




't Is stil geworden

nujij ernietmeerbent,

maar jehartblijftbij ons…

De Sint-Franciscusgemeenschap

deelt in het verdriet van de familie

Thierie-Putzeys bij het overlijden

van de heer Karel Thierie, echt-

genoot van Anny Putzeys, gebo-

ren te Gingelom op 30 juli 1923 en

thuis zacht ingeslapen op 31 decem-

ber 2014.

De plechtige uitvaartliturgie vond

plaats in de Sint-Franciscusparo-

chiekerk te Heverlee op dinsdag 6

januari 2015.

De Sint-Francisgemeenschap zal

hem gedenken in de viering van Al-

lerheiligen op 01 november 2015.

OVERLIJDEN

Hopen is durven leven met

onzekerheden,

niet gebonden zijn aan de veilige

rust

van klaar omlijnde gedragspatro-

nen,

maar aandacht hebben voor de

openheid van de toekomst.

W. Deckers

PAROCHIEBLAD 2015

Voor een jaarabonnement kan je

35 euro overschrijven op rekening-

nummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

KALENDERBLAADJE

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

Don Boscocentrum “Ademtocht”

DeGeestvanGod

is levendat levenvoortbrengt,

wortelvande levensboom

enwindinhaar takken,

schrobtwondenweg,

zewrijft olie indewonden.

Ze is fonkelend leven,

Aanlokkelijke lofprijzing,

Alles-ontwakend,al-verrijzende

Hildegard von Bingen

In januari 2015 gaat de tweede medi-

tatie-avond door op maandag 19 ja-

nuari, om 20 uur in de Stille Zone

‘Ademtocht’ van het Don Bosco-

centrum, Ortolanenstraat 6, Kes-

sel-Lo.

Wie er eens bij wil zijn, kan Jos ver-

wittigen.

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

Nu zijt wellekome, mens van licht

in mij, als openheid van binnen,

weer eind’lijk vrij.

Laat Jouw woorden klinken als een

oproep in mijn hart, help me vol te

houden, wees hier een nieuwe start.

KYRIELEIS

DON BOSCO

Zondag 18 januari

Tweede zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 25 januari

Derde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

EERSTE COMMUNIE 2015

Parochie Don Bosco

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2007

mogen zich inschrijven bij

Jef Wauters

Tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038

of jef.w@edpnet.be

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 januari

2de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Met kruisoplegging van de

vormelingen

Familieviering

Voorganger: Ere pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: jongeren van de catechese

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Johan Van Audenhaege

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 25 januari

3de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: Jaargetijde voor Romain

Smeuninx en mevrouw Goossens

Voorganger: Federatiepastor Jef

Wauters

Lectoren: Guido Lauwerier

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 25 januari

Oecumenische viering

met de Protestantse Gemeente van

Leuven

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorgangers: Ernst Veen en Caroline

Van Audenhoven

Lectoren uit beide gemeenschappen

Homilie: Ernst Veen en Caroline Van

Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Zondag 18 januari

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 20 januari

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

We spelen Matcurling op de don-

derdag 22 januari 2015. De opwar-

ming begint 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 met een tweede groep

naar de Hotelschool in het VTI te

Leuven op maandag 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.

OKRA ACTIVITEITEN SFH JANUARI 2015

Drie wijze mannen uit het Oos-

ten, hadden het lef om hun ver-

trouwde omgeving te verlaten om

een pasgeboren koning te zoeken.

Ze kwamen van ver. Vreemde men-

sen, heidenen, betuigden als eer-

sten eer aan Jezus, terwijl zijn eigen

volk Hem niet herkende.

Wie zouden de wijzen van vandaag

zijn?

Misschien zijn het wel mensen die

anders leven dan wij, andere ge-

woontes en waarden hebben,

misschien zelfs anders geloven dan

wij. Zij roepen ons op om onze

vooroordelen opzij te schuiven en

hen als vrienden te ontvangen.

(uit de Driekoningenviering Franciscus)
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon
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1. KOM VANAVOND MET VER-

HALEN

Komvanavondmetverhalen

hoedeoorlog isverdwenen,

enherhaalzehonderdmalen:

allemalenzal ikwenen.

De nacht loopt ten einde, de dag

komtnaderbij!

De lente komt, een twijg ontspruit,

zijnoudetakkenlopenuit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,

zondergestalte,zondernaam.

Maar wie gelooft verstaat het wel,

dattwijgjeheetEmmanuël!

Dienaamzalonstenlevenzijn,

eenzoonzalonsgegevenzijn.

De nacht loopt ten einde, de dag komt na-

derbij!

2. HOE DE OORLOG IS VER-

DWENEN

1.Welzijnszorg: Jaarlijkse ‘Prijs Ar-

moedeuitsluiten’

Organisaties die inzetten op activi-

teiten en projecten om de school-

carrière van kwetsbare jongeren te

‘boosten’ en hun toegang tot de

arbeidsmarkt te vergemakkelijken

wordenindekijkergezet.

De laureaat: van dit jaar is Groep In-

troVlaams-Brabant.

Groep Intro geeft maatschappelijk

kwetsbare jongeren tot 30 jaar een

stem in de samenleving en onder-

steunt hen op drie belangrijke do-

meinen: arbeid, vrije tijd en scho-

ling.

*Wijstekeneenkaarsjeop

voor mensen die zonder bescherming door

het levengaan,

weerloos, afhankelijk, en onzeker over

huntoekomst,

dat ze op elkaar mogen rekenen in moei-

lijke tijden,

dat ze erin slagen solidair een positieve

toekomstuit tebouwen.

2. Palestijns-Israëlische organisa-

tie The Parents Circle Families Fo-

rum

Een organisatie die een zeshon-

derdtal Palestijnse en Israëlische ge-

zinnen samenbrengt die een fa-

milielid verloren in het conflict.

De organisatie zweert geweld af en

trekt naar buiten met een bood-

schapvanvredeenverzoening.

Andere tekenen van hoop komen

van de Rabbi’s for Human Rights.

Joodse rabbijnen die zich inzetten

voor handhaving van de mensen-

rechteninIsraël.

TentofNations

De christelijk Palestijn Daoud Nas-

sar is de bezieler van "Tent of Nati-

ons" een ontmoetingscentrum na-

bij Bethlehem, in de bezette Pales-

tijnse gebieden. Mensen uit ver-

schillende culturen, vooral jonge-

ren, ook Israëlische, slaan er ieder

jaar hun tenten op om op de biolo-

gische boerderij te werken. Zo slaan

zij bruggen tussen elkaar, bruggen

van begrip, verzoening en vrede.

Bij de ingang van zijn terrein heeft

hij een grenssteen opgericht met

de tekst: “Wij weigeren vijanden te

zijn”.

*Wijstekeneenkaarsjeop

voor mensen die goed beschermd door het

levengaan,

rekenendopeenveilige toekomst,

dat ze vanzelfsprekendheden in vraag

blijvenstellen,

datzenietvergetenwiewij zijn:

mensendie elkaarnodighebben,

diedeopdrachthebbenelkaartewaarderen

ente respecteren.

3.VzwDeHuizen.

Decennialang weten we al dat het

huidige detentiesysteem niet deugt.

Als je uitgaat van de kerntaak van

gevangenissen, met name het voor-

bereiden van veroordeelden op een

geslaagde terugkeer naar de samen-

leving, dan kom je uit bij kleinscha-

lige detentiehuizen, waar je maat-

werk kunt realiseren”, zegt gevan-

genisdirecteur Hans Claus, promo-

torvandevzwDeHuizen.

Mensen die kleinere feiten pleeg-

den kunnen vanuit hun deten-

tiehuis nuttige diensten leveren

aan de samenleving. Zo zou aan

een detentiehuis een fietsenherstel-

plaats kunnen gevoegd worden,

een groentekwekerij en -winkel of

strijkatelier. Tegelijk werk je aan re-

ïntegratie.

Hans Claus zegt: „Zoals we nu be-

zig zijn, lopen we met z’n allen

naar de afgrond. We moeten de pu-

blieke opinie ervan overtuigen dat

kleine detentiehuizen, waar men-

sen elkaar goed kennen, net veel

veiligerzijn.

Hoge gevangenismuren geven

slechts een vals gevoel van veilig-

heid.“

*Wijstekeneenkaarsjeop

voor mensen die uitsluiting en onrecht

nietaanvaarden,

die elke mens zijn of haar leven gunnen,

en opkomen voor de rechten van de bena-

deelden.

Voor sociaal bewogen, zorgzame mensen.

Datwezulkemensenmogenzijn.

4. Amir Jaje: Toespraak voor VN en

Europees parlement in Straatsburg

De dominicaan Amir Jaje kiest er

voor in Bagdad te blijven bij zijn

christenen die leven in een ramp-

zalige situatie. In september was

hij uiterst scherp in zijn toespraak

voor de VN in Genève en het Eu-

ropees Parlement in Straatsburg.

Hij had het over hun gebrek aan

hulp en de historische verantwoor-

delijkheid voor de verwoesting van

zijn land door de VS. Hij vindt het

eveneens onaanvaardbaar dat mos-

lims de islam laten kapen door een

gewelddadige ideologie.

Optocht tegen geweld van terreur-

groep Islamitisch Staat in Syrië en

Irak

In oktober trokken enkele honder-

den gelovigen van verschillende re-

ligieuze gemeenschappen door Me-

chelen om te protesteren. Ze wil-

den met hun serene optocht ook

aantonen dat mensen met verschil-

lende geloofsovertuigingen niet ge-

doemd zijn tot conflict, maar dat ze

vreedzaam met elkaar kunnen sa-

menleven.

*Wijstekeneenkaarsjeop

voor mensen die vervolgd worden om hun

geloof

voor wie onderdrukt worden om hun ras

of seksuelegeaardheid,

voor wie opgesloten worden en gemarteld

omwillevanhunovertuiging,

dat zij niet ten onder gaan in het duister.

3. DE GEBOORTE VAN EEN AL-

TERNATIEF

Een chassidisch verhaal van de wij-

zerabbi

Een wijze rabbi merkte op een dag

op dat er bij de ingang van de sy-

nagoge een offerblok was geplaatst.

Hij riep het bestuur in vergadering

bijeenriep. "Wat hebben jullie nu

gedaan?" begon hij op verontwaar-

digdetoon.

Aarzelend vroeg een van de be-

stuursleden waarom hij hierover

nu zokwaadwas.Daarop antwoord-

de de rabbi: "Tot nu toe was het de

gewoonte bij ons dat ieder die een

arme op zijn weg tegenkwam hem

een aalmoes gaf. Dan stond je oog

in oog met een mens in nood en

zag je met eigen ogen zijn armoe.

Door dat offerblok kun je voortaan

je ogen sluiten en je hart zal niet

meer geraakt worden door de nood

vandearmen."

Duiding

1.

Men spreekt over jou, je bent in het

nieuws,

elke dag opnieuw. Er is geen alter-

natief, er is geen andere mogelijk-

heid.

Men spreekt over jou, je bent in het

nieuws,

elke dag opnieuw, miskend, ont-

kend word je, alsof je niet bestaat.

En toch ben jij aanwezig, midden

onder ons, broos en kwetsbaar, en

word je herkend door mensen aan

de rand. Jij bent hun hoop op leven,

op toekomst; jij bent een lichtje in

hetgitzwartduister.

Zo was het in die dagen toen keizer

Augustus over de bewoonde wereld

regeerde.

Zowashet 100 jaar geleden. Zo is het

nogsteedsvandaag.

2.

Kerstmis 1914. Kerstbestand. Hon-

derdjaargeleden.

De grote oorlog doodt miljoenen

jonge levens op het Europees con-

tinent.

Duitse en Britse soldaten verlaten

de loopgraven. In het niemands-

land schudden ze elkaar de hand,

delen sigaretten en geschenken uit

en spelen zelfs een voetbalwed-

strijd.

Een lichtje in het gitzwart duister,

aanzet tot een één gemaakt Europa

waaruitdeoorlogisverdwenen.

Na WO II eindigt Leo Vroman zijn

prachtiggedicht“vrede”zo:

Komvanavondmetverhalen

hoedeoorlog isverdwenen,

enherhaalzehonderdmalen:

allemalenzal ikwenen.

3.

Vier maal hebben wij deze avond

een lichtje ontstoken om iedereen te

laten zien dat een andere mogelijk-

heidnietondenkbaar is.

De actie welzijnszorg : iedereen be-

schermd onder de grote paraplu van

de sociale zekerheid , licht in het

duister van 1 op 7 armen onder ons.

The Parents Circle en andere ini-

tiatieven die vrede en verzoening

brengen, licht in het duister van

een gewelddadig Midden-Oosten.

Kleinschalige detentiehuizen mid-

den in de stad, met een accent op

herstel en reïntegratie in de samen-

leving, licht in het duister van niet

begeleidegevangenen.

De dominicaan Amir Jaje en sa-

menwerkingsinitiatieven tussen de

verschillende religies, licht in het

duister van de terreur door IS, Isla-

mitischeStaat.

Komvanavondmetverhalen

hoedeoorlog isverdwenen

enherhaalzehonderdmalen:

allemalenzal ikwenen.

4.

De rabbi was diep verontwaardigd.

Door een offerblok te plaatsen kun

je voortaan je ogen sluiten en je

hart zal niet meer geraakt worden

doordenoodvandearmen.

Is dit de reden, de kernwaarompoli-

tieke verantwoordelijken zo gemak-

kelijk eenzijdig besparingen opleg-

gen aan werknemers en mensen die

vaneenuitkeringleven?

Bedrijven die consumptiegoederen

produceren worden economisch

ondersteund terwijl diensten en

maatregelen die cultuur, welzijn,

onderwijs verzorgen, die de armoe-

de bestrijden, worden ontmanteld.

Paus Franciscus noemde dit: “Het

verwoesten van het leven, van de

cultuur, van de waarden en van de

hoop".

5.

Er bestaat een alternatief, een ande-

remogelijkheid:

ontferming, solidariteit, gerechtig-

heid,zorgvoordenaaste.

Moge de politieke verantwoordelij-

ken leren inzien wat wetenschappe-

lijk onderzoek herhaaldelijk heeft

aangetoond: dat niet degenen die

in de rijkste samenlevingen wonen

het gezondst zijn, maar wel dege-

nen die wonen in een maatschappij

waar de welvaart het eerlijkst ver-

deeldis.

Vijftig jaar heeft het Cubaanse volk,

ondanks de economische blokka-

de, de wereld dit alternatief laten

zien van investering in onderwijs

en gezondheidszorg, van solidari-

teit met volkeren in nood door het

sturen van hun dokters en leraars.

Communie

Soms is een mensenleven zo ge-

kwetst dat brood niet meer verza-

digt en water niet meer laaft, dat

vuur niet meer verwarmt en een

huis niet meer herbergt. Wonden

worden soms alleen geheeld als ie-

mand het opbrengt om voor een an-

der brood en water, vuur en huis te

zijn.

Mogenwijdezemenszijn.

Jef Wauters – Uit de kerstviering 2014 in

hetDonBoscocentrum

‘KERSTMIS: DE GEBOORTE VAN EEN ALTERNATIEF”
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vervolg van bladzijde 1 - OP WEG ALS KONINGEN

Na een lekkere broodmaaltijd met een warme kop soep trokken maar liefst 34 kinderen al zingend op tocht. Zij werden door vele mensen ontvangen met een warm hart.

Zij haalden 1.513,33 euro bij elkaar.

Maar niet het bedrag is het belangrijkste, door hun inzet konden zij ervoor zorgen dat Gods nabijheid, de Ster van Bethlehem, een beetje kan schitteren voor de straatkinderen in Brazilië die pater René

Van Looy opvangt en de kindsoldaten in Kongo voor wie pater Yvo Van Volsem zorgt.

HEEL VEEL DANK

lieve kinderen

en ouders voor de begeleiding en de hulp in de keuken!

... EN VERDER DAN FRANDO

LEZING IN SENIORAMA

Wat leert de ESA-landing op een ko-

meet ons over de oorsprong van het

zonnestelsel?

Door Herman Henderickx VRT-weten-

schapsjournalist

Datum: maandag 19 januari 2015

van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Zichem-Averbode

(17km)

Woensdag 21 januari 2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 25 79 68

en 016 63 39 26

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 januari 2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

60 88 30

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be
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