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Groot, kleiner, klein en weer groter

Het grondgebied van de gemeente

Kessel-Lo behoorde vanaf 1252 tot

de Sint Michielsparochie in Leu-

ven. Aan het einde van de zestien-

de eeuw werden er op die immense

parochie 320 huizen geteld en 1.215

inwoners. In 1829 kreeg de gemeen-

te een eigen parochie, met centrum

in de abdij van Vlierbeek. Overal

in België leidde de bevolkingstoe-

name tot het oprichten van nieu-

we kleinere parochies. Dat was in

1877 het geval voor Blauwput, in

1900 voor Boven-Lo, hier voor on-

geveer 1.000 inwoners. In 1960 werd

een deel van de parochie afgesplitst

voor de vorming van de nieuwe pa-

rochie van Don Bosco. Op de grens

van de gemeente Pellenberg (Lan-

ge-Lostraat – Zavelstraat) werd in

1889 nog een noodkapel opgericht

voor de gelovigen op de uithoek

van twee of drie parochies. De toena-

me van de bevolking betekende eeu-

wen lang ook toename van het aan-

tal gelovigen. Omdat dit nu anders

is wordt een omgekeerde beweging

ingezet. De bevolking neemt nog

steeds toe maar het aantal kerkgan-

gers vermindert. Parochiewerking

en pastoraal moeten noodzakelijk

terug naar grotere samenwerkings-

verbanden. In het verslag van de

socio-geografische studie van vorig

jaar werd de wat excentrische lig-

ging van de parochie aangehaald als

een factor die pleit voor het behoud

vandekerkvoordeeredienst.

Aandeoorsprong:eengeschenk

De oprichting van steeds meer

nieuwe parochies in de tweede helft

van de 19e eeuw betekende voor

de kerk een enorme financiële in-

spanning. Op vele plaatsen was dit

enkel mogelijk door mecenaat van

vermogende schenkers. Zo ook op

de Boven-Lo. De gezusters Helène

en Iris Grégoire lieten volledig met

eigen middelen in 1899-1900 een

mooie neogotische kerk bouwen

met schitterende glasramen. Het is

één van de weinige kerken in Vlaan-

deren waar zoveel heilige vrouwen

afgebeeld zijn. Naast de kerk werd

de pastorie gebouwd. Kerk en pasto-

rie werden geschonken aan de kerk-

fabriek. In 1901 volgden een klooster

en meisjesschool met parochiezaal,

in 1913 een jongensschool. Deze en

latere schenkingen maken nu nog

het centrum uit van het parochi-

ale en het gemeenschapsleven op

de Boven-Lo. De erfgenamen van

de stichteressen, de familie Quarré,

bleven tot het eind van de vorige

eeuw betrokken bij de werking van

de parochie en de werking van de

scholen, niet in het minst ook fi-

nancieel. Zij brachten aan het eind

van de jaren zestig het eigendoms-

recht van de scholen en de feest-

zaal onder in een familiaal beheer-

de vzw, die ze daarna hebben over-

gedragen aan bewoners van de paro-

chie, nu Quarré Foundation Boven-Lo
genoemd.

Dit alles brengt mee dat het besef

van de oorsprong en van een ze-

kere verantwoordelijkheid voor het

koesteren van een geschenk leven-

digblijft indeparochie.

Eengelovigegemeenschap

Het hart van het parochiale leven

ligt in de liturgische vieringen. We

hebben hier nog het voorrecht te

kunnen rekenen op de aanwezig-

heid van pastoor Rony Timmer-

mans en op de actieve inzet van ere-

pastoor Ludo Hendrickx. De vierin-

gen worden voorbereid door een li-

turgische werkgroep. Eén maal per

maand wordt de homilie verzorgd

door leken. De diensten worden

op zondag ondersteund door het

zangkoor. Een ploegje ‘versiering

van de kerk’ zorgt permanent voor

een fraaie opschik en verse bloem-

stukken.

Op zondag is er een eucharistie-

viering om 8.00 uur en om 10.00

uur. Met de hulp van de paters van

Scheut wordt ook op zaterdagavond

om 18.15 uur nog eucharistie ge-

vierd in de gerestaureerde kapel van

deZavelstraat.Hetblijktdathet aan-

bod op zondag vroeg, als enige in

de regio ook door een aantal gelovi-

gen van buiten de parochie gewaar-

deerd wordt. In de week wordt op

maandagavond en donderdagmor-

gen eucharistie gevierd in de week-

kapel. Maandelijks is er ook een be-

zinningsmoment van een half uur:

‘HetuurtjevandeKleinePrins’.

De uitvaarten zijn in principe nog

altijd met eucharistieviering, on-

dersteund door een toegewijd be-

grafeniskoor.

De voorbereiding voor de Eerste

Communie gebeurt grotendeels in

samenwerking met de school van de

Boven-Lo.

Catechese voor het Vormsel gebeurt

in catechesegezinnen, onder bege-

leiding van de catecheseploeg in sa-

menwerkingmetBlauwput.

Huwelijken zijn er hooguit enke-

le per jaar, voor doopsels komen

ook regelmatig gezinnen van bui-

ten de parochie langs. Heel de ca-

techese voor de sacramenten wordt

gedragendoorleken.

In voorbereiding van Kerstmis en

Pasen zorgt ‘me-Lo-die’ voor een

passend muzikaal gebeuren. De

kerk trekt overigens in de laatste ja-

ren nog andere muzikale initiatie-

venaan.

Bekommernis om elkaar en dienst

aandewereld

Met de oprichting van parochie en

scholen beoogden de stichteressen

destijds de religieuze en maatschap-

pelijke ontvoogding van een gro-

tendeels verarmde bevolking. De si-

tuatie is gelukkig ten goede gekeerd.

Toch blijft de oude en altijd nieu-

we evangelische inspiratie door-

werken. Een discrete werkgroep

biedt in een aantal gevallen recht-

streeks materiële steun aan bewo-

ners van de parochie in nood.Een

actief netwerk van ziekenzorg pro-

beert vereenzaming en ontmoedi-

ging van zieken te voorkomen door

ze via huisbezoek en enkele bijzon-

dere activiteiten in het sociale leven

betrokkentehouden.
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GROOT, KLEINER, KLEIN EN WEER GROTER

De Parochie van de Heilige Familie op Boven-Lo
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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)

OVERLEDENEN van de Sint-
Franciscusgemeenschap
1 november 2013 - 1 november 2014

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

DANKBAAR GEDENKEN WIJ ONZE LIEVE

DODEN

De Sint- Franciscusgemeenschap deelt in het verdriet van de familie

Brouwers-Huysmans bij het overlijden van de heer Libert Brouwers,

Pimberg, 3360 Korbeek-Lo, lieve echtgenoot van mevrouw Roos

Huysmans, op 10 oktober (75 jaar)

De gemeenschap zal hem gedenken in de gedachtenisviering op

01 november.

OVERLIJDEN

Ontmoetingsdag in het teken van

de vreugde van het evangelie

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-

cariaat volop aan gewerkt wordt.

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 dag wil in het teken staan

van De vreugde van het Evangelie, de

eerste apostolische exhortatie – een

soort brief aan de gelovigen – van

paus Franciscus.

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-

door laten bevragen.”

’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

Sint-Franciscusgemeenschap

Zaterdag 01 november
Allerheiligen
' Gelovig samen komen om
leegte een plaats te geven'

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint –Franciscusgemeenschap

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 en voor de heer

Eduard Van den Bergh en Luc

Voorganger: E.H. Modest Goossens

Lector: Lieven Dries

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Tom Akkermans

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 09 november

10.00 u. Gebedsviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie: voor de heer Guillaume

Struyf en mevrouw Gerarda

Boogaerts

Gebedsleider: Thierry Van Craenem

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 1 november
geen viering

Zondag 02 november
Allerzielen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overledenen van het

voorbije jaar

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Misdienaars: Juliette en Luna

Homilie pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 09 november
24ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Albert Parijs

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent/lector: Hilde Pex

Homilie: pater Walter Verhelst

DON BOSCO

Zaterdag 1 november
Allerheiligen

10.30 u. Viering Allerheiligen –

Allerzielen

Wij herdenken, samen met hun

familie, onze dierbare overledenen

Zondag 2 november
Allerzielen

10.30 u. Gebedsdienst

Zondag 9 november
Tweeëndertigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

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

BOEKENMANDJE

We gaan in het Don Bosco centrum

verder met een leuke vorm van ‘de-

len’.

Mensen die een deugddoend, ont-

spannend, leerrijk … boek bezitten

en anderen de gelegenheid gunnen

ook van hun boek te genieten, kun-

nen het boekenmandje bijvullen.

Het staat in de Stille Zone waar de

vieringen plaats hebben.

Je mag daar dus een boek lenen en

na lezing thuis, terugzetten.

Er zijn ook enkele boeken die je niet

hoeft terug te brengen. Op die boe-

ken hangt een plakkertje of briefje

om je dat mee te delen.
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In het licht van de Paaskaars, symbool van de verrezen Heer,

liggen de kruisjes van diegenen die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn.

Met schroom en dankbaarheid noemen wij de namen van onze lieve doden.

Wij geloven dat God hen heeft opgenomen in zijn liefde

en hen thans een geluk schenkt, rijker dan de mooiste droom op aarde.

Mevrouw Mathilde Clits, weduwe van de heer Louis Van Nieuwenhuysen

Mevrouw Maria Cockx

Mevrouw Tinneke Van Horenbeek, weduwe van de heer Julien Storckel

Mevrouw Paula Van Vaerenbergh, echtgenote van de heer Hubert Vijfeyken

De heer Julien Geeraerts, weduwnaar Germaine Lenaerts

De heer Marcel Vanderborght

De heer Georges Nijs, weduwnaar van mevrouw Denise Hendrickx

Mevrouw Esther Vervoort, weduwe van de heer Karel Goovaerts

Mevrouw Victorine Mourissens, echtgenote van de heer José Van der Bruggen

Mevrouw Lili Vanden Abeele, echtgenote van de heer Léon Van Haesendonck

Mevrouw Ida Langendries, echtgenote van de heer Hein Nackaerts

De heer Théophile Goeseels

Mevrouw Maaike Peeters, weduwe van de heer Maurice Vanwelden

Mevrouw Adele Ruelens, echtgenote van de heer Augustin Symons

De heer Albert Thomas, echtgenoot van mevrouw Vanderborght

Mevrouw Germaine Homblé, weduwe van de heer Albert Swinnen

De heer Hein Nackaerts, weduwnaar van mevrouw Ida Langendries

Mevrouw Vera Van Eester, partner van Joeri Harzé

Mensen waren zij, schepping naar Gods beeld.

In ons midden blijven zij onvervangbaar.

Hen te moeten missen valt ons zwaar.

In onze liefde leven zij verder.

In onze hoop wonen zij bij U, God,

veilig en beschut.

Na de meditatie

Wanneer we pogen te verstaan wat we ge-

loven, dan lukt dat nooit helemaal. Maar

het feit dat we op onze grenzen stoten – en

dat we het ook beseffen – is op zich al een

merkwaardig resultaat. We zijn ervoor ge-

maakt om tot de grens te gaan van wat we

intellectueel kunnen begrijpen: dat is na-

melijk net het punt waarop het contem-

platieve bewustzijn tot leven komt. Het

mystieke werk “De wolk van niet-weten”

stelt: “God kunnen we nooit met ons den-

ken kennen, alleen door lief te hebben.”

En Augustinus zegt het nog beknopter:

“Als je het begrijpt, is het God niet.”

Uit “Ontwaken en zien” – Laurence

Freeman

In november gaan de meditatie-

avonden door op maandag 14 en

maandag 28. We komen om 20.00

uur samen in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat6,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

Don Boscocentrum “Ademtocht”

3FEDERATIE FRANDO

Boven-Lo - Vervolg van bladzijde 1

De maandelijkse namiddagbijeen-

komsten van ZieBoLo en de jaar-

lijkse uitstap zijn daar voorbeelden

van.

Aansluitend bij de landelijke ini-

tiatieven worden jaarlijks, aange-

stuurd door de Werkgroep Dienst

aan de wereld + Welzijnsschakel,

ook de campagnes van Missio, Wel-

zijnszorg en Broederlijk Delen in

de parochiewerking geïntegreerd.

Bij die gelegenheden - maar niet

alleen dan - treden de Paters van

Scheut en de Zusters van de Jacht,

van wie de kloosters op de paro-

chie gelegen zijn, op als gastheren

en gastvrouwen. Ook dat helpt om

onze blik op de wereld gericht te

houden en op de wereldwijde ver-

antwoordelijkheid van wie zich ge-

lovignoemt.

Jeugdenscholen

Zoals overal zijn de vroegere jon-

gens- en meisjesschool sinds lang

gefuseerd. De toename van de be-

volking op de Boven-Lo en de at-

tractieve ligging brengen mee dat de

school sinds jaren in een expansie-

ve beweging zit. Deze zomer wer-

den nog in snelbouw twee nieuwe

klassen bijgebouwd. Dit jaar telde

de kleuterschool 89 leerlingen, de

lagereschool175.

De basisschool Boven-Lo heeft ook

een vestigingsplaats in de Ortola-

nenstraat (Don Bosco) en is onder-

deel van de vzw ‘Katholiek onder-

wijsKessel-Lo’.

In het centrum van de parochie ligt

ook de organisatie voor bijzonde-

re jeugdzorg Monte Rosa. De aan-

wezigheid van een basisschool, de

turnkring en een bloeiende jeugd-

beweging bieden bijzondere gele-

genheden voor de integratie van de

kinderen en jongeren in het sociale

leven van Boven-Lo en daarbuiten.

In het centrum van de parochie is

verder een zeer actieve Scoutsgroep

gevestigd die een attractiepool is

voor jongeren uit de ruime omge-

ving. Het aantal aangesloten leden

varieert van 250 tot 270. In het najaar

starten zij de bouw van nieuwe lo-

kalen, aangepast aan de noden van

deze dynamische jongerengroep.

Structuren

Inhoudelijk wordt de pastorale wer-

king aangestuurd door een offi-

cieel aangestelde parochieploeg in

samenwerking met pastoor Rony

Timmermans. Voor de materiële

voorzieningen en het onderhoud

van kerk en pastorie - door de pro-

vincie erkend als waardevol cultu-

reel erfgoed - staat de kerkfabriek in.

Het eigenaarsbeheer van de scho-

len, met daarin de feestlokalen, en

van de gronden van het speelplein

en het terrein voor de scouts(loka-

len) is in handen van de vzw Quar-

réFoundationBoven-Lo.

Verenigingsleven

De parochiale infrastructuur is ook

de draaischijf voor een bloeiend

verenigingsleven: ‘Femma’ met een

uitgebreide waaier aan activitei-

ten, turnkring ‘Excelsior’ die zich

vooral maar niet uitsluitend tot

jongeren richt, een dynamische

Toneelkring ‘Vrienden van de Lo’,

die recent in samenwerking met de

kerkfabriek voor een bijzonder ge-

slaagde evocatie van de augustusda-

gen 1914 op Boven-Lo zorgde, een

kookclub voor mannen ‘Boloko’,

een fietsclub ‘Bolofi’ en een fanfare

‘EendrachtvandeLo’….

Jaarlijks wordt de activiteitenkalen-

der van Boven-Lo verdeeld bij alle

inwoners.

Meer over de geschiedenis van de

parochie, de parochiale werking en

het verenigingsleven op de Boven-

Lo is te vinden bij J. HOORNAERT

(red.), Geschiedenis van de Lo. Lo 100:

Met buren verbonden, uitgegeven in

het jaar 2000 naar aanleiding van

het honderdjarig bestaan van de

parochie (te verkrijgen op het pa-

rochiesecretariaat). Uit die herden-

king is ook een feestcomité ge-

groeid, met doorwerking in de ver-

schillende wijken. Een meer ge-

schikte benaming voor dit blijven-

de initiatief was er niet te bedenken:

“L’eaubruist”.

‘L’eau bruist’ is spontaan gegroeid

als een netwerk van buurtcomités

en actiegroepen om de tradities van

de buurtgemeenschap verder te zet-

ten en samen te vieren. Uit boven-

staand overzicht blijkt dus dat ‘de

Boven-Lo’ een ruime waaier van

organisaties (school, Monte Rosa,

jeugdbeweging, turnkring, toneel-

kring…) en actiegroepen (feesten,

koken, fietsen, wandelen,…) kent,

die alle bewoners, ook niet-actieve

kerkgangers, aanspreekt om op el-

kaar betrokken te zijn en te blijven.

De parochie kan hier echt ‘het gist

in de deeg’ zijn, omhetmet de evan-

gelist te zeggen, om een blijvende

bron van inspiratie en verdieping te

zijn. Velen zijn op zoek naar zin-

geving en levensverdieping en zoe-

ken daartoe een nieuwe taal en nieu-

wewerkvormen.

Daar willen we, geholpen door

de ervaring van de andere paro-

chies in onze parochiale zone,

de volgende tijd aan werken.

SINT-ANTONIUS

ALLERZIELEN 2014

HANDELINGEN

VAN DE APOSTELEN

Een woord dat richting geeft aan de

gemeenschap

Het boek Handelingen van de apos-

telen wordt nog steeds gelezen als

een geschiedschrijving van de jon-

ge kerk. Vandaag durven wij deze

lezing in vraag stellen. Het boek

“De handelingen van de apostelen”

is geen historisch maar wel een pro-

fetisch boek. Het boek toont veel-

eer de moeilijkheden van de prille

evangelische verkondiging en wil

de eerste gemeenschappen opnieuw

ophetgoedespoorzetten.

Wij komen nog drie maal samen:

donderdag 13 november, 27 novem-

beren11december2014.

Telkens om 20 uur in de vergader-

zaal van het centrum (boven de bar).

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

016255892-0485063038

Jef.w@edpnet.be



Bestemuziekliefhebber,

Bij de start van een feestelijke einde-

jaarsperiode verwelkomen we u graag op

een stemmig kerstconcert met muziek van

Marc-AntoineCharpentier.

We zetten inmet eenheel aparte versie van

Charpentiers "Messe de minuit pour

Noël" (H9). Hij liet zich voor deze com-

positie inspireren door een aantal oude

Franse kerstchansons. De oorspronkelij-

ke liederen verweven wij naadloos met

deze “nachtmis”, zodat u ze in onze uit-

voering kan horen op de plaats waar ze

"thuishoren".

In een tweede deel hoort u de integrale uit-

voering van het motet "In nativitatem

Domini Canticum" (H416), eveneens

van Charpentier. Wij bezingen de geboor-

te van de kleine Jezus in eenmuzikaal bij-

zonder sfeervolopzet.

Uitvoerderszijn:

Het Vocaal Ensemble OrSeCante uit Leu-

ven

HetBhag-EnsembleuitHalle

Elke Janssens, Bart Uvyn, Adriaan De

Koster en Willem Ceuleers zijn onze soli

WouterDekoninckaanhetorgel

ArnoutMalflietalsartistiek leider.

Uitvoeringen:

- zaterdag 22 november om 20 uur

in de Sint-Vincentiuskerk te Bui-

zingen

- zaterdag 29 november om 20u30

in de abdijkerk Vlierbeek te

Kessel-Lo

- zondag 30 november om 15u in de

abdijkerkVlierbeekteKessel-Lo

OrSeCante viert dit jaar ook feest want

we bestaan dit najaar 25 jaar! Na afloop

van de concerten in Vlierbeek nodigen we

u daarom uit op een drink, in de "Oude

feestzaal"vandeAbdijschool.

Inkomkaarten kosten 14 € (vvk)/16 €

(kassa) en kan u reserveren vanaf maan-

dag 13/10 via onze website www.orsecan-

te.be.

Voor het concert in Buizingen kan u ook

telefonischreserveren:023566061

Graagtotdan!

OrSeCante -www.orsecante.be

HetBhag-Ensemble -www.bhag.be

4 FEDERATIE FRANDO

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)

WAT ONS VERBINDT

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.

Spiritueelomgaanmetlijden

Prof.Dr.AnneVandenbroeck

Donderdag 30 oktober 2014 van 14

u.tot15.45u.

De vier evangeliën: vier spiegels

voorzinzoekers

Prof.Dr.GeertVanOyen

Donderdag6november2014

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 LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

DeLondensebankwereld

Prof. Dirk Rochus (Campus Ant-

werpen-ThomasMore)

Dinsdag4november2014

Kankertherapieën nu en in de toe-

komst: op weg naar een behande-

lingopmaat

Prof. Frédéric Amant (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag18november2014

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

VREEMDE VERMOEIDHEID

Vermoeidheid is een reëel, maar

vaak miskend probleem bij kanker.

Meer zelfs, voor de meeste kanker-

patiënten is moe zijn, zeker tijdens

of na een chemo- of radiotherapie,

klachtnummeréén.

In deze voordracht zullen voorna-

melijk praktische tips aan bod ko-

men:

Wat kan de patiënt én de familie

doen om de vermoeidheid zo goed

mogelijk intedijken?

Welke relaxatie-oefeningen zijn er

aanteraden?

Wat zijn de overige mogelijkhe-

den?

Iedereen is welkom. Vooraf in-

schrijvenisnietnodig.

Heverlee

Donderdag 6 november 2014 om

19.30u.

Service-residentieMolenhof

Burgemeester Stan. Derijcklaan 3

Meer info: Sofie Coene, 016 31 49 10

ofwww.cm.be/agenda

Organisatie:CMHeverlee

LEZING IN SENIORAMA

“Wat zeggen Vlamingen en niet-

Vlamingen over samenleven hier”

door Norbert Van Beselaere, prof. em. Psy-

chologische en Pedagogische Wetenschap-

pen

Datum: maandag 3 november 2014

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen-vlakkerit

(40kmof25km)

Dinsdag4en18november2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

SENIORENINSPECTEUR

GRATIS GESPREK

Dinsdag 4 november 2014 van 10.00

u.tot12.00u.

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdtspreekuurbijSeniorama.

Je kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 5, 12, 19, en 26 novem-

ber 2014 verwachten we de liefheb-

bers van scrabble, schaken en rum-

mikubvan14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET

SENIORAMA

Namiddagwandeling(8km)

Donderdag 6 november om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016237759

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

Bezoek Vesaliustentoonstelling

‘LijfenLeden’ inMuseumM

Datum: zaterdag 8 november 2014

om11.00uur

Plaats:Leuven-Prijs:7euro

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

...EN VERDER DAN FRANDO
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