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NIEUWJAARSRECEPTIE IN SINT-ANTONIUS
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De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, .... ... het ontmoetingsmoment ..... .....bij het begin van het nieuwe jaar…

… het moment om terug te blikken, ..... .....bij te praten ..... .....en te plannen...... vervolgt op pagina 4
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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

Hubert Gorissen

Leon Schreursvest 33,

3001Heverlee

Gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

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

Ik ga heen om een plaats voor u te

bereiden. En als Ik ben heengegaan

en een plaats voor u heb bereid, kom

Ik terug om u op te nemen bij Mij,

opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.

(Johannes)

Op dinsdag 13 januari namen we in

de parochiekerk van Sint-Anto-

nius afscheid van mevrouw

Jeannine Van Hooff, weduwe van de

heer Maurice Van Heurck.

Jeannine werd geboren in Langeu-

voison (Frankrijk), op 2 juni 1931.

Jeannine had samen met haar man

jarenlang een zaak van binnen-

huisinrichting in de Diestsestraat.

Na hun pensioen verhuisden ze in

1999 naar Frankrijk, een droom om

er nog vele jaren samen te kunnen

doorbrengen. Maar in 2005 over-

leed haar man en in 2010 moest

Jeannine noodgedwongen terugke-

ren naar België. Haar gezondheid

ging sindsdien steeds meer achter-

uit. Uiteindelijk moest ze opgeno-

men worden in Remy, waar ze over-

leed op 10 januari.

Wij bieden haar kinderen en klein-

kinderen onze christelijke deelne-

ming aan en gedenken Jeannine in

ons gebed en in onze vieringen.

OVERLIJDEN

KALENDERBLAADJE

Elke zachtmoedigheid – ook voor

dieren en planten – is mededogen

met de vergankelijkheid van het le-

vende, dat is: met zijn diepe kwets-

baarheid. Een tedere kus, een zach-

te liefkozing en een warme blik: het

zijn de meest tastbare uitingen van

mededogen met de kwetsbaarheid

van de tijdelijke en bedreigde een-

heid die de andere is.

T. Lemaire

VIERINGEN IN DE ZONE

Parochie Blauwput

Donderdag 29 januari

18.30 u. Eucharistieviering in de ka-

pel bij de zusters

Zondag 1 februari

10.00 u. Kindvriendelijke woord-

dienst met kinderzegen en naamop-

gave van de vormelingen

Dinsdag 3 februari

18.30 u. Eucharistieviering in de ka-

pel bij de zusters

Intentie voor Constant Van Even

Parochie H. Familie

Boven-Lo:

Zondag:

08.00 u. eucharistieviering

10.00 u. eucharistieviering

Parochie St. Kwinten Linden:

Zondag:

10.00 u. eucharistieviering

Parochie O.L.Vrouw Vlierbeek:

Zaterdag :

18.30 u. eucharistieviering

Zondag:

10.30 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 1 februari

Vierde zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 8 februari

Vijfde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Leven

Niet je hele

lange leven

met je voetjes

op de grond

beetje dromen

beetje zweven

lijkt me ook

niet ongezond.

Toon Hermans

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 februari

4de zondag van het jaar

10.00 u. Gebedsviering met

communie van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie: voor Felix Leenaerts

vanwege de buren.

Gebedsleider: Thierry Van Craenem

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Sint-Franciscus koor o.l.v. Leo

Page

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Lieven Dries

Zondag 8 februari

5de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorbereidende viering voor de

eerste communie.

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: kinderen die hun eerste

communie gaan doen.

Zang en muziek: Pieter Vanderveken

en Stien Eysermans

Piano: Johan Van Audenhaege

SINT-ANTONIUS

Zondag 01 februari

4de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Leo Theunissen,

mevrouw Vanessa Verschueren

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 08 februari

O. L. Vrouw Lichtmis

11.00 u. Kindgericht Lichtmisviering

met koor- en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: kinderen

Homilie: pater Walter

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 28 januari

10.00 u. Ziekenzorgkern cm Samen

Sterk

in de Kristoffelzaal

14.00 u. Ontmoetingsnamiddag Zie-

kenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 29 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Zondag 1 februari

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 3 februari

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

Zaterdag 31 januari

14.00 u. Parochieteam: Let us change

Maandag 2 februari

14.00 u. OKRA Ledenvergadering

20.00 u. Buurtcomité Platte Lo + Mi-

chotte

Dinsdag 3 februari

10.00 u. Ziekenzorg:Kerngroepver-

gadering

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Buurtcomité Platte Lo + Mi-

chotte

PAROCHIEAGENDA

Don Boscocentrum “Ademtocht”

“Maak je geen zorgen over de dag van mor-

gen”, zegt Jezus

In de meditatie houden we op met denken

over verleden en toekomst, en leven we ten

volle in het nu-moment. Voor ons lijkt

het er jammer genoeg op dat God dikwijls

afwezig is, omdat wij juist niet aanwezig

zijn in het hier en nu. Heel veel van ons

leven gaat op in denken over het verleden

en dromen over de toekomst.

Op maandag 2 februari 2015: medi-

tatie-avond om 20 uur in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Je kan Jos verwittigen als

je er ook eens bij wil zijn.

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
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Beste vormelingen, een tijd-

je geleden hebben jullie voor

deze gemeenschap plechtig je

naam opgegeven. Jullie wilden

volgelingen van Jezus worden.

Vandaag ontvangen jullie een

klein kruisje, een belangrijk te-

ken dat jullie inderdaad ech-

te christenen willen zijn, jon-

ge mensen samen op weg naar

hetvormsel.

Eerste lezing: De gelukkige

prins(vrijnaarOscarWilde)

Verteller 1: Het standbeeld van de ge-

lukkige prins keek uit op de stad.

Het stond op een hoge zuil en was

helemaal bedekt met fijn goud. Zijn

ogenwarenkostbaresaffieren

en zijn zwaard was versierd met een

grote robijn. Het was een prachtig

beeld en iedereen in de stad hield

van de gelukkige prins. ‘Hij is zo

mooi als een engel,’ zei een klein

meisje.

‘Hoe weet je dat nou, je hebt nog

nooit een engel gezien,’ zei een

man die niet in engelen geloofde.

‘Ik wel,’ zei het meisje, ‘ik zie ze al-

tijdinmijndromen.’

Op een avond kreeg het beeld be-

zoekvaneenzwaluw.

De vriendjes van de zwaluw wa-

ren al weggevlogen naar warme lan-

den om er de winter door te bren-

gen. Maar hij was achtergebleven

want hij was verliefd op een prach-

tigblad.

Maar toen het zijn liefde niet beant-

woordde, vertrok hij alleen naar het

zuiden.

Het werd avond en omdat hij moe

was en wilde rusten, streek hij neer

aan de voeten van de gelukkige

prins. Hij had nog maar net zijn

snavel onder zijn vleugels gesto-

ken, toen er een grote druppel op

hemviel.

Zwaluw : Wat gek! Er is geen wolkje aan

de hemel en toch regent het!

Wat gek! Er is geen wolkje aan de hemel en

toch regent het!

Verteller 1: Maar er kwam nog een

druppel en nog een. De zwaluw

keek omhoog en zag het beeld van

de gelukkige prins. De prins huilde.

Zwaluw : Wie ben jij?

Prins : Ik ben de gelukkige prins.

Zwaluw : Waarom huil je dan?

Prins : Vroeger toen ik nog leefde

in het paleis, kende ik geen zor-

gen. Ik had alles en alles was mooi.

Elke dag vierde ik feest en maakte

plezier. Iedereen noemde mij de ge-

lukkige prins. Wat buiten gebeur-

de, achter de hoge tuinmuur, daar

wist iknietsvan.

Maar nu ik dood ben, hebben ze mij

op deze zuil gezet, zo hoog dat ik

alle ellende, alle verdriet en armoe-

de in de stad kan zien. En ik moet

erom huilen, ook al is mijn hart

vanloodgemaakt.

Zwaluw : Wat zie je dan?

Prins : Ik zie een armoedig huis

waarin een bleke, magere vrouw

aan haar naaitafel werkt. Ze is dood-

moe. In de kamer ligt een jongen

ziek in bed. Hij heeft koorts en

smeekt om een sinaasappel. Maar

zijn moeder kan hem alleen maar

water uit de pomp geven. Daarom

huilt hij. Zwaluw, mijn voeten zit-

ten vast aan deze zuil. Wil jij haar de

robijn uit mijn zwaard brengen?

Zwaluw : Ik had al naar het zuiden

moetenzijn!

Prins : Toe zwaluw! Wil je deze

nacht niet bij mij blijven en

mijn boodschapper zijn? De moe-

der heeft zoveel verdriet en de jon-

geniszoziek.

Zwaluw : Het is hier erg koud. Maar

ik zal één nacht blijven en je bood-

schapperzijn.

Verteller 2 De zwaluw pakte de ro-

bijn uit het zwaard van de prins en

vloog ermee over de daken van de

stad. Hij kwam aan bij het huis van

de naaister en vloog de kamer in. De

moeder was over haar werk in slaap

gevallen en de zwaluw liet de robijn

Dat komt omdat je iets voor een ander hebt

gedaan.

opdetafelvallen.

Hij waaide de jongen met zijn vleu-

gels wat koelte toe en de jongen viel

ineenrustigeslaap.

Toen vloog hij terug naar de geluk-

kigeprins.

Zwaluw : Het is raar. Ik voel me nu lek-

ker warm terwijl het toch koud is.

Prins : Dat komt omdat je iets voor

eenanderhebtgedaan.

Verteller 2 : De kleine zwaluw wil-

de daarover nadenken, maar algauw

vielhij inslaap.

Toen het ochtend werd, maakte de

zwaluw zich klaar om verder te vlie-

gennaarhetzuiden.

Zwaluw : Ik vlieg nu naar het zui-

den. Kan ik daar iets voor je doen?

Prins : Zwaluw, wil je niet nog één

nacht bij mij blijven? Aan de rand

van de stad zie ik een jonge man in

een dakkamertje. Hij probeert een to-

neelstuk af te maken maar is flauw van

de honger. Er is geen vuur in de haard en

het is te koud om verder te schrijven.

Zwaluw : Ik zal nog één nacht je

boodschapperzijn.

Prins : Pik dan de saffier uit mijn

linkeroog en breng het naar de jon-

geman.

Zwaluw : Maar lieve prins, dat kan

iktochnietdoen!

Prins : Doe maar wat ik je gevraagd

heb.

Verteller 2: Toen pikte de zwaluw

de saffier uit het linkeroog van de

prins en bracht het naar de jonge

schrijver. Het werd donker. De hele

nacht bleef de zwaluw bij de prins.

Toen het ochtend werd, wilde hij

verdertrekkennaarhetzuiden.

Zwaluw : Dag lieve prins, ik kom af-

scheidnemen.

Prins : Zwaluw, lieve zwaluw, wil

je niet nog één nacht bij mij blij-

ven?

Zwaluw : Het wordt al winter en het

zal gauw gaan sneeuwen. Ik moet

nuechtgaan.

Prins : Maar ik zie hier beneden

op het plein een meisje dat vuur-

makers verkoopt. Haar vuurmakers

zijn in het water gevallen en als ze

niets verkoopt, zal ze slaag krijgen

van haar vader. Daarom huilt ze. Ze

heeft geen schoenen of kousen aan.

Pik mijn andere oog uit en breng

hethaar.

Zwaluw : Ik zal nog één nacht bij

je blijven, maar als ik je oog uitpik,

zie jenietsmeer!

Prins :Doemaarwatikjevraag.

Verteller 2: De zwaluw pikte het

rechteroog van de prins uit en

brachthetnaarhetmeisje.

Zwaluw : Nu je niet meer kunt zien,

zal ikvooraltijdbij jeblijven.

Prins : Nee, kleine zwaluw, jij

moetnaarhetwarmezuiden!

Zwaluw : Ik blijf voor altijd bij jou.

Prins : Wel dan, kleine zwaluw,

vlieg over de stad en kom mij vertel-

lenwatjedaarziet.

Verteller 2: En de zwaluw vloog

over de stad en zag vele bedelaars en

hongerige kinderen. Hij vloog te-

rug naar de prins en vertelde hem

wathijgezienhad.

Prins : Ik ben bedekt met fijn blad-

goud. Je moet blaadje voor blaadje

losmaken en het aan de arme men-

sengeven.

Verteller 2 : En de zwaluw bracht

blaadje voor blaadje naar de armen

tot de gelukkige prins dof en grijs

was. Daarna ging het sneeuwen.

Het vroor dat het kraakte. De arme

kleine zwaluw kreeg het kouder en

kouder. Maar toch wilde hij bij de

prins blijven van wie hij zoveel

hield. Ten slotte voelde de kleine

zwaluw dat hij ging sterven. Hij

verzameldealzijnkracht

en vloog naar de schouder van de

prins.

Zwaluw:Daglieveprins.

Prins : Kleine zwaluw, ik ben blij

dat je eindelijk naar het zuiden gaat.

Jebenthieral te langgebleven.

Zwaluw : Ik ga niet naar het zuiden,

lieve prins. Ik ga naar het huis van

dedood.

Verteller 2 : Hij kuste de prins en

vieldoodneeraanzijnvoeten.

Toen knapte er iets binnenin het

beeld. Het loden hart was in tweeën

gesprongen.

Toen de burgemeester van de stad

zag dat het beeld van de prins lelijk

was geworden, liet hij het van de

zuil halen. Arbeiders wierpen het

beeld in de oven, maar het loden

hart wilde niet smelten. Ze wierpen

het samen met de dode zwaluw op

devuilnisbelt.

ToensprakGod:

Engel, breng Mij de twee kostbaar-

ste dingen die je in de stad kunt vin-

den!

En de engel bracht God het loden

hartendedodevogel.

Je hebt goed gekozen, sprak God.

De gelukkige prins zal voor altijd

bijMijzijn

en de kleine zwaluw zal voor altijd

zingeninmijnparadijstuin.

Kruisoplegging

Beste meisjes en jongens, het kruis-

je dat ik jullie zo dadelijk zal opleg-

gen heeft een diepe betekenis. Hoe

vaak maken mensen geen kruis-

teken in hun leven: Wielrenners

bij een overwinning. Verspringers

voor dat ze aan een sprong begin-

nen. Voetballers voor ze een penal-

ty moeten geven. Mensen die een

kerkgebouw binnengaan. Of een

kruisje over iemand die overleden

is. Als we dus kiezen om dit kruis-

jetedragendanbetekentdit:

Dat we dragers zullen zijn van een

belangrijksymbool.

Dat we echte volgelingen willen

wordenvanJezusvanNazaret.

Jullie zijn vrije jonge mensen die

ongevraagd en ongedwongen kie-

zen om dienstbaar te zijn voor an-

deren.

..., draag dit kruisje in diepe ver-

bondenheidmetJezus.

Vormeling: Tijdens de vorige twee

bijeenkomsten maakten we ken-

nis met een mooi project dat

deze parochiegemeenschap regel-

matigsteunt:“Letuschange”.

Dit is een project in Awassa in

Ethiopië, oorspronkelijk gestart

door Johan, een chiro-leider met

een droom. Ook in Ethiopië moe-

ten kinderen kunnen spelen in een

jeugdbeweging. Hij ging zomaar

op weg met in zijn hart een groots

plan. Niemand wist of het lukken

zou

maar 6 jaar later heeft hij samen

andere mensen de zorg over meer

dan 65 kinderen en geeft hij hen

een warme thuis. En in het totaal

helpt en begeleidt hij al meer dan

200mensenenkinderen.

Vormeling : Ook wij als 12 jarigen

willen hem op een creatieve manier

steunen en staken gisteren onze

handen uit de mouwen want de ca-

techisten wilden ons letterlijk de

slogan “De kerk aan het werk” la-

ten ervaren. We verdeelden ons in

werkgroepjes en gingen aan de slag.

Het resultaat kan je straks bewon-

deren, proeven en belonen met een

vrije bijdrage. Maar bovenal willen

we al die kinderen in ons hart dra-

gen en bewust worden van wat het

betekent om te leven in “Gods gees-

t” zoals we net hoorden in beide

verhalen.

Ook de omhaling zal daarom voor

hen worden gehouden. De op-

brengst gaat rechtstreeks naar dit

goededoel.

VIERING KRUISOPLEGGING VORMELINGEN – ZONDAG 18 JANUARI 2015

MOLENHUISBERISMENIL

*Molenhuisactiviteiten.

Een Molenhuisactiviteit is een acti-

viteit waarvoor vzw de Belle Meuse

zichengageert.

Doelgroep: Het is een open activi-

teit. Iedereen kan zich dus inschrij-

ven via de website van Het Molen-

huis of via een inschrijvingsfor-

mulier in het Molenhuisboekje. De

organisator bepaalt het maximum

aantaldeelnemers.

Organisator: Iemand van de Raad

van bestuur, of van de Algemene

vergadering of een andere, ‘aan-

vaarde’, medewerker van Het Mo-

lenhuis.

Reclame: Via het Molenhuisboekje,

de Website en de Nieuwsbrief. Hoe?

Door een artikeltje dat de organisa-

tor uit haar/zijn duim zuigt en aan

JoRoelsbezorgt.

*Activiteitenvoorderden

Een activiteit door derden kan wor-

den georganiseerd nadat een ‘aan-

vraag voor gebruik’ door de Raad

van bestuur wordt goedgekeurd.

Na die goedkeuring sluiten we met

de aanvrager een gebruiksovereen-

komstaf.

Voorwaarde: De aard van de aange-

vraagde activiteit moet passen bin-

nenonzekrachtlijnen.

Doelgroep: Deze activiteiten zijn

‘privé-initiatieven’.

Organisator: De organisator

(school, familie, gezin, sociale in-

stelling, enz…) bepaalt wie deel-

neemt, de kostprijs voor iedere deel-

nemerenhetprogramma.

Reclame voor deze activiteit: Deze

gebeurt door de organisatie zelf en

dus niet via het Molenhuisboekje,

deNieuwsbriefofdeWebsite.

Maatschappelijkezetel

Vzw“MoulindeBelleMeuse

p.a. Jo roels, Koning Albertlaan 143

3360Korbeek-Lo (Bierbeek)

0495506175

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

Voor algemene vragen of voorstel-

len i.v.m. onze publicaties: info@-

moulindebellemeuse.be

Wens je zelf een activiteit te organi-

sereninHetMolenhuis:

contact@moulindebellemeuse.be
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