
Beste lezer,

In het werkjaar 2016 zullen de zeven geloofsgemeenschappen van de zone

Kessel- Lo, één grote nieuwe pastorale zone worden. De verschillende

gemeenschappen zullen zich achtereenvolgens voorstellen vanaf volgende

week. U zult er hun sterke en hun zwakke punten leren kennen.

U zou ons een dienst bewijzen mocht u ons meedelen welke punten niet

mogen verloren gaan in de overgang naar de pastorale zone. U kunt naar

uw eigen redactie reageren. Uw reacties worden opgenomen in het

nummer 49.

Alvast bedankt.

De werkgroep pastorale zone Kessel-Lo

één grote nieuwe

pastorale zone
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Het verhaal van de vier instru-

menten

Er waren eens vier instrumenten:

een trompet, een dwarsfluit, een pi-

ano,eenviool,…

Ze waren de beste vrienden van el-

kaar. Tweemaal in de week kwamen

ze naar het grote muziekhuis waar

ze met veel plezier samen muziek

maakten. Nu oefenden ze voor de

uitvoering van een prachtig mu-

ziekstuk. Ze zouden over een week

voor heel veel mensen een concert

geven. Dat was dus oefenen gebla-

zen. Op een avond waren ze weer sa-

men aan het repeteren tot plots de

piano het echt kom niet laten om bij

zichzelf stiekemtedenken:

Jonas

Ik ben toch eigenlijk wel het mooiste in-

strument, het instrument met de fijnste

klanken. Niemand van de andere instru-

menten kan het tegen mij opnemen. Zou

ik niet beter solo kunnen spelen? Hele-

maal alleen op het podium en dan… be-

roemdworden!

De piano had geen zin meer om met

de anderen te spelen en zijn tijd aan

hen te verliezen. Maar de piano was

niet de enige, ook de viool dacht dat

zebetermaaralleenkonspelen.

Fien

Niemand heeft immers zo’n mooie snaren

als ik.

Zo besloot ook de viool om niet lan-

ger met de anderen te spelen. En de

dwarsfluitdachtnethetzelfde.

Lotte

Ik ben de enige die dwars ligt en ik glim zo

mooi. Ik ben dus wel heel bijzonder. Heel

anders dan al de anderen. Waarom zou ik

nog langer mijn tijd met hen verkwisten!

Ook de trompet had zulke gedach-

ten.

Juliette

Ik kan zulke sterke, zware klanken ten ge-

hore brengen. Eigenlijk klink ik alleen

veelbeter.

En ook de trompet had geen zin

meer om met de anderen samen

te werken. En toen gebeurde het…

Op een avond luisteren alle instru-

menten thuis naar het nieuws op

de radio. En wat hoorden ze? De

bombardon kondigde met droeve

stem aan dat de muziekuitvoering

niet kon doorgaan omdat alle spe-

lers ziek waren. Ziek!, dachten de

muziekinstrumenten.

Kasper

De spelers zijn inderdaad zwaar ziek, ze

hebbenallemaaldeziekte solisme!

Solisme?! Daar hadden de instru-

mentennognooitvangehoord

Kasper

Solisme is een vreselijke ziekte waarbij je

van jezelf denkt dat je de beste bent en dat

je het best in je eentje kunt spelen. Waar-

bij je denkt niemand nodig te hebben en

metniemandwil samenwerken.Door deze

ziekte kan het concert onmogelijk door-

gaan.

De trompet, de dwarsfluit, de pia-

no en de viool hadden het begrepen.

Ze zochten elkaar weer op en repe-

teerden terug samen in voorberei-

ding van het concert. En dat werd

eengrootsucces!

Jezus en de verlamde naar de kin-

derbijbel ‘Opweg’

‘Jezus is weer in Kafarnaüm,’ zegt

Judit tegen haar vader, die zoals al-

tijd op een matras in de kamer ligt.

‘Hij heeft al veel mensen beter ge-

maakt. Misschien kan hij jou ook

helpen.’ ‘Zal Jezus mij wel willen

genezen. Jeweet tochwat onze rabbi

gezegd heeft’, antwoordt Judits va-

der. De rabbi heeft eens tegen haar

vader gezegd: ‘Amos, het zal wel

een straf van God zijn dat je ver-

lamd bent.’ ‘Straft God zo streng?’,

denkt Amos dikwijls. Hij zou heel

graag Jezus willen zien, maar dat

kan toch niet. ‘Ik ga Jezus vragen

om naar jou te komen, papa?’, zegt

Judit. Ze rent naar het huis waar Je-

zusis.

Leesverderopbladzijde2

SAMEN BEREIK JE VEEL

Startviering op zondag 28 september

in Sint-Antonius

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Op zaterdag 18 oktober 2014 nodi-

gen de oud-leiding van Chiro Don

Bosco en het Caracashulpfonds u

uit voor een smakelijke pensen-

kermis.

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 pensen-

kermis door het formulier, dat je

vind op pag.3, te mailen naar: eddy-

deroost@skynet.be of het bezorgen

op Verenigingstraat 41, 3010 Kes-

sel-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

begroeten in de Chiro loka-

len, Ortolanenlaan, Kessel-Lo,

naast het parochiecentrum.

CARACAS

HULPFONDS

Pensenkermis

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 oktober

Dag van de chronisch zieken

10.00 u. Eucharistieviering van

ziekenzorg

Voorganger: pater Jozef Valkeners

Lectoren: leden van ziekenzorg

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 19 oktober

Omhaling Missiezondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Lector: Jacques Mommens

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 oktober

24ste zondag door het jaar

Nationale Ziekendag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Misdienaars: Dorien en Paul

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 19 oktober

25ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Willy Schaeken en

mevrouw Johanna Van Uffelen

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Misdienaars: Caroline en Lieze

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 12 oktober

Achtentwintigste zondag door

het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 19 oktober

Zevenentwintigste zondag door

het Kerkelijk jaar

Missiezondag

10.30 u. Viering

VIERINGEN

Startviering op zondag 28 september in

Sint-Antonius.

Vervolgvanvoorpagina.

Maar er staan zoveel mensen rond

Hem. Zelfs voor het huis staat het

vol mensen die Hem willen zien. Ze

geraakt er niet door. Verdrietig gaat

ze terug naar huis. Dan ziet ze vier

vissers, vrienden van haar papa,

die terugkeren van de markt waar

ze hun vis verkocht hebben. ‘Wil-

len jullie vader helpen?’, vraagt ze,

‘Hij wil zo graag naar Jezus toe.

Willen jullie hem tot daar dragen?’.

De vrienden zijn direct bereid. Ze

binden vier touwen aan de matras

en zo dragen ze Amos naar het huis

waar Jezus is. Maar als ze dichter-

bij komen, zien ze dat er nog meer

volk rond het huis staat. Ze gera-

ken er niet binnen, en niemand wil

opzij gaan. Maar de vrienden geven

het niet op. Ze lopen naar de ach-

terkant van het huis. Daar is een

trap naar het dak. Voorzichtig dra-

gen ze Amos op zijn matras naar

boven. Boven op het dak nemen de

vrienden zoveel lemen tegels weg

tot Amos op zijn matras er door

kan. Heel langzaam laten ze de ma-

tras aan de touwen zakken. Opge-

togen kijkt Judit toe. In het huis

wordt het stil. Iedereen kijkt ver-

baasd naar boven en ziet hoe de ma-

tras naar beneden komt. Amos ligt

nu op de grond voor Jezus’ voe-

ten. Jezus kijkt hem vriendelijk aan

en zegt: ‘Je voelt je schuldig. Maar

als je spijt hebt, wordt je vergeven

van wat je verkeerd hebt gedaan.’

Amos haalt opgelucht adem. Dan

zegt Jezus: ‘Sta op, neem je matras

op en ga naar huis.’ Amos kijkt ver-

wondert. Hij kan toch niet lopen?

Maar dan voelt hij dat er kracht in

zijn benen komt. Amos staat lang-

zaam recht en kijkt Jezus dankbaar

aan. Hij weet niet wat hij moet zeg-

gen. Jezus glimlacht. Dan rolt Amos

zijn matras op en gaat naar bui-

ten. Verbaasd gaan de mensen, die

voor het huis stonden, nu wel voor

hem opzij. ‘Een wonder!’, fluiste-

ren ze. ‘Hij kan weer lopen! Maar

hoe kwam die man bij Jezus?’.

Duiding

Hoe kwam die man bij Jezus?’.

Vier mannen slaan de handen in el-

kaar om hun verlamde vriend tot bij

Jezus te brengen. Zonder hen zou

dat nooit gelukt zijn.

Daar tegenover staan de vele men-

sen die Jezus willen zien en die

geen aandacht hebben voor de lam-

me. Ze laten de dragers met het ziek-

bed zelfs niet door.

Jezus willen zien, naar Hem opkij-

ken en de zwakke, de zieke niet!

Zeggen dat we in Hem geloven en

geen aandacht hebben voor mensen

in nood! Dat is zeker niet de juis-

te manier van geloven. Wie naar Je-

zus opkijkt, kijkt ook naar de mens.

Kijkt met de ogen van Jezus naar de

anderen.

Anderen hebben ons nodig. Maar

wij hebben evengoed anderen no-

dig. Want soms zijn ook wij die

mens in nood, die verlamde, tot

weinig of niets in staat. Of lijden we

aan ‘Solisme’en denken alles alleen

aan te kunnen. Ook dat is een ziek-

te die verlamd. Denk maar aan het

verhaal van de instrumenten. Hun

solisme verlamde alles. Het concert

werd afgelast… Het ging gewoon

niet door!

Ook wij hebben dan mensen nodig

die ons weer doen opstaan, die ons

doen inzien, zoals de bombardon,

dat we fout bezig zijn. De instru-

menten begrepen dat ze veel beter

‘samen’ konden werken. We heb-

ben elkaar nodig om iets te bereiken.

Zo hebben we elkaar nodig om hier

samen parochie te zijn.

Laten wij ook dit jaar weer de

handen in elkaar slaan en er

samen een deugddoend werk-

jaar van maken.

PAROCHIEZALEN

In Sint-Antoniusparochie

Schreursvest 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingen en reservatie

Caroline Van Audenhoven

Leon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

gsm 0476 39 79 02

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6,

3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open op:
Maandag: 09.30 u. - 11.30 u.
Dinsdag: 09.30 u. - 11.30 u.
Woensdag: 19.00 u. - 20.00 u.
Donderdag: 09.30 u. - 11.30 u.
Vrijdag: 09.30 u. - 11.30 u.

Colofon



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

3FEDERATIE FRANDO

Inleiding

Secretaris-Generaal Ban Ki-moon

organiseerde op 23 september een

politieke Klimaattop om concrete

klimaatacties te stimuleren. Het af-

geven van een sterk signaal door

zowel overheden als bedrijfsleven

kan een belangrijke impuls ge-

ven aan de Klimaatonderhandelin-

gen die eind 2015 in Parijs tot

een nieuw, internationaal klimaat-

akkoord moeten leiden. Een we-

reldwijde actiedag voor het klimaat

moet duidelijk maken dat wij klaar

zijn voor veranderingen naar een

100% duurzame toekomst.

Openonzeogen,doeonszien

O God, uw vruchtbare aarde wordt

langzaamaan beroofd van haar rijk-

dom.

Allen: Open onze ogen, doe ons zien

O God, uw levende wateren worden

langzaamaan verstikt door chemi-

caliën.

Allen: Open onze ogen, doe ons zien

O God, uw schone lucht raakt lang-

zaamaan vol giftige stoffen.

Allen: Open onze ogen, doe ons zien

O God, uw schepping sterft lang-

zaamaan en uw mensen lijden.

Allen: Open onze ogen, doe ons zien

God, onze schepper, ontroer ons zó

door het wonder van de schepping

dat wij ons bekeren, meer zorg en

betrokkenheid tonen. Doe ons zo de

teloorgang van leven betreuren dat

we leren uw wereld te koesteren en

te beschermen. (AliNewell)

Eerste lezing: Herschepping - een

verhaalvanJanvanOpbergen

‘Op de zevende dag schiep God de mens.‘

En de mens begon haastig te leven.

Zijn advies werd: komen, zien en

heersen.

Tenslotte echter, uitgehold en moe,

ging hij zitten en noodgedwongen

dacht hij na.

‘Toen keerde hij terug naar de plaats waar

hij gemaakt was, de aarde, en hij huilde

om eeuwen voorbij en kinderen verloren.

Daarna stond hij op, de mens, en ging

naar een ander mens, naar velen, en zei:

Zullen wij toch maar samen? We leven

maar kort, maar we hebben een zee van

tijd.’

Lezing uit de profetie van Ezechiël

Je moet wie verkeerd doet waarschu-

wen van mijnentwege, zegt Jah-

weh. Als je laat begaan zal je mee

verantwoordelijk zijn.

Duiding

1.

De laatste tijd is er reeds veel te

doen geweest omtrent onze ener-

gievoorziening. Tihange 2 en Doel

2 zijn dicht omwille van vastgestel-

de scheurtjes, Doel 4 ligt plat door

sabotage.

Politici vrezen een tekort bij een

strenge winter en voorzien een

noodplan.

Anderzijds blijkt uit de meest re-

cente wetenschappelijke studies dat

de klimaatopwarming volop aan de

gang is. Meer nog, onze biosfeer

heeft een kantelpunt bereikt en we

moeten nu ingrijpen als we onze

kleinkinderen een leefbare planeet

willen nalaten.

Er zijn oplossingen, maar die vra-

gen wel om meer en verder versprei-

de actie. Daarom heeft de klimaatco-

alitie een brief naar de formateurs

geschreven waaruit blijkt dat België

nog heel wat te doen heeft om over

te schakelen naar groene energie en

de vernieuwing van het netwerk.

2.

Er is geen opperwezen dat heelt wat

wij vernielen. Wij hebben de aarde

gekregen om te bewaren en te be-

hoeden.

Het staat in het joodse boek, de To-

ra, al helemaal vooraan, in hoofd-

stuk één van de schepping moet al

worden gewaarschuwd: eet niet van

de boom in het midden van de tuin,

van de boom van kennis van goed

en kwaad, van de levensboom.

Overtreed je die grondwet, dan

overschrijd je de grens van huma-

niteit, dan kom je in de woestijn

terecht. Er zijn tien geboden no-

dig, uitgevoerd in duizenden re-

gels, wetten, afspraken, conventies

en verdragen, om een mens, een

volk, een mensheid een beetje in het

gareel te houden.

Hopelijk komt men volgend jaar

in Parijs tot deze nodige klimaat-

akkoorden en schuiven de politici

het niet voor de zoveelste maal voor

zich uit. De aarde en de klimaatop-

warming wachten niet!

Zoals we in de profetie van Ezechiël

lezen zijn wij aangesteld tot wach-

ters en moeten wij waarschuwen

wie over de grens gaan.

Ezechiël, Jahweh maakt sterk, be-

hoort tot de hoge stand en is op be-

vel van Nebukadnezar in Babyloni-

sche ballingschap gevoerd omdat ze

burgerlijk ongehoorzaam waren.

De rest van het volk komt later.

Zijn naam wordt verbonden aan

de grote teloorgang van de roeping

van het geslacht van Israël. Het

‘Hoor Israël’ wordt niet meer hoog-

gehouden.

Een andere profeet genaamd Amos,

zegt het zo: ‘Er is geen godskennis

meer in het land.’

En in bijbelse zin betekent gods-

kennis: kennis van waar het om

gaat. Kennis van wat een mens tot

een waarachtig mens maakt. Het is

er niet meer. Het volk is massaal

gaan buigen voor het succesverhaal

van de volken. Ze zijn voor de groei

gegaan, voor de potentie, de macht.

En de tempel is niet meer de plaats

waar Tora wordt geleerd, maar is in

dienst gekomen van de modegrillen

van de bestaande orde. Je zou ook

kunnen zeggen: terug bij af.

Heel dat verhaal over bevrijd men-

senleven, zoals verteld in de vijf

boeken van Mozes, is in één klap

vergeten en weggevaagd. Men is

weer terug in het Ur der Chalde-

ëen waar Abraham uit weg werd ge-

roepen. Babelland: het land waar de

religie hoogtij viert en alles wordt

opgeofferd om maar hogerop te ko-

men.

3.

Zoals we in de profetie van Ezechiël

lezen zijn wij aangesteld tot wach-

ters en moeten wij waarschuwen

wie over de grens gaan.

Daartoe de wereldwijde actiedag die

vandaag georganiseerd wordt.

Voorbeden

Wij bidden voor al die mensen die

dor en droog zijn, geen adem meer

hebben om te kunnen geloven.

Sta niet toe, God, dat zij verder

afsterven, maar schenk hun Uw

kracht, besproei hen met Uw geest.

Dan komt de dag, dat wij licht en water,

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn

alles,allesvoorallen.

Wij bidden voor de wereld die zo-

veel kale plekken heeft, waar geen

sprietje meer groeit, geen bloem

meer bloeit.

Breng ons tot inkeer, God, dat wij

de steppe water gunnen en woestij-

nen tot bloei brengen.

Wij bidden voor onszelf, kleine en

grote mensen, op zoek naar de bron

en naar frisse lucht.

Dat wij niet uitdrogen, dat onze

wortels diep genoeg graven om

het levende water op te halen, om

vruchtbaar te zijn voor anderen.

Dan komt de dag, dat wij licht en water,

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn

alles,allesvoorallen.

Wij bidden om water uit de rots, om

een begaanbaar pad door zee, om re-

gen die verfrist en verkwikt, om ge-

loof dat groeit.

Communie

Die de aarde eerbiedigt,

eerbiedigt het leven.

Die het leven eerbiedigt,

eerbiedigt de mensen.

Die de mensen eerbiedigt,

eerbiedigt het rechtdoen

Die het rechtdoen eerbiedigt,

eerbiedigt het delen •(…)

Die het landschap eerbiedigt

gaat voetstapse wegen

om te zien naar de aarde,

het licht op de aarde.

Zegenwens

Moge hetgeloofwaarin we staan

hoorbaar worden in ons spreken.

Moge de hoop die leeft in ons hart

zichtbaar worden op onze gezich-

ten.

Mogedeliefdedie ons bezielt

tastbaar worden in ons handelen.

Jef Wauters Uit de viering in het Don Bo-

scocentrum,op21 september2014

KALENDERBLAADJE

Geloven in de bijbelse en evangeli-

sche zin is een geloven, ondanks al-

les en dwars door alles heen, ook als

God niets van zich laat merken.

Dit is het enige uitzicht dat het bij-

bels getuigenis aan de gelovende

mens biedt.

VandePol

EEN BLOEMPJE OP HET

ALTAAR

Steek jij Monik Massi en Teeje Des-

teeghe een handje toe?

Zij fleuren de vieringen in het Don

Bosco centrum op met een bloempje

op het altaar.

Zij zouden u heel dankbaar zijn,

ook al kan je maar enkele keren

in het jaar inspringen. Er wordt

van u niet verwacht dat je elke

week aan het werk moet of dat je

met een kunstwerk der kunstwer-

ken moet aankomen. Het mag een-

voudig zijn.

Je kan Teejo verwittigen.

TeejoDesteghe,Koetsweg60,

3010Kessel-Lo

Tel.016259426

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De boodschap van hoop die de contempla-

tief je aanzegt, houdt niet in dat je jouw

weg moet gaan zoeken in de jungle van de

taal en de problemen waardoor God van-

daag de dag is omgeven;maar het betekent

wel, of je het nou begrijpt of niet, dat God

je liefheeft, dat Hij in jou aanwezig is,

dat Hij leeft in jou. Hij woont in jou,

roept je, redt je en biedt je licht en inzicht,

die niet te vergelijken zijn met al wat je

ooit hebt kunnen lezen in boeken of kun-

nenhoren inpreken.

Op maandag 13 oktober 2014 is onze

volgende meditatieavond, om 20

uur, in de Stille Zone Ademtocht’

van het Don Boscocentrum, Orto-

lanenstraat 6, Kessel-Lo.

In oktober komen we een tweede

keer samen op maandag 27 oktober.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

HANDELINGEN VAN DE

APOSTELEN

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 dur-

ven wij deze lezing in vraag stel-

len. Het boek “De handelingen van

de apostelen” is geen historisch

maar wel een profetisch boek. Het

boek toont veeleer de moeilijkhe-

den van de prille evangelische ver-

kondiging en wil de eerste gemeen-

schappen opnieuw op het goede

spoor zetten.

Wij komen vijf maal samen op don-

derdag om 20 uur in de vergader-

zaal van het centrum (boven de

bar). Volgende samenkomst op 16

oktober 2014.

Jef Wauters, Cristianlaan 43,

3010 Kessel-Lo

016 25 58 92 - 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be



familie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel): . .

kinderstoel: ja/neen

bestelt :

mosselen, friet en aperitief ....................... x 22,00 euro = . . . . . euro

mosselen, brood en aperitief . .................. x 22,00 euro = . . . . . euro

balletjes in tomatensaus, friet, aperitief . . x 15,00 euro = . . . . . euro

kindermenu’s

mosselen, friet, frisdrank . ......................... x 9,00 euro = . . . . . euro

balletjes in tomatensaus, friet, frisdrank . . x 7,00 euro = . . . . . euro

cornetto ................................................... . x 1,00 euro = . . . . . euro

taart abrikoos .......................................... . x 2,50 euro = . . . . . euro

taart kriek . ................................................ x 2,50 euro = . . . . . euro

taart flan . .................................................. x 2,50 euro = . . . . . euro

en betaalt bij bestelling: ............................................... . . . . euro

U kan inschrijven tot en met dinsdag 14 oktober bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30

mathieu.voets@telenet.be

Caroline Gorissen-Van Audenhoven, L. Schreursvest 33

carolineva@telenet.be

Inschrijving mosselfeest

19 oktober 2014

4 FEDERATIE FRANDO

PAROCHIEAGENDA

Sint-Franciscusgemeenschap

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag

vanaf 14.00 u in het parochiecen-

trum. De activiteiten van OKRA en

Ziekenzorg worden meegedeeld

via de eigen beweging

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 09 oktober

14.00u.Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 12 oktober

09.00u.Ontbijtvoor de zieken

in de Kristoffelzaal

12.00u.Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 14 oktober

14.00u.Kaartnamiddag

op het terras

... EN VERDER DAN FRANDO

ZINGEVING & SPIRITUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt zes na-

middaglezingen aan die handelen over re-

ligie, zingeving en spiritualiteit. Na elke

lezing is er kans tot vragen/discussie met

despreker.

(Met de steun van UDLL – Universiteit

DerdeLeeftijdLeuvenvzw)

Programma:

Paus Franciscus en nieuwe kerke-

lijkeontwikkelingen

Prof.Dr. JohanVerstraeten

Donderdag 16 oktober 2014

Medischbegeleidsterven

Prof. Dr. Johan Manten – Prof. Dr. Bert

Broeckaert

Donderdag 23 oktober 2014

Spiritueelomgaanmetlijden

Prof.Dr.AnneVandenhoeck

Donderdag 30 oktober 2014

De vier evangeliën: vier spiegels

voorzinzoekers

Prof.Dr.GeertVanOyen

Donderdag 6 november 2014

Het christendom, eeuwenoud,

springlevend

Prof.Dr.MartinMoors

Donderdag 13 november 2014

Levenskunst en vliegwerk. Over in-

tergenerationele geloofscommuni-

catie

Prof.Dr.BertRoebben

Donderdag 20 november 2014

Info: Alle informatie kan je vinden

op www.namiddaglezingen.be

Locatie: Universiteitshallen KU.

Leuven - Promotiezaal – HAL 01.64

Naamsestraat 22, Leuven

Contact: Aarzel niet om contact met

ons op te nemen als u vragen hebt.

We zijn telefonisch te bereiken op

het nummer 016 32 55 85 of per mail

via up@upar.kuleuven.be

Prijs: 30 euro voor zes lezingen – 5

euro per lezing

Inschrijven: Enkel via www.namid-

daglezingen.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Schaliegas, steenkoolgas en geo-

thermie: toekomstige energiedra-

gers (in Vlaanderen) of droomfan-

tasie?

Prof. Rudy Swennen (Faculteit We-

tenschappen)

Dinsdag14oktober2014

Turkije politiek explosief. De Euro-

peseUnieverweg?

Prof. Dirk Rochus (Campus Ant-

werpen - Thomas More)

Dinsdag21oktober2014

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen:

udl@alum.kuleuven.be

Of:

Veerle.Valkenborgh@alum.kuleu-

ven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

PSYCHOLOOG - GRATIS GE-

SPREK

Donderdag 9 oktober 2014 van 13.00

u.tot14u.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14ofonthaal@seniorama.be.

Sneller dan andere leeftijdsgroe-

pen kunnen senioren wat in de

put geraken door ziekte of verlies

van hun partner of een naaste. Als

ze daarbij nog eens eenzaam zijn,

loopt het rouwproces gemakkelij-

ker uit op psychische problemen

of zelfs een depressie, met perio-

des van angst en verwarring. Een

psycholoog kan dan uitkomst bie-

den, maar voor veel senioren is die

stap te groot. Seniorama verlaagt

daarom die drempel. Een psycho-

loog van het Centrum voor gees-

telijke gezondheidszorg Vlaams-

Brabant Oost (Leuven) komt iedere

maand spreekuur houden bij Seni-

orama.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

SOCIALE VOORZIENINGEN EN

WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

ma terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

Grenzelozegeneeskunde

Klanten van de gezondheidsdienst:

een verhaal van rechten en plich-

ten.

Datum: donderdag 23 oktober 2014

om 19.00 uur

Plaats:Kessel-Lo.Prijs:5 euro

Inlichtingen:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB
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