
DIT JAAR ZORGDE DE PAROCHIE VAN SINT-

FRANCISCUS VOOR DE ONTVANGST. EEN

IDEAAL MOMENT OM WAT BIJ TE PRATEN EN

OM LINKS OF RECHTS IEMAND BETER TE

LEREN KENNEN. HET KAN DE SAMEN-

WERKING ALLEEN MAAR VERBETEREN.

WIJ KIJKEN SAMEN UIT NAAR EEN NIEUW
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KAAS- EN WIJNAVOND FRANDO

Naar jaarlijkse traditie ontmoeten de verschillende teams, kerkfabrieken en

liturgische ploegen elkaar op een kaas- en wijnavond.

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



De Sint-Franciscusgemeenschap

deelt in het verdriet van de familie

Leenaerts-Segers bij het overlijden

van de heer Felix Leenaerts op 21 de-

cember 2014.

Felix was leraar S.O. op rust,

lid en voorzitter van

OKRA SF Heverlee en

51 jaar lector in de Sint-Franciscus-

parochie.

’nbeetje…

Stervendoe jeniet ineens,

maaraf entoeeenbeetje

enallebeetjesdie je stierf

’t isvreemd,maardievergeet je.

Het is jedikwijls zelfs ontgaan,

jezegt: ikbenwatmoe

maarop ’nkeerdanben jeaan

je laatstebeetje toe.

ToonHermans

OVERLIJDEN

Alsallesduister is

ontsteekdaneen lichtendvuur

datnooitmeerdooft

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Bezinningstekst

Laten we onze vuisten ballen om op

te komen

voor mensen getroffen door on-

recht.

Laten we onze handen teder inzetten,

laten we ermee zalven en bescher-

men.

Laten we stampvoetend aandacht ei-

sen

voor de strijd tegen onrecht.

Laten we met onzevoeten

telkens opnieuw in vrede naar el-

kaar toegaan.

Laten we verder kijken dan elkaars

kleine kanten.

Laten we zien dat elke mens uniek

en waardevol is.

Laten we de stoppen uit onze oren

halen.

Laten we onze oren openzetten en

mild te luisteren naar elkaars

zorgen en vragen, vreugde en ver-

driet, hoop en wanhoop.

Laten we in ons spreken de dingen bij

hun naam noemen.

Laten we elkaar woorden toefluiste-

ren van bemoediging.

Laten we geen mensen veroordelen.

Laat ons hart bron zijn om elkaar

graag te blijven zien.

Zending en zegen

We mochten in deze viering bij el-

kaar geloof en hoop vinden, ver-

nieuwde kracht tot solidariteit. Dat

wij ook morgen in beweging ko-

men voor mensen in armoede, on-

danks tegenkrachten, ondanks te-

genslag.

Dat wij elkaar niet loslaten.

Dat wij elkaar blijven aanmoedigen.

Dat wij elkaar tot zegen mogen blij-

ven.

Dat God - licht en bron van mense-

lijkheid en gerechtigheid - met ons

mag blijven meegaan, als een zegen

die ons nooit verlaat, als een zegen

voor onszelf, voor onze inzet en

voor ieder ander.

Hij die is: Vader, Zoon en heilige

Geest. Amen.

Chris Willocx – Uit de viering van 14 de-

cember2014 inhetDonBoscocentrum

‘ZENDING’

DON BOSCO

Zondag 11 januari

Doopsel van de Heer

10.30 u. Viering

Zondag 18 januari

Tweede zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 januari

Doop van de Heer

10.00u Gebedsviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Gebedsleider: Cécile Van Hoecke

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 18 januari

2de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Met kruisoplegging van de

vormelingen

Familieviering

Voorganger: federatiepastor Jef

Wauters

Lectoren: jongeren van de catechese

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Johan Van Audenhaege

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

SINT-ANTONIUS

Donderdag 08 januari

Driekoningenviering Ziekenzorg cm

Samen Sterk

11.30 u. Viering met cd-muziek

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Myriam Neves

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 11 januari

Doop van de Heer

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Louis Laenen

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: An Wouters

Misdienaars:

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 januari

2de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

OKRA activiteiten SFH

Januari 2015

Normaal spelen we Matcurling op

de eerste en de derde donderdag van

de maand… maar in januari kun-

nen we op de eerste donderdag de

leden niet in de parochiezaal krij-

gen wegens andere (familiale) acti-

viteiten… Daarom spelen we Mat-

curling op de donderdag 8 en

22 januari 2015. De opwarming be-

gint telkens om 14 uur en nadien

spelen we met duo’s een klein tor-

nooi!

Januari is de maand waarop we

reeds vanaf het begin van de KBG-

OKRA werking in onze parochie

“aanzitten aan het banket”. Daar-

voor gaan we naar de Hotelschool

in het VTI te Leuven. Het is reeds de

22ste keer dat we dit jaar kunnen ge-

nieten van de culinaire hoogstand-

jes die leerlingen en leerkrachten

van de hotelschool voor ons klaar-

maken.

Het succes van dit Nieuwjaars-

banket verplicht ons ertoe te ont-

dubbelen wegens het grote aantal

deelnemers. Daarom zijn er twee

groepen te gast op maandagen 12

en 26 januari voor een heerlijke

vismenu!

Op dit banket kunnen de aanwezi-

gen lotjes van de Ziekenzorgtom-

bola kopen… met ter plaatse reeds

een speciale trekking, van telkens

twee prijzen, die het bestuur van

OKRA voor haar leden reserveert.

Overige geplande activiteiten

in januari 2015

- Dinsdag 13 januari: Nieuwjaars-

concert van de Regio Oost-Brabant

in Scherpenheuvel om 14.30 u. In-

schrijvingsformulier en betaling

vooraf. Wie met autocar van het Ge-

west Leuven meegaat vertrekt om

13 uur aan de Colruyt -Tiensesteen-

weg te Kessel-lo.

- Vrijdag, zondag 16 en 18 janua-

ri: vakantiebeurs Oost-Brabant. Zie

ook Sprokkels van november 2014

- Maandag 19 januari: wandeling:

om 13.30 uur brengen we de sport-

verzekering in orde in het Paro-

chiecentrum. Om 14 uur wandelen

naar het Stadspark en dan volgen we

de resten van de eerste stadsomwal-

ling van Leuven.
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Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 08 januari

11.30 u. Driekoningenviering Zie-

kenzorg cm Samen Sterk gevolgd

door het Driekoningenfeest in de

Antoniusruimte

Zondag 11 januari

12.00u.Nieuwjaarsreceptie

indeAntoniusruimte

Dinsdag 13 januari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag 15 januari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

inhetparochiecentrum

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag vanaf

14.00u

inhetparochiecentrum

Lees ook het OKRA nieuws op

bladzijde 2

PAROCHIEBLAD2015

Voor een jaarabonnement kan je

35 euro overschrijven op rekening-

nummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

PAROCHIEAGENDA
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KERSTWAKE 2014 DE IN SINT-FRANCISCUSGEMEENSCHAP

Beelden uit twee zeer sfeervol-

le Kerstvieringen met nadien

woorden van oprechte dank.

Lievemensen,

Kerstmis is het feest van licht en

vrede.

Namens onze geloofsgemeenschap

wensen wij u allen licht en vrede

in jullie hart. Deel dit licht en deze

vrede met iedereen die je vandaag,

morgen en alle volgende dagen ont-

moet. Zo worden wij licht en vrede

voorallemensenomonsheen.

Maar naast de wensen voor licht en

vrede passen hier ook woorden van

dank.

Dank aan het koor voor de sfeer-

volle opluistering van de twee vie-

ringen.

Dank voor deze dubbele inzet en

voor de vele repetities die daaraan

voorafgingen.

Dank aan dirigent Toon voor de

uren en dagen van voorbereiding.

Het is voor jou een grote bekom-

mernis om de vieringen met feeste-

lijke zang op te luisteren. Het is je

weereens100%gelukt!

Dank aan Nico voor je wondermooi

en creatief bespelen van orgel en pi-

ano.

Dank aan de muzikanten van de

concertband van Linden voor

de muzikale inzet van onze Kerst-

avondviering.

Dank aan pater Romain en pa-

ter Marcel om ons voor te gaan in

de vieringen en samen met ons het

broodtebrekenentedelen.

Dank aan Myriam en Mathieu

voor het assisteren. Zij maken deel

uit van een stevige, degelijke litur-

gische ploeg die om beurt, het jaar

rond, de vieringen voorbereiden en

assisteren.

Dank aan de Sint-Antonius-

mannen en -vrouwen die, ge-

ïnspireerd door de heilige Geest,

weer eens gezorgd hebben voor een

originele, warme kerststal vol van

licht.

Dank aan Lea voor de kleurrijke

versiering van de kerk, zelfs in deze

moeilijke dagen van rouw en ver-

driet. Wij zijn ervan overtuigd dat

een ster aan de hemel over haar

waakt en in haar oor fluistert: ‘Mooi

gedaanLea!’

Dank aan Caroline, die de vierin-

gen met een diep en waardevol ge-

voelen voor verbondenheid heeft

voorbereid.

Dank aan u allen, voor uw aan-

wezigheid, voor het samen vieren,

voor het vertrouwen dat jullie blij-

ven hebben in de kracht van onze

geloofsgemeenschap. Wij beloven

u dat wij blijven geloven in onze

kracht, eerder dan in om het even

welke structuur die inhoud en

draagkrachtmist.

Lievemensen,

Een geboorte is nieuw leven wel-

kom heten, de geboorte van Jezus

vieren, elk jaar opnieuw, is elk jaar

opnieuw een uitnodiging maar ook

een uitdaging om de boodschap van

Jezus in ons leven waar te maken.

ZALIG KERSTMIS!

Welkom op de Nieuwjaarsre-

ceptie op zondag 11 januari na

de viering van 11 uur!

Vervolgtopbladzijde4

KERSTMIS 2014 IN SINT-ANTONIUS

Beelden uit twee zeer sfeervolle Kerstvieringen met nadien

woorden van oprechte dank.



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-

de nog directer aan te voelen.

Na een inleiding over de siguiriya

(een flamencovorm) 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-

tie een Spaans karakter.

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

start van het nieuwe jaar.

Practisch:

Inschrijven voor 10 januari

is noodzakelijk. Caroline.balle-

geer@gmail.com of 016 25 66 65

Kostprijs: betalen ter plaatse; 8 euro

en 6 euro (met cultuurkaart)

Toast Literair, organisatie door Davids-

fonds

Kessel-Lo Vlierbeek in samenwerking met

BlauwputenDonBosco

TOAST LITERAIR

KERSTMIS 2014 IN SINT-ANTONIUS

Vervolg van bladzijde 3
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Beste lid van de Franciscusgemeen-

schap,

Stien Eysermans is reeds enkele ja-

ren actief in onze parochie als mu-

zikante tijdens familie- en commu-

nievieringen

maar daarnaast ook als (hoofd)ani-

mator op speelplein Groene Zone in

Heverlee.

Dit speelplein is uniek in Leuven.

Naast hun gewone werking hebben

ze in de loop der jaren een zeer ster-

ke inclusiewerking uitgebouwd in

samenwerking met het Balanske.

Op die manier kunnen ook kinde-

ren met een beperking genieten van

een fijne speelpleinzomer.

Om hen extra te laten genieten wil-

len ze graag extra materiaal aanko-

pen, zoals bijvoorbeeld een aange-

paste gocart.

Wij kunnen hier bij helpen op een

zeer eenvoudige manier.

Heb je lege balpennen of (mar-

keer)stiften? Gooi ze dan niet weg,

maar ...

… breng ze mee naar de Franciscus-

kerk op Tiensesteenweg te Heverlee

en stop ze daar achteraan op de info-

tafel in de box met de kikker.

Onze inclusiekindjes zullen jullie

dankbaar zijn!

Namens Stien dank voor de moeite,

De werkgroep liturgie

GROENE ZONE

Winterwandelweekend

Van vrijdag 23 januari, 19 u., tot

zondag25januari2015, 16u.

Vrijdag

08.00 uur: Iedereen tracht om dan

aanwezig te zijn. Wie eerst is en

binnen kan, zorgt voor en warme

kachel. Met een boterham en een

kommetje soep leren we elkaar ken-

nen.

22.00 uur: Samenkomst rond de

kachel. We maken enkele afspra-

ken om samen te kunnen ge-

nieten van twee dagen intens

samen-genieten-geven-nemen-ont-

dekken-lachen-helpen-kokerellen-

rusten-plagen-wandelen, enz…

Zaterdag

08.00 uur: Ontbijt. De rugzakken

voor de wandeling en de landlo-

perskeuken vullen.

09.30 uur: Wandeling. Om te genie-

ten van het landschap, de stilte, de

geuren en vooral de kleuren.

13.00 uur: Ergens onderweg hou-

den we halt en laten we op moder-

ne wijze (gasvuurtjes) de pannetjes

met spek en eieren voor elkaar ron-

ken. Na de landloperskeuken, af-

hankelijk van het weer, doen we een

bosdutje.

18.00 uur: Vermoeid, verrijkt en

voldaan vinden we hopelijk Het

Molenhuis terug. Dan beginnen

we het grote feest van samen kokke-

rellen, tafel dekken, eten, afwassen,

enz…

Zondag

08.00 uur: Ontbijt

09.00 uur: Ochtendwandeling

13.30 uur: Middagmaal. En daarna:

samen opruimen, poetsen ,enz…

Zekermeebrengen

Slaapzak, hoeslaken en kussen-

sloop, warme kleren en regenjas,

toiletgerief, laarzen, wandelschoe-

nen, huispantoffels, rugzakje, zak-

lampen, drinkbeker en drinkbus,

gezelschapsspel, als je het hebt: een

'campinggasvuur'.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 25

Inschrijven: 10 dagen voor het wan-

delweekend

Verantwoordelijke: Michaël Hoete-

rickx, Middelweg 19, 3001 Heverlee

0478 25 22 01 / michael.hoetrickx@-

telenet.be

Bankrekening: BE83 0003 1434 9415

/ Vermelding: wandelweekend +

naam + datum

MOLENHUIS BERISMENIL

Ookin2015!

In oktober van vorig jaar begonnen

we in het Don Bosco centrum met

een leuke vorm van ‘delen’.

Mensen die een deugddoend, ont-

spannend, leerrijk boek bezitten

en anderen de gelegenheid gunnen

ook van hun boek te genieten, vul-

den een boekenmandje in de Stille

Zone waar de vieringen plaats heb-

ben. En ja, ook in het nieuwe jaar

2015, kan en mag je daar een boek

lenen en na lezing thuis, terugzet-

ten.

Wie ook boeken heeft die anderen

kunnen vreugde of dienst bewij-

zen, mag het mandje aanvullen.

Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil

weggeven deelt dat liefst mee op een

briefje of plakkertje in het boek.

BOEKENMANDJE
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