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Hieronder volgt een korte presen-

tatie van de voorbereiding op het

Vormsel in de verschillende paro-

chies.

SINT-FRANCISCUS

Om ons voor te bereiden gaan we

vanaf oktober in acht bijeenkom-

sten samen op weg. Dat doen we

met verhalen en activiteiten, door

samen muziek te maken, te knut-

selen, mensen te ontmoeten en na

te denken over wat dat alles voor

ons betekent. We vertrekken daar-

bij vanuit de kinderen en hun leef-

wereld: wat betekent op weg zijn?

Waarom en waarheen gaan we op

weg? Hoe kunnen we groeien in ge-

loof en dat zelf vorm geven in ons

leven? Ook gaan we dieper in op Je-

zus als levend water, de eucharistie,

de band van de plechtige geloofsbe-

lijdenismethetdoopsel.

Praktisch:

- De catechesebijeenkomsten gaan

telkens door op zaterdag van 14u. tot

17u. We starten op zaterdag 11 okto-

ber2014.

- Naast de gewone maandelijkse

familievieringen (meer info ww-

w.franciscusfrando.be) zijn er ook

twee specifieke vieringen met en

door de kinderen die hun vormsel

vieren: op zondag 16 november 2014

en18januari2015.

- We vragen €25 inschrijvingsgeld

(nodig voor het vormselboek en het

materiaal voor de catechese en vie-

ringen).

Tijdens de ouderavond op 29 sep-

tember om 20u00 in het Parochie-

centrum kunnen ouders hun kind

inschrijven. Dezelfde avond geven

we meer uitleg bij de thema’s waar-

rond we werken, de data van de bij-

eenkomsten en praktische informa-

tie.

Daarnaast zullen we ook vragen

om medewerking bij het begelei-

den van de kinderen. Kinderen hel-

pen bij opdrachten, mee catechese

geven, helpen opstellen bij of op-

ruimen na de activiteiten: er is een

waaieraanmogelijkheden.

Meer informatie kan je verkrijgen

bij:

Chris Verschooten

0485353450

chris.verschooten@scarlet.be

Mie Vanmeerbeek

0476538951

mia.vanmeerbeek@gmail.com

Kim Waeytens

0485478139

kim.waeytens@khleuven.be

SINT-ANTONIUS

Samen met uw kinderen zullen we

in de aanloop naar de Plechtige Ge-

loofsbelijdenis en het Vormsel in-

gaan op de betekenis daarvan. Wat

betekent gevormd worden? Wat be-

tekent de keuze die de jongeren zul-

len maken? Hoe breng je het en-

gagement van Christelijk leven in

de praktijk? Op die vragen zullen

we op een aantal donderdagavon-

den met elkaar een antwoord trach-

tenteformuleren.

De catechese start op donderdag 9

oktober. We komen tweemaal per

maand samen gedurende anderhalf

uur telkens op donderdagavonden.

Daarbij sluiten tijdens de voorbe-

reidingsperiode enkele speciale ac-

tiviteiten aan zoals de Naamopga-

ve, het Kerstfeest, de Driekonin-

gentocht, een inspirerend bezoek

aan Poverello, een actieve afsluitna-

middag....

We nodigen u graag uit voor onze

infoavond op woensdag 1 oktober

aanstaande om 20.00 uur in de Kri-

stoffelzaal naast de Sint-Antonius

kerk, Schreursvest 33, Heverlee. Er

wordt op die avond meer info gege-

ven over het catecheseprogramma

en kunt u terecht met al uw vragen

overonsproject.

Waarna u kan inschrijven voor het

catecheseprogramma 2014-2015 in

de Sint-Antoniusparochie met bij-

gevoegdformulier.

catechese.sintantonius@gmail.com

catechisten

Mirjam en Ad Van Poppel-Van Lam-

meren

AnnWouters

KaatGorissen

FilipLebesque

parochieassistent

CarolineVanAudenhoven

0162238110476397902

DON BOSCO

De vormselcatechese wordt op een

intensieve wijze en in samenspraak

metdeoudersvoorbereid.

Wij voorzien vijf samen-komsten.

Deze zijn op een zaterdag van 10

uurtot15.30uur.

Data worden na de inschrijving sa-

men afgesproken. We eindigen met

eenextraweekendinLangdorp.

Deze werkwijze stelt ons in de mo-

gelijkheid thematisch te werken,

een werkeenheid in de voormiddag

en een werkeenheid in de namid-

dag. ´s Middags wordt er samen ge-

getenenvrij spel.

Wij leren de kern van onze joods-

christelijke traditie kennen: oog

hebben voor mensen in nood, het

visioen van een rechtvaardige we-

reld met levenskansen voor ieder-

een, en de moed niet opgeven om

bij tegenslag deze droom toch waar

te maken, door steeds opnieuw op-

staanenverdergaan.

De ouders zijn geen toeschouwers

langs de weg. Zij verdiepen zich zelf

in deze traditie en geven de bood-

schapaanhunkinderendoor.

Bijbelse- en andere goede verhalen

of situaties zijn vaak uitgangspunt.

Door een creatieve aanpak proberen

we de kinderen zo intens mogelijk

te confronteren met hun leven en

leefwereld en ze zelf uitwegen te la-

tenzoeken.

federatiepastoor, JefWauters

Cristianlaan433010Kessel-Lo

016/25.58.92 of gsm 0485/063038

jef.w@edpnet.be

www.donboscocentrum.be

U kan voor de inschrijving gebruik

maken van de inschrijvingsstrook

die u verder in dit nummer vindt.

Indien u op één van deze parochies

woont of er deelneemt aan de vierin-

gen, kan u dit aangeven onder keu-

ze 1 of 2. In het ander geval vult u

keuze3in.

Begin oktober worden de definitie-

velijstenmeegedeeld.
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SINT-FRANCISCUS

Zondag 21 september

08.30 u. Eucharistieviering met cd-

muziek

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Lector: Felix Leenaerts

10.30 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: herdenkingsviering voor

E.H. Andries en familie

Voorganger: ere pastor Jef Bulckens

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Zondag 28 september

Media zondag

Omhaling: voor de christelijke

media

08.30 u. Eucharistieviering met cd-

muziek

Voorganger: pater Jozef Valkeners

Lector: Felix Leenaerts

10.30 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: herdenkingsviering voor de

heren Eugeen en Luc Haine

Voorganger: pater Jozef Valkeners

Lector: Cécile Vanhoecke

Orgel: Tom Akkermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 21 september

25ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Misdienaars: Juliette en Luna

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Hubert Gorissen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 28 september

26ste zondag door het jaar

Kindgerichte startviering

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets en mevrouw

Maaike Peeters

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Myriam Neves

Beelden: Hubert Gorissen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 21 september

Vijfentwintigste zondag door

het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 28 september

Zesentwintigste zondag door

het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

VIERINGEN
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HANDELINGEN VAN DE APOS-

TELEN

Een woord dat richting geeft aan de

gemeenschap

Een historisch of profetisch boek?

Wie zich de vraag stelt naar het le-

ven van de eerste christenen, wordt

steevast verwezen naar het boek “de

handelingen van de apostelen”. Dit

boek wordt nog steeds gelezen als

een geschiedschrijving van de jon-

ge kerk waarin de spannende rei-

zen van de grote missionaris Pau-

lus zijn opgenomen.

Vandaag durven wij deze lezing in

vraag stellen. Het boek “De hande-

lingen van de apostelen” is geen

historisch maar wel een profetisch

boek. Het boek toont veeleer de

moeilijkheden van de prille evange-

lische verkondiging en wil de eerste

gemeenschappen opnieuw op het

goede spoor zetten. Zij waren reeds

van de rechte weg afgeweken.

Het lijden van Jezus is de ultieme

consequentie van zijn “leven voor

anderen”. Dit werd door vele ge-

meenschappen ontkend.

Bovendien zagen zij zich als het

nieuwe uitverkoren volk, los van

en in de plaats van Israël. Zij hadden

een grote bewondering voor Pau-

lus die tot een personencultus uit-

groeide.

Zo verstaan we beter waarom de au-

teur, in het eerste deel van zijn

boek, de nadruk legt op lijden

en martelaarschap als zending en

opdracht van de kerk. Ook bena-

drukt hij Jeruzalem, Israël dus, als

centrum van verkondiging. Petrus

hield daar zijn eerste redevoering

tot de volkeren.

In een tweede deel zal hij op ba-

sis van enkele historische elemen-

ten niet Paulus maar wel het beeld

dat deze gemeenschappen van hem

ophingen, demystifiseren.

Voor wie in deze nieuwe visie geïn-

teresseerd is:

Vijf maal op donderdag

om 20 uur in de vergaderzaal van het cen-

trum

(boven de bar)

02 oktober 2014

16 oktober 2014

13 november 2014

27 november 2014

11 december 2014

(Zie inschrijvingsformulier verder in dit

blad)

Sint-Franciscusgemeenschap

Donderdag 18 september

14.00 u. matcurling

in het parochiecentrum

Zondag 21 september

09.30. u. OKRA: Lunch

in het parochiecentrum

Maandag 22 september

14.30 u. OKRA, ledenvergadering

in het parochiecentrum

20.00 u. Bestuursvergadering paro-

chiezaal

in het parochiecentrum

Dinsdag 23 september

09.30 u. matcurling

in het parochiecentrum

14.00 u. Seniorencafé

in het parochiecentrum

20.00 u. Prisma fotoclub: vergade-

ring

in het parochiecentrum

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 18 september

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Vrijdag 19 september

19.45 u. Koorrepetitie

in de kerk

Zondag 21 september

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 23 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 24 september

14.00 u. Vormingsnamiddag Zie-

kenzorg

‘Morgen is vandaag’

in de Kristoffelzaal

Donderdag 25 september

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

PAROCHIEAGENDA

MOLENHUIS BERISMENIL

Eigen activiteiten van Het

Molenhuis

Een Molenhuisactiviteit is een acti-

viteit waarvoor de vzw Moulin de

Belle Meuse zich engageert. Daar-

om noemen we deze activiteiten ook

de ”eigen activiteiten”.

Doelgroep:

Het is een open activiteit. Iedereen

kan zich dus inschrijven via de

website van Het Molenhuis of via

een inschrijvingsformulier in het

Molenhuisboekje. De organisator

bepaalt het maximum aantal deelne-

mers.

Organisator:

Iemand van de Raad van bestuur,

of van de Algemene vergadering of

een andere “aanvaarde” medewer-

ker van Het Molenhuis.

Reclame:

Via het Molenhuisboekje, de Web-

site en de Nieuwsbrief. Hoe ? Door

een artikeltje dat de organisator uit

haar/zijn duim zuigt.

Contactadres :

Vzw “Moulin de Belle Meuse”

Koning Albertlaan 141

3300 Bierbeek

0495 502 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

DOOPSEL

De Sint-Franciscusgemeenschap

deelt in het geluk van de familie

Matthias en Liesbet Vercruysse-Vil-

lé Tiensesteenweg, 3010 Kessel-Lo

bij het doopsel van hun dochter

Polly op 30 augustus 2014.

De gemeenschap wenst de ouders,

grootouders, peter en meter van

harte proficiat.
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SINT-ANTONIUS

OVERLIJDEN

Afscheid nemen is met dankbare

handen weemoedig meedragen al wat

waar is om niet te vergeten…

In de parochiekerk van Sint-

Antonius namen we op 11 september

gelovig afscheid van mevrouw Ida

Germaine Homblé, weduwe van

de heer Albert Swinnen. Germaine

werd op 26 juni 90 jaar en is zachtjes

ingeslapen op 4 september

‘Waar zij verschijnt, herleeft het

gezelschap.’ (Boek der Spreuken.)

Woorden die we op de persoon van

Germaine kunnen leggen. Een lieve

warme vrouw, gezellig in de

omgang, bekommerd om ieder die

ze kende.

We mogen er op vertrouwen dat God

haar heeft opgenomen in zijn grote

Liefde. Verenigd met Albert mag zij

nu delen in de eeuwige vrede en rust

waar zij de laatste tijd zo naar

uitkeek.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie-avond op maandag 29

september 2014 in de Stille Zone

'Ademtocht' van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. We vangen aan om 20

uur. Na het beluisteren van een

inleidende tekst, mediteren we 25

minuten en drinken nadien een

kopje thee of koffie.

Je wil er wel eens bij zijn? Geef dan

even een seintje aan Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 –

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

IETS VOOR U ?

Om de vieringen in het Don Bosco-

centrum op te fleuren zorgen Mo-

nik Massi en Teejo Desteghe, afwis-

selend, voor een bloemstuk op het

altaar. En wij keken al vaak vol be-

wondering naar het werk van hun

handen.

Zij zouden nu graag wat verster-

king krijgen om af en toe eens in te

springen.

Vele mensen zijn handig in “bloe-

menzaken”. Misschien kun jij wel

een helpende hand bieden. Ze zou-

den je heel dankbaar zijn.

Er wordt wel niet verwacht dat je

elke keer het kunstwerk der kunst-

werken aflevert. Het mag eenvou-

dig zijn.

Je kan Teejo verwittigen.

Teejo Desteghe, Koetsweg 60, Kes-

sel-Lo

Tel. 016 25 94 26
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