochFORMIDABEL.

En nu hebben we nog steeds een

boekentafel. We laten in een vol-

gende editie Frans aan het woord

die af en toe inspiratie vind in het

aanbod.

Over een boekenmand, geefkast en boekentafel in Don Bosco.



Het Leuven KankerInstituut (LKI)

is een instituut van KU Leuven en

UZ Leuven. Artsen, zorgverleners,

onderzoekers en vrijwilligers fo-

cussen op mogelijke therapie en on-

dersteuning van mensen met kan-

ker en hun naasten. Het LKI zet

ook in op de toepassing van nieu-

we inzichten, in het ziekenhuis en

bij de zorgverleners. Naast de medi-

sche zorg is er ook aandacht voor

de levenskwaliteit zowel voor, tij-

dens als na uw behandeling. Dat is

nodig omdat kanker dan wel vaker

genezen wordt, maar soms leidt tot

ingrijpende veranderingen in het

fysieke, emotionele of sociale leven

vandepatiënten.

Zo werd onlangs, op 5 december

2022, het Inloophuis geopend in

Leuven. Het is een warme ontmoe-

tingsplek waar iedereen zich wel-

kom en geborgen voelt. Vrijwilli-

gers nemen er de tijd om te luiste-

ren naar de vragen en de zorgen die

erzijn.

Zelf ben ik vrijwilliger bij het LKI

en wil graag aandacht vragen voor

de deelname van een LKI-team aan

de 1000 km van Kom op tegen Kan-

ker. Om hieraan te kunnen deel-

nemen dient er 11.000 euro ingeza-

meld te worden. Dat is van groot be-

lang. Met het LKI worden we er da-

gelijks aan herinnerd hoe belang-

rijk het is om te blijven investeren

in wetenschappelijk kankeronder-

zoek.

Je kan het LKI-team steunen door de

aankoop van Belgische truffels (€5)

of handzeep van Dermalex (€7). Op

zondag 5 februari 2023 kan u

deze aankopen in Vlierbeek aan het

einde van de viering van 10.30 uur.

Alle kleine beetjes helpen! Alvast

hartelijkdank.

Karinschepers

VERKOOP KAARSEN EN

TRUFFELS T.V.V. LEUVEN

KANKERINSTITUUT

ingspire

Een waardevol

leven is een

verzameling

van dankbare

momenten

BZN

ECHTE LIEFDE?

MEKAAR NIET MEER

WILLEN VERBETEREN

Gisteren en alle vorige dagen en ja-

ren zijn voorbij, begraven in de

tijd. Je kunt er niets meer aan veran-

deren! Waren er scherven? Draag ze

dan niet mee, want ze zullen je dag

aan dag verwonden tot je tenslotte

nietmeerkuntleven!

Er zijn scherven die je in Gods han-

den kwijt kunt, en er zijn scherven

die je helen moet door oprecht te

vergeven.

Scherven die je met al de liefde van

je hart niet helen kunt, moet je la-

tenliggen!

Begin nooit je dag met de scherven

vangisteren!

PhilBosmans

Scherven
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