
Mark Cardoen, dekenbegelei-

der toegevoegd aan deken De

Gendt, heeft voor ons een syn-

these gemaakt van de verhalen

van zeven parochies die u in de

voorbije periode hebt kunnen

lezen.

De voorbije weken hebben de ze-

ven parochies van onze toekomsti-

ge pastorale zone Kessel-Lo zich-

zelf voorgesteld met hun sterktes

enzwaktes.

Tijd voor een kleine synthese en

evaluatie van het huidig parochiaal

leven en de eerste voorzichtige con-

clusies voor een toekomstige zone-

werking.

Uit de beetje idealistische en idyl-

lische voorstelling van onze ze-

ven parochies is duidelijk geble-

ken dat we mogen spreken over

min of meer zeven vitale geloofsge-

meenschappen met een eigen iden-

titeit. Het zijn geen kleurloze pa-

rochies. Op vele plaatsen in onze

zone is het parochiaal leven nog

erg actief. De meeste parochies heb-

ben van de nood een deugd ge-

maakt. Op een creatieve manier pro-

beren ze de leemtes op te vullen

en de brede waaier van de pasto-

rale taken voor hun respectievelij-

ke geloofsgemeenschap te verzor-

gen. Door de jaren heen hebben ze

hun eigen accenten weten te leg-

gen. En juist deze sterke profile-

ring en een tikkeltje eigenzinnig-

heid hebben ervoor gezorgd dat

sommige parochies een bepaalde

aantrekkingskracht uitoefenen op

specifieke doelgroepen. Logischer-

wijs loopt dan ook als een rode

draad door hun individueel ver-

haal de grote bekommernis om juist

die eigenheid in de hervorming

niet verloren laten te gaan. Ze wil-

len hun eigen meerwaarde geïmple-

menteerd zien in de zonewerking.

Eenheidinverscheidenheid.

Het is goed dat de verschillende

parochies uitgaan van hun eigen

sterkte, maar het siert hen ook dat

ze zich bewust zijn van het feit

dat zorg blijven dragen voor de

bestaande geloofsgemeenschappen

eengigantischeuitdagingis.

Zoals elders is er te weinig in-

stroom. Het aantal kerkgangers ver-

mindert, dertigers haken af en de

jeugd wordt moeilijk bereikt en

ontbreken. Er zijn minder pries-

ters en vrijwilligers vinden is niet

(meer)evident.

Hun gezamenlijke bekommernis is

dat de huidige parochiekernen niet

zonder pastorale zorg mogen val-

len. Anders – en soms misschien

wel meer – dan vandaag het geval is.

Langzaam groeit het besef dat de

vorming van een pastorale zone

eerder een ultieme opportuniteit is,

danveeleereenbedreiging.

De zeven parochies willen de op-

roep om een missionaire kerkge-

meenschap te worden ten volle be-

hartigen. Ze moeten en willen zich

samen bezinnen over nieuwe vor-

men van pastorale zorg waarmee

ze opnieuw mensen aanspreken en

raken binnen en buiten de kerk.

Met de op stapel staande hervor-

ming tot een pastorale zone Kes-

sel-Lo wordt een geografisch ka-

der geschapen en kunnen energie-

ën worden bijeengebracht. In de

kerk en op het kerkplein willen

ze aanwezig zijn. Als de jonge-

ren niet naar ons komen, moeten

wij naar de jongeren gaan. Zon-

der pleinvrees willen de zeven paro-

chies hun leefgemeenschappen en-

thousiasmeren met een vernieuwd

kerkbewustzijn.

Met verenigde slagkracht willen

ze het verschil maken in de loka-

le leefgemeenschap. Willen ze een

meerwaarde betekenen. Willen ze

‘tochtgenoot’ zijn. Gaan ze samen

voor een bescheiden, werkzame,

gastvrije, aantrekkelijke en zorgza-

me kerk. Een kerk die gegrondvest

blijft op Jezus, op zijn woorden en

daden.

Dan zal die kerk – ook in onze pas-

torale zone - een kracht worden die

het leven van de mensen ten goe-

de komt. Dan wordt de kracht en

de vreugde van het Evangelie zicht-

baarenvoelbaar.

Vanuit het verlangen om iedereen

te beluisteren willen de parochiale

verantwoordelijken van de nieuwe

pastorale zone Kessel-Lo een parti-

cipatieproces, een dialoog en over-

leg opstarten met alle geïnteresseer-

den.

Geïnteresseerden kunnen contact

opnemen met Jef Wauters, federa-

tiepastoor van de federatie FRANDO

viamail: jef.w@edpnet.be

PASTORALE ZONE KESSEL-LO
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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

DON BOSCO

Zondag 8 februari

Vijfde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 15 februari

Zesde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Vieringen bij de zone-buren

Parochie Linden

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

Parochie Boven-Lo

Zondag

08.00 u. eucharistieviering
10.00 u. eucharistieviering

Parochie Blauwput

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

Parochie Vlierbeek

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering
Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 15 februari

6de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Thierry Van Craenem
Lector: Ronny Van de gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Tom Akkermans

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 15 februari

6de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters en Bernard Baelus
de heer en mevrouw François en
Gusta Morren-Kestens
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Frank Vanbelle
Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

RECHT OP MIGRATIE

Beste vrienden, kennissen, colle-
ga's,.....
Jullie weten ondertussen al dat ik
als vrijwilliger en lid van de RVB,
met plezier veel vrije tijd steek in
het project Vluchtelingenhuis

vzw. Kwetsbare mensen helpen en
begeleiden is een MUST in onze
huidige samenleving ook als het
geen Belgen zijn, blijven het MEN-
SEN!

Het Vluchtelingenhuis in Wilsele,
is een organisatie die kan blijven
bestaan door onze steunverleners,
vrijwilligers, acties georganiseerd
door buitenstaanders ( vb scholen,
koren,...) of door ons.
Ieder jaar gaan we dus creatief op
zoek naar acties om geld in het
laatje te brengen. Het eerste initia-
tief van 2015 is onze Hutsepot-ver-
koop. Een herhaling (met een ver-
nieuwend element) van de succes-
formule 2014 waarvan ook deze keer
natuurlijk de integrale winst gaat

naar het Vluchtelingenhuis!

Voor nauwelijks 15€ krijgt u een
verzorgd hygiënisch bakje met
een portie heerlijke authentieke
VLAAMSE hutsepot of een portie
sublieme VEGANISTISCHE hutse-
pot, van ongeveer 1250gr.
Vanaf 4 bakjes betaal je slechts 12.5€
per bakje,
Eet niet alleen! Denk ook aan je
buren, werkcollega's en bestel voor
hen mee!
Hoe bestellen?

Stuur mij een mail (h.dries@tele-
net.be), met vermelding van aantal
bakjes hutsepot + Vlaamse of vega-
nistische.
Hoe afhalen?
Op zaterdag 14 februari tussen 13 en
16 u in het Vluchtelingenhuis, Aar-
schotsesteenweg 366 te Wilsele!
Schept dit een probleem, stuur mij
dan een mail, dan brengen we het
aan huis!

Lieve groetjes,
Heidi Dries

AUXILIA vzw helpt Kansar-
moede bestrijden.

Je kan het. Zet je in als vrijwilli-
ger. Geef gratis les aan mensen die
te maken hebben met kansarmoede.
Wordt vrijwilliger bij de vzw Auxi-
lia.
Auxilia draait bijna volledig op de
inzet van enthousiaste vrijwilli-
gers. Ze helpen leerlingen, leiden
lokale werkingen in goede banen,
maken een driemaandelijkse tijd-
schrift of helpen op het secretariaat.
Auxilia vzw is een organisatie van
vrijwillige lesgevers die al meer dan
70 jaar in heel Vlaanderen actief
is. Ze staan klaar voor kinderen,
jongeren en volwassenen, zonder
onderscheid van huidskleur of le-
vensbeschouwing, die extra hulp
zoeken om iets te leren en die te
maken hebben met kansarmoede.
Auxilia is actief in 14 regio’s ver-

spreid door heel Vlaanderen. Eén
van die regio’s is Leuven.

Het speciale aan vrijwilligers van
Auxilia is dat ze soms aan huis les
geven, maar ook in scholen in de re-
gio waar de vrijwilliger woont (zo-
dat de verplaatsingen beperkt blij-
ven). Door onze persoonlijke be-
nadering bereiken we soms men-
sen die anders nooit hulp zouden
krijgen. De lessen kunnen ook ie-
mand uit een sociaal isolement ha-
len, zelfverzekerder en assertiever
maken, of iemand een hoger ge-
voel van eigenwaarde geven. Kort-
om Auxilia bevordert het welzijn
van zijn leerlingen en wil hen
vooral sterker in het leven helpen
staan.
Ga je graag met mensen om, ben
je enthousiast en kan je inleven in
de situatie van een kansarme leer-
ling? Je hebt slechts een tweetal uur

vrije tijd per week nodig om ie-
mand verder te helpen! Welk vak
je wil geven, kies je zelf. Dit kan
gaan van Nederlands, wetenschap-
pen en wiskunde tot meer creatie-
ve vakken. Meld je aan en dan bekij-
ken we samen welke leerlingen be-
hoefte hebben aan jouw kennis. Je
hoeft helemaal niet hoog geschoold
te zijn of geen lerarenopleiding ge-
had te hebben. Basiskennis en inzet
zijn de grondslag om leerlingen uit
de kansarmoede te helpen.

Voor de regio Leuven is Auxilia
permanent op zoek naar lesgevers,
vooral omdat er steeds meer vragen
om hulp komen. Ook in onze regio
stijgt de kansarmoede zienderogen.
Wil jij kinderen uit je regio helpen
die in kansarmoede leven? Wil je als
vrijwilliger les geven? Ben je en-
thousiast en kan je je één of twee
uur per week vrij maken?

Meld je dan aan bij Hubert Verbe-
ke (0478 / 65 25 29) die verantwoor-
delijk is voor de regio Leuven. Hij
zal je wegwijs maken en je voorstel-
len aan een leerling. Je kan ook
een mailtje sturen naar auxilia-
leuven@gmail.com.

Vind je dat ook kansarmen recht
hebben op onderwijs dan kan een
kleine gift ook al veel betekenen:
je steunt onze organisatie en zorgt
dat we meer leerlingen een betere
toekomst kunnen geven. Dankzij
de hulp van sympathisanten slaagt
Auxilia er jaar na jaar in om hon-
derden leerlingen sterker te maken.
Elke gift is welkom op het reke-
ningnummer BE75 4310 0805 9151.
Vanaf 40 euro kan Auxilia je een fis-
caal attest bezorgen.
Meer informatie over Auxillia vzw
vindt je op de website www.auxilia-
vlaanderen.be.
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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
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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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STICHTING DAVIDSFONDS

DONBOSCO

Zoals bekend loopt er rond de op-

richting van het parochiaal ge-

meenschapscentrum een project

opbouwwerk dat tot doel heeft zo-

veel mogelijk de ideeën van de be-

volking aan bod te laten komen.

In het kader van dit project wer-

den, aan de hand van een vragen-

lijst, zowat 250 huisbezoeken afge-

legd. Hiervan waren 133 mensen in

Don Bosco die een culturele organi-

satie nuttig achtten. Van deze groep

antwoordden 33 ondervraagden dat

het Davidsfonds deze taak kon op-

vangen.

Op basis van deze gegevens lijkt het

zinvol een informatie-avond te be-

leggen waarop al deze mensen en

ook andere geïnteresseerden wor-

den uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:

1) Inleiding

* Deze avond in het licht van het

project opbouwwerk in Don Bosco:

Juffr. Magda Illiaens, stagaire.

* Het DF: de mogelijkheden van een

culturele organisatie: Arnold De-

naux, DF-konsulent voor het ge-

west Leuven.

2) Groepsbespreking door alle aanwezi-

gen.

Hieruit kan een voorstel program-

matie werkjaar 1970-71 groeien.

3) Samenstelling van een voorlopig be-

stuur vanuit het voorgestelde pro-

gramma.

Wie ervan overtuigd is dat deze

culturele organisatie in Don Bosco

noodzakelijk is krijgt de kans de op-

lossing van deze nood te bewerk-

stelligen, en zelf mee te bepalen wel-

ke terreinen het Davidsfonds dient

te bewandelen.

U kunt dit door aanwezig te zijn op

de informatieavond van 25 mei 1970

te20u. indezaal“Instuif”

Personen die bereid zouden zijn

toe te treden tot het voorlopig be-

stuur kunnen dit schriftelijk en

liefst vóór 25 mei a.s. mededelen

aan consulent A. Denaux, Spaan-

se Burchtlaan 58, 3040 Korbeek-Lo.

Ook verontschuldigingen voor de

geplande vergadering kunnen aan

dit adres gezonden.

Parochieblad21mei 1970

OPRICHTING DAVIDSFONDS

DON BOSCO

Op 25 mei ll, werd in de zaal “In-

stuif” met de oprichting van het

Davidsfonds een aanvang gemaakt.

Dertien mensen hadden gevolg ge-

geven aan de uitnodiging die hen

gestuurd werd. Vanuit deze groep

groeide reeds een ruim idee van mo-

gelijke acties.

Op een tweede bijeenkomst van 17

juni werden deze ideeën wat con-

creter uitgewerkt. Volgende activi-

teiten staan reeds op het program-

ma:

Cultuurnamiddagen voor de huis-

moeders waarvan de te behandelen

thema's niet al te sterk werden vast-

gelegd omdat wij van de idee ver-

trekken dat de aanwezigen zelf hun

wensen moeten kenbaar maken.

Rond de opening van het gemeen-

schapscentrum zal een boeken-

beurs en een kunsttentoonstelling

opgebouwd worden met als the-

ma: Geloof, ontmoeting en gemeen-

schapsvorming.

Deelname aan de Yzerbedevaart en

11 juliviering.

Tijdens de bijeenkomst werd tevens

gedacht aan een uitgebreide leden-

werving. Deze is reeds gestart en

doet het beste verhopen.

Belangstellenden die ook lid wil-

len worden, of zelfs een of andere

taak op zich willen nemen, kunnen

zich melden bij een van de volgen-

de personen die reeds hun inzet be-

tuigden:

DasJan,

RerumNovarumlaan12,Kessel-Lo.

CuytWilly,

Nachtegalenlaan12,Kessel-Lo.

CornetteMaria,

PriesterDaensstraat 19,Kessel-Lo.

KestemanAlbert,

Grensstraat75,Kessel-Lo.

RaportAgnes,

Grensstraat20,Kessel-Lo.

Salaets Joris,

Predikherenberg25,Kessel-Lo.

VanLangendonckEmile,

Predikherenberg39,Kessel-Lo.

Houdt er dus rekening mee dat U

nu ook regelmatig van Davidsfonds

Don Bosco zult horen.
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UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

45 JAAR DAVIDSFONDS DON

BOSCO1970-2015

Op 8 februari vieren we dit met een

jubileumconcert.

Graag nodigen we iedereen uit om

samen met ons te vieren.

Kom genieten van een speciaal mu-

zikaal intermezzo door het nieu-

we ensemble Concertband Leuven.

Een kleine delegatie zal ons jubile-

um in de verf komen zetten.

Om 11.30 uur in het Don Boscocen-

trumopzondag8februari2015.

BernadetteDeGraeve

Tel.016355547

bernadette.degraeve@gmail.com

www.davidsfonds.be

kessel-lo-don-bosco@davidsfonds.net

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Privacy: Ikhebniets teverbergen

Prof. Bart Preneel (Faculteit Ingeni-

eurswetenschappen)

Dinsdag10 februari2015

De rol van Vrijmetselarij in België

en Europa. Uit de ban van de kerk:

is het tijd voor de verzoening tussen

katholiekenenvrijmetselaren?

Prof. Luc Van der Kelen (Journalist)

Dinsdag17 februari2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

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@alum.ku-

leuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

LEZINGINSENIORAMA

“Het Lam Gods en de verdwijning

van de Rechtvaardige Rechter: wie

zweegtoenenwiezwijgtnu?”

door Siel Van Der Donckt, journaliste

VRT

Datum: maandag 9 februari 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

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 11, 18 en 25 februari 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 12 en 26 februari 2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

60 88 30

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Vrijdag 13 februari 2015 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 63 39 26

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be
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SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190

3001 Heverlee

tel. 016 25 04 59

Open van 09.30 u. - 11.30 u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag:LieveVan

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

Parochieteam

__Thierry Van Craenem

voorzitter

tel. 016 89 55 40

Thierry.vancraenem@telenet.be

__Lieven Dries

Tel. 016 89 55 40

Lieven.Dries@telenet.be

__Annemie Mennes

tel. 016 35 62 76

Johannemie.vam@skynet.be

__Jos Van Aerschot

tel. 016 25 03 41

Jos_vanaerschot@hotmail.com

__Marion Van Wouwe

tel. 016 25 67 79

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale

werken

Gewest Leuven-Parochie Sint-Fran-

ciscus

001 5768523 09

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster: Leo Page

leopage@telenet.be

SINT-ANTONIUS

Pastorie

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11

Parochieploeg

__Caroline Van Audenhoven,

parochieassistent

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

__Myriam Neves

Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 96 90

myriam.neves@telenet.be

__Mirjam Van Lammeren

Bierbeekstraat 14, 3001 Heverlee

tel. 016 23 95 24

mirjam.vanlammeren@gmail.com

__Mathieu Voets

Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Parochierekening

VPW Gewest Leuven vzw Afd. 1221

ST.-ANT.

BE26 2300 1619 0229

Sint-Antoniusophetweb

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster: Leo Swinnen

leo.swinnen@telenet.be

DONBOSCO

Onzepriester

__Jef Wauters

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__Blanka Cuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-lo,

tel. 016 26 18 03

__Pat Laforce

Koetsweg 160, 3010 Kessel-lo

tel. 016 25 10 30

pat.laforce@skynet.be

__Hubert Quax

Platte-lostraat 286, 3010 Kessel-lo,

tel. 016 25 24 23

famquax@hotmail.com

__Jef Vanhout

Ruiterslaan 11, 3010 Kessel-lo

gsm 0498 12 25 80

__Jef Wauters

(zie onze priester)

__Majo Werrebrouck

tel. 016 25 24 59

majo.werrebrouck@law.kuleuven.-

be

__Marleen Willems

Nachtegalenstraat 118, 3210 Linden

tel. 016 25 64 62

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Paro-

chie Don Bosco

068 2052822 38

NUTTIGE ADRESSEN

DonBoscocentrum“Ademtocht”

Op maandag 16 februari 2015: twee-

de meditatie-avond van deze maand

om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie graag eens met ons wil mee-

doen kan Jos verwittigen.

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

Het grote gevaar van een kerkelijk

godsgeloven is juist, dat het meer let

op getrouwheid aan de traditie dan

uitgaat van het actuele geloofsleven,

vooral omdat het eerste klaar en

duidelijk en door eeuwen geheiligd

is en het laatste onzeker en vaag,

nog menselijk en profaan klinkt.

F.VanHooydonk

WEESGERUST

Weesgerust

jeweethetvantevoren

blijheidwordt

uitdroefnisgeboren

enuithetzand

ontspringtdeheld'rebron

inelkeregendruppel

zit 'nvonkjezon.

ToonHermans

KALENDERBLAADJE



Sint- Franciscus

Woensdag 11 februari

14.00 u. Voorbereiding eerste com-

munie

20.00u.KoorBlijRondeel

Donderdag 5 februari

14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

Zaterdag 7 februari

14.00u.Kalipso

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

inhetparochiecentrum

Dinsdag 10 februari

14.00u.Seniorencafé

20.00u.FotoclubPrisma

Woensdag 11 februari

14.00u.Ziekenzorg

20.00u.KoorBlijRondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 5 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag 8 februari

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag 10 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag 12 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

PAROCHIEAGENDA

Donderdag12februari2015

van13.00u.tot14u.

Inschrijvenvia

hetonthaal016222014

of onthaal@seniorama.be.

Sneller dan andere leeftijdsgroe-

pen kunnen senioren wat in de

put geraken door ziekte of verlies

van hun partner of een naaste. Als

ze daarbij nog eens eenzaam zijn,

loopt het rouwproces gemakkelij-

ker uit op psychische problemen

of zelfs een depressie, met periodes

vanangstenverwarring.

Een psycholoog kan dan uitkomst

bieden, maar voor veel senioren is

die stap te groot. Seniorama verlaagt

daarom die drempel. Een psycho-

loog van het Centrum voor gees-

telijke gezondheidszorg Vlaams-

Brabant Oost (Leuven) komt iedere

maand spreekuur houden bij Seni-

orama.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

PSYCHOLOOG - GRATIS GESPREK

4 FEDERATIE FRANDO

Erik Borgman vond het maar

benauwend en moest denken

aan een scène uit de film ‘Li-

fe of Brian’, waarin een menig-

te als uit één mond scandeert

‘We are all individuals’. We

getuigen makkelijk van wat

vanzelfsprekend is: je mag ie-

mand niet zomaar doodschie-

ten. Maar proberen we ook

het onbegrijpelijke te door-

gronden. Of is alles al begre-

pen. Borgman bepleit de al-

ternatieve levenshouding van

Jezus, die keek naar wat over

het hoofd werd gezien, gene-

geerd werd, voor onaanzien-

lijk doorging, maar zich niet-

temin aandient.

Door Erik Borgman

Het was natuurlijk volkomen be-

lachelijk, maar ik was behoorlijk

geïrriteerd, afgelopen woensdag. Ik

had mij voorgenomen in januari

rustig aan een boek te werken, maar

toen sloeg de geschiedenis toe. Op

slag had ik het gevoel dat de ruim-

te om te denken drastisch was inge-

perkt. Ik was bang dat het weer zou

worden als na Nine Eleven: bosjes se-

culiere intellectuelen die de strijd

tegen de religieuze fanaten zouden

afkondigen.

Dat viel bij nader inzien mee. Wat

er gebeurde, was veel verwarren-

der. Tallozen gingen de straat op

en riepen Je suis Charlie. Iedereen leek

zich te identificeren met het aange-

vallen tijdschrift Charlie Hebdo, ie-

dereen voelde zich slachtoffer maar

riep om het hardst zich niet tot

slachtoffer te willen laten maken.

Het benauwdemij erg. Ik bleefmaar

denken aan de scene uit de film

Monty Python’s Life of Brian, waar de

hoofdpersoon, een nogal schlemie-

lige dubbelganger van Jezus, aan

een menigte verkondigt: ‘Jullie zijn

allemaal unieke individuen’, en de

menigte scandeert als uit één mond:

We are all individuals. Eentje achterin

steekt echter bescheiden de vinger

op en zegt: I am not. Ik niet! Ik vatte

zelfs het plan op een stuk te maken

onder de titel Je ne suis pas Charlie,

maar zelfs die zin werd gekaapt. Het

was Jean-Marie Le Pen’s antwoord

op het feit dat zijn partij niet was

uitgenodigd voor de grote demon-

stratie inParijs.

"Yes, we are all individuals."

Twee kampen

Wat mij vooral dwars zat, was de

rigiditeit waarmee de wereld werd

ingedeeld in twee kampen: terrorist

om kampioen van het vrije woord.

Weg was de mogelijkheid te zeggen

dat je weliswaar vind dat treiteri-

ge cartoons niet verboden moeten

worden, maar dat je zou hopen dat

een tijdschrift ze niet zou publice-

ren en cartoonisten ze niet zouden

maken. Weg het verhaal van dege-

nen die vreesden voor hun moskee

– er waren ook pogingen brand te

stichten – of voor hun kinderen die

toch al zo weinig kansen hadden en

er nu nog weer een stigma bijkre-

gen. Onzichtbaar, voor de zoveel-

ste keer, al die tallozen die elders op

de wereld gedood worden vanwege

hun geloof – of vanwege hun strijd

voor het vrije woord, maar bijvoor-

beeld in oorlogsgebieden of in dic-

taturen.

We steken met miljoenen in Euro-

pa demonstratief een potlood in de

lucht, maar onze kranten zijn er

steeds minder op gericht ons wer-

kelijk te informeren en te helpen

en het onbegrijpelijke te doorgron-

den. Getuigen van wat vanzelfspre-

kend is – wij zijn ertegen dat er zo-

maar mensen worden doodgescho-

ten – nam de plaats in van de vraag:

‘wat gebeurt hier?’ Alles is al begre-

pen, er hoeft alleen maar te worden

opgetreden. Overigens kwam ik in

gesprekken met mensen in de win-

kel of de trein aanzienlijk meer nu-

ance tegen dan in de media – en niet

voorheteerst.

Gods ruimte

Ik kwam pas weer een beetje tot rust

in het weekend. Ik stond die zon-

dag op het rooster om voor te gaan

in de liturgie. Met het oog op de

overweging verdiepte ik mij in het

verhaal over Jezus’ doop in de Jor-

daan in het evangelie van Marcus.

Ik formuleerde mijn onrust en on-

gemak in gebeden. Vooral realiseer-

de ik mij hoezeer wij ondanks alles

steeds weer worden verzameld in

Gods ruimte en dat het de taak van

de kerk is hiervan in Jezus’ naam en

als Jezus’ lichaam te getuigen. Ik zei

ondermeer:

Jezus heeft het voorgedaan. Hij is blijven

kijken en waar hij gevangenschap zag,

maakte Hij vrij doordat Hij zag. Wat

mensen tot speelbal maakte dat temde Hij

doordat Hij erin deelde. Wat mensen tot

bezetenen maakte dat dreef hij uiteen door

het in de ogen te zien. Wat mensen ver-

warde, maakte Hij tot orde en waar geen

weg was, daar werd Hij de weg: de weg van

God, dwars door de woestijn, dwars door

het water. Jezus redt en bevrijdt, maar niet

door afstand te houden van wat bedreigt,

niet door de dubbelzinnigheid weg te du-

wen en de wereld in te delen in zwart of

wit, in ‘van ons’ of ‘onze vijand’, in ‘van

God’ of ‘van de duivel’. Niet door wat be-

dreigend is tot niet-bestaand te verklaren,

niet door wat ingewikkeld is in een een-

voudig schema te duwen, niet door de we-

reld in te delen in ‘gedreven door de ge-

welddadige onderdrukkingsdrang van de

moslims’ en ‘vol van seculier vrijheids-

verlangen’, niet ‘Allah akbar’ tegenover ‘je

suis Charlie’. Jezus redt en bevrijdt door

juist dat te zien wat niet gezien wordt,

door zichtbaar te maken wat wordt gene-

geerd, door te zeggen wat wordt verzwegen,

door te zijn wat niet kan bestaan.

Dat is geen religieus triomfalis-

me. Het is de erkenning van onze

zwakte: wij staan naast Jezus en

we worden aangesproken in navol-

ging van hem te doen wat hij deed:

Wie van Jezus is, die hoeft van niemand

te zijn, die behoort aan niets toe, die hoeft

zich niet te laten beperken tot de moge-

lijkheden die worden gepresenteerd, maar

heeft de vrijheid de weg te gaan die zich

aandient.

Wie dat gelooft, die moet deze vrij-

heid nemen. De vrijheid om het niet

te weten, om te denken en te aar-

zelen, en om te zeggen wat gezegd

moet worden en te doen wat nodig

is.Metallerisico’svandien.

Uit De Bezieling – januari 2015.

ErikBorgman

ERIK BORGMAN, in 1957 in Amsterdam

geboren, verrichtte in dienst van de

Nederlandse dominicanen onderzoek naar

de geschiedenis en betekenis van de

theologie van Edward Schillebeeckx, was

directeur van het Heyendaal Instituut van

de Radboud Universiteit Nijmegen,

doceert Publieke Theologie en bekleedt de

Cobbenhagen-leerstoel van Tilburg

University.

BEN ZO VRIJ ALS JEZUS EN GA DE WEG DIE ZICH AANDIENT

En ineens was iedereen Charlie

Elke periode van de geschiede-

nis kent haar profeten.

Zij roeien tegen de stroom van de

tijd in en wijzen de zere plekken

aan in de samenleving en in de

Kerk.

Jezus was zo’n profeet. Hij sprak

als een man met gezag. Bij Hem

was er geen kloof tussen ‘zeggen’

en ‘doen’. Verbaasd luisterde men

naar Hem. Ook wij willen zijn ge-

zag erkennen en luisteren naar zijn

Woord, wetend dat ons ‘zeggen’ en

‘doen’ niet altijd met elkaar in over-

eenstemmingzijn.naar Heeswijk

Uit de Franciscusviering van 1/2/2015
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