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Evangelie van Marcus

De proloog

Begin van de blijde aankondiging

vanJezusChristus.

Zoals geschreven staat in de profeet

Jesaja: ‘zie, ik zend mijn aankon-

diger voor je aanschijn uit, die je

weg bereiden zal; de stem van een

die roept in de woestijn: bereidt de

weg van de Heer, maakt zijn pa-

den recht!’ (Mal. 3,1; Jes. 40,3)- ge-

schiedt het dat Johannes de Doper

in de woestijn een doop van beke-

ring predikt tot vergeving van zon-

den.

Tot hem is uitgelopen heel de land-

streek Judea en de Jeruzalemmers

allemaal, en zij hebben zich door

hem laten onderdompelen in de ri-

vier de Jordaan, onder belijdenis

vanhunzonden.

Hij, Johannes, is geweest: gehuld

in kamelenharen met een leren gor-

del om zijn lende, en een eter van

sprinkhanenenwildehoning.

Hij predikte en zei: op komst is hij

die sterker is dan ik, na mij; ik ben

niet toereikend om te bukken en de

riemen van zijn onderbindsels los

te maken; ik heb u gedoopt met wa-

ter, maar hij zal u dopen met heili-

geGeest!

En het geschiedt in die dagen dat

komt: Jezus, vanaf Nazaret in Gali-

lea, en dat hij zich door Johannes

laat onderdompelen in de Jordaan.

En meteen als hij opklimt uit het

water ziet hij de hemelen scheuren

en de Geest op hem neerdalen als

eenduif.

En er geschiedt een stem uit de he-

melen: ‘jij bent mijn zoon, de ge-

liefde, in jou kreeg ik welbehagen!’

(Ps.2,7; Jes.42,1)

En meteen drijft de Geest hem uit,

dewoestijn in.

Neem je bijbel bij de hand en lees verder

bijMarkus 1, 1 -22

Dit jaar lezen wij in de liturgie het

evangelie van Marcus. Dit bestaat

uit zes delen, laat ons zeggen zes

schriften. Het eerste deel vind je

in Marcus 1,1 – 3,19. Ik breng je

hier mijn commentaar op het eerste

hoofdstuk.

1.

Tijdens mijn studieperiode kreeg ik

een cursus godsdienstwetenschap-

pen van de Leuvense Universiteit in

handen die slechts veertig pagina’s

bevatte. Maar om deze cursus goed

te verstaan moest je honderden pa-

gina’sextra lezen.

Zo is ook het evangelie van Marcus

zeer beknopt, slechts 16 hoofdstuk-

ken. Het heeft geen geboorteverhaal

en ook de woestijntijd van Jezus

telt maar één klein versje. Je zal

er tevergeefs zoeken naar de beko-

ringsverhalen. Waar Mattheus in

drie hoofdstukken Jezus’ interpre-

tatie van de Thora, van het woord

van God neerschrijft, zegt Marcus

het inslechtséénvers.

Anderzijds veronderstelt Marcus

dat zijn lezers de Thora zeer goed

kennen. Met slechts enkele woor-

den zoals woestijn, Jordaan, Gali-

lea, doorloopt hij de hele joodse Bij-

bel.

2.

Marcus bouwt zijn evangelie op,

niet vanuit een logisch tijdverloop

zoals Mattheus en Lucas dat doen,

maar op een originele wijze, vanuit

eencitaatvanJesaja.

Zo duidt hij meteen aan hoe we zijn

evangelie moeten verstaan, als een

geschrift in de traditie van de grote

profeet Jesaja.

Hij zal beschrijven hoe de weg van

deHeer wordt bereid en hoe zijn pa-

denwordenrechtgetrokken.

Als over Jezus gezegd wordt dat hij

de geliefde zoon is, of de lijdende

dienaar is, dan zijn dat beelden van

Jesaja.

3.

Wij weten allemaal hoe de evan-

gelisten Mattheus en Lucas in

hun geboorteverhaal Jezus tegen-

overHerodesplaatsen.

Voor hen is Jezus een leider voor

het volk Israël, niet als een koning,

een farao, een heerser, maar als een

herder, zoals dat in Deuteronomi-

um 17,14-20 beschreven wordt of

als een dienaar; een lijdende dienaar

zaldeprofeet Jesajazeggen.

Wij vinden deze tegenstelling ook

bij Marcus terug op zijn eigen wij-

ze. De eersten die zich laten beke-

ren zijn de bewoners van Jeruza-

lem en van heel de landstreek Judea.

Dat zijn dus de mensen die voor het

koningschap gekozen hebben. Dat

is dan ook hun grootste zonde. Dat

zij hun zonden bij Johannes belij-

den betekent dat zij een andere keu-

ze maken, dat ook zij voor het ver-

bond van Israël op basis van solida-

riteit en gerechtigheid kiezen en te-

gen de onderdrukking van het ko-

ningshuis zoals beschreven in 1 Sa-

muel8.

Blijft de belangrijke vraag: wie zal

de weg van de Heer bereiden? Wie

zal zijn paden recht maken? Of nog

anders gezegd: wie is de ware zoon

van Israël, die de Thora in praktijk

brengt?Wieisdegeliefdezoon?

Het licht, de redding, het leven

komt echterniet uit Jeruzalemdat te

veel met dood is verweven,. Koning

Herodes heeft de stad ingepalmd en

Jeruzalem is al lang de stad van vre-

de niet meer zoals haar naam wil

zeggen. Het licht, de redding komt

uit het verre Galilea, uit Nazareth.

Jezus van Nazareth blijkt de gelief-

dezoontezijn.

4.

Johannes doopt in de Jordaan, Jezus

laat zich in de Jordaan onderdompe-

len.

De Jordaan is niet zomaar een ri-

vier. Het is een rivier dat bol staat

vandesymboliek.

Jozua trok er met zijn volk door het

beloofdelandbinnen.

De Jordaan is de scheiding tussen

de woestijn en het beloofde land,

het is het water dat de woestijn

vruchtbaarmaakt.

Je laten dopen, je onderdompelen

in de Jordaan is een keuze maken,

een keuze voor een ander maat-

schappijmodel, niet gebaseerd op

het koningschap, maar op het ver-

bond van solidariteit en gerechtig-

heid tussen de verschillende stam-

men,Israëlgenaamd.

En zo is dit beeldrijke verhaal van

zijn doop meteen een samenvatting

vanJezus’ leven.

Voor zijn doop ging Jezus in de rij

staan, in de rij van mannen met

haar op hun tanden en vrouwen

die van meer wisten die de geknakte

mens groot maken en het kwijnen-

de visioen nieuw leven inblazen en

die de oude woorden in zich aan het

werklieten.

5.

Het Rijk van God verkondigen, de

weg van de Heer bereiden en zijn

padenrechttrekken

blijkt geen ongevaarlijke opdracht:

Johannes wordt overgeleverd en

wij weten dat hij in opdracht van

koningHerodesonthoofdwerd.

Het is niet voor niets dat ook de

evangelisten Mattheus en Lucas de

geboorte van Jezus tegenover het

beleidvankoningHerodesstelt.

Jezus kiest voor een andere samen-

leving, niet de ene mens boven de

andere, maar de mens je naaste, die

je bemint als jezelf zoals het in de

Thora, het woord van leven staat.

Dat Jezus het onderricht van Jo-

hannes overneemt nadat deze werd

overgeleverd, (een verwijzing naar

het lijden van Jezus) doet ons den-

ken aan de profeet Elisa die het van

deprofeetEliaoverneemt.

Jezus onderricht op de sabbat, de

zevende dag van de schepping, ver-

vuld van Gods aanwezigheid, in de

synagoge, de plaatswaar de gemeen-

schap samenkomt. Zo tekent Mar-

cusJezusalseenwarerabbijn.

Als zijn uitleg van de schriften an-

ders is dan deze van de Schrift-

geleerden dan is het omdat hij de

schriften vanuit de profeet Jesaja

verklaart, met een speciale aandacht

voor de arme, de weduwe, de wees,

devreemdeling.

Dat Jezus voor die andere samen-

leving kiest, gebaseerd op gelijk-

heid en gerechtigheid, merk je aan

de keuze van zijn leerlingen. Hij

roept er twaalf, verwijzend naar de

twaalf stammen van Israël, verwij-

zend naar het verbond tussen God

enzijnvolk.

JefWauters

COMMENTAAR OP DE PROLOOG VAN MARKUS

De Thora, het woord van de Ene, in de woestijn
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VORMINGPLUS
Positief denken en de kunst van het

genieten

Za. 07/03/2015 - 10.00 - 12.30

Zat. 14/03/2015 - 10.00 - 12.30

Zat. 21/03/2015 - 10.00 - 12.30

Doel: Je leert de belemmeringen zien

om positief te denken en te kunnen

genieten

Leren positief denken, of beter rea-

listisch denken, kan een aanzet zijn

om te leren genieten van de klei-

ne dingen. Leren genieten kan dan

weer een start zijn tot een bewuster

leven. We gaan op een interactieve

manier op zoek naar je eigen (onre-

alistische) gedachtegang, je belem-

meringen... Een zoektocht naar hoe

je kan genieten.

In samenwerking met LDC Wijnveld.

Min. deelnemers. 8 - Max. deelne-

mers. 12

Adres: LDC Wijnveld, Wingerd-

straat 14 3000 Leuven Prijs: 52,00
Euro Begeleiding: Bart Schoo-

vaerts Inlichtingen: Vormingplus

Oost-Brabant, Paul van Ostaijen-

laan 22-24, 3001 Heverlee tel. 016 52

59 00 – Fax 016 52 59 01 info@vor-

mingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be IBAN: BE29

7785 9226 3564 BIC: GKCCBEBB

(Uit parochieblad Blauwput)

KALENDERBLAADJE
En als je God niet kunt ontmoeten in

je werk, in de schepping, in de

vriendschap, in eten en drinken,

goed-zijn en samenleven, dan is je

geloof twijfelachtig. Het heil komt

tot ons doorheen de mens.

Franciscus van Assisi

Don Boscocentrum “Ademtocht”

In de maand maart komen we dit

jaar 3 maal samen ter meditatie, tel-

kens om 20 uur in de Stille Zone ‘A-

demtocht’ van het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Data: maandag 2, maandag 16 en

maandag 30 maart 2015.

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

DON BOSCO

Woensdag 18 februari
Aswoensdag - Begin van de

veertigdagentijd

20.00 u Viering met asoplegging

Zondag 22 februari
Eerste zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 1 maart
Tweede zondag in 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

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

Orgel: Tom Akkermans

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 1 maart
2ste zondag van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Cécile Van Houcke

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 februari
1ste zondag in de

Veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 01 maart
2de zondag in de

Veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Er kan niemand zijn die Hij niet

kent, want waar je ook leeft, in welk

land, jouw naam staat geschreven

met liefde en zorg in Zijn hand.

uit de St.-Franciscus Gezinsviering 8/2/15 -

Zeg me je naam....

VIERINGEN

DE VIER EVANGELIËN
Lezing door Geert Van Oyen

Op woensdag 25 februari 2015 van

20.00 tot 22.00 u.

Damiaancentrum,

Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven

Inlichtingen: www.damiaanvan-

daag.be

(Uit Info-blad Leuven)
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Christine: In juli gingen we naar de Fi-

lipijnen met 9 mensen uit de christelij-

ke arbeidersbeweging en ikzelf, vrouw van

Guido en actief in de armoedebeweging.

Vandaag vertellen we over de gezondheids-

zorg; volgende week over onderwijs.

Onze ervaring met de gezondheids-

zorg .

Eerst iets over de Filipijnen zelf.

Het is enerzijds een land is met

7,3% groei van het BBP– wat na-

tuurlijk veel is in vgl met ons land-

je – maar er is ook een enorme ar-

moede en een grote kloof tussen

rijk en arm. Bovendien is er massaal

veel corruptie. En alsof dit nog niet

genoeg is kregen de Filippino’s in

2013 de super-taifoen Haiyan over

zich, waardoor miljoenen mensen

werden getroffen en duizenden ge-

dood.

De acties en de discussies die we

meemaakten in de zorgsector, wa-

ren vooral gericht tegen de priva-

tiseringsplannen van de klinieken

en voor verhoging van het budget

voor de zorg. Momenteel is de toe-

stand alarmerend. De aanbeveling

van de Wereldgezondheidsorgani-

satie is: één arts voor 1.600 mensen.

In de Filipijnen is dat 1 arts op 12.500

mensen.

70% van de Filippino’s sterft zon-

der ooit één arts gezien te heb-

ben. Nochtans is de opleiding voor

gezondheidswerkers zeer goed, en

zijn er veel afgestudeerden maar

eens afgestudeerd trekken die naar

het buitenland omdat je geen fat-

soenlijk betaalde job in de zorg

vindt indeFilipijnen.

In de ziekenhuizen zijn de arbeids-

omstandigheden en arbeidsvoor-

waarden voor het personeel slecht.

In de realiteit moet één verpleeg-

kundige 30 tot 50 patiënten zien, in

plaats van de theoretische norm van

12!! Drie keer zoveel dus. (En in de

psychiatrie is het nog veel erger en

gaat het gemakkelijk tot 100 patiën-

tenperverpleegkundige).

Maar de bekomen verhogingen

gaan naar een privé verzekerings-

maatschappij en gaan ook naar pu-

bliek private samenwerkingspro-

jecten. (pps). De overheid betaalt

dan aan de private ziekteverzeke-

ring de bijdrage voor het eerste

jaar van de arme Filippino’s. Daar-

na moeten ze die zelf betalen of ze

zijn niet langer verzekerd. De over-

heid heeft onvoldoende middelen

om de ziekenhuizen te moderni-

seren. Ziekenhuizen staan massaal

te koop om privéziekenhuizen te

worden.

Bijvoorbeeld het orthopedisch zie-

kenhuis in Manilla. Het is lunch-

tijd als we binnenkomen. In de

afdeling verlamde patiënten, zit-

ten mensen hun zieke familieleden

eten te geven. Er is te weinig perso-

neel. Soms betaalt het personeel uit

eigen zakdemedicamenten voor pa-

tiënten die het niet zelf kunnen be-

talen.

Verder door in grote ziekenzalen

liggen tientallen mensen ‘in trac-

tie’ zoals dat heet. Mensen met ge-

broken ledematen, bekkens,… lig-

gen er met gewichten waardoor

de beenderen mekaar net niet ra-

ken zodat ze niet terug aan mekaar

groeien. Zij liggen daar zolang, tót

de familieleden geld gevonden heb-

ben om ze te laten opereren. Als

de familieleden het niet klaarkrijgen

worden de patiënten terug ‘uit trac-

tie’gehaaldennietgeopereerd.

‘En het wordt zeker nog erger als de

privatisering wordt doorgevoerd of

als het een pps wordt (een publiek

private samenwerking). Nu wordt

80% van het aantal bedden voorzien

voor niet-bemiddelde of zwak- be-

middelde patiënten. Als het zieken-

huis verkocht wordt zal het omge-

keerd zijn: 80 tot 90% vande bedden

gaan dan naar de gegoede Filippi-

no’s. Dat kunnen we niet laten ge-

beuren. Veel patiënten hier zijn ar-

beiders uit de bouw en landbouw.

Ze komen hier na een arbeidsonge-

val. We vechten al 2 jaar tegen de

dreigende privatisering’. zegt Sean,

hoofdverpleger.

‘Onze tegenstanders zijn machtig.

Gelukkig heeft de bisschoppencon-

ferentie zich bij óns front tegen

de privatisering aangesloten. Dat is

heel belangrijk in zo’n katholiek

land als de Filipijnen’, zegt Sean.

Hij wijst naar de uitvergrote brief

die aan de valven hangt bij de in- en

uitgangvanhetziekenhuis.

Ik lees: ‘We weten dat het eerste

belang van private hospitalen de

winst is. De kost van hospitalisa-

tie is te hoog voor de gewone men-

sen.’…

Het Filipijnse gezondheidssysteem

moet in handen van de overheid

zijn, zodat de armen zéker kun-

nen zijn van gezondheidszorg en

kunnen genieten van de dienstver-

lening’.Getekend…21mei2014.

‘De onzekerheid is natuurlijk

groot bij de actievoerders’ zegt Sean

‘maar we zijn met een sterke groep

militanten om anderen te overtui-

gen. Dit scenario willen we niet: een

samenleving waarin mensen moe-

ten sterven om de rijken nog rijker

temaken.

‘Gameeenjezultzien’.

Op de Filipijnen zagen we plots in

wat er in onze eigen maatschappij

aandehandwas.

We zitten inderdaad in een zelf-

de economisch en ideologisch sys-

teem dat meer en meer op mekaar

gelijkt, het neoliberalisme. Ginder

nog scherper dan hier. Geen of wei-

nig vangnetten. De zuivere harde

markt. Geen correcties. Het werkte

alseentoekomstspiegel!

Ik bedacht dat wij hier in België de

crisis van 2008 nog relatief goed

haddenoverleefd.

Sterk bepalende factoren in dit ‘re-

latief wegkomen’ zijn onze socia-

le zekerheid en ons indexsysteem,

waardoor lonen en uitkeringen au-

tomatisch gekoppeld worden aan

de prijsstijging van veel gebruikte

producten.

In het Armoedejaarboek lees ik bij-

voorbeeld dat 42% van de Belgen

onder de armoedegrens zou dui-

ken als morgen de sociale zekerheid

wordt ontmanteld. Nochtans die so-

ciale zekerheid staat op de helling.

Ze wordt voortdurend ‘aangepast’

of ‘bijgestuurd,’zoalsdatheet.

Om dat ‘vlot’ en ‘efficiënt’ te doen

moeten de verdedigers van de soci-

ale zekerheid ‘verzwakt’ of als het

kan‘uitgeschakeld’worden.

De Filipijnen houden ons een spie-

gel voor. Van ons systeem kunnen

zedaaramperdromen.

We moesten er helaas ook bij ver-

tellen dat de zorg ook bij ons meer

en meer geïndividualiseerd en ge-

privatiseerd wordt en de overheids-

budgetten verminderd en geherori-

ënteerd.

Dat men bijv. voor mensen met be-

perkingen een zogenaamd ‘rugzak-

je’ voorziet met een bedrag of een

soort cheque, waarmee zij op de

markt de vereiste zorg moeten/kun-

nen kopen. Dit veronderstelt echter

dat men weet waar welke zorg be-

schikbaar is.

‘Wat betekent dit?’ is de vraag voor

een persoon die niet beschikt over

een omgeving die hem hierbij bege-

leidt; voor een persoon die mentaal

beperkt is. Maar de uitgangsvragen

zijn veeleer:’Ge moet maar uw ‘ver-

antwoordelijkheid nemen’. Of men

gebruikt de term ‘zelfredzaamheid’

of ‘vrijheid’. Wat eigenlijk wil zeg-

gen: ‘Trekjeplan”.

Op die manier zijn instellingen af-

hankelijk van de personen die bij

hen de zorg komen kopen. Dat bete-

kent grote onzekerheid over de in-

komsten. Alleen grote instellingen

zullen deze onzekerheid het hoofd

kunnen bieden. Dat zien we in Ne-

derlandalgebeuren.

Het resultaat zal bijna zeker zijn:

de goed geïnformeerden en de goed

omringden, met veel geld, zul-

len beschikken over een kwalitatief

goede zorg en voor de rest is geen

plaats meer in de herberg. Geluk-

kig zijn we nog niet helemaal zover.

Maar vele maatregelen worden ge-

spreid in tijd en zo geruisloos mo-

gelijk ingevoerd....

Laat ons, tegen een globalisering

die niets ontziet en tegen de asocia-

le maatregelen van het beleid in, ge-

sterkt door ons geloof in liefde en

gerechtigheid, gesterkt door onze

solidariteit met de ergste slachtof-

fers, bewerkers worden van een an-

derewereld.

Christine en Guido Vos – viering van 18

januari 2015 in het Don Boscocentrum

GA MEE EN ZIE

3FEDERATIE FRANDO

Welkom! Vandaag is er een speciale welkom voor de ouders en de kinderen die zich

voorbereiden op de eerste communie. De voorbereiding op de eerste communie is een

gebeuren dat de hele parochiegemeenschap ter harte gaat. We willen immers géén gesloten

vriendenkring zijn, maar ruimte maken voor nieuwe mensen. De kinderen die

binnenkort hun eerste communie doen, willen tijdens de viering van vandaag hun naam

kenbaar maken. Zo krijgen ze vandaag een speciale plaats in onze gemeenschap. Wij

allemaal worden opgeroepen om hen te steunen en aan te moedigen.

In naam van alle mama's en papa's van onze communicantjes wil ik hen graag aan u

allen voorstellen. Hier zijn ze, stralend in ons midden! Bij hun doopsel, zeven jaar geleden,

hebben de ouders beloofd deze kinderen te zullen voorgaan,op de weg van Jezus.

In zijn geest zijn we nu samen op weg gegaan. Luister even naar hun namen: Lien, Mats,

Ian, Olaf, Simon, Fiye, Rien, Thomas, Dora, Sterre, Eli, Matthew, Nyla, Jeroen en Michiel,

Ward, Paolo, Jonathan, Wies, Evin, Ella, Jasper, Anna, Tuur, Jonathan, Jasper en Arne,

Nora, Alessia en Gilles.

ZEG ME JE NAAM…

GEZINSVIERING 8 FEBRUARI 2015 - 10U

Wij hebben God gedankt

Om jou

Zo mooi, zo gaaf geboren

Nu vragen we aan God

Die jou heeft uitverkoren

Bescherm, behoud ons kind

Bewaar dit stukje hemelgoed

Wat er ook mag gebeuren

Schenk het een leven

En een wereld vol met kleuren

InaspikesDeSmit

In de parochiekerk van Sint-Anto-

niuswerdopzondag1februari

Elma Buedts, het tweede kindje van

JurgenenAnneGorissen,

het tiende kleinkind van Hubert en

Caroline,

door het doopsel opnemen in de ge-

loofsgemeenschap.

WelkomlieveElma!

Proficiat aan papa en mama, aan pe-

terFilipenmeterKathleen.

DOOPSEL



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag19februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag22februari

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag24februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag18februari

14.00u.ZiekenzorgCrea

20.00u.KoorBlijRondeel

Donderdag19februari

14.00 u. Seniorencafé met curling

optapijt

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

inhetparochiecentrum

Maandag23februari

20.00 u. Vergadering Parochiecen-

trum

Dinsdag24februari

14.00u.Seniorencafé

20.00u.FotoclubPrisma

Woensdag25februari

10.00u.OKRAkerngroep

20.00u.KoorBlijRondeel

PAROCHIEAGENDA

Di 24 februari 2015: 'Van Gasthuis

totGasthuisberg'

doorProf. em.DrJanPeers

Hij stond aan de wieg van het

UZ Gasthuisberg en was algemeen

coördinator van de integratie van

de universitaire ziekenhuizen van

Leuven.

Van 1973 tot 1998 was Peers al-

gemeen en medisch directeur van

de universitaire ziekenhuizen, die

in deze tijd van een versnipperd

landschap werden omgevormd tot

het grootste ziekenhuis van Bel-

gië en één van de topziekenhuizen

van Europa. Daarnaast bekleedde

hij verscheidene afwisselende func-

ties bij het Ministerie van Sociale

Zaken.

Van14tot17uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12,3210Linden

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

Deelnameprijs

Eenlossevoordrachtbijwonen:

-5eurovoorOKRA-leden

-7eurovoorniet-leden

OKRA

VOORDRACHTEN

FILM “Pickpocket” (Frankrijk,

1959) 73 min. Regie: Robert Bresson,

met: Martin Lasalle, Marika Green Da-

tum: vrijdag 20 februari 2015 van

14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven Bijdrage: leden 4,00 euro,

niet-leden5,00euro

INSCHRIJVINGSSTROOK GRIEKSE ZONDAG
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Debe-

riotstraat 24, Leuven Aanvang 14.00

u.–Einde15.45u.

De bionische mens: toekomstmu-

ziek? Prof. Carlotte Kiekens (Groep

Biomedische Wetenschappen, UZ

Leuven)Dinsdag24 februari2015

Hedendaags India. Een nieuwe we-

reldspeler? Prof. Idesbald Godderis

(Faculteit Letteren) Dinsdag 3 maart

2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen:

udl@alum.kuleuven.beOf:

Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening:BE80001460895677
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