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Een korte voorstelling

De Sint-Kwinten parochie van Lin-

den valt samen met de grenzen van

de deelgemeente Linden in Lubbeek

en telt ongeveer 4.500 inwoners.

In 2010 werd de laatste pastoor uit-

gewuifd en niet vervangen. Sinds-

dien draait de hele parochie op een

ploeg van lekenmannen- en vrou-

wen, met priester Rony Timmer-

mans als administrator. Eucharis-

tievieringen zijn er nog enkel op

de eerste zondag van de maand, bij

gezinsvieringen om de twee maan-

den en op de hoogfeesten van Kerst-

mis, Pasen, Pinksteren, O.L.Vrouw

ten Hhemelopneming en Allerhei-

ligen.

Het grootste deel van de vieringen

zijn bijgevolg gebedsvieringen, die

uitsluitend door leken worden ver-

zorgd.

Werking

De werking van de parochie spitst

zich toe op ‘Gemeenschapsvor-

ming’, welkedie wordt uitgedrukt

in de eucharistie- en gebedsvierin-

gen, het doopsel, de eerste com-

munie en het vormsel, ziekenzorg

en uitvaarten, solidariteitsacties, de

parochiedag, de parochiewegwijs,

de uitbating van het parochiaal ont-

moetingscentrum (OC) en de admi-

nistratieve en logistieke ondersteu-

ning die bij dit alles bijhoort. Al

dit werk gebeurt door een ploeg van

onbetaalde vrijwilligers van ruim

50 vrouwen en mannen die ie-

der een eigen taak hebben. Het ge-

heel wordt aangestuurd door een

parochieploeg van één vrouw en

vijf mannen. Er is ook een ge-

kozen parochieraad, die benevens

alle onderdelen van de parochie-

werking ook nog alle verenigingen

groepeert van christelijke inspiratie

(Scouts en Chiro, Femma, Gezins-

bond, Landelijke Gilde en Davids-

fonds en de vrije basisschool de Lin-

de). Daarnaast is er traditioneel de

kerkfabriek, die het kerkgebouw be-

heert, met al wat daar nog bij hoort

(wettelijkbepaald).

De liturgie van de vieringen

Eucharistievieringen

Deze zijn op de hoogfeesten en de

eerstezondagvandemaand.

De vieringen zelf worden voorbe-

reid door de liturgische werkgroep.

In alle vieringen is er samenzang

met het parochiekoor en orgelbege-

leiding. Op de hoogfeesten worden

meestemmige liederen uitgevoerd

uit het klassieke repertoire door het

voor die gelegenheden uitgebrei-

de koor, gecombineerd met samen-

zang in de kerk. Op de hoogdagen is

er na de viering ook een receptie in

hetOC.

Gezinsvieringen

Om de twee maanden zijn er ge-

zinsvieringen, gericht op de gezin-

nen en waarbij er aan de kinde-

ren van de eerste communie tot het

vormsel, speciale aandacht wordt

besteed. De lezingen en gebeden

worden hertaald en het orgel wordt

vervangen door een jeugdorkest

van fluiten en gitaren. De lezingen

worden uitgebeeld met toneeltjes

en de kinderen, die allemaal voor-

aan in de kerk zitten worden direct

betrokken bij de viering. De preek

wordt waar mogelijk in dialoog met

de kinderen gevoerd. Gezinsvierin-

gen worden steeds afgesloten met

een koffiebar, achteraan in de kerk.

Gebedsvieringen

De meeste vieringen zijn gebeds-

vieringen met communie. De klem-

toon ligt op het ontdekken van de

betekenis van de blijde boodschap

voor de mensen in onze maatschap-

pijvandaag.

Gebedsvieringen volgen na de

woorddiensteeneigenopbouw.

Er zijn vier voorgangers die in een

beurtrolvoorgaan.

De viering zelf wordt voorbereid

doordeliturgischewerkgroep.

De preek wordt gehouden door een

persoon uit een ploeg van (voor-

lopig) vier mannen en één vrouw

in een beurtrol. De tekst van iede-

re preek wordt afgedrukt en is be-

schikbaar op het einde van de vie-

ring. Deze is de dag zelf ook op

de website van de parochie beschik-

baar. Een honderdtal preken wer-

den gebundeld en uitgegeven door

uitgeverij Halewijn onder de titel :

Leken(s)preken.

Uitvaartvieringen

Uitvaartvieringen worden grondig

voorbereid en de familie en/of

vrienden krijgen een belangrijke

rol bij de liturgische vormgeving.

Het standaard kader van de viering

ligt wel vast, maar de invulling er-

vanissterkpersoonlijk.

Zingend Linden

Biddend zingen is beter dan spre-

kend bidden. Het parochiekoor is

dan ook onmisbaar bij het opluiste-

ren van alle vieringen. Met muziek

zijn vieringen levendiger en krijgt

een woorddienst meer afwisseling.

Het koor bestaat al meer dan 35

jaar. De grootste uitdaging is nieu-

we koorleden te werven. Dat doen

we door niet religieuze muziek in

hetrepertoireoptenemen.

De catechese

Doopselcatechese

Het is niet evident om in deze tijd

je kind te laten dopen. Mensen die

kiezen voor het doopsel doen dat

dan ook heel bewust. Hun motiva-

tie kan heel verschillend zijn, maar

uiteindelijk kiezen ze er allemaal

voor om hun kinderen toe te ver-

trouwen aan die ene Jezus en alles

waarvoor Hij staat, binnen die Ge-

loofsgemeenschap.

De werkgroep doopcatechese (mo-

menteel 3 personen in beurtrol),

richt zich vooral op de begeleiding

van de doopouders, en eventueel

van de oudere dopelingen zelf bij de

doopviering.

De vieringen hebben zoveel mo-

gelijk plaats op vooraf vastgelegde

zondagen en om praktische rede-

nen beperken we ons tot twee doop-

gezinnen per viering. Bij de voor-

bereiding zoeken en kiezen de ou-

ders zelf de teksten, gebeden, en de

gezangen en de muziek en stellen

ze ook vaak het boekje samen dat op

de viering wordt gebruikt. Voor het

doopsel zelf kunnen we tot op he-

den nog steeds beroep doen op een

priester.

Het doopsel van hun kind is voor

veel ouders dikwijls de eerste ken-

nismaking met onze parochie. Mee-

stal bestaat er wel een of andere

binding met Linden (recente woon-

plaats, familie en afkomst, school,

huwelijk), maar voor velen zijn het

de eerste stappen binnen onze kerk

endeparochiegemeenschap.

Eerste Communie

De catechese als voorbereiding op

de eerste communie wordt gegeven

in samenwerking met de twee Lin-

dense scholen: de Vrije Basisschool

“De Linde” en de Gemeentelijke ba-

sisschool “De Stip”. Vanaf januari

staan de godsdienstlessen van het 2°

leerjaar hoofdzakelijk in het teken

vandievoorbereiding.

Begin oktober wordt een bijeen-

komst belegd met de godsdienst-

leerkrachten van beide scholen en

een afgevaardigde van de parochie.

We kiezen een thema voor de vie-

ring, de liederen en de werkboek-

jes voor de kinderen, die door de pa-

rochie ter beschikking worden ge-

steld.. De kinderen krijgen langs de

school een uitnodiging mee waarop

deouderskunneninschrijven.

Als gezamenlijke activiteiten zijn

er: voor de ouders een info- en vor-

mingsavond, en voor de kinderen

tijdens de schooluren: een kerk-

bezoek, een broodmaaltijd en vijf

praktijkoefeningen in de kerk. Er is

ook een klasbezoek van de priester

diezalvoorgaanindeviering.

Voor de enkele kinderen die niet

in Linden naar school gaan en

toch inschrijven om in de paro-

chie hun eerste communie te doen

wordt een verkort aangepast ca-

techeseprogramma uitgewerkt bui-

ten de schooluren. Op de gezamen-

lijke activiteiten zijn zij, in de mate

van het mogelijke, aanwezig om

met de groep vertrouwd te geraken

enteoefenen.

De viering van de Eerste Commu-

nie heeft plaats op Hemelvaartsdag.

Geloofsbelijdenis en Vormsel

Eind mei wordt ieder jaar aan alle

gekende jongeren van Linden die

in aanmerking komen voor het

vormsel een brief bezorgd waarin

hun ouders worden uitgenodigd

om hen in te schrijven voor de

vormselcatechese.

Begin juni wordt het catechese-pro-

gramma toegelicht. Ouders kun-

nen hun kind dan onmiddellijk in-

schrijven of de inschrijving voor

eind juni per mail bevestigen na

overleg in het gezin. Op de info-

avond wordt aan de ouders ook ge-

vraagd wie kan meehelpen om, als

catechist een groepje van 7 tot 8 jon-

geren te begeleiden en wier prakti-

sche hulp kan bieden bij de organi-

satie van de pannenkoekenmaaltijd

op OLV Lichtmis en de gezinsrecep-

ties.
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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 20 november

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 23 november

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 25 november

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 26 november

14.00 u. Crea-namiddag van Zieken-

zorg Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 27 november

20.00 u. Vergadering liturgieploeg

in de pastorie

PAROCHIEAGENDA

Deelnemingskosten voor de eigen

activiteiten

1. Gewone activiteiten, 3 maaltij-

den in begrepen

Volwassenen (+18 j.) 20 euro pp/n

Kind (13 – 18 j.) 16 euro pp/n

Kind (6 – 12 j.) 12 euro pp/n

Kind (4 -5 j.) 8 euro pp/n

2. Onderhoud van het huis zo-

als werkweekends, 7 daagse, groen-

weekend e.d.. (richtprijs voor 3

maaltijden per dag inbegrepen)

Volwassenen (+18 j.) 10 euro pp/n

Kind (13 – 18 j.) 8 euro pp/n

Kind (6 – 12 j.) 6 euro pp/n

Kind (4 -5 j.) 4 euro pp/n

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143,

3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

WANDELMIDWEEK

15 DEC. – 19 DEC. 2014

SINT-FRANCISCUS

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 Lenaerts

Misdienaars: Elmo, Erik en Simon

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen

Orgel: Tom Akkermans

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 30 november

1ste zondag van de advent

Deel in ons verhaal:

waardevol is weerloos

Thema: Wees waakzaam

10.00 u. Gebedsviering met

communie van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Gebedsleider: Lieven Dries

Lector: Cécile Vanhoecke

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de overledenen van de

familie Van Gramberen-Boey

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 30 november

1ste zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 23 november

Vierendertigste zondag door het

Kerkelijk jaar - Christus Koning

10.30 u. Viering

Zondag 30 november

Eerste adventszondag

10.30 u. Viering

DOOPSEL

Sint-Antonius

Op 11 november mochten we Elma

Buedts, het tweede kindje van

Jurgen en Anne Gorissen door het

doopsel opnemen in onze

geloofsgemeenschap.

Proficiat aan de fiere ouders, meter

Katleen en peter Filip en de ganse

familie.

Welkom lieve Elma!

Moge de liefde van de Heer altijd

aanwezig zijn in je leven.

VIERINGEN

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

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

Een woord dat richting geeft aan de

gemeenschap

Wie zich de vraag stelt naar het le-

ven van de eerste christenen, wordt

steevast verwezen naar het boek

“De handelingen van de aposte-

len”. Dit boek wordt nog steeds ge-

lezen als een geschiedschrijving.

Maar vandaag wordt deze lezing in

vraag gesteld. Het boek toont veel-

eer de moeilijkheden van de prille

evangelische verkondiging en wil

de eerste gemeenschappen opnieuw

op het goede spoor zetten.

Vijf maal komen we op donderdag

samen rond deze nieuwe visie.

De vierde samenkomst is op don-

derdag 27 november 2014 om 20 uur

in de vergaderzaal van het centrum

(boven de bar).

De laatste op donderdag 11 december

2014.

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

016 25 58 92 - 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be
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Het catecheseprogramma bestaat

uit:

DeMissiostartdagvanIJD

8 bijeenkomsten op basis van het

programma “Ooggetuigen: reisver-

slagvanTeofil”

1 speciale viering in november voor

de“Naamopgave”

Deelname aan de 5 gezinsvieringen

verdeeldoverhet jaar

In juli en augustus stelt een

vast groepje van 4 catechisten ge-

detailleerd uitgewerkte scenario’s

op voor elke bijeenkomst. Hierbij

wordt rekening gehouden met de

eindevaluatie van de catechisten,

die het voorbije jaar de vormelin-

gen begeleid hebben. In de bijeen-

komst van de nieuwe ouders-cate-

chisten op de laatste donderdag van

augustus wordt de samenstelling

van de groepjes besproken en de

toewijzing van de catechisten per

groep.

Vooraf aan elke bijeenkomst is er

een kleine thuisopdracht waarin

het thema al wordt aangesneden.

Alle bijeenkomsten beginnen met

een gezamenlijke inleiding, meet-

stal in het OC, waarna de uitwer-

king van de inleiding wordt ver-

der gezet in kleine gespreksgroep-

jesvan7tot8jongeren.

Eind november, na de vierde bij-

eenkomst over “meewerking aan

het Rijk Gods”, maakt elke vorme-

ling een naamsteen. De volgende

zondag, tijdens de viering van de

“Naamopgave”, wordt die steen bij-

gezet in een muur aan het altaar.

Als teken van hun keuze voor “de

weg van Jezus” blijft deze steen in

de kerk uitgestald tot op de slotdag

vanhetcatechesejaarbeginjuni.

De vieringen van de “Naamop-

gave”, de vormselviering en de

gezinsvieringen worden opgeluis-

terd door een gelegenheidsorkest

met gitaar, dwarsfluit, blokfluit,

hobo en andere instrumenten. De

liederen van de vieringen worden

samen gekozen. Het gedenkkaars-

je, het vormselkruisje en later de

naamsteen krijgen ze mee als aan-

denkenaanhunvormsel.

De Vormsel-viering gaat door op de

vierde zaterdag na Pasen om 16 uur

in de Abdijkerk van OLV. Vlierbeek.

Ziekenzorg

Het aantal leden schommelt zo

rond de 135, waar onder een 20tal

vrijwilligers (ziekenbezoekers) en

5 medewerkers bij de verschillende

activiteiten.

Met een kleine kern van 5 perso-

nen wordt telkens het jaarprogram-

ma voorbereid en op de algemene

vergadering in januari aan de grote

groep ter goedkeuring aangeboden.

Elke vrijwilliger bezoekt één of

meerderezieken.

Voor de leden is er het jaarlijks Paas-

feest met Eucharistieviering, ge-

volgd door een koffietafel en met

Kerstmis is er ook elk jaar een Eu-

charistieviering, gevolgd door een

feestmaaltijd.

Jaarlijks gaan we ook op bedevaart

naar Scherpenheuvel of een ander

Maria-bedevaartsoord.

De leden kunnen ook elk jaar deel-

nemen aan de uitstap, georgani-

seerd door het gewest Sint Joris-

Winge van de CM, waartoe wij be-

horen.

Elke eerste woensdag van septem-

ber wordt er een ontspanningsna-

middaggeorganiseerd.

Met Pasen, Kerstmis, de dag van de

Chronische zieke en op hun ver-

jaardag, ontvangen de leden een at-

tentie.

Elke verkiezingsronde worden er

aan de stemlokalen wafels verkocht

ten voordele van de werking van

Ziekenzorg.

Tenslotte is er elke eerste woens-

dag van de maand een Namiddag-

Club bijeenkomst met onder ande-

re gezelschapsspelen, knutselen en

soms ook samenzang. Kortom, een

zeer actieve en dynamische Zieken-

Zorg-werking.

Solidariteit: Welzijnszorg en

BroederlijkDelen

Dit zijn vaste periodes in het kerke-

lijk jaar waarop er beroep wordt ge-

daanoponzeSolidariteit.

Tijdens de Advent is dat Welzijns-

zorg en wordt onze aandacht ge-

vraagd voor een of ander initia-

tief uit de eigen omgeving, terwijl

Broederlijk delen tijdens de vaste

periode, het accent legt op het zui-

den of ook wel de ‘derde wereld pro-

blematiek’genoemd.

Parochiedag

Elk jaar, op de derde zondag van ok-

tober, missie-zondag, houden wij

onzeParochiedag.

Er wordt voor die zondag een be-

paald thema gekozen en verder uit-

gewerkt in de viering van die dag,

gevolgd door een debat en de moge-

lijkheid datmenkandeelnemen aan

een lunch-maaltijd, die dan verder

uitloopt in een gezellig samenzijn.

Zo zijn er reeds thema’s aan bod

gekomen van migrantenbeleid, uw

keuze gemaakt ?! en Congo, zenden

engezondenworden.

En voor dit jaar wordt er gewerkt

rond‘100jaaroorlog’.

Wegwijs

Elk jaar doen wij een huis-aan-huis

bedeling van een boekje ‘WegWijs

insintKwinten’.

In dit boekje wordt de werking van

onze Parochiegemeenschap uitge-

legd, een contactenlijst en ook alle

bekende info van de diverse vereni-

gingen die er in onze gemeenschap

actiefzijn.

Voor de bekostiging hiervan, halen

wij advertenties op die hierin wor-

denafgedrukt.

De jaar-oplage bedraagt momenteel

2000stuks.

Parochiaal Ontmoetingscen-

trum

Het Parochiaal Ontmoetings-

Centrum Sint Kwinten te Linden

(verder OC genoemd) werd 25 jaar

geleden hoofdzakelijk door vrij-

willigers gebouwd. Met een steun-

fonds dat mocht rekenen op een

maandelijkse omhaling in de kerk

en op gesponsorde fondsen werd

het verder afbetaald. Het was eerst

ondergebracht in een eigen VZW,

maar werd na afbetaling, door fusie,

ingebracht in de VZW Vereniging

van Parochiale Werken van het Bis-

dom(nuVPW-Leuven).

De bestuursverantwoordelijkheid

wordt opgenomen door een be-

stuursraad die onbezoldigde vrij-

willigers benoemt als dagelijks be-

stuurder en als schatbewaarder-

secretaris. De administratie wordt

door elk van deze personen trans-

parant bijgehouden op een skydri-

ve van de parochie, die ten allen tij-

de door elke verantwoordelijke kan

gevolgdennagezienworden.

Het OC staat bij voorkeur ter be-

schikking van alle Lindense vereni-

gingen maar ook voor private fami-

liefeesten. Ieder levert een aangepas-

te kostenbijdrage voor de in stand

houdingervan.

In een “POC-Handboek” staat de

hele organisatiestructuur beschre-

ven zoals verantwoordelijkheid,

gebruiksvoorwaarden, uitrusting,

prijzen, bedieningshandleidingen

enz..

Op de parochiewebsite www.sint-

kwintenlinden.be is steeds een

up-to-date tabel “BezettingPOC”

beschikbaar, van waaruit ieder die

van het OC gebruik wenst te ma-

ken, het volledige “POC-Hand-

boek” kan raadplegen en een reser-

veringkanaanvragen.

De verenigingen die ingetekend

hebben om elk jaar mee te werken

aan enkele benefietactiviteiten ten

voordele van het OC genieten daar-

door van een korting van 50% op de

“vastekosten”bijdrage.

KerkfabriekSintKwinten

Kerkgebouw

Het kerkgebouw wordt beheerd

door de Kerkfabriek, maar die be-

schikt niet over de financiële mid-

delen om het onderhoud en de res-

tauratiewerken uit te voeren. Na een

inspectie door de Monumenten-

wacht in 2003 werd met de gemeen-

te Lubbeek en restauratieplan in 5

fasen afgesproken. Dit plan werd

begin 2004 door de gemeenteraad

goedgekeurd, waarvan er tot nu toe

4 fasen zijn uitgevoerd (toren, zol-

ders, dak en buitenmuren). De vijf-

de fase omvat een aantal aanpassin-

gen aan het interieur en het schil-

deren van de binnenzijde. Deze fase

is aanbesteed en de uitvoering er-

van zal normaal starten in 2015.

Met de afronding van deze laatste

fase zal de kerk terug voor een lan-

gere periode bouwfysisch in orde

zijn.

Gebruikkerkgebouw

Het is de bedoeling om het kerkge-

bouw verder te gebruiken voor de

eredienst in combinatie met ande-

re bestemmingen. Om multifunc-

tioneel gebruik mogelijk te maken

dienen nog enkele aanpassingen te

gebeuren, zoals de afsluiting van

het koor, extra kabelgoten en pro-

jectieschermen.

Verschillende studenten orgel ma-

ken regelmatig gebruik van het

orgel voor oefensessies. Ande-

re gebruiksmogelijkheden voor

het kerkgebouw zijn:concer-

ten, kooroptredens, schoolactivi-

teiten, tentoonstellingen, Davids-

fondsenz.

Een nieuwe ruimte in de kerk

zal dienst doen als Parochie-secre-

tariaat en ook als vergaderruimte

voor diverse lokale verenigingen

en werkgroepen, die bij de parochie

aanleunen.

Uitdagingen

-Deaflossingvandewacht

Zoals vele parochies staat Sint

Kwinten voor twee levensgrote uit-

dagingen:

(1) de regelmatige aflossing van de

huidige ploeg van vrijwilligers en

(2) het onderhouden van een leven-

dige band met de jongeren, die na

hun vormsel vaak afhaken van de

praktiserende kant het geloof bele-

ven, omdat ze de band met de paro-

chie verliezen en opgenomen wor-

den in een andere leefwereld, waar-

in groei naar volwassen geloof geen

prioriteit is.

Met uitzondering van de occasi-

onele hulp van enkele priesters

wordt de parochiewerking volledig

gedragen door onbezoldigde vrij-

willigers.

Het gevolg is dat het werk rust op

de schouders van meestal gepensio-

neerden. Het is voor ouderen vaak

moeilijk om zich in te leven in de le-

vensstijl en gevoelswereld van jon-

geren en dus ook om de evangelie-

boodschap een vorm te geven die

aanslaatbij jongeren.

Toch is het niet allemaal kommer

en kwel. De geestdrift waarmee deze

geëngageerde vrijwilligers zich in-

zetten werkt aanstekelijk. Het paro-

chiaal werk is gevarieerd en boei-

end. Het is een meer dan zinvolle

invulling van de tijd, die vrijkomt

bijhetpensioen.

Je leert steeds weer nieuwe men-

sen kennen van een totaal ander

slag dan tijdens je beroepsleven. Je

leert kwaliteiten ontwikkelen waar-

van je het bestaan tot op dat mo-

ment niet kon vermoeden. Het geeft

je veel voldoening en dankbaarheid

betuigd door mensen van alle slag.

Last but not least het houdt je ge-

zondenfit totophogeleeftijd.

-Aansluitingbijdejongeren

De aansluiting van de jongeren

wordt door de oudere generatie als

een probleem aangevoeld. Dit is niet

alleen een probleem voor onze pa-

rochie, maar voor de hele kerkge-

meenschap. Na het Vormsel ver-

liest de overgrote meerderheid van

de jeugd niet alleen een leefbare

band met de parochie, maar met de

hele beleving van de evangelische

boodschap. De traditionele steun-

punten die jongeren toelieten ver-

der te groeien naar een volwaar-

dig geloof laten het afweten: paro-

chies, ouders, jeugdbeweging, la-

ge- en hogescholen. In het licht van

de geestelijke en morele omwente-

lingen die zich na de mei-revolu-

tie van 1968 allemaal hebben voor-

gedaan hoeft dit ook niet te verwon-

deren.

Een ommekeer is slechts mogelijk

als we de werkelijkheid onder ogen

durven zien zoals ze is: (1) de over-

grote meerderheid van de jongeren

heeft geen of onvoldoende aanslui-

tingmetdeevangelieboodschap,

(2) de meerderheid van de vrou-

wen en mannen die in katholieke

of christelijk geïnspireerde steun-

punten werken zijn zelf op zoek en

voelen zich niet geroepen om te ge-

tuigen,

(3) in de post-moderne maatschap-

pij verwerft men geen geloofsover-

tuiging op gezag van anderen, maar

wel op grond van eigen denken en

handelen.

De conclusie uit deze drie uitgangs-

puntenis:

Mensen hebben altijd gezocht naar

de zin en betekenis van hun be-

staan en zullen hier altijd naar blij-

ven zoeken. Geen mens blijft on-

verschillig voor de antwoorden op

de drie essentiële levensvragen:: wie

ben ik, waar kom ik vandaan en

waargaiknaartoe?

Die drie vragen bepalen het ge-

zichtspunt van waaruit we ieder-

een, jong en oud, in onze maat-

schappij kunnen benaderen. De

zoektocht naar de antwoorden op

deze bestaansvragen is op zichzelf

zinvol, ook vanuit een gelovig per-

spectief. Als we wegen vinden om

mensen te begeleiden in de zoek-

tocht naar het antwoord zullen

jong en oud weer samen een eind

vandelevenswegkunnengaan.

Gemeenschap vormen doen we alle-

maalsamen.

Daarom kijken we met belangstel-

ling uit naar uw suggesties, op- en

ofaanmerkingen.

U kunt ze ons bezorgen via e-mail:

sint.kwinten.linden@kerknet.be,

Of schriftelijk aan: Parochieploeg

sint Kwinten, Kerkdreef 2 te 3210

Linden.

Hartelijk dank voor uw mee-den-

ken,maarvooral:mee-doen!

[CvdB1]

MEDITATIEINDE

CHRISTELIJKETRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Waarheden kunnen we hebben, de Waar-

heid zelf niet. Het zich afzonderen met

eigen gelijk is de gevaarlijkste vorm van

spiritueel materialisme (bezitten van het

Geestelijke) en belet omGod te ontvangen.

Hedendaagse filosofen zoals Jacques Der-

rida en mystici zoals Jan van het Kruis

zijn solidair in het uitnodigen tot de ul-

tieme vorm van onthechting en liefde:

niets bezitten, maar openstaan voor de

Andere. Zich niet vestigen in eigen beeld

en ervaring, maar uittreden naar de ande-

ren en in dialoog met hen blijven omdat

de Waarheid ons allen overstijgt en zich

slechts in fragmentengeeft.

JohannesSchietecatte

In november gaat de eerste medita-

tieavond door op maandag de 14de,

detweedeopmaandagde27ste.

We komen om 20.00 uur samen

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat6,Kessel-Lo.

Wil je eens met ons meedoen? Je

bentwelkom!

Verwittig dan even Jos Vermeulen.

JosVermeulen016890316

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be



BOEKENMANDJE

Ga ook maar eens snuisteren in het

boekenmandje, na of voor de vie-

ringen in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum.

Hopelijk kunnen we ook u een ple-

zier doen met een van de boeken. Je

kan ze thuis uitlezen en terugbren-

gen en tref je een exemplaar aan:

‘Dit boek hoef je niet terug te bren-

gen’, dan mag je je eigen boekenrek

daarmeeaanvullen.

Wij hopen dat je gebruik maakt van

dezeleukemaniervandelen.

Je kan hetmandje ook spijzigen met

jouweigenboeken.

In Sint-Antoniusparochie

Schreursvest3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

CarolineVanAudenhoven

LeonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0476397902

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN

VERGADERINGEN

WIJNDEGUSTATIE

DavidsfondsDonBosco

Zondag30november2014

Degustatie van Argentijnse wijnen.

Deze wijnen worden met deskundi-

ge uitleg gepresenteerd door de heer

Marc Van Rijckel van Bu-V Wijnen.

De voorstelling begint om 15 uur

in het Don Bosco centrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo, gratis voor

Davidsfondsleden Don Bosco. An-

derenbetalen5euro.

Geef een seintje als je komt. Graag

vóór 25 november 0477/25 02 04.

4 FEDERATIE FRANDO

Poëtische woorden en rituelen

kunnen ons helpen om gevoelens

uit te drukken die we niet altijd zelf

gezegdkrijgen.

Bij een afscheid, bij het terugden-

ken aan geliefde mensen hebben we

soms het gevoel dat we tekortscho-

ten. We vinden dit verwoord in dit

gedicht.

Bijdedoodvanmijnmoeder

(RiekjeBoswijk-Hummel)

Omdat onvolkomenheid groeit rondom

onshart

als de stekels van een distel om de kwets-

barekern;

omdat ons inner licht verduisterd wordt

dooronmachtenkwetsuren

die haar overschaduwen als een licht wol-

kendekdezon;

daarom kan ons lichaam niet in dienst

staanvanhetdiepste innerlijk,

daarom zijn dewoorden niet gezegd, de ge-

barennietgemaakt.

O Heer in de hemel, of wie dan ook, waar

danook,

instaat enbereidomonstevergeven

Vergeefonsonzeonvolmaaktheid.

Vergeef ons dat we recht voelden en krom

spraken.

Vergeef ons dat wewit dachten, maar grijs

handelden.

Vergeef ons dat we geen uitdrukking kon-

dengevenaanonzediepstegevoelens,

zodat als een kostbaar geheim verborgen

bleef inons innerlijk:

een schat van vreugde, een overweldigende

bronvanliefde.

Zoheb ikhetdezedagengevoeld.

Claire Vanden Abbeele beschrijft

hoehardafscheidnemenis.

Er zit iets van afgesneden worden

inafscheid…

ietsdat scheidingmaaktensnijdt.

Alsof het gemis alleen nog niet voldoende

is.

Het iswegzinken, scheuren,vergaan,

Vallen in ietsdatnooitmeerzalzijn.

Hetgaatnietover,

Verdwijntnietmetde tijd.

Het verweeft zich met de uren, die verlo-

rentikkenalsaltijd.

Hetversmeltmetéénwoord

datheimweeenverdrietweerkaatst.

Erzit ietsdoods indedood

alsof leven alleen al niet eenzaam genoeg

is.

(Uit de gebedsdienst van 2 novem-

ber 2014 in het Don Boscocentrum

–Lieve,Agnes,Katrien,Marie)

LEREN AFSCHEID NEMEN

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-

dag13/10viaonzewebsite

www.orsecante.be.

Voor het concert in Buizingen kan u ook

telefonischreserveren:023566061

Graagtotdan!

OrSeCante -www.orsecante.be

HetBhag-Ensemble -www.bhag.be

MUZIEK VAN MARC-ANTOINE CHARPENTIER

...EN VERDER DAN FRANDO

ZINGEVING & SPIRITUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt zes na-

middaglezingen aan die handelen over re-

ligie, zingeving en spiritualiteit. Na elke

lezing is er kans tot vragen/discussie met

despreker.

Levenskunstenvliegwerk.

Over intergenerationele geloofs-

communicatie

Prof.Dr.BertRoebben

Donderdag20november2014

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.

Wanneer zullen computers zelf-

standigkunnendenken?

Over de technologische singulari-

teit

Prof. Philip Dutré (Faculteit Ingeni-

eurswetenschappen)

Dinsdag25november2014

Bewegen om te smeren… of te slij-

ten?

Hoe kraakbeenbelasting en bewe-

ginghandinhandgaan.

Prof. Ilse Jonkers (Faculteit Bewe-

gings- en Revalidatiewetenschap-

pen)

Dinsdag2december2014

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

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Vossem (holle we-

gen) (16km)

Donderdag20november2014

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeer info: 016 40 60 13 of 016 23

1265

FILM

“Wadjda” (Saoedisch-Duitse copro-

ductie,2012), 100min.

Regie:Haifaal–Mansour

met: Waad Mohammed, Reem Abdullah,

Abdulrahman Algohani, Sultan Al Assaf

Datum: vrijdag 21 november 2014

van14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

LEZING IN SENIORAMA

“Reumatischeaandoeningen”

door Veerle Taelman, reumatoloog UZ

Leuven

Datum: maandag 24 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 - rit met hellingen (40 km)

Donderdag27november2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

608830

DIGITAAL FOTOTOESTEL - IN-

FORMATIE EN ADVIES

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies

en instellingen van je digitaal foto-

toestel en is de handleiding te com-

plex? Dan is dit spreekuur iets voor

jou.

Iedere woensdag vanaf 10.00 u. na

afspraak.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be

Merk en type van je fototoestel op-

geven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabelenz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

* Mensen met een passie: Phara de

Aguirre

Datum: zondag 23 november 2014

om10.30uur

Plaats:Leuven-Prijs:6euro

Inlichtingen:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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