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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 paro-

chieblad mee te stimuleren.

*SLUITJIJWEERBIJONSAAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee! Wij zien u graag op

onzelijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

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.)

*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)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2015 - SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

27STE HERFSTWEEKEND MET DE PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS VAN VRIJDAG 14 TOT ZONDAG 16 NOVEMBER 2014

Met 73 in Home Fabiola te Maasmechelen. Een weekend met inzet van velen. Bedankt Jules en je organisatieploeg. Het was weer super tof.

God ervaren wij het best in lieve, goede mensen, in vrienden die elkaar graag zien, in mensen die veel voor mekaar overhebben,in mensen die kunnen geven van wie ze zijn, van wat ze hebben. Het zijn

mensen die ons een goed en warm gevoel geven,die ons doen open bloeien. In onze parochiegemeenschap mogen we dit ervaren. Op de vele momenten dat we samenzijn om te werken of iets voor te

bereiden, in een viering of op een feest. Maar het allermeest ervaren wij dit ieder jaar op ons herfstweekend. God ervaren… Gods goedheid in mensen gelegd. Daarom maken we ieder herfstweekend

ook even tijd om God te danken en samen te vieren rond het teken van ‘breken en delen’.

Met 73 in Home Fabiola te Maasmechelen Kinderanimatie geleidt door Aurelie De wandeling, een vast deel van het weekend

En even vast op het programma: .... ....de bonte avond met dank aan Dorien en Lieze, Kaat, Nico en Eva voor de

organisatie

.........te danken en samen te vieren rond het teken van ‘breken en delen’.

Kijk verder op bladzijde 3
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OKRA is

elkaar zien staan en elkaar groeten

elkaar een warme hand geven

is oog hebben voor elkaar

oor hebben naar elkaar.

OKRA is

een open hart zijn voor elkaar

zorgen voor elkaar.

Is respect voor de aarde

en aandacht voor mensen in nood

in eenzaamheid en in armoede.

OKRA is

de band bewaren met kinderen

en kleinkinderen;

is verlies van verwanten

en vrienden een plek geven.

Is elkaar warmte schenken

en de wereld verwarmen.

OKRA is

elkaar beschermen tegen

regen, wind en koude

maar ook elkaar wijzen

op de mooie kleuren van de herfst.

OKRA is

om elkaar geven in alle seizoenen.

Uit de Christus-Koningviering van 23

november in de Sint-Franciscuskerk

AFSLUITEND

WOORDJE VAN OKRA

(ARNOLD)

OKRA is...

Wandeling op de tweede maandag 8

december

Samenkomst om 13.30 uur in het pa-

rochiaal centrum en het vertrek van

de wandeling in de wijdere omge-

ving van de Parkabdij.

Ledenbijeenkomst op maandag 15

december

Ledenvergadering in het parochie-

centrum om 14 uur:

de Kerstbezinning wordt aange-

vuld met een Pensenvieruurtje.

Prijs 5 euro per persoon:

voor twee pensen, brood, appel-

moes en koffie/thee.

Inschrijven en betalen uiterlijk op

zondag 7 december is VERPLICHT!

Open spelnamiddag op donderda-

gen 4 en 18 december

OKRA-leden en sympathisanten

worden uitgenodigd om Tapijtcur-

ling te spelen in het Parochiecen-

trum. Om 14 uur beginnen we met

speluitleg en opwarming. Nadien

spelen we een individueel tornooi

met trio's waarvan een van de drie

spelers telkens "scheidsrechter" is.

Kerstmarkt in Keulen

Op woensdag 10 december maken

23 ingeschreven leden, met Violet-

tacars, de verplaatsing naar Keulen

voor een bezoek aan de Kerstmarkt,

de Dom en een of meer musea van

deze interessante stad. Vertrek aan

de Colruyt om 7.15 uur.

In december schreven we in voor

twee culturele activiteiten van 30CC

Leuven

Op zaterdag 13 december hebben we

een "Rode Loper voor Senioren te

Leuven" uitgewerkt: de zestien in-

geschreven leden worden om 10.45

uur verwacht aan de ingang van

Museum M voor een geleid be-

zoek aan de tentoonstelling "VES-

ALIUS en het anatomisch the-

ater", nadien gaan we samen lun-

chen in Den Domus en vervolgens

worden we om 14.15 verwacht in

de Schouwburg voor de opvoering

van de Operette CLIVIA van Nico

DOSTAL door het Brussels Operet-

te Theater.

Op zondag 21 december zijn er tien

leden ingeschreven voor "DREA-

MING OF A WHITE CHRIST-

MAS" in de Abdijkerk van Vlier-

beek waar om 15 uur het Vlaams Ra-

dio Koor optreedt onder de leiding

van Kaspars Putnins. Eerst brengt

het koor een selectie uit de won-

dermooie Vespers van Rachmaninov.

In het tweede deel gaat het naar een

meer vrolijke en vooral typische

kerstsfeer: die van de Amerikaanse

traditionele en overbekende kerst-

liederen uit de jaren 40 en 50.

Kernledenvergadering

Op donderdag 18 december komt de

kerngroep om 9.30 uur samen in

de maandelijkse vergadering. Het

hoogtepunt van deze bijeenkomst

is de samenstelling van het jaar-

programma 2015 . Dat programma

wordt met de aanwezigen uitvoerig

besproken op de ledenvergadering

van maandag 2 februari 2015.

Op die bijeenkomst bekijken we ook

de stand van zaken in verband met

de betaling van het lidgeld voor

2015 en de inschrijvingen voor het

banket op maandagen 12 en 26 janu-

ari 2015.

OKRA SINT-FRANCISCUS DEELT MEE VOOR DECEMBER 2014

SINT-FRANCISCUS

Zondag 07 december

2de zondag van de advent

Deel in ons verhaal

Waardevol is weerloos

Thema: 'De gids'

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Vandegaer

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 14 december

3de zondag van de advent

Deel in ons verhaal

Waardevol is weerloos

Thema : 'Zending'

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Omhaling Welzijnszorg

Voorganger: Federatiepastor Jef

Wauters

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Johan Van Audenhaege

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 07 december

2de zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Fons

en Stephanie Van Audenhoven-

Delva

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 14 december

3de zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer René Preud'homme

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 7 december

Tweede Adventszondag

10.30 u. Viering

Zondag 14 december

Derde adventszondag

10.30 u. Viering

Uit de Franciscus-Christus-

Koningviering van 23 november

Hij is geen koning op een troon.

Hij heeft geen lijfwachten.

Protocol is Hem vreemd.

Hij heeft één gedragsregel:

liefde, vrede, geluk.

Hij durft zichzelf te vergeten.

Behoefte om zichzelf te redden,

heeft Hij niet.

De minste staat bij Hem voorop.

De lijdende mens krijgt voorrang.

Wie vergeving behoeft,

kan op Hem rekenen.

Hij is geen koning van geboorte.

Hij is het geworden door zijn manier

van leven.

Hij heeft geen onderdanen,

wel medestanders en volgelingen.

Hij roept mensen op

om te leven met liefde in het vaandel.

vervolg: fotoreportage op bladzijde 4

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

SINT-ANTONIUS

Donderdag 04 december

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Zondag 07 december

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 09 december

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

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

PAROCHIEAGENDA
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Als ik weet

dat er een almachtige God is

die mij liefheeft

en zich over mij ontfermt,

hoe zou ik dan

bekommerd kunnen zijn

of ongerust?

Toon Hermans

ALS IK WEET

Ga na de vieringen in de Stille Zone

Ademtocht, het boekenmandje niet

achteloosvoorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na le-

zingthuis,weerterugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef

je niet terug te brengen’ is zomaar

jeeigendomgeworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van

dezeleukemaniervandelen.

Je kan hetmandje ook spijzigen met

jouweigenboeken.

BOEKENMANDJE

3FEDERATIE FRANDO

VERVOLG 27STE HERFSTWEEKEND SINT-ANTONIUS

Het volgend weekend ligt al vast!!!

Wanneer?

van vrijdag 13 tot zondag 15 november 2015

Waar?

omdat het er zo tof was

nog eens in Home Fabiola te Maasmechelen

Samen lekker tafelen… ...en nadien ook afruimen en afwassen De gocarttrein… trappen geblazen!

Sport en spel voor jong ... ...en minder.... ....jong

Tijdheeltgeenwonden.

Hij leert je levenmetverdriet.

Enwachtenzeergeduldig

tot jeweerschoonheidziet

entotdetedersteherinneringen

zodiepvertaktzijninjeziel

datzediezereplekken

kunnenovergroeien.

(KrisGelaude)

Na het overlijden van een geliefde mens

gaat het leven verder. Wel met een barst.

Maar daar kan het licht doorschijnen. Zo

staat er in een lied van Leonard Cohen.

Als de avond donker lijkt en grijs,

het lichthaarwegnietvindt,

dedeurtelanggesloten,

eenstoelaantafel leeg…

danwil ikbij jezijn.

Ikzalversekoffiemaken,

vertelmejouwverhaal.

Ikvertelwatvanhetmijne.

Dedeurzettenweopeenkier.

Enzie,

hoe een stukje hemelsblauwe lucht

dekamerbinnenstroomt.

Wezullensamenverdergaan,

Ikmeteenstukjevanjouwpijn,

neemjijeenbeetjevandemijne.

(LydiaVanHirtum)

Met dit gedicht van Kris Gelaude spre-

ken we samen onze hoop uit dat het leven

verder kan.

Bronadervanbinnen

Adem in mij.

Oergetijwaaruit ik

Aangeblazenwerd

Ommenstezijn.

Doorwaai,doorgroei,

Begeesterenvervulmij.

Dat ikmijdurftoevertrouwen

AandegroteAdem

Dieallesverzamelt.

Heelenongeschonden.

Licht in mij.

Sterrenstofdatmij

Opweghoudt.

Mijeraanherinnert

Datiknietuitmezelfben.

Weesdeglans,deverte

Inmijnogen.

Helderwil ikworden

Endoorschijnend.

Laatdediepstevonk

Doornietsofniemanddoven.

Kracht in mij.

Stemdiemijuitniets

Geroepenhebt.

Bronadervanbinnen,

Zoekenddwarsdoormij.

Trekmijuitdeaardeop

Om naar het onzichtbare te reiken,

Opdat ikdurf leven

Doorheentwijfelenverlangen.

Vluchtigalseenvoetstap.

Entochonuitwisbaar.

Laat mooie herinneringen verder leven,

ook in momenten van verdriet, zoals vo-

gels zingen in de regen.

De Eeuwige zegene ons met hoop.

De Eeuwige beware ons bij liefde en

trouw.

(Uit de gebedsdienst van 2 novem-

ber 2014 in het Don Boscocentrum

–(Katrien,Marie,Lieve,Agnes)

TIJD HEELT GEEN WONDEN…

Het boek toont de moeilijkheden

van de prille evangelische verkon-

diging en wil de eerste gemeen-

schappen opnieuw op het goede

spoorzetten.

Vijf maal komen we hier rond op

donderdagsamen.

De volgende en laatste samenkomst

is op donderdag 11 december 2014,

om 20 uur in de vergaderzaal van

hetcentrum(bovendebar).

JefWauters,Cristianlaan43,

3010Kessel-Lo

016255892-0485063038

Jef.w@edpnet.be

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN



FEESTZONDAG CHRISTUS KONING

OKRA-VIERING AFSLUITING 'WEEK VAN DE OUDEREN'

Fotografie: Thierry Van Craenem

Samen op weg, zoekend naar leven... ....speurend naar licht en dageraad

....mensen vol hoop, sterk en gedreven ....zorgzaam en goed in woord en daad

...niemand alleen en allen te saam Zijn Boodschap daagt uit om Hem achterna te gaan

...om koninklijk, royaal te leven; edelmoedig en goed, ten einde toe Zijn leven zegt ons, dat de ander voor ons op de eerste plaats komt.

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Woensdag 10 december om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 10 en 17 december 2014

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

SOCIALE VOORZIENINGEN EN

WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be

OKRA

Film in Kinepolis: Seniors at

the movies

Kinepolis organiseert “Seniors at

the movies”: een ontspannen na-

middag met koffie, een lekker ge-

bakje, een leuke babbel, gevolgd

dooreenheerlijkefilm.

Je bent welkom elke tweede dinsdag

van de maand om 14 uur, in Kinepo-

lis Leuven, Bondgenotenlaan 145-

149,

3000Leuven.

Tickets (film, koffie en cake inbe-

grepen) kosten 8,50 euro en zijn

verkrijgbaar aan de onthaalbalie

van de bioscoop of via de online tic-

keting (zie www.kinepolis.be). Op

vertoon van de OKRA-lidkaart ont-

vangje0,50eurokorting.

Dinsdag9december2014:Samba

Meer info op www.kinepolis.be,

klik op “events” en ga dan verder

naar“seniorsatthemovies”.
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EigenMolenhuisactiviteiten

Kalender Molenhuisactiviteiten tot

30juni2014

* 16januari–18januari2015

Mutskesweekend met de Bonkelaars

*23januari–25januari2015

Winterwandelweekend

* 13maart–15maart2015

Werkweekend

*20maart–22maart2015

Zangweekend

*27maart–29maart2015

Lentewandelweekend

* 17april–19april2015

Knopkesweekend met de Bonkelaars

*24april–26april2015

Fietsweekend

*08mei–10mei2015

Werkweekend

*13mei–17mei2015

Lentekriebels

* 18mei–22mei2015

Wandelmidweek

*26juni–28juni2015

Werkweekend

* 07 augustus – 16 augustus 2015

Werkvakantie 2015

Deelnemingskosten voor de eigen

activiteiten

1. Gewone activiteiten, 3 maaltijden

perdaginbegrepen

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

Kind(13–18j.) 16europp/n

Kind(6–12j.) 12europp/n

Kind(4-5j.)8europp/n

2. Een activiteit met als doel het on-

derhoudvanHetMolenhuis

(werkweekend, 7-daagse, groenweekend,

e.d.) 3 maaltijden per dag inbegrepen

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

Kind(13–18j.)8europp/n

Kind(6–12j.)6europp/n

Kind(4-5j.)4europp/n

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

KoningAlbertlaan143,

3360Korbeek-Lo

0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

DonBoscocentrum“Ademtocht”

De eerste stap op onze weg naar groei tot

een volwaardige persoon zal erin bestaan

ons te laten beminnen. Om dat mogelijk

te maken werd de Heilige Geest in ons

menselijk hart gezonden: om het te raken,

het op te wekken en om de menselijke geest

in zijn verlossende licht te trekken. Het

zenden van de Geest was een verrijzenisge-

beuren, en dat is het nog steeds, even ver-

frissend nieuw als toen, op ‘de avond van

die eerste dag van de week’, zoals Johannes

vertelt. Toen de leerlingen verenigd wa-

ren achter de gesloten deuren van hun ver-

blijfplaats, trad Jezus binnen, blies over

hen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’

JohnMain

Deze decembermaand zijn de sa-

menkomsten op maandag 8 en

maandag22december.

Om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat6,Kessel-Lo.

Wil jij er eens bij zijn, verwittig

danevenJosVermeulen.

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

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Een huis voor de filosofie in Leu-

ven.

125 jaar Hoger Instituut voor Wijs-

begeerte

Prof. Bart Raymaekers (Hoger Insti-

tuutvoorWijsbegeerte)

Dinsdag9december2014

De vroege christenen, een succes-

verhaal.

Van Petrus tot Constantijn: de eer-

stedrieeeuwenchristendom

Prof. Dr. Pierre Trouillez (Kerkhis-

toricus)

Dinsdag16december2014

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40

01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be of: Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

LEZING IN SENIORAMA

“Maken internet en games ons

dommer?”

door Gust De Meyer, prof. em. fa-

culteit socialewetenschappen

Datum: maandag 8 december 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

Donderdag11december2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

608830

... EN VERDER DAN FRANDO
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