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VOLGEND PAROCHIEBLAD

Dit parochieblad 52 draagt als datum: 24 december 2014.

Woensdag 31 december, oudejaarsavond, verschijnt er geen blad.

Parochieblad 01, het eerste blad van 2015, krijg je in de bus op

woensdag 7 januari.

Aan al onze lezers: beste wensen voor een gezegend nieuw jaar!

FEDERATIE FRANDO
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NIEUWJAARSCONCERT

3FEDERATIE FRANDO

VIERING VAN DE DERDE ADVENTSZONDAG - 'ZENDING'

Tijdens de viering mocht de Sint-Franciscusgemeenschap

Priester Jef Wauters, als nieuwe door het bisdom aangestelde

administrator, verwelkomen.

(c) Fotografie: Thierry Van Craenem

Er klinkt vreugde in de Bijbelse lezingen omdat God bewogen is door

mensen.

Er klinkt vreugde omdat God ons een profeet zendt om een blijde,

genezende en bevrijdende boodschap te brengen.

Simon steekt de derde kaars op de adventskrans aan. We maken werk van

het Licht van de solidariteit.

Net zoals God komen we in beweging om aan mensen in armoede hun

grondrechten toe te kennen.

Samen trekken wij naar Bethanië: het huis van de armen. Er is ook vreugde omdat wij het niet bij woorden alleen laten, maar onze

handtekening zetten om de adventsactie Welzijnszorg concreet vorm te

geven.

Onnoembare en nabije, als een mantel van gerechtigheid om ons heen. Help ons profetische sporen te trekken en nieuwe wegen te gaan. Schenk ons aandacht voor wie het moeilijk hebben. Schenk ons de nodige

inspiratie en veerkracht om ons in te zetten voor een solidaire en sociale

maatschappij met grondrechten voor iedereen.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Aanvankelijk is er slechts een vaag besef

van de stuwing van de Geest in ons hart,

van de aanwezigheid van de Ander waar-

door we onszelf leren kennen. Door hier-

voor wakker te worden door naar ons hart

te luisteren wordt ons het levende bewijs

van ons geloof gegeven, waardoor de vage

ervaring en hoop van het begin worden be-

vestigd.

Zoals Paulus schrijft aan de Romeinen:

‘Dit bewijs is de grond van hoop, de hoop

wordt niet teleurgesteld, want Gods lief-

de is in ons hart uitgestort door de Heili-

ge Geest die ons werd geschonken.’

JohnMain

In januari 2015 hebben we 2 medi-

tatie-avonden: maandag 5 en maan-

dag 19 januari.

Telkens om 20 uur in de Stille Zone

‘Ademtocht’ van het Don Bosco-

centrum, Ortolanenstraat 6, Kes-

sel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

EERSTE COMMUNIE 2015

ParochieDonBosco

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2007 mo-

gen zich inschrijven bij

JefWauters

Tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038

Of jef.w@edpnet.be

PAROCHIEAGENDA

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

in het parochiecentrum

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag vanaf

14.00u

in het parochiecentrum
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DeBonkelaar

Iedereen kan deel uitmaken van de

groep De Bonkelaar. We zijn men-

sen van overal die goesting hebben

om samen iets vorm te geven, sa-

men te zijn, plezier te maken en te

ontmoeten.

De bonkelaar is een onderdeel dat de

molen aan het draaien brengt en dat

isookwatwijbeamentedoen.

Op een fijne, ongedwongen manier

geven we samen vorm aan de week-

ends. Iedereen draagt bij aan het

eten, de drank en de invulling van

het weekend. We bieden geen kant

en klare programma’s die je kan

consumeren. De Bonkelaarsweek-

ends zijn interactief en laten ruim-

te voor iedere persoon om te groei-

eninverantwoordelijkheid.

Blijf je graag op de hoogte van vol-

gende initiatieven of neem je graag

ook initiatief, wordt lid van onze fa-

cebookgroepDeBonkelaar:

https//www.facebook.com/groups/

1419595671595980/

DeBonkelaar:Mutskesweekend

Van vrijdag 16 januari , 18 uur, tot

zondag18januari2015, 16uur

Koken, breien, wandelen, tekenen,

sneeuwpret, sporentocht … het kan

allemaal.

Voor wie houdt van gezelligheid in

eenwintersesfeer

*Voor wie samen invulling wil ge-

venaanditweekend

*Voor wie van eenvoud en natuur

houdt

*Voor wie de contrasten van barre

koude en knetterend vuur wil erva-

ren

Inschrijven: bonkelaarscontac-

t@gmail.com

meer info op 0495 36 48 96 of via de

facebookgroep

Bankrekening: BE. 377 0269611 85

Vermelding: 150116Mutskesweek-

end+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

Waar:abdijsitevanVlierbeek

Wanneer: zondag 18 januari 2015

om11.30u.

Programma:

Tussen een paar flamencostukjes in

beluisteren we een drietal gedich-

ten van Federico Garcia Lorca. Ze

komen uit een bundel die op de

flamenco is geïnspireerd. Om daar

ten volle te kunnen van genieten

worden deze gedichten eerst in Ru-

di’s vertaling door Denise voorge-

dragen en dan in het Spaans, om

de oorspronkelijke poëtische waar-

denogdirecteraantevoelen.

Na een inleiding over de siguiriya

(een famencovorm) vertelt Denise

een verhaal van Wannes Van de Vel-

de: een verhaal over leven en dood

dat drijft op de siguiriya die in de

achtergrond op de gitaar van Rudi

klinkt.

Uiteraard heeft de feestelijke recep-

tieeenSpaanskarakter.

Iedereen is welkom op dit artistieke

evenement. Het is een unieke kans

om kennis te maken met flamen-

co en vrienden te ontmoeten bij de

startvanhetnieuwejaar.

Praktisch:

Inschrijven voor 10 januari

is noodzakelijk. Caroline.balle-

geer@gmail.comof016256665

Kostprijs: betalen ter plaatse; 8 euro

en6euro(metcultuurkaart)

Toast Literair, organisatie door Davids-

fonds

Kessel-Lo Vlierbeek in samenwerking met

BlauwputenDonBosco

TOAST LITERAIR

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Landen (kribbe-

keswandeling) (15km)

Maandag29december2014

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:015514636

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Vrijdag 9 januari 2015 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:016633926

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag30december2014

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

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag8en22januari2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

608830

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 7, 14, 21 en 28 januari

2015 verwachten we de liefhebbers

van scrabble, schaken en rummi-

kubvan14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

LEZINGINSENIORAMA

“Liefdeopleeftijd”

door Alfons Vansteenwegen, prof. em. fa-

culteit geneeskunde

Datum: maandag 5 januari 2015 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

SENIORENINSPECTEUR - GRA-

TISGESPREK

Dinsdag 6 januari 2015 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

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

4 FEDERATIE FRANDO


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	

	
	De deugd van een mens moet niet afgemeten wordennaar zijn bijzondere inspanningen,doch naar hetgeen hij gewoonlijk doet.

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	Viering van de Derde Adventszondag - 'Zending'

	Tijdens de viering mocht de Sint-Franciscusgemeenschap Priester Jef Wauters, als nieuwe door het bisdom aangestelde administrator, verwelkomen.
	

	
	nieuwjaarsconcert

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	Viering van de Derde Adventszondag - 'Zending'

	Tijdens de viering mocht de Sint-Franciscusgemeenschap Priester Jef Wauters, als nieuwe door het bisdom aangestelde administrator, verwelkomen.
	

	
	nieuwjaarsconcert

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	
	MOLENHUIS BERISMENIL

	
	TOAST LITERAIR

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

