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Besteouder,

Kinderen die volgend jaar 8 wor-

den en/of nu in het tweede leerjaar

zitten, kunnen in 2015 hun Eerste

Communie vieren. Deze folder wil

vooral een herinnering zijn voor

de ouders om te zorgen voor een tij-

digeinschrijving.

De Eerste Communieviering is

geen schoolgebonden activiteit.

Het meest zinvol is het om voor

de ‘eigen’ parochie te kiezen (daar

waar u woont of deelneemt aan de

vieringen).

Hebt u tot nu toe geen ‘eigen’ paro-

chie, dan kan u kiezen voor één van

de parochies van FRANDO. Een mo-

gelijke herindeling kan nodig zijn

indien de groep in één parochie te

groot wordt. Begin oktober wordt u

desgevallend van de definitieve pa-

rochieopdehoogtegebracht.

Hieronder volgt een korte presenta-

tie van de voorbereiding op de Eer-

ste Communie in de verschillende

parochies.

SINT-FRANCISCUS

EersteCommunieviering

Hemelvaartdag, donderdag 14 mei

2015

Samen spelen en werken, plezier

maken, opkomen voor jezelf en

de anderen, delen met elkaar, zin-

gen, knutselen, samen vieren en

feesten… Allemaal elementen die

aan bod komen in de voorberei-

ding naar de Eerste Communie.

Een mooi kinderboek vormt de rode

draad, het leven van Jezus de inspi-

ratie!

Er worden zes catechesemomen-

ten georganiseerd vanaf januari

2015 (1x/maand) in de parochiezaal

op een woensdagnamiddag, telkens

van14.00u.tot16.30u.

In oktober is er een ouderavond ge-

pland. Verder nodigen wij de gezin-

nen met een communicant uit op

tweegezinsvieringen.

De eerste communie kan in onze

parochie gerealiseerd worden als er

voldoende betrokkenheid en enga-

gement van de ouders is bij de ca-

techese en het begeleiden van de

kinderen. Alle praktische informa-

tie wordt meegedeeld eind septem-

berenopdeeersteouderavond.

namensdeparochie

Annemie Van Audenhaege – Men-

nes

Korbeek-Losestraat 1

3001Heverlee

johannemie.vam@skynet.be

016356276

kim.waeytens@khleuven.be

SINT-ANTONIUS

EersteCommunieviering

zondag10mei2015

Een fijn verzorgde kindgerich-

te Eerste Communieviering wordt

tijdens een vijftal bijeenkomsten

voorbereid. Aan de hand van een

leuk kinderverhaal worden de kin-

deren geboeid en enthousiast be-

trokken bij de voorbereiding. Hier-

voor komen we na de Paasvakantie

vijf keer samen, telkens voor an-

derhalf uur op woensdag- en za-

terdagnamiddagen. Wij brengen u

tijdig op de hoogte van de data en

uren van deze voorbereidingsmo-

menten.

In de loop van het jaar plannen wij

enkele vieringen waarin de kinde-

ren centraal staan. Een eerste kind-

gerichte viering heeft plaats op zon-

dag 28 september 2014 om 11 u. We

nodigenuvanharteuit.

U bent uiteraard ook iedere zon-

dag welkom in de viering om 11 u.

Kinderen voelen er zich makkelijk

thuis. Een teken- en Bijbelhoekje

en een schoolbord dragen daar toe

bij. En ook bij de communie wor-

denzijnietvergeten!

In de loop van het jaar vinden er

ook heel wat fijne nevenactivitei-

ten plaats. Wenst u meer informa-

tie over onze parochievieringen en

–activiteiten, laat het ons weten via

onderstaandmailadres.

catechisten

RitaTaes

EvaVoets

NicoJanssens

parochieassistent

CarolineVanAudenhoven

016223811

0476397902

carolineva@telenet.be

DON BOSCO

EersteCommunieviering

zondag26april2015

Je zoon of dochter heeft ondertus-

sen zijn kleuterjaren afgesloten en

een plaatsje veroverd in de lagere

school. Rekenen, lezen en schrij-

ven, allemaal vaardigheden die een

kind nodig heeft om in onze wereld

meetedraaien.

Maar er is meer, hoe breng je het be-

lang van samenwerken, van delen

met elkaar, van vriendschap, van el-

kaar te helpen en daar waar nodig je

te latenhelpen?

Een van de manieren om deze za-

ken in de schijnwerper te plaat-

sen is de eerste communie. In de

Don Boscogemeenschap van Kes-

sel-Lo proberen we dat op een ei-

gentijdse en kindgerichte manier te

doen. We werken daarom ieder jaar

met een kinderverhaal [(een pren-

tenboek) bv. Vorig jaar Joris de ge-

lukkige egel, in 2012: De gelukzoe-

kers en in 2010: De stad die ervan-

door ging] dat we gebruiken als op-

stapje om op een speelse manier die

zaken ter sprake te brengen. Vanuit

dat samen spelen en samen dingen

doen, trekken we ook de lijn naar de

bijbelse traditie. De nadruk ligt ech-

ter op het samen dingen beleven,

vertellen aan elkaar en zo zelf ont-

dekken waar het in de christelijke

traditieomdraait.

Om er voor te zorgen dat datgene

wat we ontdekken verder gaat dan

de kerkdeur, vragen we aan de ou-

ders zelf ook een engagement in het

voorbereiden van de viering en het

ineenknutselen van het decor en de

versieringvandekerk.

Concreet betekent dit dat we tussen

januari en april 2015 vier woens-

dag namiddagen samenkomen met

dekinderen en twee avondenmetde

ouders. Deze data worden later mee-

gedeeld.

Jef Wauters Cristianlaan 43 3010

Kessel-Lo

0485/063.038016/25.58.92

jef.w@edpnet.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.

FEDERATIE FRANDO
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Sint-Franciscusgemeenschap

De Sint-Franciscusgemeenschap

deelt in het geluk van de families

Conrad en Conny Fogan-

Meeus, Guido Gezellelaan, 3000

Heverlee, bij het doopsel van hun

dochter Talia op 07 september 2014.

Jeroen en Veerle Watté-Borre-

mans, Eeuwfeeststraat, Kessel-Lo,

bij het doopsel van hun zoon Adri-

aan op 13 september 2014.

De gemeenschap wenst de ouders,

grootouders, peter en meter van

harte proficiat.

DOOPSEL

Zaterdag 18 oktober 2014

Voormalig klooster van de minder-

broeders in Vaalbeek

Meer info

www.franciscaansleven.be

e-mail:tau@franciscaansleven.be

tel: 0479 07 81 40

Franciscaanse

inspiratiedag

'In dialoog'

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Mediteren is een oefening, een leerproces.

Of, zoals sommigen het noemen, een pel-

grimage, een reis naar binnen, naar stil-

te, verstilling en aandacht. Meditatieoe-

feningen vind je in veel religieuze tradi-

ties. Ook binnen de christelijke traditie is

een schat aan meditatie-ervaring te ont-

dekken.

De Benedictijner monnik John Main leer-

de via een oosterse geestelijke een vormvan

mantrameditatie. Toen hij zich deze me-

ditatie eigen had gemaakt ontdekte hij in

de literatuur van de christelijke woestijn-

vaders (derde, vierde eeuw van onze jaar-

telling) eenzelfde meditatievorm: het in

stilte herhalen van een gebedswoord. John

Main legt het zo uit: ‘In de meditatie ko-

men we tot een dieper ervaren van God in

Christus. Onze weg is de weg van de stil-

te. De weg naar de stilte is de weg van de

mantra‘. (Van Woord naar Stilte, p. 82)

Onze volgende meditatie-avond is

op maandag 29 september 2014

in de Stille Zone 'Ademtocht' van

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo. We vangen

aan om 20 uur.

Volgende maand komen we samen

op maandag 13 en maandag 27 okto-

ber.

Je wil er wel eens bij zijn? Geef dan

even een seintje aan Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 september

Media zondag

Omhaling: voor de christelijke

media

8.30 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

Zondag 05 oktober

Feest van Sint Franciscus

10.00 u. Feest eucharistieviering

van de Sint-Franciscusgemeen-

schap

Thema: Deel ons verhaal: Waarde-

vol is weerloos

Voorganger: federatiepastor: Jef

Wouters, pastor: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel Derocker

Misdienaars: Elmo, Erik en Simon

Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Lilia-

na

Orgel: Herman Baumers

11.30 u. Receptie voor alle aan-

wezigen

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 september

26ste zondag door het jaar

Kindgerichte startviering

11.00 u. Viering met koor- en samen-

zang

Intentie: Sara Voets

Voorganger: Caroline Van Auden-

hoven

Assistent: Myriam Neves

Lector: Kinderen

Homilie: Caroline Van Audenho-

ven

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 05 oktober

27ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Misdienaars: Kasper en Kato

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 28 september

Zesentwintigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 5 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Sint-Franciscusgemeenschap

Donderdag 23 september

14.00 u. Seniorencafé

in het parochiecentrum

20.30 u. Buurtvergadering

Michotte

in het parochiecentrum

Zondag 26 september

11.30 u. Zondagscafé

in het parochiecentrum

Dinsdag 28 september

14.00 u. Seniorencafé

in het parochiecentrum

20.00 u. Fotoclub PRISMA:

vergadering

in het parochiecentrum

Woensdag 29 september

09.00 u. OKRA:

kerngroepvergadering

in het parochiecentrum

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 24 september

14.00 u. Vormingsnamiddag

Ziekenzorg

‘Morgen is vandaag’

in de Kristoffelzaal

Donderdag 25 september

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Vrijdag 26 september

19.45 u. Koorrepetitie

in de kerk

Zondag 28 september

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 30 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 01 oktober

20.00 u. Kerkraad

in de Kristoffelzaal

Donderdag 02 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

PAROCHIEAGENDA
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advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
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Studiecentrum Kerk en Media vzw
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Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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hans.medart@kerknet.be
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Caroline Van Audenhoven
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BLOEMENSCHIKKEN, 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 werken graag met
bloemen. En als je zo dan ook nog
anderen plezier kan doen is het fijn
een helpende hand te kunnen bie-
den.
Monik en Teejo zouden 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

3FEDERATIE FRANDO

Er is de laatste weken heel wat te
doen omtrent religie die leidt tot
oorlog en dus te verwerpen is.
Dit heeft vooral te maken met Isla-
mitische Staat die voor geen enke-
le andere godsdienst respect heeft
en alle symbolen en gebedshuizen
vernietigt.

Wij zijn terecht geschokt door de
beelden van onthoofding van on-
schuldige journalisten die zij de
wereld insturen. Anderzijds besef-
fen wij niet altijd dat het westen
blijft oorlog voeren door middel
van onbemande toestellen, drones
genaamd, die evenzeer onschuldi-
gen doden.

Als wij vandaag het 18de hoofdstuk
van het evangelie van Mattheus le-
zen worden wij uitgenodigd om de
lange weg te gaan van heersen naar
dienen, van oorlog naar vrede, ons-
zelf schijnbaar te verliezen om ons
leven te winnen en te behouden.

De rots van ons behoud

De rots van ons behoud zijt Gij?

Wij zijn nieuwe eeuwen ingegaan,

ruimen puin, tellen de lijken.

Was het maar waar

dat wij nog konden geloven.

Zoals een kudde kent

de voetstap en stem van haar herder.

De rots van ons behoud zijt Gij.

Gij laat niet af, Gij zegt in stilte-taal:

`Verhard je niet.

Wie schamper worden vinden geen rust.'

Lezing uit het evangelie van Mat-
theus–deel1

De leerlingen vragen wie de groot-
ste zal zijn in het Rijk der hemelen.

Lezing uit het evangelie van Ma-
theus–deel2

Petrus vraagt hoe vaak je iemand die
tegen jou een zonde heeft begaan
moet vergeven.

Duiding

1.

Wij noemen ons christenen, volge-
lingen van Jezus.
Maar hoe kijken wij, christenen,
naar de wereld?
Het bepaalt ons denken, het bepaalt
ons handelen.
Tijdens de vorige viering verna-
men we dat Jezus zich niet zag als
een heerser, maar als een dienaar
die het lijden van zijn naasten en
het onrecht hen aangedaan op zich
nam en weg nam:
de lijdende dienaar naar de profetie van

Jesaja.

Vandaag horen wij de leerlingen Je-
zus de vraag stellen naar wie de
grootste is in het koninkrijk van
God. Blijkbaar dachten zij nog hië-
rarchisch: de ene mens boven de an-
dere, meer zeggingskracht, machti-
ger, belangrijker.
Ook wij denken vaak zo. Wij zijn zo
opgevoed van in onze schooltijd, de
eerste, de beste zijn.

2.

Jezus stelt een kind in hun midden
en vraagt zijn leerlingen te wor-
den als kinderen. Dat betekent niet
kinds of kinderachtig, maar gering
durven zijn als een kind.
Dit betekent dat de leerlingen nog
een hele weg af te leggen hebben
om de wereld anders te leren bekij-
ken: niet de machtige, de rijke is de
grootste, maar wel de geringe.

Tekenen van hoop

Als, ergens, eens een man tot vrede komt

en zich niet langer in de strijd vermomt,

dan weer is het de levenskracht die wint:

Hij durft het aan met zachtheid als een

kind.

Zij moeten anders leren denken,
zichzelf anders leren zien en dat
merk je aan hun daden aan wat zij
doen of niet doen. Ook zij moeten
als Jezus dienaar van hun naaste
worden.

Wie deze weg aflegt beseft dat hij
moet loslaten, dat hij verliest.
Dat is dan ook de betekenis van het
verloren schaap. De parabel gaat, -
zoals altijd - in de werkelijkheid
niet op. Er is geen enkele herder die
99 schapen achterlaat voor één ver-
lorene.
In feite zijn wij allen ieder op zijn
beurt en tijd, een verloren iemand.
Ieder van ons staat in de schuld en
mag zich niet beter achten dan de
ander, zijn naaste.
Dat is de betekenis van de parabel
over de twee schuldenaars.

3.

Een houding van de dienaar kan de
wereld veranderen.
Wie zo leeft in zijn omgeving kan
zoals in het lied het rijk Gods
in zijn omgeving concreet en na-
bij maken. Zo’n houding kan ook
conflicten ontmijnen en oorlogen
voorkomen.

Vorige week bezocht ik in de gevan-
genis iemand die vastzit voor terro-
risme, het werven van Syrië-strij-
ders. Hij interpreteerde de actuali-
teit en de huidige conflicten en oor-
logen zo dat het westen de grote vij-
and is waar de mensen zich van God
hebben afgekeerd.
Alle bemerkingen of andere visies
die ik probeerde in te brengen wer-
den afgewezen.

Maar ik heb gelezen dat politici bij
ons de moslimgemeenschap vragen
afstand te nemen van huidige con-
flicten alsof zij allen tot deze extre-
misten behoren. Dat is natuurlijk
niet zo, bovendien één moslimge-
meenschap bestaat niet.
Kijk maar naar de christenen om te
weten hoeveel stromingen en ver-
schil van denken en handelen er is.
Zo ontstaat wel een tweedeling van
de wereld, dat een vijandbeeld cre-
ëert en conflicten niet ontmijnt
maar integendeel bevordert.
De houding die Jezus aanprijst,
deze van dienaar die elke mens hoog
acht is een weg naar leven in vrede
en gerechtigheid.

Tekenenvanhoop

Als in de buurt twee mensen samen gaan

en elk het aandurft niet alleen te staan.

Dan wint de liefde weer van angst de

strijd:

Zo komen mensen tot barmhartigheid.

Ikgeloof

(…) Ik geloof in de Gemeenschap
van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer
openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwa-
de zal overleven.
En dat niet aan de dood
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Voorbeden

Wij bidden

voor allen met wie wij de aarde bewonen:

om oprechte zorg en aandacht voor
mensen, natuur en leefmilieu;
om goede wil en daadkracht bij po-
litieke leiders,
zodat er leefruimte en toekomst zal
zijn voor ieder.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

Voor allen die in de kerk bijeenkomen

rondom woord en sacrament:

om geloof in de bevrijdende kracht
van het evangelie,
om de hoop dat uw beloften vervuld
worden, dat alles nieuw wordt,
om de liefde die nooit vergaat,
om de vrede die alle verstand te bo-
ven gaat.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

Voor onze eigen geloofsgemeenschap:

om uithoudingsvermogen en crea-
tiviteit in moeilijke tijden,
om inspiratie voor voorgangers en
leiders,
om gehoorzaamheid aan uw gebo-
den,
om aandacht en liefde voor onze al-
lernaaste.

Tekenenvanhoop

Als ergens eens een vrouw wordt opgericht

en zich, rechtopgekomen, warmt in licht,

wordt weer een stukje schepping afge-
maakt:

zij is tot haar bestemming aangeraakt.

Als wij hier samen delen onze kracht

En leren hoe de minste wordt geacht,

Dan bouwen wij weer verder aan zijn rijk

En mogen daarmee zijn aan God gelijk.

Jef Wauters Uit de viering in het Don Bo-
scocentrum, op 7 september 2014

DIENEN ALS WEG NAAR ONZE BESTEMMING

De mensen zagen wel dat Jezus – als het moest – duidelijk partij koos

voor het menselijke tegen alle verordening,, religie en institutie in.

Bij hem beleefden ze vrijheid en ruimte en ze ademden daarvan diep op.

Bij zulke gelegenheden werden ze in hun beste krachten aangesproken,

in hun diepste innerlijk, en ze werden er andere mensen van.

De Schrift noemt dat ‘bekering’, grondige omkeer, verandering van geest.

W. Massa

KALENDERBLAADJE

De tijden veranderen snel. Wat
vroeger toekomstmuziek leek, is

vandaag realiteit. De gsm is bijna
niet meer weg te denken en ook de
computer is overal. En er blijven al-
tijd maar nieuwe snufjes bijkomen.
Ben jij nog mee?

In deze vorming nemen we je mee
in een logisch geordend, chronolo-
gisch verhaal doorheen de ontwik-
keling van computer, gsm en in-
ternet. Je maakt kennis met de laat-

ste nieuwe communicatiemiddelen
en hoe deze ineen zitten. Daarnaast
staan we stil bij een aantal prakti-
sche toepassingen gaande van beta-
len met computers tot tv kijken via
de digibox.

Bedoeling is niet dat alle deelne-
mers alle nieuwe toepassingen le-
ren gebruiken, daarvoor is de tijd
van de vorming te beperkt, maar

wel dat ze mee zijn met de laatste
nieuwe ontwikkelingen.

Deze infonamiddag, georgani-
seerd door Ziekenzorg cm Sa-
men Sterk gaat door op woens-
dag 24 september om 14.00 u. in

de Kristoffelzaal naast de kerk

op de Schreursvest te Heverlee.

IEDEREEN WELKOM!

Wie nadien graag deelneemt aan
de broodmaaltijd, kan hiervoor in-
schrijven bij
François Buekenhout,
Pleinstraat 13 te 3001 Heverlee
tel. 016 23 44 74 gsm 0498047401
francoisbuekenhout@gmail.com

De tijden veranderen snel



HANDELINGEN VAN DE APOS-

TELEN

Een woord dat richting geeft aan de

gemeenschap

Eenhistorischofprofetischboek?

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:

Vijfmaalopdonderdag

om 20 uur in de vergaderzaal van het cen-

trum

(bovendebar)

02oktober2014

16oktober2014

13november2014

27november2014

11december2014

(Zie inschrijvingsformulier op deze pa-

gina)

Een nieuw school of werkjaar

gaat weer van start. Impressie

van de eerste familieviering.

Op zaterdag 18 oktober 2014 nodi-

gen de oud-leiding van Chiro Don

Bosco en het Caracashulpfonds u

uit voor een smakelijke pensenker-

mis.

Het initiatief werd genomen door

enkele oud-leiders en het Caracas-

hulpfonds. De aanleiding was het

studiebeurzenproject in Caracas

van onze vroegere proost en stich-

ter van de Chiro Don Bosco Eugeen

Vanhorenbeek te steunen.

U kan inschrijven voor de pen-

senkermis door het formulier, dat

je verder in dit blad kan vinden,

te mailen naar: eddyderoost@sky-

net.be of het bezorgen op Vereni-

gingstraat 41, 3010 Kessel-Lo.

De inschrijving is pas geldig na

ontvangst van het te betalen bedrag

dat kan gestort worden op rekening

nummer:BE06 4310 2248 0122 van

het Caracashulpfonds.

We kijken er al naar uit om u op

18 oktober 2014 te mogen begroe-

ten in de Chiro lokalen, Ortolanen-

laan, Kessel-Lo, naast het parochie-

centrum.

CARACAS HULPFONDS

Pensenkermis

4 FEDERATIE FRANDO

Naam en voornaam van het kind:

........................................................................

Geboortedatum: ................................................

Naam vader: .....................................................

Naam moeder: ...................................................

Adres: ..............................................................

Telefoon/gsm nummer: ......................................

Email: ..............................................................

Parochie waar het kind gedoopt werd:

…………………………………………………………………………………..

Wij wensen ons kind in te schrijven voor de Eerste Communie

1. in de parochie waar wij wonen:

………………………………………………………………………

2. in de parochie waar wij deelnemen aan de vieringen:

.............................................................

3. We wonen niet op een van de parochies van FRANDO en nemen er tot

heden niet deel aan de vieringen. We gaan akkoord om eventueel in een

andere parochie dan deze van onze keuze de Eerste Communie te vieren.

Onze voorkeur gaat in volgorde naar:

a..............................................................

b..............................................................

c..............................................................

Via ons e-mailadres mag u ons wel/geen (*) informatie doorgeven over

vieringen en activiteiten in de parochie. (* schrappen wat niet past. a.u.b.)

handtekening van de ouders

Inschrijving

Eerste Communie 2015

Chiro lokalen Ortolanenlaan, Kessel-Lo

Naast het Don Boscocentrum

Op 18 oktober 2014 - Bestellen kan tot 9 oktober.

Familie: ……………………………………………….

Wij komen eten om: 18 u. 19 u. 20 u.

(aankruisen welk uur de voorkeur geniet)

2 zwarte pensen: x12 euro = ……………..

2 witte pensen: x12 euro =………………

1 witte+1zwarte pens x12 euro =……………….

1 zwarte pens: x6 euro =...........................

1 witte pens: x 6 euro =………………..

Totaal bedrag:………………………………………….

Inschrijven via e-mail naar eddyderoost@skynet.be

Of inschrijvingsstrook bezorgen Verenigingstraat 41, Kessel-Lo

BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds

INSCHRIJVING

PENSENKERMIS

Don Boscocentrum, Kessel-Lo

Om 20 uur in de vergaderzaal van het centrum

Op 2 en 16 oktober, op 13 en 27 november, op 11 december

Naam: ……………………………………………….

Adres:………………………………………………..

……………………………….........................

Telefoon: …………………………………………….

E-mail:………………………………………………..

Inschrijven via e-mail naar Jef.w@edpnet.be

Of Inschrijvingsstrook bezorgen aan

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

016 25 58 92 - 0485 063 038

INSCHRIJVING

Handelingen van de apostelen
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