
 

Week 13 nummer van 29 maart 2023 

van Don Bosco Buizingen voor Sint-Martinus Halle 

 

 

WIJ  HOUDEN  STAND 

 

Jezus trekt de stad Jeruzalem in op een ezelsveulen, het lastdier van 

de armen. Geen staatsgreep, geen grote escorte. Hij is anders dan 

verwacht. Een koning die met zachte moed blijft liefhebben en zelfs 

zijn moordenaars niet veroordeelt. De vernieuwing die Jezus brengt, 

wekt onbegrip. 

Palmzondag gaat over de weg naar een rechtvaardige samenleving, 

een moeilijke weg. Wij die kiezen voor de 25%-revolutie mogen 

hopelijk met de profeet zeggen:‘De heer heeft mijn oor geopend en ik 

ben niet teruggedeinsd.’ 

Heb jij al ervaren hoe levengevend het is beluisterd te worden? We leren de ander en onszelf echt 

kennen. We groeien als mensen naar elkaar. Als we ons ‘oor delen’, zonder oordeel, speelt zich een 

wonder af. Ook Irma uit Guatemala wordt bedreigd en achtervolgd, maar zij laat zich niet 

intimideren. 

Met zachte moed vieren we volhoudend: verandering kan! Zondag 2 april om 10 uur. Van harte 

welkom. 

 

 

 

GOEDE WEEK 

Met elkaar blijvend het visioen delen dat verandering 

mogelijk is; niet terugdeinzend bij tegenstand en kracht 

vindend om vol te houden; voetje voor voetje de lange 

weg leren gaan van leven door sterven naar 

duizendvoudig leven. 

Maandag 3 april – Stille maandag 

Dinsdag 4 april – Oproepende dinsdag 

Woensdag 5 april – Beklijvende woensdag 

Donderdag 6 april – Witte Donderdag 20u30 Don 

Bosco in samenwerking met Het Gregoriaans Koor van 

de Zennevallei,de Schola Gregoriana Sainnensis. 

 

 

 

PAASGIFT 

Een echt verschil maken kan dat? Wij geloven van wel 

met Pasen op 9 april. Dankzij jouw steun kan 

Broederlijk Delen blijvend investeren in Irma, Chantal, 

Laurent en vele anderen wereldwijd. 

Wil je graag een gift doen aan Broederlijk Delen? Dit 

kan eenvoudig online, via de link 

https://broederlijkdelen.be/nl/steun-ons/doe-een-gift 

Doe je liever een gift via een bankoverschrijving? Dat 

kan ook, op het rekeningnummer BE12 0000 0000 

9292 

 

 

https://broederlijkdelen.be/nl/steun-ons/doe-een-gift


 

 

KERKKUIS 

Op maandag 3 april hebben we weer onze grote kerkkuis. We starten om 9 uur. Zin om mee te 

komen helpen? Je bent van harte welkom. 

Op zaterdag 8 april bloemschikken we voor Pasen. We starten om 9 uur. Kom je mee helpen? Van 

harte welkom. 

 

 

 

JE BENT ZEVENTIEN… 

… en je wilt wat. Vijf jaar geleden – ze waren toen twaalf – zijn zij er aan begonnen. De weg die ze  

samen bewandelden heeft in de regio intussen al 33 jaar een naam: ‘De Lange Weg’. Voor hen een 

reisweg die vertrok op Pinksteren 2018 in de Don Boscokerk te Buizingen. Toen vormden zij enkele 

weken na het feest van hun Groeizegen, als twaalfjarigen, een uitdagend groepje dat op weg trok, de 

wereld in, onder de naam Pilviä, wat in het Fins Wolk betekent. Hun leuze: ‘Op pad, af en toe 

stilstaan, maar bovenal samen in de wolken zijn.’ 

Onderweg ontdekten zij dat ze een soort Emmaüsgangers werden. Want af en toe vervoegden zich 

in hun midden een of andere onbekende die zij geleidelijk aan gingen erkennen als iemand die hen 

allerlei belangrijke wijsheden openbaarde. Actie voerend of al pratend liepen zij samen langs wegen 

en stranden, maar ook via zoom... want twee van die vijf jaren probeerde het coronavirus hen uit 

elkaar te spelen. Maar dat lukte het virus niet. 

 

Op 11 maart 2023 was het dan zover. Het vijf jaar soms over, onder of door wolken lopen of met het 

hoofd in de wolken verdwalend, hielden zij samen halt in de Don Boscokerk. Daar werden zij 

verwelkomd, gezegend, gezalfd, omhelsd en de handen opgelegd door een grote menigte van 

familie en vrienden. Net zoals dat eerder, generaties lang, al zo vaak was gebeurd, gebeurde ook nu 

weer waardoor zij definitief gingen erkennen dat wat met hen gebeurde, iets had van een 

sacramentele Emmaüservaring. Vanaf 11 maart zijn de namen Elien, Alexander, Pauline, Jade, Jits, 

Merel en Niels voor altijd Pilviä. 

(foto’s op website Parochiesinbeweging.be) 

 

 

 

VERLIEFD VERLOOFD VERTROUWD TROUWEN 

Het Centrum voor Verloofden bestaat veertig jaar. Deze en volgende 

weken pikken wij er telkens een meewerkend koppel uit. Deze week 

laten wij Anne en Walter aan het woord: hoe zijn jullie in 

‘Relatiepastoraal van het dekenaat Halle’ gerold? 

 

Ons verhaal bij relatiepastoraal ontkiemde 26 jaar geleden toen we 

ons eigen huwelijk aan het voorbereiden waren. Sceptisch en 

terughoudend... zo vertrokken we naar de relatiedag die we zouden 

volgen ter voorbereiding van ons huwelijk. Maar deze dag viel voor 

ons zo goed mee dat we beslisten om ooit zelf mee relatiedagen te begeleiden. Amper een jaar later 

stapten we effectief mee in de verloofdenwerking. 

Met een kleine baby in ons gezin was het niet altijd eenvoudig om ons een volledige zondag vrij te 

maken.... maar wat we ervoor in de plaats kregen was zeer waardevol. Elke relatiedag die we mee 

begeleid hebben voelde als een geschenk dat we gaven aan de verloofde koppels. Het is een 

volledige dag tijd maken voor je relatie. En dus voelde elke relatiedag niet enkel als een geschenk 

dat wij aan anderen gaven, maar tegelijk ook als een geschenk dat wij onszelf gaven. 

Na meerdere jaren relatiedagen te begeleiden zijn we overgestapt naar onthaalmomenten 

begeleiden. Ook dit engagement ervaren we als zinvol. Als koppel kunnen we trouwers warm 



 

onthalen en uit eigen ervaring getuigen over het huwelijk: over de voorbereiding, over de trouwdag 

zelf, maar bovenal over de relatie die je gedurende alle jaren nadien moet blijven voeden en hoe je 

dit ‘voeden’ concreet kan vorm geven. 

Anne en Walter 

(wordt vervolgd) 

 

 

 

VIERINGEN 

DON BOSCO BUIZINGEN 

Zondag 2 april 

10.00 u. Viering Palmzondag 

Donderdag 6 april 

20.30 u. Witte Donderdag 

 


