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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Onze derde meditatie van deze

maand gaat door op maandag 30

maart om 20 uur in de Stille Zone

‘Ademtocht’ van het Don Bosco-

centrum, Ortolanenstraat 6, Kes-

sel-Lo.

Je bent welkom als je eens met ons

mee wil doen. Verwittig wel even

Jos Vermeulen.

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

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 maart

5de zondag van de vasten

10.00 u. Boete- en verzoenings-

viering.

Thema: Het ijzeren Kruis

Jaargetijde voor Mauritz Andries (23/

3/2001) en Mevr Yvonne Morissens.

Herdenkingsmis voor Frans en

Johan Verlinden

Voorganger: Pater Jozef Valkeners en

Modest Goossens

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Mark De Beir

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 29 maart

Palmzondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: Felix Leenaerts vanwege

OKRA SFH en OKRA Leuven

Voorganger: Modest Goossens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Houcke

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Anna Rusakova

Projectie: Thierry Van Craenem

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Duiding: samen brood breken en de

beker doorgeven

15.00 u. Eucharistieviering met onze

zieken en bejaarden met aansluitend

een gezellig samenzijn.

20.00 u. Witte donderdagviering van

de Sint-Franciscusgemeenschap

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Thema: Om zijn strijd en

vertwijfeling, zijn aanvaarden en

bovenal zijn hoop op de Vader, dat

wij zijn lijdensweg gaan

15.00 u. Kruisweg

20.00 u. Goede Vrijdagviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag - Paaswake

Thema: Wij vieren de verrijzenis van

Christus met het ontsteken van het

nieuwe Paaslicht

20.00 u. Paaswake –

Eucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Zondag 5 april

Paasdag

Thema: Wij vieren de verrijzenis van

Christus

10.00 u. Feestelijke

Paaseucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Maandag 6 april

Paasmaandag

10.00 u. Paaseucharistieviering met

aangepaste muziek

Gedenken wij dankbaar

de daden des Heren,

zijn leven, zijn dood en

verrijzenis,

en dat wij oprecht tot

Jezus ons bekeren,

die onze God en

leidsman ten leven is.

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 maart

5de zondag in de veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting de heer

Henri Nagant

voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 29 maart

Palm- en Passiezondag

viering met palmwijding

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Hilde Pex en Caroline

Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 22 maart

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 29 maart

Palmzondag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

KALENDERBLAADJE

Er zijn twee manieren om

mens te zijn tussen de mensen:

de eerste bestaat in

het wijzen op de verschillen;

de tweede in het verdiepen

van wat men gemeen heeft...

A. Malraux

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 18 maart

20.00 u. Parochieploeg

21.00 u. Comité voor het tijdelijke

in de Kristoffelzaal

Donderdag 19 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 22 maart

09.30 u. Wereldontbijt

t.v.v. Broederlijk Delen

in de Kristoffelzaal

12.00 u. Ontmoetingsruimte

en soepverkoop

t.t. Broederlijk Delen

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 24 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 26 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

bezoek aan Poverello en ’t Lampeke

Sint- Franciscus

Woensdag 18 maart

OKRA Shownamiddag in Aarschot

13.00 u. Ziekenzorg Crea

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 19 maart

14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

Zaterdag 21 maart

14.00 u. VOCA 6

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Maandag 23 maart

20.00 u. A.V. Parochiecentrum

Dinsdag 24 maart

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 25 maart

10.00 u. OKRA Teamvergadering

14.00 u. Eerste Communie

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA

Dit afscheid is een zacht ‘tot later’…

In de parochiekerk van Sint-An-

tonius namen we afscheid

op 5 maart van de heer Renaat

Broekmans, levensgezel van me-

vrouw Anita Andries. Renaat werd

geboren te Paal op 1 januari 1938 en

overleed te Leuven op 24 februari.

Op 7 maart van de heer Willy Rog-

gen, levensgezel van mevrouw Pa-

tricia Demal. Willy werd geboren te

Küstrin (Duitsland) en overleed te

Leuven op 1 maart.
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Vandaag laten de lezingen ons iets

horen over rein – onrein, over de

weldaad van vergeven en zich ver-

zoenen, en over het wonder van Je-

zusdieeenmelaatsegeneest.

Leviticus13, 1-2;en45-46.

Wie melaatsheid heeft moet naar de pries-

ter worden gebracht.

Hoofdstuk 13 geeft de regels over on-

rein verklaren: in tijdelijke afzondering

plaatsen en terug rein verklaren of defini-

tief onrein verklaren met blijvende afzon-

dering.

Reinenonrein

Voor de Joden betreft onrein zijn

bv. bepaalde huidziekten – een aan-

tal dieren die niet mogen gege-

ten worden – iemand die een kada-

ver van een dier heeft aangeraakt –

vrouwen, op de dagen dat ze bloed

verliezen.

Rein/onrein hebben niets te maken

met proper/vuil, maar onrein is wat

in de weg staat voor de cultus in

en rond het heiligdom. Omdat God

heilig is en voor zuiver staat, moet

elk contact met God verlopen vol-

gensderegelsvanreinheid.

Oorspronkelijk diende het begrip

rein/onrein om te oordelen of de

persoon al dan niet mag deelne-

men aan de cultus in de tempel.

Bij uitbreiding wordt de onreine

persoon uitgesloten uit de gemeen-

schap, want het dagelijks leven is

de voortzetting van de verering van

God.

Voor het leven van de onreine per-

soon is belangrijk dat hij wordt uit-

gesloten uit de gemeenschap – hij

wordt vermeden door iedereen – is

veroordeeldtotvereenzaming.

Psalm32, 1-6

Gelukkig de mens van wie ontrouw wordt

vergeven,

van wie de zonden worden bedekt.

Gelukkig als JWWH zijn schuld niet tel-

t,

als in zijn geest geen spoor van bedrog

is.(…)

Ik beleed mijn zonde,

ik dekte mijn schuld niet toe,

ik zei: 'Ik beken JWWH mijn ontrouw'-

en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Verzoeningenvergeving

Van Dale geeft voor verzoening als

verklaring: weer tot vrede brengen

– de vijandschap doen ophouden.

En voor vergeving geeft Van Dale

aan: niet toerekenen – vergiffenis

schenken.

In bijbelse taal gaat het om verge-

ven om tot verzoening te komen -

de andere terug de ander laten zijn

- de gelijkwaardigheid in de ver-

houding herstellen. Geen machts-

verhouding meer tussen de veron-

gelijkte, die zich het recht toekent

wraak te nemen op de zondaar die

schuldigis,endezondaar.

Vanuit het standpunt van de zon-

daar gezien betekenen vergeven/-

verzoening: na de erkenning van

zijn schuld, je laten uitnodigen en

meegaan in de herstelde relatie met

mens en met gemeenschap, liever

dan zich op te sluiten in de ontken-

ningvanzijnschuld.

Marcus1,40-45

In heel Galileï bracht Jezus het nieuws in

de synagogen en dreef hij demonen uit.

Er kwam iemand naar hem toe die me-

laats was; hij smeekte hem om hulp en

zei, terwijl hij op zijn knieën viel, “Als

u het wilt, kunt u mij rein maken.” Je-

zus kreeg medelijden, stak zijn hand uit,

raakte hem aan en zei:”Ik wil het, wordt

rein” En meteen verdween zijn melaats-

heid en hij was rein.

Jezus stuurde hem weg met de ern-

stigewaarschuwing:

”Denk erom dat U tegen niemand iets

zegt, maar ga u naar de priester laten zien

en breng het reinigingsoffer dat Mozes

heeft voorgeschreven, als getuigenis voor

de mensen.”

Wonderverhalen in het nieuw Tes-

tament

De wonderverhalen blijven een

moeilijk probleem voor de predi-

kant die ze moet verklaren; en voor

de gelovige luisteraar voor zover

hij de evangelietekst letterlijk inter-

preteert.

In wonderverhalen gaat het, in de

letterlijke betekenis van het woor-

d, om verschijnselen die niet kun-

nen uitgelegd worden door natuur-

wetten, maar die duiden op de over-

machtvanGod.

Over de wonderverhalen werden

doorheen de eeuwen heen veel uit-

leggingen gegeven tussen twee ui-

tersten in. Aan de ene kant gaat

het om legendes omtrent bijzonde-

re figuren waarbij verhaald wordt

in beeld – taal welke bovennatuurlij-

ke kracht die personen kunnen te-

weegbrengen, bv. typisch voor hei-

ligenverhalen. De andere uiterste

verklaring komt van wetenschap-

pers die proberen te bewijzen dat

een uitzonderlijk toeval mogelijk

is, bv. werd ons onderwezen hoe

Maria zwanger kon worden alhoe-

welzemaagdwas.

In de bijbelverklaring die wij krij-

gen in onze parochie wordt de

volgende uitleg aangehouden. De

kracht van het goede te doen of van

het goede te ervaren is zo sterk dat

het kwaad altijd ermoet voorwijken

(vroegof laat).

In de bijbel worden processen van

bevrijding geduid met beelden zo-

als opstaan uit de dood; blinden die

terug ziende worden, lammen die

opstaan...

Beelden we ons de wondere gene-

zing van de melaatse in als volgt: Je-

zus had medelijden met de melaat-

se, die iedereen indeweg looptwant

hij mag niet tussen de mensen ko-

men. Jezus gaat naar hem toe en, oh

zonde, raakt hem aan. De tegemoet-

koming van Jezus is zo aangrijpend

voor de melaatse dat hij van arme

dompelaar weer een levendige man

wordt.

Mensen die aan de rand van de

maatschappij leven die moeten te-

rug binnen de samenleving ge-

haald worden, opdat ze LEVEN. Dat

is de boodschap die Jezus predikt.

En waarom staat er ook “En denk

erom dat u tegen niemand iets

zegt”?

In hetzelfde hoofdstuk, vers 34, le-

zen we dat Jezus demonen uitdrijft,

en de genezen bezetenen aanmaant

te zwijgen: ”Want ze wisten wie

hij was...” Jezus wilt dus niet her-

kend worden als de Messias, of al-

leszins nu nog niet. Dat gebeurt

eerst kort voor zijn lijdensvoor-

spelling en pas na zijn opstanding

wordt hij door zijn leerlingen her-

kend als de Messias – in het Grieks

de Christos – de koning van een

nieuw rijk waar de thora de grond-

wetzalzijn.

Wat kunnen we nu onthouden van

dit stuk evangelie in zijn beeldrijke

taal?

Elke persoon draagt in zich een goede

helft en een slechte helft – al zullen die

helften wel ongelijk zijn. De Bijbel is de

weergave van de reële, menselijke ervaring

dat het goede het altijd haalt op het kwaad

– in alle omstandigheden – bij alle men-

sen, hoe groot ook die slechte helft mag

zijn.

Wie de stap zet in de richting van het goe-

de of wie het goede op een bijzondere ma-

nier ervaart, die krijgt een vermenigvul-

digingseffect – een duwtje in de rug in de

goede richting – wat wij goddelijke gena-

de noemen.

Voorbeden

God,wijbiddenU

voor onze wereld, waarin zoveel

onrechtvaardigheid is en geweld,

waarin het recht van de sterkste nog

altijd lijkttezegevieren.

Sterk ons in het geloof dat samen

met U niets onmogelijk is, dat onze

wereld anders kan, dat uw rijk van

vredekomenkan,hieropaarde.

WijdankenU,God,

voor mensen die zien wat niet te

zien is, die dromen en hun dromen

durven te geloven, die ons steeds

wakker schudden en ons inspire-

ren om in beweging te komen voor

wat goed is, om recht te doen aan

menseninnood.

God, als wij de moed willen opge-

ven, als wij denken er niet meer te-

gen op te kunnen en ons willen

overgevenaanwatsterker lijkt,

kom ons dan tegemoet, zoals gij

Thomas tegemoet kwam en uw volk

indewoestijn,keeropkeer.

Datwij inuwniet aflatende liefde de

vasthoudendheid vinden om te ge-

hoorzamenaanuwwoord.

Slotgedachte

Vandaag ging het over verbonden-

heid, opnemen in de samenleving.

Als slotgedachte laat ik een optimis-

te Toon Hermans vertellen hoe hij

datbeleeft.

Ikbendezon,deregen,

ikbendesneeuw,het ijs,

ikbendenieuwewereld,

'tverlorenparadijs.

Ikbengelukenongeluk,

destilteen’trumoer,

ikbendezee, ikben’t land,

dedichterendeboer.

Ikbeneendeelvanwater leeft

inallesommijheen,

'ndeelvanalwatademheeft,

eendeelvaniedereen.

Ikben'npartjevan’tgeheel,

vanééngigantischal

éénkleinonmisbaarstukjevan

dezielvanhetheelal.

Herman Baeyens – Uit de viering van 15

februari. in het Don Boscocentrum

OPDAT ZIJ LEVEN

SFEERBEELD VIERING VAN DE SINT-FRANCISCUSGEMEENSHAP 3E ZONDAG VAN DE VASTEN

Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft... Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden... Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde. (Kris Gelaude)



Di 24 maart 2015: 'Sarcopenie en

frailty'

doorDrEvelienGielen

Met het ouder worden verandert er

heel veel in ons lichaam. Een beken-

de verandering is het ontstaan van

osteoporose of botontkalking waar-

door de kans op breuken stijgt. Een

verandering die ook optreedt bij het

ouder worden, maar bij de meeste

mensen minder goed bekend is, is

sarcopenie. Sarcopenie is het verlies

van spiermassa en spierkracht bij

het ouder worden. Op een bepaald

moment zal door sarcopenie de mo-

biliteit en het algemeen functione-

ren van een persoon achteruitgaan,

en stijgt het risico op het optreden

vankwetsbaarheid (‘frailty’)

Hoeontstaatsarcopenie?

Wanneertreedthetop?

Watzijndegevolgen?

Kunjeerwattegendoen?

Deze vragen zullen beantwoord

worden tijdens de voordracht ‘Sar-

copenieenfrailty’.

Van14tot17uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12,3210Linden

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

Deelnameprijs

Eenlossevoordrachtbijwonen:

-5eurovoorOKRA-leden

-7eurovoorniet-leden

OKRA VOORDRACHTEN

LANDBOUWENECOLOGIE
Op dinsdagavond 24 maart om 20

uur, zullen vele Davidsfondsafde-

lingentijdens

‘Denachtvandegeschiedenis”

proberen om zoveel mogelijk men-

sen geschiedenis te laten beleven

rondhetthema‘Landbouw’.

40 Jaar Velt – Landbouw en ecologie

Velt staat voor Vereniging voor Eco-

logischLevenenTuinieren

Gezond leven op het ritme van de

seizoenen en dit met respect voor de

natuur.

VELT geeft ecologisch leven vorm

in huis, tuin en daarbuiten en wil

bijdragen tot de ontwikkeling van

een duurzame levensstijl in Vlaan-

derenenNederland.

Uitvindingen zoals kunstmest en

pesticiden maakten ‘moderne land-

bouw’ mogelijk, maar veroorzaken

ookecologischeproblemen.

Jan Vannoppen, directeur van VEL-

T, de vereniging voor Ecologisch

Leven en Tuinieren, vertelt over

ecologisch verantwoorde alterna-

tievenindelandbouw.

Breughelzaal De Kring, - Jozef Pier-

restraat60,24maart,20uur

Davidsfonds Kessel-Lo Don Bosco

JanDaenen

Tel.016250193

daenen.jean@skynet.be

BernadetteDeGraeve

bernadette.degraeve@gmail.com

5 euro (7 euro zonder lidkaart) inclusief

drankje, tenvoordelevanVELT

i.s.m. Davidsfonds Blauwput en Davids-

fondsVlierbeek

40 JAAR VELT

Kalender Molenhuisactiviteiten tot

augustus2015

*27maart–29maart2015

Lentewandelweekend

* 17april–19april2015

KnopkesweekendmetdeBonkelaars

*24april–26april2015

Fietsweekend

*08mei–10mei2015

Werkweekend

*13mei–17mei2015

Lentekriebels

* 18mei–22mei2015

Wandelmidweek

*26juni–28juni2015

Werkweekend

* 07 augustus – 16 augustus 2015

9-daagseWerkvakantie2015

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Kor-

beek-Lo

0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

BroederlijkDelen

Na de vieringen van zondag 1 maart

en zondag 8 maart 2015 in het Don

Boscocentrum, konden voor 6 euro

narcissen worden besteld. De bloe-

men worden geleverd op 18 maart.

Op zondag 22 maart kunnen ze

wordenmeegenomen.

Met deze verkoop steunen we het

werk van Broederlijk Delen. Zij

steunen de boeren uit de Andes die,

door de omvangrijke mijnbouw,

vervuiling en watertekort te verdu-

renkrijgen.

JefWauters

NARCISSENVERKOOP 2015

Met een rotsvast vertrouwen
stappen we doorheen deze vas-
tentijd.

We geloven dat ons engagement en

en onze levensstijl invloed hebben

op het leven van mens en natuur,

hiereninhetZuiden.

Bvb voor het waterprobleem van de

lokale gemeenschappen van de An-

des waar broederlijk delen dit jaar

aandachtvoorvraagt.

Om onze levensstijl te bevragen,

krijgenwevandaag

tips, wegwijzers, leefregels … mee.

Tien woorden om ons leven te rich-

ten.

Ze zijn eeuwenoud. Tegelijk zijn ze

ookbrandendactueel.

Tien woorden op stenen geschre-

ven, tien woorden die geen dode let-

terblijven,

wanneer wij ons engageren in

dienst van God, in dienst van de

medemens.

Slotgebed:

GodvanMozes,GodvanJezus,

Gij hebt uw woorden in steen ge-

grift,

maarookinonshartgelegd.

Laat uw bevrijdingsverhaal ook nu

verdergaan

tegen alle vormen van slavernij en

verdrukkingin.

Mag dit samenzijn ons op weg zet-

ten

ons bezielen in ons engagement.

Verbonden als we zijn met zoveel

‘uittocht-mensen’,

inhetbijzondermetJezus,

die ons voorgaat op die weg. Amen.

Uit de viering van 8 maart van de Sint-

Franciscusgemeenschap

TIEN WOORDEN

OM ONS TE RICHTEN

4 FEDERATIE FRANDO

Buurtteater is 30 jaar jong en
datvierenwemet
eenfeestelijkeproductie!

Romulus (deGrote)

Romulus de Grote is de laatste kei-

zer van het West-Romeinse Rijk. De

Germanen staan op punt de macht

overtenemen.

Iedereen in paniek. Behalve Romu-

lus. Romulus wil het einde zelfs

een handje toesteken. Aan zijn rijk

en aan zijn macht mogen ze ra-

ken, zelfs aan zijn heerszuchtige

vrouw.

Maar van zijn lieve dochter moeten

ze afblijven. En ook van zijn kip-

pen…

Locatie:

Zaal De Kring, Jozef–Pierrestraat 58

-3010Kessel–Lo(Leuven)

Reserveren: buurtteater@skynet.be

of belletje/ sms naar 0477 37 64 03.

Data:

vrijdag20.03 |20u

zaterdag21.03 |20u

zondag22.03 | 19u

donderdag26.3 |20u

vrijdag27.03 |20u

zaterdag28.03 |20u

CAFÉCOMBINNE
Gezellig babbelen in het Neder-

lands

Ken je al een beetje Nederlands? Wil

jenogveeloefenen?

Kom dan zeker eens naar Café Com-

binne! Je leert er een heleboel nieu-

we mensen kennen, en dat is ook

voor Nederlandstalige mensen in-

teressant. Café Combinne is een in-

tercultrurele praatgroep waar Ne-

derlands gesproken wordt. Anders-

taligen ontmoeten er Nederlands-

taligen en praten over allerlei din-

gen: werk, hobby’s, koken… Café

Combinne is altijd gratis. Iedereen

iswelkom!

Interculturele praatgroepen ‘Kom

Binnen’op6locaties inLeuven.

Meer info? Bel 016 27 28 80 of mail

naar

Ingrid.stouffs@leuven.be
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