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Het gebouw:

een gemeenschapscentrum

Het Don Bosco centrum is een

“merkwaardig gebouw”, een mul-

tifunctioneel ontwerp van archi-

tect Marc Dessauvage, in 1970 in

gebruik genomen. Het is niet als

een kerk of een parochiecentrum,

maar als een gemeenschapscentrum

gebouwd. Zo heeft het tot nu ge-

functioneerd. Een zeventig-koppi-

ge delegatie van de Italiaanse Bis-

schoppenconferentie heeft in juni

jongstleden het gebouw nog be-

zocht en zich laten informeren op

welke wijze liturgie en samenleven

vorm krijgen in zo’n multifunctio-

neelgebouw.

Het laatste decennium werd het ge-

heel vernieuwd en klaar gemaakt

voor de toekomst. De omgeving

rondom het centrum werd gesa-

neerd. Een gedeelte van het ge-

bouw, de vroegere “stille zone”,

werd vernieuwd en omgevormd tot

een moderne religieuze ruimte “a-

Het nieuwe altaar en lezenaar in het Don-Boscocentrum

demtocht”. Deze ruimte voorziet in

de liturgische behoeften van een

kleiner wordende geloofsgemeen-

schap. Ook de bar en de instuif

(een kleine feestzaal voor 50 men-

sen) werden vernieuwd. Het voor-

bije werkjaar werden de werkzaam-

heden afgerond met een opwaarde-

ring van de grote zaal, de toiletten,

de keuken en de centrale verwar-

ming.

Zo past de hernieuwde site perfect

binnen een van de types die minis-

ter Bourgeois in zijn nota voorziet.

Voor de plaatselijke Don Bosco ge-

meenschap is er een hedendaagse

religieuze ruimte, een bar en ont-

moetingslokaal, een kleine feestzaal

en een secretariaat - vergaderlokaal.

De grote ruimte met 650 zitplaat-

sen is voor de toekomst rendabel ge-

maakt zodat van hieruit opbreng-

sten zal worden gegenereerd om het

geheel tebekostigen.

Het centrum

- Is een zeer grote ruimte met 650

zitplaatsen,

die bovendien met geluidswerende

panelen in drie kan gedeeld worden

en als afzonderlijke lokalen kun-

nengebruiktworden.

- Als grote ruimte is deze ideaal voor

grote evenementen, zowel religieu-

zealsandere.

- Interessant voor grote uitvaarten,

vormsels, ...

- Is de enige plaats waar momen-

teel de scholengemeenschap De Ark

en Scouts Vlierbeek terecht kunnen

voor hun jaarlijkse evenementen.

Is zeer goed bereikbaar: op wandel-

afstand van het station, stopplaats

bussen,parking.

De Ademtocht

- Een hedendaagse religieuze ruim-

te

- Voorzien van de modernste beeld

enklankapparaten.

- Geschikt voor religieuze vierin-

gen,meditatie.

- Zeer interessant voor dopen, uit-

vaarten,huwelijken

in kleine- of familiekring tot 100

man.

De pastorale werking

Geseculariseerde mensen die een

kritische, profetische houding aan-

nemen tegenover kerk en samenle-

ving vinden een ontmoetingsplaats

in het Don Boscocentrum. Zij ne-

men de tijd om de bijbel beter te

bestuderen en laten zich bevragen

door de minste mens. Zij schrik-

ken niet terug zich maatschappelijk

te engageren. Zij staan open voor

humanisten, Marokkaanse en Afri-

kaanse gemeenschappen. Het zijn

meestal mensen die bewust voor

de Don Boscogemeenschap kiezen

omwille van de inhoud en de werk-

wijze van deze parochie. Indien

Don Bosco er niet meer zou zijn,

zouden velen onder hen zich tot

geenkerkmeerwenden.

Haar theologisch-bijbelse visie, li-

turgie en pastorale en catechetische

aanpak is zo eigen dat het niet com-

patibel is met andere gemeenschap-

pen.

Een deel van haar geschiedenis

vind je in de KADOK-studies 34

“Strijd en Inkeer” van Bart Latré

(2011)

Diaconie

De Don Bosco gemeenschap heeft

altijd al een grote betrokkenheid ge-

had op de minste mens, met een

maatschappelijke actie vanuit een

sterke maatschappelijke analyse. De

grondvesten hiertoe zijn in den be-

ginne gelegd door de eerste pas-

toor Eugeen Vanhoorenbeke die la-

ter in de sloppenwijken van Ca-

racas, Venezuela is gaan werken.

Wij hebben niet alleen met de paro-

chie maatschappelijke initiatieven

ontwikkeld, maar hebben steeds de

mensen aangespoord vanuit hun

christelijke inspiratie in hun leef-

wereld, op hun arbeidsvloer zich in

dienstvandeanderentestellen.

In de oude pastorij hebben steeds

ex-gevangenen geleefd, en nu nog.

Ondertussen is het huis in erfpacht

gegeven aan het CAW Leuven (Cen-

trumAlgemeenWelzijnswerk).

Vanuit de parochie hebben ver-

schillende initiatieven het daglicht

gezien.

Enkelevoorbeelden:

- het molenhuis in de Ardennen,

Onze religieuze ruimte "Ademtocht"

waar allerlei groepen - jeugd en vol-

wassenen - welkom zijn om vakan-

tie te nemen of op adem te komen.

- Oikonde, opvang van ex-gedeti-

neerden.

- Hejmen, begeleid wonen voor

mensenmeteenhandicap.

Djapo, een ngo die kinderen (kleu-

ter en basisonderwijs) wereldwijd

leertdenken,

isbijonsgehuisvest.

Wij hebben goede contacten met

de Marokkaanse en Afrikaanse ge-

meenschap, die vaak op ons beroep

doen.

Caracasfonds: werd in het leven ge-

roepen bij het vertrek van Eugeen

Vanhoorenbeke naar Caracas. Dit

fonds ondersteunt nog steeds het

werk in de sloppenwijken van Ca-

racas dat Eugeen daar begonnen is.

Acties ten voordele van Welzijns-

zorg, Broederlijk Delen, Vredesei-

landen,AmnestyInternational.

Lees verder op bladzijde 3
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OVERLEDENEN 1 NOVEMBER 2013-1 NOVEMBER 2014

als ik dood ga, huil maar niet,

ik ben niet echt dood, moet je weten.

dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

(Bram Vermeulen)

Dankbaar gedenkt de Sint-Franciscusgemeenschap zijn lieve
doden

Mevrouw Maria Brams-Jans
De heer Felix De Roover-Hermans
Mevrouw Agnes Merckx-Swinnen
De heer Joris-Eduard Van den Bergh-Janssens
Mevrouw Romaine De Bie-Vanderhulst
Mevrouw Philomène Dumarey-Geyssens
Mevrouw Adèle Smets-Swings
De heer Rik Poinet-Beesemans
De heer Paul Vansweevelt-Nijsen
Eerwaarde Heer Jan Dekelver
De heer Johan Verlinden
Mevrouw Françoise Haers-Appelmans
Mevrouw Yvonne Morissens
De heer Maurits Van Buggenhout-Verbiest
De heer Franz Vanoostveldt-Blanpain
Zuster Lieve Impe
De heer Frans Decuypere-Mellaerts
De heer Freddy Struyf-Vandermolen
De heer Clément Thomas-Lebrun
De heer Roger Hunin-Bogaert
Mevrouw Germaine Van Goidsenhoven-Rosseels
Mevrouw Josée Craemers-Kayenbergh
De heer Maximiliaan Debast-Maho
De heer Libert Brouwers

ik ben niet echt weg moet je weten

het is de heimwee die ik achterliet,

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten

(Bram Vermeulen)

WANDELEN MET SENIORAMA
Dagwandeling – Boutersem- Pel-

lenberg (17 km)

Woensdag 22 oktober 2014

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 43 07 en 016

25 79 68

FIETSEN MET SENIORAMA
Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 oktober 2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 44 36

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 4 en 18 november 2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 44 36

GSM - INFORMATIE EN ADVIES
Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10 u. een afspraak maken met een

gsm-leraar. Inschrijven via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be. Merk en type van GSM op-

geven.

Bijdrage: € 3 vooraf te betalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

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

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 oktober
10.00 u. Gebedsdienst met

communie.

Gebedsleider: Cécile Van Hoecke

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy

Orgel: Tom Akkermans

Zaterdag 01 november
Allerheiligen
' Gelovig samen komen om
leegte een plaats te geven'
10.00 u. Eucharistieviering

Herdenking van de overleden

parochianen

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Misdienaars: Elmo, Erik en Simon

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry van Craenem

Zondag 02 november
Allerzielen
10.00u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemenschap

Intentie: jaargetijde voor de heer

Geert Dehennin

Voor de heer Eduard Van den Bergh

en Luc

Voorganger: E.H. Modest Goossens

Assistent: Lieven

Lector: Lieven Dries

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Tom Akkermans

Ooit antwoordde een jongen op de

vraag ‘Wat zijn heiligen?’ ‘Heiligen

zijn mensen die licht doorlaten.’ Het

kind dacht aan de gebrandschilderde

glasramen in de kerk.

naar Jos Lammers SDS

SINT-ANTONIUS

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

Zaterdag 01 november
geen viering

Zondag 02 november
Allerzielen

Herdenkingsviering voor de

overledenen van het voorbije jaar

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Misdienaars: Juliette en Luna

Homilie pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 26 oktober
Dertigste zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zaterdag 1 november
Allerheiligen

10.30 u. Viering Allerheiligen –

Allerzielen

Zondag 2 november
Allerzielen

10.30 u. Gebedsdienst

VIERINGEN

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 30 oktober
14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Zondag 02 november
12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 04 november
14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

PAROCHIEAGENDA

Kruidengeneeskunde in Irak

Datum: donderdag 6 november

2014 om 10.00 uur

Plaats: Heverlee - Prijs: 6 euro

Inlichtingen:

Vormingplus Oost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24,

3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

VORMINGPLUS
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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



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

de spreker.

Medischbegeleidsterven

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

Broeckaert

Donderdag 23 oktober 2014 van 14

u.tot15.45u.

Spiritueelomgaanmetlijden

Prof. Dr. Anne Vandenbroeck

Donderdag 30 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

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Slaap en slaapstoornissen: feiten

enfabels

Prof. Bertien Buyse (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag 28 oktober 2014

DeLondensebankwereld

Prof. Dirk Rochus (Campus Ant-

werpen-ThomasMore)

Dinsdag 4 november 2014

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

LEZINGINSENIORAMA

“Werkingthuiszorgwinkel”

door Annabel Hermus, medewerker Vi-

vantia

Datum: maandag 27 oktober 2014

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

...EN VERDER DAN FRANDO

3FEDERATIE FRANDO

Vervolgvanbladzijde1

Vele van onze mensen zijn nog ac-

tief in de Wereldwinkel, bij Chris-

tenen voor het Socialisme of zingen

in het strijdkoor Kontrarie. Vroeger

was er in de parochie zelf een af-

deling van oxfam-wereldwinkel en

van christenen voor het socialisme.

Ieder jaar wordt de kerstviering in

Leuven-Hulp gevangenis door de

parochieopgeluisterd.

Chiro Don Bosco is klein en hart-

verwarmend. Bij hen zijn kinderen

die elders niet thuis komen omwil-

le van hun handicap of geaardheid

vanhartewelkom.

Mensen worden ouder en daarom

voorzien we in twee nieuwe dien-

sten:

Voorbereiding Eerste Communie

Altaar in brons - Ademtocht - van

beeldhouwer Frans Wuytack

- Een bellijst voor de viering zodat

ieder die niet langer te been is toch

blijftparticiperen.

- Een meldpunt zodat zieke en een-

zame personen regelmatig bezocht

worden.

Verkondiging

Vieringen

De zondagvoormiddag om 10.30 u

komen we samen voor de viering.

Wij kunnen beroep doen op een

aantal orgelisten en zangbegelei-

ders die de volkzang begeleiden. Na-

dien is er gelegenheid tot samen-

zijnindebar.

Ons publiek veroudert. Vandaar dat

we voor een aantal mensen voor-

zien in een ophaaldienst. Zo kun-

nen zij zo lang mogelijk deelnemen

aandegemeenschap.

Liturgie ploeg van 6 personen die

gebedsvieringen doen, komt 1x per

maand samen voor vorming - inspi-

ratie – overleg (afwisselend verant-

woordelijkvoorheleviering).

EersteCommunie

Een werkgroep werkt tweemaal met

de ouders en vier maal met de kin-

deren

vanuit een hedendaags verhaal het

themavanbrekenendelenuit.

Plechtige geloofsbelijdenis en

vormsel

In vijf zaterdagen en een weekend

in één jaar komen alle kernthema’s

uit onze joods-christelijke traditie

komen aan bod. We denken aan: het

visioen van een rechtvaardige we-

reld, aandacht voor het kwetsbare

leven, de kracht van het steeds op-

nieuw opstaan en weer verder gaan

in het leven, het vergeven en steeds

nieuwe kansen geven, de solidari-

teit van het breken en delen. Deze

thema’s worden met de ouders uit-

gewerkt en zij geven de catechese

aan hun kinderen. Dit gebeurt in

groepinhetcentrum.

Bijbelavonden

Reeds jaren geven we vorming

rondom de bijbel, ieder jaar een an-

derthemaofboek.

Wij kwamen twee jaar samen rond-

om de psalmen. We werkten ook

een jaar rond het boek Job, de tien

woorden, Jona, Esther, Lukas, Mat-

theus, Marcus, Ezechiël en dit na-

jaar “De handelingen van de apos-

telen”.

Vormingvoorgangers

Er zijn een zestal mensen die re-

gelmatig voorgaan in een gebeds-

dienst.

Wijkomenmaandelijkssamen.

Doop-huwelijk

Vroeger hadden we een sterk ge-

vormde werkgroep rondom doopca-

techese.

Daar het aantal dopen sterk is ge-

daald van een aantal permaandnaar

enkele per jaar, is deze groep ont-

bonden.

De catechese bij doop en huwelijk

(ook een beperkt aantal per jaar)

beperkt zich tot inhoudelijke ge-

sprekken bij de opbouw en uitwer-

kingvandeviering.

Meditatie in de christelijke traditie

Om de twee weken op maandag-

avond wordt in de ruimte “a-

demtocht” gemediteerd volgens de

christelijketraditie.

Komopadem

Eenmaal per jaar in het najaar ma-

ken we tijd en scheppen we ruimte

- een voormiddag - omdiep in enuit

te ademen, - een feest voor de geest

- bij wat mensen hebben bedacht

over de zin van het leven, over de

zin om te leven… en over wat ons

bezielt.

Beleidsgroep

Samen bespreken en bepalen zij het

beleid van de parochiegemeenschap

endeparochialewerken.

Ook beheren en besteden zij de

middelen en de tegoeden van de

parochiegemeenschap en de paro-

chiale werken. Zij onderhouden de

contacten met de parochiegemeen-

schappen van de federatie Frando en

overleggen en organiseren mee de

gemeenschappelijke initiatieven.

Zij organiseren begin juni de ont-

moetingsavond voor alle medewer-

kers en eind januari in samenwer-

king met vrijwilligers het Don Bo-

scofeest voor de parochiegemeen-

schap.

Zij zorgen ervoor dat de beschikba-

re ruimten en hun uitrusting, pro-

per en net ter beschikking zijn van

de parochiegemeenschap; en mits

een vastgelegde vergoeding ter be-

schikking van allen die voldoen aan

Don Bosco gemeenschapsfeest, kans tot ontmoeting

gesteldevoorwaarden.

Zij leggen de contracten vast voor

de verhuur en het onderhoud van

debeschikbare lokalen.

Zij beseffen zeer goed dat de klassie-

ke parochie niet meer bestaat. Ooit

trokken we zeer veel mensen aan

die nood hadden om hun geloof

nieuw te verstaan of om hun ge-

loofsvisie te verdiepen als funda-

ment en inspiratie voor hun maat-

schappelijk engagement. Maar deze

tijd is voorbij. Een kleine rest is ge-

bleven. Sommigen doen nog beroep

op jou voor een of ander ritueel of

sacrament.. Zich verbinden met een

gemeenschap zit er niet meer in.

De beleidsgroep heeft hier nog geen

antwoordopgevonden.

Blijft de vraag: kunnen onze bijbels

geïnspireerde eigenheid en ster-

ke maatschappelijke insteek, gevrij-

waard blijven en gestalte krijgen in

groter verband? (eigenheid vormt

nl.aantrekkingskracht)

Reacties op deze voorstelling kun-

nenverstuurdwordennaar

GilberteHavet

Grensstraat

3010Kessel-Lo

016/25.45.87

gilberte.havet@gmail.com

MEDITATIE INDECHRISTELIJKE

TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mysticus Jan van het Kruis leert

dat wij ons steeds weer hechten aan

zaken die ons genot en veiligheid

verschaffen, in plaats van ons te la-

ten openen voor God en onbaat-

zuchtige liefde naar Jezus’ beeld.

Wij klampen ons vast aan materiële

zaken of laten ze los om ons vast te

klampen aan geestelijke goederen

zoals religieuze gedachten, gevoe-

lens, voornemens. Tenslotte gaan

we ons zelfs hechten aan ons gods-

beeldenonzegodservaring!

JohannesSchietecatte

Op maandag 27 oktober 2014 komen

we weer om 20 uur samen, in de

Stille Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo, voor onze tweede medita-

tieavondvandezemaand.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

BOEKENMANDJE

In het Don Bosco centrum is een

leuke vorm van ‘delen’ begonnen.

Mensen die een deugddoend, ont-

spannend, leerrijk (…of gezegend

met een andere weldaad) boek be-

zitten en anderen de gelegenheid

gunnen ook van hun boek te ge-

nieten, vulden een boekenmandje

in de Stille Zone waar de vieringen

plaatshebben.

Daar mag je dus een boek lenen en

nalezingthuis, terugzetten.

Wie ook boeken heeft die anderen

kunnen vreugde of dienst bewij-

zen,maghetmandjeaanvullen.

Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil

weggeven deelt dat liefst mee op een

briefjeofplakkertje inhetboek.



Op zondag 26 oktober om 16 uur

worden in de abdijkerk O.LVrouw

Vlierbeek (Kessel-Lo) gregoriaanse

gezangen rond Pasen en Maria Ten-

hemelopneming gebracht rond het

thema Verrijzenis en Nieuw Leven.

Twee koren zorgen hiervoor: het

Gregoriaans Koor van Leuven o.l.v.

Peter Canniere en het Dameskoor

van Drongen o.l.v. Frans Mariman.

De opbrengst gaat als steun naar

het Restauratiefonds van de abdijsi-

teVlierbeek.

Kaarten (10 euro ) te verkrijgen van-

af oktober in Den Rozenkrans, Ab-

dij Vlierbeek 14, Kessel-Lo of 30 mi-

nuten vóór het concert aan de in-

gangvandeabdijkerk.

Info vanaf 20 oktober tussen 17 en

19 uur op tel. 016/22.97.51 (Chris

VandeWauw)."

GREGORIAANS CONCERT

Een historisch of profetisch boek?

Dit boek wordt nog steeds gelezen

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 op-

nieuwophetgoedespoorzetten.

Wij komen een derde maal samen

op donderdag 13 november 2014 om

20 uur in de vergaderzaal van het

centrum (boven de bar). Volgende

samenkomsten op 27 november en

11december2014.

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

016255892-0485063038

Jef.w@edpnet.be

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Ontmoetingsdag in het teken van

devreugdevanhetevangelie

In november vorig jaar vond in

Mechelen een feestelijke ontmoe-

tingsdag plaats voor de geloofs-

gemeenschappen uit het vicariaat

Vlaams-Brabant en Mechelen. Dat

evenement markeerde een belang-

rijk start- en zendingsmoment bij

de overgang van parochiefederaties

naar pastorale zones, een proces

waar op heel wat plaatsen in het vi-

cariaatvolopaangewerktwordt.

Zaterdag 8 november nodigen

hulpbisschop Leon Lemmens en

zijn medewerkers opnieuw ieder-

een uit die begaan is met de geloofs-

gemeenschap in het genoemde vica-

riaat.Deze dagwil inhet teken staan

van De vreugde van het Evangelie, de

eerste apostolische exhortatie – een

soort brief aan de gelovigen – van

pausFranciscus.

Uit de kelder

„De dag zal uit twee grote delen be-

staan”, vertelt Luc Devisscher, me-

decoördinator van de ontmoetings-

dag. „In de voormiddag verzamelen

we vanaf 9.30 uur in het Diocesaan

Pastoraal Centrum, in het hart van

Mechelen. Daar staan twee lezin-

gen op het programma. Senator Ste-

ven Vanackere en Benoît Standaert,

monnik van de abdij van Zevenker-

ken, zullen er elk vanuit hun eigen

achtergrond hun kijk geven op het

document van de paus en zich er-

doorlatenbevragen.”

’s Middags krijgen de deelnemers

een buffet aangeboden in Hof de

Merode. Daarna gaat het richting

Sint-Romboutskathedraal, voor het

namiddagluik. „Het programma

daar is voorlopig nog een goed be-

waard geheim, zelfs de bisschop

weet van niets”, aldus Devisscher.

„Alles wat we er momenteel over

kwijt willen, is dat het gaat over

kaarsen die weigeren uit de kel-

der tevoorschijn te komen om hun

werk te doen (afgevaardigden van

elke op te richten pastorale zone

kregen vorig jaar een speciale kaars

overhandigd, te bewaren tot bij de

effectieve oprichtingsviering van

hun zone, n.d.r.). Het belooft alles-

zins een beklijvende voorstelling

te worden. De dag sluiten we af

met een feestelijke viering en een

zending door de bisschop. De hele

dag door zal er muziek weerklinken

van het strijkorkest Violet uit Oud-

Heverlee.”

Info, programma en inschrij-

ving (uiterlijk 24 oktober): Vi-

cariaat Vlaams-Brabant en Me-

chelen, 015 29 84 53, fees-

t@vlbm.be, www.kerknet.be/-

vicariaatvbm.

HansMedart

EEN DAG VOOR BLIJE MENSEN

OOK JIJ BENT HET WAARD OM

GELUKKIG TE ZIJN

De gebeurtenissen die ons overko-

men, hebben we niet altijd in de

hand, maar wel de gedachten die

we erover vormen. Hoe ga ik om

met onverwerkt verdriet, boosheid,

schuldgevoelens, angst en stress?

Sleutelwoorden om terug gelukkig

te worden zijn loslaten en verge-

ven.

Dit is niet evident, maar met de no-

dige kennis en ruggensteun is het

welmogelijk.

Dit infomoment is geen saaie en

theoretische uiteenzetting, maar

brengt uit het leven gegrepen situ-

aties naar voren, doorspekt met een

vleugje humor. Tal van praktische

voorbeelden, tips en anekdotes uit

het dagelijkse leven van de spreek-

ster maken dat de toehoorder zelf

enthousiast het geleerde leert toe-

passen!

Iedereen welkom. Vooraf inschrij-

vennietnodig.

Leuven maandag 27 oktober 2014

om 19.30 u. Dienstencentrum Wijn-

veld,Wingerdstraat 14.

Meer info: Sofie Coene, 016 31 49 10

of www.cm.be/agenda. Organisatie:

CMLeuven-stadi.s.m.VLK

4 FEDERATIE FRANDO

ZIEKENZORG

Steeds zijn mensen elkaar zorgend nabij. Ziekenzorg.

Een telefoontje, een koffiekletske thuis, een bloemetje op de nachttafel in het ziekenhuis.

Stille zorg op de afdeling palliatieve zorg.

Voor deze mantelzorgers is waardevol weerloos.

Ieder jaar in oktober wordt deze belangloze inzet gevierd met een mooi gezongen eucharistieviering.

Nadien is het gezellig tafelen.

Alles is naar wens, zelfs het creatief verzorgd menukaartje.

Inschrijvingen

Dekerkdie ik liefheb,dat is eenkerk,

die ervan overtuigd is dat Christus de ha-

venis

enzijzelf slechtsdevuurtoren,

die lieverhoopzaaitdanangstoogst.

(JuanArias)

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop en een steun

betekenenvooranderen.

Al wat fout is gegaan mag ons niet

verlammen. Wij moeten mee het

goede en het mooie in de kerk ver-

derzetten.

Dat probeert het parochieblad mee

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&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frandois4330.)

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
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