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In Kessel-Lo, achter het station van

Leuven, bevindt zich de parochie

Blauwput, met de 19de eeuwse neo-

romaanse kerk van het Heilig Hart

aan de Diestsesteenweg 149. De pa-

rochie beschikt ook over de stem-

mige, eeuwenoude H. Drievuldig-

heidskapel aan het B.A. De Becker

Remyplein, die kan gebruikt wor-

den voor bij voorbeeld koorrepeti-

ties en huwelijken. Vóór deze ka-

pel bevinden zich de resten van

de oude waterput in blauwe steen

Heilig Hartkerk Blauwput

waarnaar onze parochie genoemd

is.

Een korte geschiedenis

In 1441 werd een kapel opgericht

in de landelijke omgeving. Toen de

kapel te klein werd door het gro-

te aantal parochianen dat was ko-

men wonen dichtbij de Centrale

Werkplaatsen van de spoorwegen,

werd in 1876 de eerste steen gelegd

van de Heilig Hartkerk en werd

een snel groeiende parochie uitge-

bouwd. En snel groeien, dat doet

Blauwputnogsteeds!

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat bevindt

zich in de vroegere pastorie in

de Kerkstraat 19, dichtbij de kerk.

Het is open op maandag-, dinsdag-,

donderdag- en vrijdagvoormiddag.

Zuster Simonne, die samen met

andere zusters in het klooster in

de Jozef Pierrestraat woont, zorgt

hiervoor. Voor allerlei vragen en

voor het aanvragen van een uit-

vaart, doop, huwelijk of ziekenzal-

ving kan men hier terecht, ter plaat-

se, door te bellen naar 016 25 35 21

of te mailen naar hhartkessello@g-

mail.com.

Liturgie

Sinds het vertrek van onze geliefde

pastoor Jan Van Hellemont in 2012,

is Rony Timmermans pastoor van

de parochie Blauwput. Deze taak

neemt hij op zich naast zijn engage-

ment in de parochies Boven-Lo en

Linden.

De zondagsviering is om 10 uur.

Tijdens de week zijn er ook vie-

ringen in de kapel bij de zusters

waar andere mensen zich mogen bij

aansluiten, namelijk op dinsdag en

donderdag om 18.30 uur. Op zon-

dag is ongeveer één op de twee zon-

dagen een woord- en communie-

dienst. We zijn er als parochie trots

op dat we beroep kunnen doen op

bekwame lekenvoorgangers vanuit

de parochie zelf. Mooi in onze vie-

ringen is zeker ook dat we een ste-

vige traditie van samenzang heb-

ben. Ook als de viering opgeluis-

terd wordt door het Gregoriaans

zingende H. Hartkoor of door het

meerstemmig zingende Canzonet-

ta wordt er goed meegezongen. Zei

de H. Augustinus niet dat zingen

tweemaal bidden is? Maar dan bent

u nog niet in één van onze maan-

delijkse kindvriendelijke vieringen

geweest!Niet alleenwordt er dan ex-

tra stevig meegezongen, die vierin-

gen worden ook nog eens muzikaal

ondersteund door ons onovertrof-

fen ‘kindvriendelijke viering or-

kestje’! Een heel open werkgroep-

je bereidt maandelijks deze kind-

vriendelijke vieringen door. ieder-

een is steeds welkom om eraan mee

te werken. De voorgangers en voor-

zangers op hun beurt zorgen er

steeds weer voor dat alle aanwezi-

gen kunnen vieren én zich kun-

nen bezinnen en stilvallen in deze

eigentijdse vieringen. Indien u er

nog niet bij was kunnen we u al-

leen maar warm uitnodigen om er

aandeeltenemen!

Heel bijzondere aandacht wordt er

ook geschonken aan de vieringen

van de Goede Week. Alle vierin-

gen samen van die bijzondere Week

vormen één mooi geheel. Zo sa-

men het lijden, dood en verrijzenis

van Jezus Christus gedenken is een

mooi en intens gebeuren. Vóór de

Paaswake is er een fakkeltocht door

de straten, vanaf de kapel via een

omweg naar de kerk. Zo getuigen

we van ons geloof in de opstanding.

Kerkraad en pastorale ploeg

Naast de liturgische ploeg, die voor

de vieringen zorgt, heeft de paro-

chie Blauwput uiteraard ook een

kerkraad, die de zorg draagt voor

volgende gebouwen: kerk, kapel, en

de huizen die vroeger voor pastoor

Heilige Drievuldigheidskapel

enonderpastoorwaren.

De pastorale ploeg is een groep van

mannen en vrouwen die de paro-

chie als geheel wat opvolgen en na-

denken over de toekomst, continu-

ïteit en initiatieven. Zij organise-

ren ook zo ongeveer elke maand een

kleine receptie na de zondagsvie-

ring zodat de parochianen nog wat

kunnenblijvennapraten.

Catechese

Bij het doopsel wordt een kind, of

volwassene, opgenomen in de pa-

rochiegemeenschap. In principe ge-

beurt dit daarom met groepsdopen

op zondagnamiddag. De ouders be-

reiden samen de doopviering mee

voor met één van onze drie doopca-

techisten tijdens de doopvoorberei-

ding. Met de viering van Lichtmis,

worden alle kindjes die het voorbije

jaar gedoopt zijn, nog eens samen

uitgenodigd en worden ze nog eens

uitdrukkelijk onder Gods zegen ge-

steld.

Zowel bij de eerste communie als

bij het vormsel, worden de ouders

van de kinderen sterk betrokken bij

de catechese en de voorbereiding

van de viering. Dit is zeker een ge-

legenheid voor kinderen zowel als

hun ouders om dichter bij ande-

re christenen en bij het evangelie

te komen. Zowel kinderen uit de

school de Mozaïek in Blauwput als

andere kinderen zijn welkom. De

eerste communieviering is met O.

H. Hemelvaart en het vormsel de

zondag nadien. Voor het vormsel

werken Blauwput en Boven-Lo al

verschillende jarengoedsamen.

In Blauwput was er een lange tra-

ditie van wekelijkse, later maande-

lijkse Bijbelavonden, waar vragen

over Bijbelverhalen aan bod kon-

den komen. De specialist Jos De Vij-

ver heeft dit jarenlang gevoed. We

zijn dan ook heel blij dat Fons Boey

binnenkort die taak op zich wil ne-

men in een aantal avonden over de

evangelist Marcus, en dit voor heel

denieuwezone.

Lees verder op bladzijde 2

Parochie Blauwput stelt zich voor
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Met velen

zijn wij samen gekomen

Om leegte een plaats te geven.

Bij god mogen wij leven,

zo geloven wij.

Eerlijk gezegd weten we dan

nauwelijks wat we zeggen:

leven bij God.

We zeggen zoveel als:

het is goed zo!

Je mag rusten in vrede.

Daar ben je geborgen

als nooit tevoren.

Fotografie:

Thierry Van Craenem

DEEL IN ONS VERHAAL: WAARDEVOL IS WEERLOOS

Allerheiligen-Allerzielen 2014

SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 november

10 00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Naamopgave van de vormelingen.

Familieviering

Verkoop kaarsen van de Bond

zonder Naam

Voorganger: ere-pastor Marcel Doms

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Johan Van Audenhaege

Beeldmontage: Thierry van Craenem

Zondag 23 november

Christus koning

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

OKRA-viering

Omhaling: Buitengewoon onderwijs

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Lector: Felix Leenaerts

Misdienaars: Elmo, Erik en Simon

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen

Orgel: Tom Akkermans

Beeldmontage: Thierry van Craenem

DON BOSCO

Zondag 16 november

Drieëndertigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 23 november

Vierendertigste zondag door het

Kerkelijk jaar - Christus Koning

10.30 u. Viering

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 november

25ste zondag door het jaar -

Naamopgave vormelingen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Jules

en Elisabeth Cosemans-

Vanderstappen, de heer René

Kestens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: vormelingen

Misdienaars: Caroline en Isabelle

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Kris Klein

Zondag 23 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Richard Behets, de

overledenen van de familie Van

Gramberen-Boey

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Misdienaars: Kato en Kasper

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

GOD VERVULT NIET

AL ONZE WENSEN.

HIJ HOUDT WEL

AL ZIJN BELOFTEN

Uit de Don-Boscoviering van 1 november,

Allerheiligen

VIERINGEN

Blauwput - vervolg van bladzijde 1

Parochiecentrum De Kring

De verschillende zalen van De

Kring in de Jozef Pierrestraat zijn

geliefd voor allerlei activiteiten en

feesten van verenigingen en par-

ticulieren. Ook de goed uitgeruste

keuken is erg in trek. De Parochiale

Werken Blauwput vzw zorgt voor

dit parochiecentrum.

Scholen

Vroeger zorgden de Broeders van

Scheppers voor de jongensschool

en de Zusters van Vorselaar voor

de meisjesschool. Vandaag zijn de

scholen er nog altijd en tellen steeds

meer leerlingen. De kleuterschool

De Speelkriebel, de lagere school

De Mozaïek en het Sint-Jozefinsti-

tuut voor secundair onderwijs lig-

gen dicht bij elkaar. Er gebeuren

fantastische dingen, zoals het cir-

cus in 2014 in de Mozaïek, waar elk

kind kon schitteren. De ouderraden

leveren een mooie bijdrage aan het

schoolproject.

Verenigingsleven

De meisjeschiro en jongenschi-

ro van Blauwput werkten het

voorbije jaar voor het eerst ge-

mengd. Vele andere verenigingen

zijn hier actief: Okra, jeugdhuis

Grams, jong KWB, Omnisport, Da-

vidsfonds. Muzikaal talent komt

aan bod in de Koninklijke Har-

monie Volharding, in het Heilig

Hartkoor, in het kinderkoor Cla-

ri Cantuli, in het jeugdkoor Clari

Cantus of in het vierstemmig ge-

mengd koor Canzonetta. Canzonet-

ta biedt belangrijke muzikale on-

dersteuning van zondagsvieringen

zoals Kerstmis en Pasen.

Oxfam wereldwinkel

Om de derde wereld en eerlijke han-

del te steunen, zorgen vele vrijwil-

ligers die ook vaak nauw verwant

zijn met onze parochie voor de Ox-

fam-wereldwinkel in de Leuvense-

straat 36. We kunnen deze winkel

aanbevelen voor zaken zoals voe-

dingswaren en cadeautjes.

Koor Canzonetta

Ziekenzorg

In Blauwput is ziekenzorg een ac-

tieve groep, die niet alleen zieken

bezoekt, maar ook mensen samen-

brengt met kerstfeest en paasfeest.

De pannenkoekennamiddag kent

een aantrekkingskracht op groot en

klein. De bedevaart naar Scherpen-

heuvel in augustus is ook een vaste

waarde.

Communicatie

Blauwput heeft een eigen editie van

Kerk en leven, en een website on-

der de website van de federatie. Voor

elk werkjaar wordt een papieren

weekkalender met alle geplande pa-

rochie-activiteiten verdeeld, waar-

op je zelf nog dingen kan aanvul-

len: handig om op te hangen in

huis! De kalender is ook beschik-

baar op de website. Een parochiefol-

der bevat allerlei nuttige contactge-

gevens.

Slot

Zoals je hopelijk merkt is onze

parochie een gemeenschap, waar-

in werkelijk héél veel vrijwilligers

met veel enthousiasme hun eigen

steen(tje) bijdragen. Eind juni viert

de parochie het Heilig Hartfeest.

Het werkjaar wordt zo afgesloten

met een receptie na de zondagsvie-

ring met een dankzegging aan al die

vele vrijwilligers die van onze paro-

chie een christelijke gemeenschap

maken, waar het goed is om leven.

Dat neemt niet weg dat ook wij het

een goede zaak vinden om de buurt-

parochies beter te leren kennen en

in groeiende samenwerking verder

met hen op weg te gaan!

Blauwput in het kort

Heilig Hartkerk

Diestsesteenweg 149

Zondagsviering om 10 uur

Parochiesecretariaat:

Kerkstraat 19 Tel 016 253521

E-mail: hhartkessello@gmail.com

Website:

www.federatiekessellonoord.be

Zalen De Kring,

Jozef Pierrestraat 60,

www.pwbvzw.be 0491 74 76 09
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U merkte het misschien al op. Re-

cent werd een rode kledingbak van

Wereld Missie Hulp geplaatst in de

voortuin van de familie Cuypers,

aan de Bergstraat 110 in Kessel-Lo.

De familie Cuypers ging zo in op de

oproep van Wereld Missie Hulp af-

gelopen zomer in het parochieblad,

waarbij de organisatie op zoek was

naar nieuwe plaatsen voor haar kle-

dingbakken.

Wereld Missie Hulp is een erkende

christelijke hulporganisatie die via

de inzameling van kleding, schoe-

nen en ander textiel concrete soli-

dariteitsprojecten in de hele wereld

ondersteunt. Een deel van de ge-

schonken kledij wordt door WMH

zelf gesorteerd en verzonden naar

mensen en landen in nood. Een an-

der deel wordt ten gelde gemaakt.

Met de opbrengst daarvan worden

jaarlijks 250 projecten in voorna-

melijk Afrika, Azië en Zuid-Ame-

rika financieel ondersteund. De fa-

milie Cuypers wil dit initiatief van

Wereld Missie Hulp mee blijven

ondersteunen.

Je kan het hele jaar door kledij en

schoenen naar de kledingbak bren-

gen. Schenk enkel gerief dat nog

in goede staat is, want anders kan

ook WMH er niets meer mee doen.

WMH is de familie Cuypers en u

allen alvast heel dankbaar voor alle

geschonkengoederen!

Meer info over WMH en de ge-

steundeprojectenvindjeop:

www.wereldmissiehulp.be

Alle giften zijn welkom op het reke-

ningnummer

BE08403605400113van

WMHvzw,

Provinciesteenweg400,

2530 Boechout (geen fiscale attesten

mogelijk).

NIEUWE KLEDINGBAK VAN WMH

3FEDERATIE FRANDO

MOSSELFEEST IN SINT-ANTONIUS

Een sfeerbeeld

Mosselen kuisen vanaf 8 uur

Aan de slag dit jaar met ‘jonge’ aanwinst

150 tevreden deelnemers

Zaterdag 15 november

Van 14.00 u tot 22 u

Zondag 16 november

Van 10.00 u tot 20.00 u.

Parochie Centrum

Tiensesteenweg 190 bis

3001 Heverlee

FOTOCLUB PRISMA 40 JAAR JONG - TENTOONSTELLING



VORMINGPLUS

* Naar een gekleurde ouderenzorg?

Datum: donderdag 20 november

2014 om 19.00 uur

Plaats: Kessel-Lo - Prijs: 5 euro

* Slotevenement ‘Grenzeloze ge-

neeskunde’

Je kiest zelf een thema en gaat met

anderen in debat.

Datum: zaterdag 27 november 2014

om 14.00 uur tot 17.00 uur

Plaats: Bibliotheek Tweebronnen

Leuven - Prijs: Gratis

Inlichtingen:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

Inschrijvingen

De kerk die ik lief heb, dat is een kerk,

die ervan overtuigd is dat Christus de ha-

ven is

en zijzelf slechts de vuurtoren,

die liever hoop zaait dan angst oogst.

(Juan Arias)

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop en een steun

betekenen voor anderen.

Al wat fout is gegaan mag ons niet

verlammen. Wij moeten mee het

goede en het mooie in de kerk ver-

der zetten.

Dat probeert het parochieblad mee

te stimuleren.

Sluit je weer bij ons aan?

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:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frando is 4330.)

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

05 93)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2015

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als christenen in deze samenleving zien

we hoe we de wereld en haar verwarring

loslaten om ons te hechten aan eigen

gelijk. Wat is fundamentalisme (chris-

telijk, islamitisch, joods, hindoe, athe-

ïstisch…) anders dan zich vastklampen

aan zekerheden, beelden, ervaringen, ‘ei-

gen’ God en ‘eigen’ waarheid?

Waarheid ‘hebben’ en God ‘hebben’ is de

meest diepe en gevaarlijkste gehechtheid

die nog het ergst de ontmoeting met God

in de weg staat.

Johannes Schietecatte

In november gaat de volgende medi-

tatieavond door op maandag de 14de.

We komen om 20.00 uur samen

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Wil je eens met ons meedoen? Ver-

wittig dan even Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

HANDELINGEN VAN DE APOS-

TELEN

Een historisch of profetisch beeld?

Volgende samenkomst: donderdag

13 november 2014 om 20 uur in de

vergaderzaal van het centrum (bo-

ven de bar).

De vierde samenkomst van de reeks

is op donderdag 27 november.

Het boek “De handelingen van de

apostelen” is geen historisch maar

wel een profetisch boek. Het boek

toont veeleer de moeilijkheden van

de prille evangelische verkondi-

ging en wil de eerste gemeenschap-

pen opnieuw op het goede spoor

zetten.

Jef Wauters, Cristianlaan 43,

3010 Kessel-Lo

016 25 58 92 - 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

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 13 november

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Vrijdag 14 november

18.45 u. Voorbereiding viering

Naamopgave met de vormelingen

in de kerk

19.45 u. Koorrepetitite

in de kerk

Zondag 16 november

09.30 u. Ontbijt met de families van

onze vormelingen

in de Antoniusruimte

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 18 november

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

PAROCHIEAGENDA

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

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

4 FEDERATIE FRANDO

Hun stem is niet verstomd,hun woord

verstilt niet in ons hartmaar houdt ons

gaande nog,troost en draagt ons

nog,spreekt ons van Lichtvoorbij de

laatste dag. (Luk Draye)

Een viering met Allerzielen doet

ons vooral denken aan - en herden-

ken van - allen die ons dierbaar zijn

geweest, die we onze geliefden noe-

men.

Als een geliefde wegvalt kunnen we

aanvankelijk heel boos zijn: waar-

om moet mij dat overkomen, waar-

om nu, hij of zij is véél te vroeg uit

het leven gerukt door ziekte, onge-

luk, oorlog… door te kiezen voor

euthanasie, zelfdoding…

Op al deze vragen is geen antwoord.

Of ik moet lijden of een ander doet

er niet toe. Er is ondraaglijk lijden

op deze wereld en dat roept verzet

op. Als lijden rauw in je vel snijdt,

is elke verklaring absoluut onver-

draaglijk.

Onze rouw is één en al emotie en

gevoelens en verdriet. In het begin

willen we het niet aanvaarden, er is

ontroostbaar verdriet? Er is lijden.

Kunnen we het ooit aanvaarden?

Is het zo dat de tijd die onze won-

den heelt? Zullen mijn vrienden

blijven luisteren naar mijn ver-

driet, zullen ze minder komen,

want weer dat verhaal! ‘Nu zou het

toch tijd worden dat zij, dat hij er

zich over zet.’ Alsof anderen kun-

nen oordelen over wat er in je om-

gaat.

Meestal blijft de wonde, het gemis,

maar leren we er mee om te gaan.

Het gemis worden dankbare herin-

neringen. We vinden weer kracht

om weer in het leven te staan, om te

genieten van kleine en grote dingen

en wordt het leven weer zinvol.

In rouw en eerbied zijn we hier bijeen,

om kracht en troost en om geloof verlegen.

Geliefde mensen gingen van ons heen.

Zij waren en zij blijven ons tot zegen.

Wij blijven achter, maar dat niet alleen,

hun liefde komen wij opnieuw weer te-

gen.

(Uit de gebedsdienst van 2 november 2014

in het Don Boscocentrum –Lieve, Agnes,

Katrien,Marie)

ALLERZIELEN

Met KWB Kessel-Lo op wandel

op zondag 16 november 2014

Afstand: +/- 6,5 km

Vertrek per wagen: 13.30 uur, Don

Boscocentrum (hoek Platte-Lostraat

– Ortolanenstraat)

Vertrekken doen we aan café “Pa-

rijs-Roubaix” in Kerkom voor een

wandeling naar “Klein-Zwitser-

land”, langs veld- en boswegen.

Na de wandeling kunnen zij die dit

wensen nog iets gebruiken in ca-

fé” “Parijs-Roubaix” waar we onze

wandeling beginnen en eindigen.

Practisch:

Stevige stapschoenen of laarzen

zijn wel aangewezen gezien de

modderige toestand van de holle

wegen en de waterplassen.

Kinderwagens kunnen niet mee.

Inlichtingen en aanmelden bij

Hugo Franck (016 25 51 83)

HERFSTWANDELING IN KERKOM

Maak maar mee gebruik van deze

eenvoudige en leuke manier om te

‘delen’.

Het boekenmandje staat in de Stille

Zone van het Don Bosco centrum,

waar de vieringen plaats hebben.

Kies maar een boek uit om thuis

te lezen en daarna terug te zetten.

Sommige boeken mag je zelfs hou-

den. Een briefje of klevertje deelt je

mee of je met zulk exemplaar te ma-

ken hebt.

Je kan zelf ook het mandje spijzigen

met jouw eigen boeken.

BOEKENMANDJE

De Sint- Franciscusgemeenschap deelt in het verdriet van de familie Riga-

Henrion bij het overlijden van de heer Willy Riga, Tiensesteenweg, 3000

Leuven, echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Henrion, op 23 oktober

2014 (88 jaar)

De gemeenschap heeft hem herdacht in de gedachtenisviering op 01

november.

OVERLIJDEN

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

www.seniorama.be

016 22 20 14
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