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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Denkenaanhetverleden

voedtonzegevoelensvanspijt,

melancholie enschuld.

Levenindetoekomst

brengtonrust,angst enzorgen.

Het samenspel

vandegemoedstoestanden

doordiegevoelensveroorzaakt,

bevordertgeenszinsdevrede.

Tussenverledenentoekomst,

beide constructiesvandegeest,

vind jehethuidigenu-moment,

deabsolutewerkelijkheid.

Ditnu-moment

- dat wij in de meditatie binnengaan –

isoneindigklein

endaardooroneindigruim.

Laurence Freeman

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.
In maart wordt het
maandag 2,
maandag 16 en
maandag 30 maart.

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

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-
TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De rol van Vrijmetselarij in België

en Europa. Uit de ban van de kerk:

is het tijd voor de verzoening tus-
sen katholieken en vrijmetselaren?

Prof. Luc Van der Kelen (Journalist)
Dinsdag17 februari2015

De bionische mens: toekomstmu-
ziek?

Prof. Carlotte Kiekens (Groep Bio-
medische Wetenschappen, UZ Leu-
ven).Dinsdag24 februari2015

Inlichtingen: Secretariaat:

Alumni Lovanienses, Atrechtcolle-
ge, 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

30 JAAR NATUURBEHEER IN

DE DOODE BEMDE

Lezing op woensdag 18 februari

2015 om 20.00 uur

Vrienden Heverleebos en Meerdaal-
woud. Door conservator Piet De
Becker.
Samenkomen: Raadzaal Deelge-
meentehuis, Waversebaan 66, He-
verlee
Inlichtingen: www.vhm.be (Uit In-
fo-bladLeuven)

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 12 februari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Zondag 15 februari

12.00 u. Ontmoetingsruimte
in de Kristoffelzaal

Dinsdag 17 februari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 11 februari

14.00 u. Ziekenzorg
Vorming-Praten met je dokter
voor de zieken en medewerkers
20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 februari

14.00 u. Seniorencafé

Zaterdag 14 februari

15.00 u. Kalipso

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van
10.00 u.

in het parochiecentrum

Donderdag 17 februari

13.00 u. Seniorencafé

Woensdag 18 februari

14.00 u. Ziekenzorg Crea
20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA

DON BOSCO

Zondag 15 februari

Zesde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Woensdag 18 februari

Aswoensdag - Begin van de

veertigdagentijd

20.00 u. Viering met asoplegging

Zondag 22 februari

Eerste zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Vieringen in de pastorale zone

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 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

Woensdag 18 februari

Aswoensdag

20 u wake met asoplegging

Thema: “Vasten … nu beginnen!”
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Houcke
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken.
Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 22 februari

1ste zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde Pastoor Coen (+22/2/1987)
Voorganger: Pater Jozef
Lector: Karel De Rocker
Zang: Eddy Van Espen
Projectie: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 22 februari

1ste zondag in de Veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer en mevrouw
Maurice en Maaike Vanwelden-
Peeters
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

LEZING IN SENIORAMA

“Vergrijzing in Japan: een voor-
beeld voor België”

door Veerle Devos, journaliste VRT-radio

Datum: maandag 16 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
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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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www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
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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



*Activiteitendoorderden

Maximumbezetting

Het woonhuis is geschikt voor groe-

pentot12personen.

Het kamphuis is geschikt voor groe-

pentot30personen.

Grote groepen gebruiken het ganse

Molenhuis: Het maximum aan over-

nachtingen is dan +/- 50 personen.

Wij onderscheiden vier soorten ge-

bruikers:

1.Socialesector

Het betreft vzw's welke tot de

Bijzondere Jeugdbijstand behoren,

alsook initiatieven voor andersvali-

den.

2. Jeugd&scholen

Het betreft vooral bosklassen voor

lager- en secundair onderwijs,

jeugdbewegingen, sportverenigin-

gen,... Deze doelgroep (jongeren tot

18 jaar) staat onder begeleiding van

minstens 1 volwassene. De activitei-

ten van en door studenten jonger

dan 25 jaar vallen eveneens onder

derubriek 'Jeugd&scholen'.

3Gewonegebruikers

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, vormingsweekend,

verenigingen, bezinningsdagen,

vriendengroepen, ...

4.Winstgevendeactiviteit

In uitzonderlijke gevallen kan Het

Molenhuis ook ter beschikking ge-

steld worden voor een winstgeven-

de/professionele activiteit. Hier-

voor is de uitdrukkelijke goedkeu-

ring van de raad van bestuur nood-

zakelijk.

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

KoningAlbertlaan143,

3360Korbeek-Lo

0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS

BERISMENIL

VALENTIJNSVERHALEN

Wandeling op zaterdag 14 februari

2015

Van14.00tot16.00uur

GrootBegijnhofLeuven

Schapenstraat5–3000Leuven

Inlichtingen:

hello@leuvenleisure.com

www.leuvenleisure.com

(Uit Info-bladLeuven)

DEVOLKSTELLINGVAN1702

IN OOSTELIJK VLAAMS BRA-

BANT

Op dinsdag 17 februari 2015 om

19.00uur

Familiekunde Vlaanderen – regio

Leuven

30CC/RomaansePoort,

Brusselsestraat 63 – 3000 Leuven

Inlichtingen:

www.familiekundevlaanderenleu-

ven.be

(Uit Info-bladLeuven)

Beste voorgangers, lectoren, voor-

zangers, organisten, muzikanten,

catechisten, medewerkers secretari-

aat en poetsploeg, vrijwilliger en

parochiaan

Zondag 1 maart organiseert het

bestuur van onze parochiezaal een

5 gangen eetmaal ten voordele van

dezaalzelf.

Doel: geld in te zamelen om in de

zomerperiode schilderwerken in de

toiletten en andere noodzakelijke

herstellingen uit te kunnen voe-

ren.

U bent dus samen met de andere le-

den van uw vereniging welkom om

die dag lekker te komen genieten en

tevens onze zaal een hart onder de

riemtesteken.

De tafels worden gegroepeerd per 8

personen. De ideale kans dus om

onderling af te spreken en die dag

watbij tepraten.

Hieronder kan u de uitnodiging

vinden.

Ook rekent het bestuur op hulp van

enkele mensen om alles goed te la-

tenverlopen.

Concreet zoekt men: opdieners van

dranken en maaltijden, tappers, af-

wassers, tafelversierders en -dek-

kers,afruimers,kuisers,…

Helpers(sters) mogen zich aanmel-

denbijArnoldVanhoucke

(Arnold.Vanhoucke@telenet.be)

ofGuySaenen

(guysaenen@skynet.be).

Die dag wordt er ook een tombola

voorzien.

Daarvoor zoekt men prijzen van

rondde15à20euro.

Kunnen jullie als vereniging zor-

genvooreenleukeprijs?

Laat het dan weten aan Lieven

Dries (lieven.dries@telenet.be).

Bij de prijs zal tevens de naam ver-

meld staan van de vereniging die

dezeschonk.

Hopelijktotdan!

FEESTELIJKE LUNCH

Uwliefdewilgeproefd,geleefd,

herkend worden. Zo’n God zijt Gij,

onnoembaregeliefde

KrisGelaude

3FEDERATIE FRANDO

EENMUSICALOVER

DE GROOTSTE GEBEURTENIS

ALLERTIJDEN!

Kan iemand die dood is weer levend wor-

den? Lilli is erg nieuwsgierig en wil pre-

cies weten hoe het zit. Misschien zijn er

wel betrouwbare getuigen die haar kun-

nen helpen. Maak samen met Lilli een

musicale tijdreis door Bijbelse tijden. Een

spannend avontuur vol liefde, hoop en

vertrouwen. Geniet van de sprankelende

liedjes en het enthousiaste toneelspel –

een feestvoorogen,orenenhart.

De musical wordt gebracht door de

Vlaamse projectgroep van de intus-

sen internationale musicalvereni-

ging ‘KISI – God’s singing kids’ die

20 jaar geleden in Oostenrijk is ont-

staan.

KISI is een familie van kinderen,

jongeren en volwassenen, die op

weg is met liederen en musicals tot

eer van God. KISI wil God ontdek-

ken, talenten ontdekken, gemeen-

schap beleven, het goede nieuws

doorgeven en elke dag met Jezus

Christus leven. KISI is katholiek

meteenoecumenischeopdracht.

Tijdens de paasvakantie komen de

Vlaamse KISI-kids samen om te zin-

gen, te dansen, te acteren … kort-

om om de musical in te oefenen. De

rollen werden al eerder dit school-

jaar verdeeld, tijdens een auditiedag

te Scherpenheuvel zodat de teksten

reeds uit het hoofd konden wor-

den geleerd. Met een 80-tal jonge ac-

teurs, zangertjes en dansers zullen

zehetbestegevenvanzichzelf.

De ploeg van de techniek is al een

hele dag aanwezig om klank en

licht te installeren zodat de voor-

stelling optimaal kan verlopen. Ook

zijn er aangepaste kostuums voor

elk kind, speciaal voor de musical

ontworpen.

Wie naar de musicals van KISI komt

kijken gaat nooit weg zonder ge-

raakt te worden. Men is geboeid

door het vrolijke enthousiasme van

de kinderen. De musical is bedoeld

voor jong en oud, kortom voor het

helegezin.

De musicalvoorstelling gaat door

op zaterdag 11 april 2015 om 15 uur

in de feestzaal van het H.-Hartin-

stituut te Heverlee (Leuven). In-

kom: 5 euro voor kinderen, 8 euro

voorvolwassenen.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de in-

komofbij

- Veerle Van den Steen: 0494 16 62 58

of via mail: kisi-kids@hotmail.be.

- Anne Mariën: pa.anne.marien@g-

mail.com-016463402

- Op het dekenaal secrateriaat: se-

cretariaal@kerkleuven.be - 016 22

47 42 (weekdagen tussen 9.30u. en

12.00u)

LILLI EN DE ONGELOFELIJKE COMEBACK



*Liedvanhet licht

*Lichtdatonsaanstoot indemorgen,

*Voortijdig lichtwaarinwij staan,

*Koud, éénvooréénenongeborgen,

*Lichtoverdekmij, vuurmijaan.

Vandaag vieren we het feest van Ma-

ria Lichtmis.

2 februari is – zoals de naam doet

vermoeden – een Mariafeest. Vol-

gens de Joodse traditie moest een

vrouw veertig dagen na haar beval-

ling een zuiveringsritueel onder-

gaan. Jezus komt de eerste maal in

het huis van zijn Vader, de tem-

pel van Jeruzalem. In ‘Jeruzalem’

steekt het woordje ‘sjaloom’, vrede.

Bij het verschijnen van Jezus komt

vrede in zicht.

Maria Lichtmis is ook een lichtfeest.

Het vertoont sterke verwantschap

met heidense lichtfeesten, midden-

in de winter. Het is ook een traditie

dat op Maria Lichtmis kaarsen wor-

den gewijd en kaarsprocessies wor-

den gehouden.

Maria Lichtmis is ook een kinder-

feest. Zoals Jezus werd opgedragen

in de tempel, zo is het in vele paro-

chies de gewoonte om op 2 februari

of de eerstkomende zondag alle pas

gedoopte kinderen met hun ouders

in de liturgie te verwelkomen.

Maria Lichtmis is in Vlaanderen

ook een pannenkoekenfeest naar

het oude gezegde: ‘ Als is het

vrouwke nog zo arm, met Lichtmis

maakt ze haar panneke warm’.

*Liedvanhet licht

*Lichtvanmijnstaddestedehouder,

*Aanhoudendlichtdatoverwint.

*Vaderlijk licht, steevaste schouder,

*Draag mi,j ik ben jouw kijkend kind.

LezingnaarLucas2,21-39

Maria en Jozef trekken met hun

eerstgeborene naar de tempel in Je-

ruzalem.

Een vrome man, Simeon, en de pro-

fetes Hanna komen het kind be-

groeten als de Verlosser van de we-

reld.

Duiding:

In het evangelieverhaal van Maria

Lichtmis staat de ontmoeting van

de wijze Simeon en profetes Hanna

met het kindje Jezus heel centraal.

Veertig dagen na Jezus’ geboorte

trokken Jozef en Maria met hun

eerstgeborene naar Jeruzalem om

hem in de tempel aan God op te dra-

gen, zoals de wet van Mozes voor-

schrijft: elke eerstgeborene moet

aan de Heer worden toegewijd. Zo

wordt dit godsgeschenk als het ware

aan God teruggegeven. Twee bejaar-

de mensen stonden op de uitkijk

om dit kind te verwelkomen. Een

man, Simeon genaamd. Zijn naam

betekent ‘God hoort’. Hij was recht-

vaardig en godvrezend, verwach-

tend de vertroosting van Israël. De

heilige Geest had hem te verstaan

gegeven dat hij de dood niet zou

zien aleer hij Gods Gezalfde had ge-

zien.

Een vrouw, Hanna. Haar naam zegt

iets over het wezen van deze vrouw.

Hanna betekent ‘de door God bege-

nadigde’. Hanna is bijzonder door

God begunstigd en met gaven toe-

gerust. Zij heeft niet alleen de ga-

ven van de profetie, maar ook van de

wijsheid. Ze stamt uit de stam Aser.

Aser betekent ‘geluk’. Hanna’s le-

ven is geslaagd, zij heeft geluk ge-

had.

Ze heeft dezelfde naam als de moe-

der van de grote profeet Samuël, die

net als Jezus door zijn ouders aan

God werd toegewijd.

Zij diende God onafgebroken in de

tempel met vasten en bidden, nacht

en dag, uitziende naar de komst van

het licht. De getallen die Hanna’s

leven beschrijven zitten vol sym-

boliek. Ze stond midden in het le-

ven, met beide voeten op de grond,

in contact met het aardse, stond

ze tegelijk open voor God. Ze beli-

chaamt de oude wijze vrouw.

Vierentachtig was zij, zevenmaal

twaalf jaren. Heilige getallen zijn

dat.

Beide staan stevig geworteld in de

joodse traditie. Simeon staat voor

de joodse wet, het eerste deel van

de Bijbel. Hanna vertegenwoordigt

de profeten, het tweede deel van de

joodse Bijbel. Ze leven van het Bij-

bels visioen: dat er een nieuwe we-

reld komt, heil, recht en vrede voor

alle mensen.

Daar komt een kind, met de naam Je-

zus, wat betekent ‘God redt’ op hun

weg.

Simeon neemt het kwetsbare kind

in zijn armen, om te ervaren dat

er eindelijk licht is aangebroken

in Israël, dat vernieuwing en ver-

andering mogelijk zijn. Licht! In

dit kind komt redding en bevrij-

ding nabij voor alle mensenkinde-

ren, voor de zwaksten en de rechte-

lozen het eerst en het meest.

Nu kan de oude man heengaan in

vrede. Zijn hart en zijn hoop bloei-

en open op het einde van zijn le-

ven. Hij is gerustgesteld want het

levensverhaal gaat verder.

Hanna staat er niet neergebogen,

maar rechtop als het beeld van ge-

heel Israël, in verwachting van de

Messias. Zij loofde God en sprak

over het kind tot allen die de be-

vrijding van Jeruzalem verwacht-

ten. Ook Hanna kan nu in vrede

gaan.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof

dat het licht van Jezus, bestemd is

voor alle mensen,

en alle plaatsen van deze wereld

Ikgeloof

dat in ieder van ons licht is,

en dat wij de kracht hebben het te la-

ten schijnen voor alle mensen.

Ikgeloof

dat ik geroepen ben om mee te bou-

wen aan de opbouw van de wereld

in verbondenheid met de hele kerk-

gemeenschap. Amen.

*Liedvanhet licht

*Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

*Ofergensaldewerelddaagt

*Waarmensenwaardig levenmogen

*Enelkzijnnaaminvrededraagt

Bezinning

Het kind,

het leven dat je draagt

mag je aan God toewijden,

want het is door Hem gegeven.

Het leven dat je draagt

ook in de schoot van de gemeen-

schap

mag je aan God opdragen,

want het is bestemd

om beeld van Hem te zijn.

Alle leven mag je aan God toewij-

den:

dan moet je nooit alleen de vreugde

dragen,

noch de zorgen en de pijn

die het leven met zich meebrengt.

Er is dan altijd iemand

aan wie je af kan geven,

iemand die helpt dragen,

iemand die je Licht is

en die richting geeft. (Carlos Desoete)

Zending:

Eeuwige God, Gij komt naar ons

toe in een mens vol liefde en trouw.

Wij ontvangen zijn licht en geven

hetdoor.

Laat ons in zijn licht leven met el-

kaar, vandaag en alle dagen, tot in

eeuwigheid.Amen.

(Stanyd’Ydewalle)

Chris Willocx – Uit de viering van 1 fe-

bruari2015 inhetDonBoscocentrum

LICHTMIS

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – lijnwandeling

Kessel-Lo(16km)

Woensdag 18 februari 2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 43 07

DIGITAAL FOTOTOESTEL - IN-

FORMATIEENADVIES

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies

en instellingen van je digitaal foto-

toestel en is de handleiding te com-

plex? Dan is dit spreekuur iets voor

jou.

Iedere woensdag vanaf 10.00 u. na

afspraak.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14 of onthaal@seniorama.be

Merk en type van je fototoestel op-

geven.

Bijdrage: € 3 vooraf te betalen

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabel, enz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be

Alleen wie blijft geloven en bemint

is in staat het onmogelijke mogelijk

te maken,

het onherstelbare te herstellen,

het onbereikbare te bereiken

en het onrechtvaardige rechtvaar-

dig te maken.

HelderCamara

Geen weg is te lang,

geen steen is de zwaar

voor wie van het eerste

vuur zijn doordrongen.

Zij weten van hoop.

Zij dragen het licht.

In hen welt een lied

dat stamvaders zongen.

Zij die verbinden, niet breken.

Zij die in zwijgen en spreken

recht blijven doen aan de liefde

KrisGelaude

KALENDERBLAADJE

4 FEDERATIE FRANDO

* Don Bosco anno 1967 – 1976*

CARACASHULPFONDS

Beste vrienden, misschien weet U

niet wie Padre Eugenio is omdat

U nog maar onlangs in de paro-

chie zijt komen wonen. Padre Eu-

genio is de pastoor die onze paro-

chie heeft gesticht en sinds 1966 in

Caracas (Zuid-Amerika) als missio-

naris werkzaam is in de armenwij-

ken. In de parochie bestaat het Ca-

racashulpfonds dat als een thuis-

front werkt voor deze zendeling en

hem geldelijk steunt. U kunt ook

lid worden van het “Caracas Hulp-

fonds” door uw adres te laten ge-

worden op de Koetsweg 15. Alle le-

den krijgen de brieven van Padre

Eugenio steeds thuisgestuurd.

Parochieblad28december 1967

TIEN JAAR CARACASHULP-

FONDS

Op 25 en 26 september herdach-

ten wij in de weekendvieringen het

tienjarig bestaan van het Caracas-

hulpfonds.

Wanneer einde '65 Eugeen Van-

hoorenbeke, toen pastoor van Don

Bosco, zich voorbereidde op zijn

vertrek naar Venezuela, namen en-

kele parochianen het initiatief een

fonds op te richten, met het doel

Eugeen materieel en geestelijk te

steunen in zijn missioneringswerk

in Venezuela.

Op 15 januari 1966 op een bar-

re winteravond werd de stichtings-

vergadering gehouden. Aanvanke-

lijk was het de bedoeling in het

onderhoud van Eugeen te voor-

zien, doch dank zij het steeds groei-

end aantal leden reikten de ambi-

ties van het fonds weldra verder.

Aldus kon in Campo Rico in 1970

een huis worden aangekocht en tot

parochiecentrum verbouwd. Hier-

in kon een bibliotheek worden on-

dergebracht, lokalen voor naailes-

sen, evenals een klerenwinkel.

Ondertussen werden jeugdbewe-

gingen opgericht.

Het ontbrak echter aan lokalen om

de jongens en meisjes samen te

brengen. Een jeugdcentrum was

broodnodig om de jeugd te kunnen

begeleiden en ze op te voeden opdat

zij de moed en het intellect zouden

verwerven om uit hun eigen mise-

rie te groeien.

Dank zij de dekanale vastenactie in

1974 kwam dit jeugdcentrum tot

stand.

Bij zijn vertrek in oktober van ver-

leden jaar sprak Eugeen ons hier

tijdens zijn afscheid van zijn pro-

ject om begaafde jongeren uit Cam-

po Rico de mogelijkheid te geven

te studeren. Zijn oproep was niet

tevergeefs. In november 1975 kon-

den een twaalftal jongens en meis-

jes hun studies aanvatten.

Vandaag willen wij bijzonder dank

zeggen aan alle leden van het fonds

en aan gans deze gemeenschap voor

het vertrouwen ons gedurende 10

jaar geschonken. Het Caracashulp-

fonds heeft steeds getracht zich in

te zetten voor mensen die ons on-

bekend en ver van ons verwijderd

zijn. Het heeft steeds gepoogd sa-

men met Eugenio de boodschap van

Christus te brengen aan die men-

sen die weinig of niets te eten heb-

ben, aan ongeletterden en aan men-

sen die geen werk, geen vooruit-

zichten of geen toekomstmogelijk-

heden hebben.

Zou het dan ook niet passen van-

daag eens de vraag te stellen of we

voldoende zijn geslaagd? Hebben

wij wel gehandeld in de lijn van

Christus zelf? Hebben wij ons vol-

doende en op de juiste manier in-

gespannen opdat anderen iets meer

mens zouden kunnen worden en

Christus en zijn Kerk zouden ont-

dekken waar ze Hem niet kon-

den zien? Hebben wij voldoende

de ware gedaante van de Kerk van

Christus aan de armsten der armen

getoond?

Hoeveel mensen in Campo Rico ge-

lukkig werden, zal niemand van

ons weten, alleen God weet het, en

dat volstaat.

RogerJoostens

Parochieblad7oktober 1976

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

Steun jij mee het Caracashulpfonds

en het project van de studiebeurzen

voor de jongeren uit Campo Rico,

Caracas, Venezuela? In die straatar-

me wijk heeft Eugeen Vanhorenbe-

ke, de eerste pastoor van de Don Bo-

scoparochie, gewerkt tot zijn over-

lijden.

Toen hij naar daar vertrok in 1966

werd het Caracashulpfonds opge-

richt.

Met de bijdragen kon Eugeen Van-

hoorenbeke veel goed doen op zijn

nieuwe parochie.

Wij zetten onze hulp nog altijd ver-

der.

Je kan storten op rekening BE06

4310 2248 0122 van het Caracas-

hulpfonds

EddyDeroost

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo

CARACASHULPFONDS
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