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Inleiding

Sinds het overlijden van onze pas-

toor Paul Peeters in februari 2006 is

er geen residerend priester meer in

onze parochie. Federatiepastoor Jef

Wauters is sindsdien canoniek ver-

antwoordelijk voor onze parochie

en heeft het ons mogelijk gemaakt

om op het elan en in de geest van

PaulPeetersverdertegaan.

Pastoor Paul heeft tijdens zijn ja-

ren in de parochie veel openge-

trokken en mensen veel kansen ge-

geven. Zijn plotse overlijden leid-

de dan ook niet tot het beruch-

te ‘zwarte gat’. Zijn en ons basis-

principe kan worden samengevat

in de term ‘luisterend oor’: de ge-

lovige grondhouding in het dage-

lijks leven komt tot uiting door per-

manente openheid en toegankelijk-

heid voor persoonlijke vragen en

bekommernissen.

Deze openheid wordt vooral gerea-

liseerd in de manier van vieren en

in de diverse ontmoetingsmomen-

ten en wordt voornamelijk gekana-

liseerd in de persoon van de paro-

chieassistent, maar ook via diverse

anderemedewerkers.

Kindgerichte vieringen

Een ander kenmerk van de paro-

chie-geloofsgemeenschap is kind-

vriendelijkheid. Dit komt op aller-

lei manieren tot uiting: kindgerich-

te vieringen, kinderhoekje in de

kerk met kleurplaten, schoolbord

e.d., aandacht voor de kinderen bij

veelactiviteiten…

De dynamiek die in een parochie

leeft, is uiteraard nooit in een mo-

mentopname te vatten, maar we ho-

pen dat deze informatie toch bij-

draagt tot een vollediger beeld van

de werking van onze parochie-ge-

loofsgemeenschap.

Parochieploeg

De parochieploeg bestaat uit vier

personen en vergadert regelmatig.

Zeker zo belangrijk is de aanwezig-

heid van de ploegleden op bijna alle

vieringen, activiteiten en ontmoe-

tingsmomenten en hun betrokken-

heid bij andere pastorale activitei-

ten. Hierdoor hebben zij perma-

nent voeling met wat leeft in de ge-

loofsgemeenschap, wat toelaat dat

mee te nemen en gestalte te geven in

hetbeleidvandeparochie.

We geloven dat we met onze aan-

pak van liturgie, diaconie, verkon-

diging en gemeenschapsvorming

als parochieploeg én als parochie-

geloofsgemeenschap nu en in de

toekomst op een christelijk geïn-

spireerde en geëngageerde manier

kunnenwerken.

Liturgie

In de kerk van Sint-Antonius van

Padua is er elke zondag om 11 uur

een viering, met koor en beelden

(teksten van gebeden en liederen,

sfeerbeelden die betrekking hebben

opdeviering).

De leden van de liturgische ploeg

(bestaande uit 5 personen) bereiden

om de beurt deze vieringen voor.

De meeste vieringen worden voor-

gegaan door een priester, geassis-

teerd door iemand van de liturgi-

sche ploeg. Gemiddeld één keer per

maand is er een viering van Woord

en Communie, voorgegaan en geas-

sisteerd door leden van de liturgi-

scheploeg.

Daarnaast werken ook een aantal

lectorenmeeaantevieringen.

In alle vieringen is ook het Sint-An-

toniuskoor actief, begeleid door een

organist/pianist.

De kinderen hebben een hoekje

met Bijbels en boekjes met bijbel-

verhalen, tekenpapier en potloden,

schoolbord.

Om de twee jaar brengen de kinderen

tijdens de Kerstviering een Kerstspel

5 à 6 keer per jaar zijn er speciale

kindgerichte vieringen; de ouders

worden hiervoor uitgenodigd per

e-mail.

Om de twee jaar brengen de kin-

deren tijdens de kerstviering een

kerstspel

Momenteel zijn er 10-tal misdie-

naarsactief.

Diaconie

Het ‘luisterend oor’ wordt onder

meer geconcretiseerd door een per-

manente werking en door jaarlijks

weerkerendeprojecten.

Hieronder een niet-limitatief over-

zicht.

Ontmoetingsmogelijkheden na de

zondagsviering

Driekoningentocht

Begint met een kindgerichte Drie-

koningenviering om 11 uur, ge-

volgd door een broodmaaltijd.

Daarna trekken de kinderen zin-

gend rond in de straten van de pa-

rochie. Wat ze ophalen is bestemd

voor twee kinderprojecten, in Bra-

ziliëeninCongo.

Bij deze activiteit kunnen we altijd

rekenen op heel wat medewerking,

zowel van ouders als van kinderen.

Broederlijkdelen

Het thema wordt geaccentueerd in

de vieringen: teksten, beelden, vi-

suele voorstelling, campagnelied,

campagnefilm,2collectes

We organiseren ook diverse solida-

riteitsactiviteiten tijdens de vasten-

periode.

Welzijnszorg

Het thema wordt ook hier geaccen-

tueerdindevieringen.

Vaak wordt het thema van Wel-

zijnszorg ook visueel verwerkt in

de opbouw van de kerstaankleding

vandekerk.

ZiekenzorgCM-SamenSterk

Ziekenzorg Park-Heverlee sloot een

aantal jaren geleden aan bij Zie-

kenzorg Sint-Antonius. Onder de

nieuwe naam ‘Samen Sterk’ wor-

den de volgende activiteiten georga-

niseerd:

ziekenbezoek

2ontmoetingsfeesten

liturgischeviering

jaarlijks ontbijt op de Nationale Zie-

kendag in het parochielokaal en

voor de ‘aan huis gebonden zieken’

eenontbijtpakket thuisbezorgd

een jaarlijkse bedevaart naar Scher-

penheuvel

deelname aan de jaarlijkse VKZ-uit-

stap

2keerperweekkaartnamiddag

tweemaandelijks een infosessie of

crea-activiteit

Lees verder op bladzijde 3

Kinderen trekken zingend rond t.v.v.

kinderprojecten in Kongo en Brazilië

“LAAT DUIZEND BLOEMEN BLOEIEN….”

Actuele werking op gebied van liturgie, verkondiging, diaconie en

gemeenschapsvorming in de parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius van

Padua

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Voor de man Jezus Van Nazareth is

waardevol weerloos

Vrede en alle goeds

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 16 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Zaterdag 18 oktober

10.00 u. Helpende handen zijn wel-

kom voor de voorbereiding van het

mosselfeest

Zondag 19 oktober

08.00 u. Mosselen kuisen op het

terras

12.00 u. Mosselfeest

in onze parochiezalen

Dinsdag 21 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag vanaf

14.00 u in het parochiecentrum.

De activiteiten van OKRA, Zie-

kenzorg worden meegedeeld via

de eigen beweging

PAROCHIEAGENDA

OVERLIJDEN

De dood is niets.

Ik ben maar aan de andere kant…

Het leven is wat het altijd geweest is,

de draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten verdwij-

nen,

nu je me niet meer ziet?

Op zaterdag 4 oktober namen we in

de parochiekerk van Sint-Antonius

afscheid van mevrouw Vera Van

Eester. Vera werd geboren in Mort-

sel op 29 november 1971 en overleed

op 28 september. Voor haar vriend

Joeri Harzé laat zij een grote leegte

achter. Al het goede en het mooie uit

haar leven is een kostbaar geschenk

dat zij nalaat; een schat om uit te

putten.

Wij bieden Joeri en de familie onze

christelijke deelneming aan en ge-

denken Vera in ons gebed en in

onze vieringen.

DOOPSEL

De Sint-Franciscusgemeenschap

deelt in het geluk van de familie

Bart en An Bruylandt–Geebels, Ge-

zusters Grégoirestraat, 3010 Kes-

sel- Lo, bij het doopsel van hun

zoon Daan op 27 september 2014.

De gemeenschap wenst de ouders,

grootouders, peter en meter van

harte proficiat.

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 26 oktober

26ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Misdienaars: Dorien en Paul

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 oktober

Omhaling Missiezondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Lector: Jacques Mommens

Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 oktober

10.00 u. Gebedsdienst van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Gebedsleider: Cécile Van Hoecke

Lector: Thierry Van Craenem

Orgel: Tom Akkermans

DON BOSCO

Zondag 19 oktober

Negenentwintigste zondag door het

Kerkelijk jaar

Missiezondag

10.30 u. Viering

Zondag 26 oktober

Dertigste zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUSFEEST ZONDAG 5 OKTOBER

Deel ons verhaal: waardevol is weerloos
(c) Fotografie: Thierry Van Craenem

Wees er, wanneer mensen vermorzeld worden door oorlogen en

conflicten. Wees uw meest verloren kinderen nabij.

Diaken Bart ontvangt de schalen met de hosties van kleine Elmo

Zend ons daarheen met handen vol vrede, met woorden van leven. Samen etend genieten is waardevol

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 oktober 2014. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

60 88 30

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Boutersem-Pel-

lenberg (17 km)

Woensdag 22 oktober 2014. Voorzie

gemakkelijke kledij en stapschoe-

nen. Verzekering verplicht. Voor

meer info: 016 25 43 07 en 016 25

79 68. Seniorama vzw Activiteiten,

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven, www.seniorama.be
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Vervolg van bladzijde 1

Geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Verkondiging

Inleidendeopmerking

Er is geen school op het grondge-

bied van de parochie.

Alle realisaties op het gebied van

verkondiging berusten uitsluitend

op parochiemedewerkers.

Doop

Individuele doop in een familiale

sfeer

Doopgesprek rond de zin en de

symbolen van een doopviering.

De ouders opteren vaak voor het sa-

menstellen van een eigen doopvie-

ring.

Hiervoor wordt documentatie aan-

gereikt. Het is vaak verrassend hoe

diep- gelovig deze vieringen wor-

den uitgewerkt.

Na het doopsel worden de gezinnen uit-

genodigd voor de kindgerichte Lichtmis-

viering en diverse andere activiteiten, met

goede respons.

EersteCommunieviering

De Eerste Communicanten worden

vanaf het begin van het werkjaar

uitgenodigd voor de kindgerichte

vieringen.

Elk jaar wordt gewerkt rond een an-

der thema, waarbij een kinderver-

haal gelinkt wordt aan een Evange-

lieverhaal.

Er wordt gezocht naar eigentijdse

teksten en liederen, aangepast aan

het thema.

Bij de voorbereidingmomenten

krijgen de kinderen een opdracht

(knutselwerkje) mee naar huis. De

resultaten worden verwerkt in de

aankleding van de kerk.

Uit vele reacties achteraf blijkt dat

de vieringen zeer gewaardeerd wor-

den.

Na de Eerste Communie worden de kin-

deren uitgenodigd om misdienaar te wor-

den.

Voor het eerst rond de Tafel van de Heer

Brugmomenten

Vanaf de Eerste Communie, en tot

en met de voorbereiding op het

Vormsel, worden alle kinderen uit-

genodigd voor 5 à 6 kindgerichte

vieringen per jaar

De uitnodigingen gebeuren per-

soonlijk en/of per e-mail.

Bij de uitnodiging wordt een op-

drachtje meegegeven; zo zijn de

kinderen sterker bij de viering be-

trokken.

Plechtige geloofsbelijdenis en

Vormsel

De vormelingen worden vanaf het

begin van het werkjaar uitgenodigd

voor de kindgerichte vieringen.

Gedurende het werkjaar vin-

den tweewekelijkse catechesebij-

eenkomsten plaats, met aandacht

voor de vooropgezette catechesethe-

ma’s. Maar de kinderen worden er

ook aangezet en uitgedaagd om na

te denken over hun geloof.

Eén catechesebijeenkomst wordt

gebruikt voor een bezoek aan een

instelling of evenement waar de

vormelingen het thema ‘christelij-

ke solidariteit’ in de praktijk kun-

nen ervaren en uitgewerkt zien (Po-

verello, Damiaancentrum, ...)

Er zijn verschillende momenten

gepland voor contact met en in-

breng van de ouders:

De ouderavond is een eerste belang-

rijk moment. Enerzijds wordt in-

formatie gegeven omtrent het ver-

loop en de inhoud van het cateche-

sejaar, anderzijds wordt uitdruk-

De catechisten kiezen ieder jaar een ander

thema voor de voorbereiding op het

Vormsel

kelijk aan de ouders gevraagd om

hun motivatie voor de inschrijving

van hun kinderen onder woorden

te brengen.

Ontbijt voor alle vormelingen en

hun gezinsleden, voorafgaand aan

de Naamopgave; de ouders steken

ook daadwerkelijk een handje toe.

Kerstfeestje: daarbij is er naast een

catechesemoment ook tijd om een

geschenkje te maken voor zieken en

ouderen van de parochie. Elk jaar

verleent een aantal ouders hieraan

zijn medewerking.

De ouders helpen ook bij het klaar-

maken van de versnaperingen en

bij het opruimen.

De Kruisoplegging is een intens

moment waaraan de vormelingen,

ouders en catechisten deelnemen

en dat door de ouders zeer gewaar-

deerd wordt.

De ouders helpen bij het klaarzet-

ten van de kerk voor de viering.

De brugcatechese tot aan het Vorm-

sel gebeurt per parochie (na eerde-

re minder goede ervaringen met het

samenvoegen van de groepen vor-

melingen van de drie federatieparo-

chies).

De vormelingen ontvangen het

Vormsel tijdens de Frandovormsel-

viering in een van de federatieparo-

chies

Na de vormselviering worden de

kinderen en gezinnen uitgenodigd

om verder deel te nemen aan de vie-

ringen en de andere parochieactivi-

teiten. Ze worden eveneens geïnfor-

meerd over de dekanale en vicariale

pluswerking.

Huwelijk

Alleen wanneer een of beide part-

ners parochiebetrokken zijn, kie-

zen ze voor een huwelijk in deze

parochie.

De parochieassistent voert een

voorbereidend gesprek met de part-

ners.

De bruidsparen opteren vaak voor

het samenstellen van een eigen vie-

ring. Hiervoor wordt hen het ge-

wenste materiaal aangereikt.

De vieringen geven vaak blijk van

een diepgelovige grondhouding.

De meeste bruidsparen blijven bij

de parochie betrokken.

Uitvaart

De parochieassistent, in samenwer-

king met de leden van de liturgi-

sche ploeg, voert een gesprek met de

nabestaanden. Hierbij wordt voor-

al geluisterd naar wat de overledene

voor hen betekend heeft.

De lezingen voor de viering wor-

den zo uitgekozen dat ze als het

ware ‘op het leven van de overlede-

ne gelegd kunnen worden’.

Er is ruimte voor eigen getuigenis-

sen en dankwoorden of om zelf tek-

sten te lezen.

Voor de muziek wordt een compo-

sitie gemaakt van verschillende in-

strumentale en gezongen stukken.

Daarbij is inbreng van de familie

mogelijk. De technische ondersteu-

ning wordt verzorgd door een paro-

chiemedewerker.

De uitvaart wordt voorgegaan door

de parochieassistent en een lid van

de liturgische ploeg.

Gemeenschapsvorming

Inleidendeopmerking

Gemeenschapsvorming is een

christelijke en pastorale opdracht

die verdergaat dan liturgie, diaco-

nie en verkondiging en er integraal

mee verbonden is.

Gemeenschapsvorming neemt in

onze parochie dan ook een belang-

rijke plaats in. Hierbij een niet-li-

mitatief overzicht van dergelijke ac-

tiviteiten.

Wekelijkse ontmoetingsmomenten

Kaartnamiddagen

Vrijdagavond na de koorrepetitie

Zondag na de viering

Parochiefeesten

Jaarlijks worden er minimaal vier

feesten georganiseerd voor alle be-

langstellenden, zoals het Nieuw-

jaarsontmoetingsmoment, de the-

mazondag (Italië, Griekenland, …),

de barbecue bij het afsluiten van het

werkjaar en het mosselfeest.

Daarnaast zijn er ook specifieke ac-

tiviteiten zoals een jaarlijks feest

voor alle medewerkers en een voor

het koor.

Zowel de voorbereidingsdag als het

Jaarlijks ontbijt op de Nationale Ziekendag

feest zelf is gemeenschapsvormend:

samen koken, de tafels dekken, de

zaal aankleden, afruimen, afwas-

sen,… Voor dergelijke activiteiten

kunnen we telkens een beroep doen

op zo’n 25 medewerkers.

Andereparochieactiviteiten

Een uniek moment in het jaar is

het herfstweekend. Dit jaar wordt

het voor de 27ste keer georganiseer-

d, en er nemen zo’n 80-tal mensen

aan deel, van jong tot oud.

Infrastructuur

Voor vernieuwing en onderhoud

van de infrastructuur kunnen we

beschikken over een ploeg van een

tiental mensen die bereid zijn om

zich daarvoor in te zetten.

Slotbeschouwing

Dit is een foto van een levende ge-

meenschap, gedragen door veel ge-

lovigen en bediend door heel wat

medewerkers. Daar zijn wij fier op,

alhoewel we niet volmaakt zijn en

veel dingen anders en beter zou-

den kunnen. Daarom willen we ook

graag leren van anderen, met onze

eigenheid te verliezen. En we wil-

len anderen graag helpen met onze

ervaringen. Wat totaal niet nodig is

in deze gelovige context, is concur-

rentie….

“Laat duizend bloemen bloeien….”

De parochieploeg van Sint-Antoni-

usvanPadua

Leuven, najaar 2014

Feesten in de geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Zowel de voorbereiding als het feest zelf is gemeenschapsvormend: samen koken, tafels dekken, de zaal aankleden,

afruimen, afwassen… Telkens kunnen we beroep doen op zo’n 25 medewerkers.

Een beeld van één van de vele feesten en ontmoetingsmomenten



Een historisch of profetisch boek?

Dit boek wordt nog steeds gele-

zen als een geschiedschrijving van

de jonge kerk. Vandaag durven wij

deze lezing in vraag stellen. Het

boek “De handelingen van de apos-

telen” is geen historisch maar wel

een profetisch boek. Het boek toont

veeleer de moeilijkheden van de

prille evangelische verkondiging

en wil de eerste gemeenschappen

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). Tweede samenkomst op 16 ok-

tober2014.

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

016255892-0485063038

Jef.w@edpnet.be

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Steek jij Monik Massi en Teejo Des-

teeghe een handje toe bij het opfleu-

ren van de vieringen in het Don

Bosco centrum met een bloempje

op het altaar? Er wordt niet ver-

wacht dat je elke week inspringt,

zelfs voor enkele malen per jaar zijn

ze je dankbaar. En je inbreng hoeft

geen kunstwerk te zijn. Het mag

eenvoudigzijn.

JekanTeejoverwittigen.

Teejo Desteghe, Koetsweg 60, Kes-

sel-Lo

Tel.016259426

EEN BLOEMPJE OP HET ALTAAR

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Op maandag 27 oktober 2014 is

onze tweede meditatieavond van

deze maand, om 20 uur, in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Met KWB op de fiets op ontdekking

Opzondag19oktober2014

Afstand:+/-30km

Vertrek:KerkBlauwput14uur

Met deze fietslus combineren we

een stukje van de Horst- en een

stukjevandeWerchterroute.

We fietsen door een zeer waterrijk

stukje Hageland, en passeren de

Schipperskapel van Hanewijk, de

mooie Kraneveldshoeve, de molen

van Doren, de Ter Heidetoren en

hetWijgmaalbroek.

We volgen een vrij vlakke route, die

absoluut geen problemen oplevert

voor wat zwaardere fietsen of voor

dunnebandjes.

Opgelet:

Bij slecht weer wordt de tocht afge-

last. Daarom vragen we om je ten

laatste op zaterdag 18 oktober (telefo-

nisch) aan te melden bij André Ge-

lin (016 25 23 89), zodat we, je

indien nodig, zondagvoormiddag

nog kunnen verwittigen bij afge-

lasting.

HAGELAND TUSSEN HORST EN WERCHTER

Di 21/10/2013: 'Vlamingen en Walen'

Hoe we verschillen en toch weer niet –

doorFrédéricDeborsu

Al wat je wil weten over de ver-

schillen tussen Vlamingen en Wa-

len. Waarom moeten de Vlamin-

gen transfers naar Wallonië beta-

len? Waarom was Wallonië zo rijk

tijdens de 19de eeuw?Wat zal de toe-

komst brengen? Splitsing van het

land? Waarom spreken de Walen zo

slecht Nederlands? Waarom stem-

men ze voor de PS? Wat vinden ze

aandieElio?

Frédéric Deborsu, Belgisch journa-

list en schrijver, geeft in een gees-

tige voordracht antwoord op deze

vragen. Het wordt een boeiende na-

middag vol verrassende inzichten

over Wallonië… en Vlaanderen: hoe

we verschillen en toch weer niet.

Van14tot17uur

Plaats:Nieuwelokatie!

OC St.-Kwinten, Korenbloemstraat

12,3210Linden

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

Deelnameprijs

Je kunt kiezen voor een abonne-

ment, geldig op de verschillende lo-

caties.

Een abonnement voor 6 voordrach-

ten:

-20eurovoorOKRA-leden

-30eurovoorniet-leden

Eenlossevoordrachtbijwonen:

-5eurovoorOKRA-leden

-.7eurovoorniet-leden

OKRA VOORDRACHTEN
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* Boekententoonstelling: ‘Vers ge-

perst’

Opzaterdag 18 en zondag 19 oktober

van14tot17uur

In het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat6,Kessel-Lo

Alle boeken uit de cultuurgids kan

jedoorbladeren.

Wie zijn keuzeformulier binnen-

brengt op ons openingsweekend,

krijgtnogeenboekerbovenop.

Een unieke kans om onze bestuurs-

leden te ontmoeten en een gezellig

samenzijn met een babbel en een

glaasje.

*Boekbespreking

Op zaterdag 18 oktober om 16 uur

wordt er een boekbespreking gege-

venover“Ikkomvanver”

Het boek brengt positieve, sterke

verhalen van vierenveertig vrou-

wen met verschillende roots. Tel-

kens anders maar toch weer gelijk.

De nadruk ligt op verscheidenheid

met als rode draad de kracht, de

sterkte, het talent van deze vrou-

wen.

* Tentoonstelling van plaatselijke

kunstenaars

Om naast de vele activiteiten een

extra kleur (letterlijk en figuur-

lijk) aan het culturele weekend toe

te voegen, hebben wij een ten-

toonstelling met kunstwerken van

de hand van Davidsfondsleden en

eventuelesympathisanten.

Ze laten zien hoe ze met kunst,

intelligentie en verborgen talenten

gekleurde vlekken in zon, in bloe-

men, in landschappen … kunnen

omtoveren, of creatief klei, aarde,

stenen … tot een prachtig kunst-

werkkunnenboetseren.

* Theatervoorstelling: ‘Wat een

zootje’

Op zaterdag 18 oktober 2014 om 14

uur.

Door Spoor 6 – voor heel de familie

–Duur:60minuten

Inkom: 5 euro – verrassing na af-

loopinbegrepen.

De dierentuindirecteur pakt zijn

koffers voor een safari in Afrika, op

zoek naar nieuwe dieren voor zijn

zoo. Maar hij heeft net de nachtwa-

ker aan de deur gezet. Wie gaat nu

de leeuwen op tijd naar bed sturen?

Wie geeft de giraffen hun hoestsi-

roop? Wie poetst de tanden van de

krokodil?

Waar?DonBoscocentrum

Ingang: Ortolanenstraat 6, 3010

Kessel-Lo

Iedereen welkom, geen reservatie

Organisatie Davidsfonds Don Bo-

scoenBlauwputKessel-Lo

Met steun van Belfius Bank en Ver-

zekeringen – Koning Albertlaan 1

DAVIDSFONDS DON BOSCO

Inschrijvingen

Samen kunnen we veel betekenen

en een steun zijn voor medemen-

sen. Al wat fout is gegaan mag ons

niet verlammen. Het goede en het

mooie dat we kunnen meemaken in

de kerk moet worden verder gezet.

Het parochieblad probeert dat goede

testimuleren.

Sluit jeweerbijonsaan?

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij. Je be-

grijpt wel dat tijdig overschrijven

zijn werk veraangenaamt en ver-

licht!

Om geen enkel nummer te missen

schrijf je best over voor 1 december

2014.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk en Le-

ven. (Het nummer van onze federa-

tieFrandois4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

PAROCHIEBLAD 2015

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.

Paus Franciscus en nieuwe kerke-

lijkeontwikkelingen

Prof.Dr. JohanVerstraeten

Donderdag 16 oktober 2014 van 14 u.

tot15.45u.

Medischbegeleidsterven

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

Broeckaert

Donderdag 23 oktober 2014 van 14

u.tot15.45u.

Info: Alle informatie kan je vinden

opwww.namiddaglezingen.be

of telefonisch krijgen op 016 32 55

85 of per mail via up@upar.kuleu-

ven.be

Locatie: Universiteitshallen KU.

Leuven - Promotiezaal – HAL 01.64

Naamsestraat22,Leuven

Prijs: 30 euro voor 6 lezingen, 5

europerlezing.

Inschrijven: Enkel via www.namid-

daglezingen.be

FEESTCONCERT

Davidsfonds Kessel-Lo – Blauwput

Op zaterdag, 18 oktober 2014 om 20

u. in Zaal De Kring, Jozef Pierre-

straat60,3010Kessel-Lo

Zjef Vanuytsel en de 5-koppige band

Hij brengt een festivalprogramma

met zijn 5 trouwe kompanen die

hem al sinds het begin van deze

eeuw begeleiden. Geniet van zijn

liedjes van vroeger, van zijn laat-

ste cd maar ook van enkele splin-

ternieuwe songs die hij deze zomer

heeftvoorgesteld.

Zjef wordt begeleid door: Jan Hul-

sens (bas), Jan Cuyvers (drums),

Alain Van Zeveren (piano en key-

boards), Rik Aerts (gitaren), Frank

Tomme(accordeonensaxen)

Voorprogramma: Country Cow

Tsjoe

Toegang is 17euro.

Hoe je tickets kan bestellen, zie

je op de ticketspagina http://www.-

blauwputinconcert.be/tickets.html

Of haal je kaarten bij Kapper Rudi,

Kerkstraat62teKessel-Lo

Oftelefonisch0472/628880

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Turkije politiek explosief. De Euro-

peseUnieverweg?

Prof. Dirk Rochus (Campus Ant-

werpen-ThomasMore)

Dinsdag21oktober2014

Slaap en slaapstoornissen: feiten

enfabels

Prof. Bertien Buyse (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag28oktober2014

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

...EN VERDER DAN FRANDO
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