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Het Davidsfonds Vlierbeek nodigt

u van harte uit op zondag 19 april

2015 op de eerste kunstendag in de

voormalige benedictijnenabdij van

Vlierbeek in Kessel-Lo.

Programma:

In het Nieuwe Abtskwartier, vanaf

11.30 u. tot 18 u.:

doorlopend een tentoonstelling

en een powerpointpresentatie van

schilderijen, aquarellen, foto’s,

beelden en bijpassende gedichten

In de voormalige abdijkerk:

Om 14.30 u. officiële verwelkoming

door schepen Dirk Vansina

Van 14.45 u. tot 15.45 u.: optre-

dens met koorzang, gitaar-, orgel-

en fluitspel, voordrachten van ge-

dichten, gevolgd door een rondlei-

ding langs enkele kunstwerken in

de kerk

Optreden van een kinderkoor na af-

loop van de eerste reeks optredens

Tweede sessie 16.15 u. tot 17.15 u.:

herhaling van het programma van

14.45 u.

De tentoonstellingsruimtes zijn

toegankelijk voor rolstoelgebrui-

kers, de inkom is gratis,

KUNST IN DE ABDIJ

Het komt in werkelijkheid op het

volgende neer: al het levende is on-

derling verbonden.

We zijn allen onontkomelijk ge-

vangen in een net van wederkerig-

heid, geknoopt tot één enkel gewaad

van het lot.

Wat de een direct raakt, raakt allen

indirect.

We zijn geschapen om samen te le-

ven omdat de structuur van de wer-

kelijkheid op onderlinge verbon-

denheid berust.

M.L. King

KALENDERBLAADJE

Voor hen die zich, waar ook ter

wereld, inzetten voor gerechtig-

heid, die opkomen voor de kansar-

men, die oprecht naar vrede stre-

ven, maar slechts onwil en twee-

dracht op hun weg vinden.

Voor hen die, in het groot en in het

klein, uit zijn op verzoening, maar

op halsstarrigheid stuiten.

Voor hen die eenvoudig zijn, maar

om hun zachtmoedigheid worden

geminacht.

Voor hen die de mensenrechten

verdedigen, maar geen gehoor vin-

den. Voor hen die proberen de moed

erin te houden, maar door het

doemdenken van anderen worden

belaagd.

Dat de zachte krachten het

mogen winnen.

(PalmzondagSint-Franciscus)

DAT DE ZACHTE

KRACHTEN HET MOGEN

WINNEN

Eenbijzondermens isheengegaan

Nuzijnweverbijsterdenbedroefd,

maarzij zalaltijdbij onsblijven

doordeonuitwisbare indruk

diezijachterlaat.

We namen op vrijdag 27 maart 2015

in de Sint-Franciscuskerk gelovig

afscheid van mevrouw Simone

Jael, weduwe van Désiré Vertom-

men, leerkracht wiskunde, gebo-

ren te Hoogstade op 6 november

1920 en godvruchtig overleden te

Leuven in het UZ Gasthuisberg op

23 maart 2015.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2015

OVERLIJDEN IN

SINT-FRANCISCUS

Don Boscocentrum “Ademtocht”

We moeten verder gaan dan het niveau

van het mentale gebed (praten met God,

denken over God, God vragen om in onze

behoeftentevoorzien)

Wij moeten naar de diepte gaan, waar de

geest van Jezus zelf in onze harten bidt,

in de diepe stilte van Zijn vereniging met

onzeVader indeHeiligeGeest.

Laurance Freeman OSB

Op maandag 13 april 2015: meditatie

om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Verwittig even Jos Vermeulen en je

kan er ook eens bij zijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 11 april

16.00u. Doop van Caster DE PAUW

door pater Jozef Valkeners in de

kapel.

Zondag 12 april

Beloken Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jacques Haers

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Misdienaars: Simon en Erik

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 19 april

Derde Paaszondag

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 april

2de Paaszondag - Beloken Pasen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 19 april

3de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 12 april

Beloken Pasen – tweede paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 19 april

Derde paaszondag

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostr.

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

VIERINGEN

Op 20 maart 2015 overleed Rik Per-

dieus in het woon- en zorgcentrum

“De Wingerd”.

Hij werd geboren te Leuven op 17

december 1926, hij was weduwnaar

van Nora Govaerts.

Hij woonde op de Trolieberg 31C,

Kessel-Lo.

Op donderdag 26 maart namen we,

in een ontroerende uitvaartviering,

afscheid van hem.

Als ikstervenzal

Treurdannietomhetafscheid

Depijn

De leegtevanmijnafwezigzijn.

Verheug jedan

Omdat jemekende

Omdat ik je liefdedelenmocht

Enjijvanmijn.

Verstrooimijnas indewind

Endeelmetanderen

Uwlevensvreugde

Omwillevanmij

(RikPerdieus–6april 1982)

OVERLIJDEN IN DON-BOSCO

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 9 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 12 april

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 14 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 16 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 8 april

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 9 april

14.00 u. Seniorencafé

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Maandag 13 april

14.00 u. OKRA ledenvergadering:

paasbezinning Lydia Van Hirtum

Dinsdag 14 april

20.00 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 15 april

13.00 u. Crea

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA
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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
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
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
gilberte.havet@gmail.com

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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SINT-FRANCISCUSGEMEENSCHAP - PALMZONDAG - KONING OP EEN EZEL

De krachtigste week van het jaar. Het is een stille week. Zoveel onrecht. Zoveel lijden. Zoveel verlies. Het is een goede week. Zoveel trouw. Zoveel overgave. Zoveel moed. Het is een heilige week. Zoveel

herkenning. Zoveel verbondenheid. Zoveel hoop.

Foto's: Thierry Van Craenem

...zie, uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel....

Zowel de menigte die voor Hem uitging als die welke Hem volgde,

schreeuwde: "Hosanna, de Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in

de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel."

In de oude christelijke kunst houden de martelaren vaak een palmtak in

de hand, daarmee doen zij de oproep: wees moedig, durf keuzes te maken,

leg je niet neer bij de dodelijke feiten, zoek naar wegen van leven. ....

.... Op deze oproep willen wij vandaag het oude gebruik van palmwijding

beginnen. We wijden deze takken met het water waarmee mensen gedoopt

worden, het water dat een eerste levensbehoefte is voor iedereen. Zeker voor

mensen en boeren in Peru waarvoor Broederlijk delen bijzondere aandacht

vraagt. Laten we nu samen de intocht herdenken die Jezus maakte. Laat

ons zingend en wuivend met takken de kerk betreden en samen gaan

vierendenkend aan die koning die ons voorging.

De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar.

Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die

bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als

iemand die dient.

Gij die mensen roept en hen vraagt zich voor anderen in te zetten, Gij die

op onze medewerking rekent om de schreeuw om hulp te beantwoorden,

wij bidden U: neem deze gaven van ons aan. Deze gaven waarmee wij ons

engagement willen bevestigen.

Samen op weg, zoekend naar liefde, naast ieder ander willen staan. Samen

op weg, zoekend naar kansen, naar elke nieuwe mogelijkheid, ….

TIEN WOORDEN OM ONS TE

RICHTEN

Met een rotsvast vertrouwen stappen we

doorheen deze vastentijd.

We geloven dat ons engagement en onze

levensstijl invloed hebben op het leven

van mens en natuur, hier en in het Zui-

den.

Om onze levensstijl te bevragen,

krijgen we vandaag tips, wegwij-

zers, leefregels … mee.

Tien woorden om ons leven te rich-

ten. Ze zijn eeuwenoud. Tegelijk

zijn ze ook brandend actueel.

Tien woorden op stenen geschre-

ven, tien woorden die geen dode let-

ter blijven, wanneer wij ons enga-

geren in dienst van God, in dienst

van de medemens.

UitPsalm119

Hoe lief is mij uw woord.

Mens ben ik maar, een vreemdeling

tastend in het duister.

Uw woord, het verheldert mij,

bevestigt mij,

Hartverruimend,

een genade is uw woord.

(Hans Bouma)

Lezing uit het boek van de uittocht

Het volk van God is uit Egypte ge-

leid. Moses daalt, met de twee ta-

felen van de overeenkomst, van de

berg af. Als hij het volk ziet dat

het gouden stierkalf aanbidt, ont-

brandt hij in toorn. Ze hebben het

verbond met Jahweh geschonden.

Moses verbrijzelt de platen.

Duiding

1. Sinds 1948 kennen wij de uni-

versele verklaring van de rechten

van de mens om een internationa-

le gemeenschap in onze tijd vorm te

geven. Sommigen vinden dat deze

met meer sociale rechten zou moe-

ten uitgebreid worden.

In onze traditie kennen wij de tien

woorden van leven, ook gekend als

de tien geboden die eeuwenoud zijn

en springlevend, die ook vandaag

nog richting geven aan ons leven.

Het naleven van de mensenrechten

is in de praktijk niet altijd gemakke-

lijk.

Dat was ook zo eeuwen geleden bij

de afkondiging van de tien woor-

den.

Zoals we in de lezing hoorden,

werd de eerste afkondiging van de

tien woorden geschonden omdat

het volk koos voor de aanbidding

van het gouden kalf.

God of de Mammon is blijkbaar het

dilemma waarvoor mensen steeds

staan, vroeger en vandaag.

2. Misschien vragen jullie jullie

sinds enkele weken reeds af wat dat

schilderij op doek, in de Stille Zone

van het Centrum, zou mogen bete-

Hongerdoek

kenen. Dat is het nieuwe honger-

doek dat Misereor, de Duitse vas-

tenactie, jaarlijks laat maken.

Dit nieuw hongerdoek werd ge-

maakt door de Chinees Dao Zi.

In het midden zie je een goud-

klomp. Goud: symbool van God,

ook van aardse rijkdom en van heb-

zucht. God of goud. De mammon of

God. Wie wil ik dienen?

Beiden zal niet gaan. Hoeveel heb ik

nodig? Hoeveel is genoeg?

Speculatie, hebzucht: houdt het

ooit op?

Soberheid geeft ruimte, ruimte

voor de ander, voor gerechtigheid

en solidariteit.

Ruimte voor God, voor spirituali-

teit.

3. Steeds meer leven wij in een

ééngemaakte wereld. Het maakt er

het leven niet eenvoudiger, niet

gemakkelijker op. Alles is met al-

les wereldwijd verbonden en ver-

weven.

Daarom staan wij meer dan vroeger,

meer dan onze ouders, voor een di-

lemma, een keuze tussen twee wer-

kelijkheden vaak tegengestelde be-

langen die zo sterk met elkaar ver-

weven zijn dat we niet eenvoudig

kunnen kiezen voor enerzijds God

en het leven en anderzijds de Mam-

mon afwijzen.

Het verhaal van boer Marco en de

Peruviaanse gemeenschappen die

wij volop willen steunen in hun

leven en ontwikkeling en ander-

zijds de komst van de mijnbouw

die het leven van die gemeenschap-

pen bedreigen en zonder dewelke

wij in onze westerse samenleving

ook niet verder kunnen.

Meer en meer hebben wij elkaar no-

dig om afspraken in het leven te ma-

ken en de juiste keuze.

Credointienwoorden

Er is één God

en ieder mens, wereldwijd,

is kind van God.

Gods naam

is mensen tot zegen,

nooit tot vloek.

Ieder mensenleven,

oud, ziek of geslagen

is heilig en te heiligen.

Jong en oud,

toekomst en verleden

vormen samen een band

een verbond voor het leven.

Recht op werk,

recht op rust voor iedereen

en geen mens

is de ander tot slaaf.

Diefstal en bedrog,

roddel en achterklap

bedreigen waarde

en waardigheid van het leven.

Liefde en vertrouwen

kunnen worden geschonden

maar nooit gebroken.

Dit geloof ik, zoals mensen

vóór mij hebben geloofd

en kinderen

ná mij zullen geloven

niet als last

maar als weg

naar een vrij

en gelukkig leven.

Er is één God

en ieder mens, wereldwijd,

is kind van God. Amen

(Gied ten Berge en Marcel Zagers)

Tafelgebed: Op dromen gebouwd

Jij deelt met ons je droom over deze

wereld in vrede en gerechtigheid.

Tien woorden heb jij gesproken,

ons gegeven om deze droom waar te

maken:

leven voor ons in overvloed.

Tien woorden wel gehoord, niet ge-

daan: geen leven meer.

Zelfs dan is niet het laatste woord

aan het onrecht, aan het geweld, aan

de oorlog, aan de dood.

Hoor en versta het laatste woord in

de onmacht: het geeft ons kracht,

doet ons opstaan, nieuwe toekomst

wordt mogelijk.

Als een voorbeeld gaf jij aan ons

jouw zoon Jezus, voorganger in

breken en delen, jouw woord ge-

hoord, jouw woord gedaan.

Hij gaf zichzelf, tot in de dood: ge-

broken brood, leven voor ons.

Hij gaf zichzelf, tot in de dood: ver-

schonken wijn, leven voor ons.

Dat wij als hem ons aan elkaar

toevertrouwen: één gemeenschap,

solidair met de minste mens, toe-

komst, leven in overvloed.

(Jef Wauters)

Jef Wauters - Uit de viering van 8 maart

2015 in het Don Boscocentrum



LENTEFEEST IN SINT-ANTONIUS

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg190

3001Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u. - 11.30u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag:LieveVan

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

Parochieteam

__ThierryVanCraenem

voorzitter

tel.016895540

Thierry.vancraenem@telenet.be

__LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

__AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

__JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

__MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochia-

le werken. Gewest Leuven-Parochie

Sint-Franciscus.001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage@telenet.be

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811

Parochieploeg

__CarolineVanAudenhoven,

parochieassistent

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

__MyriamNeves

Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

__MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

__MathieuVoets

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.

BE26230016190229

Sint-Antoniusophetweb

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DONBOSCO

Onzepriester

__JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

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

jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-lo,

tel.016261803

__PatLaforce

Koetsweg160,3010Kessel-lo

tel.016251030

pat.laforce@skynet.be

__HubertQuax

Platte-lostraat 286, 3010 Kessel-lo,

tel.016252423

famquax@hotmail.com

__JefVanhout

Ruiterslaan11,3010Kessel-lo

gsm0498122580

__JefWauters

(zieonzepriester)

__MajoWerrebrouck

tel.016252459

majo.werrebrouck@law.kuleuven.-

be

__MarleenWillems

Nachtegalenstraat 118, 3210 Linden

tel.016256462

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Paro-

chieDonBosco

068205282238

NUTTIGE ADRESSEN

Dankbaaromhaar leven,

omde liefdediezij onsgaf,

meldenwijuhetheengaanvan

Mevrouw Marguerithe

NACKAERTS, weduwe van Luc

Hollé († 2006), geboren te Kessel-

Lo op 21 mei 1923 en er godvruch-

tig overleden in het woonzorgcen-

trum Ter Vlierbeke op 17 maart

2015, gesterkt door het ziekensacra-

ment. Zij woonde vroeger in de Plat-

te-Lostraat.

De plechtige uitvaartliturgie, voor-

gegaan door eerwaarde Piet De

Bruyn, vond plaats in familiekring.

Er volgt later een gedachtenisvie-

ring in de St.-Franciscuskeerk van-

wegedefamilie.

Zoals eenbootheel langzaam

achterdehorizonverdwijnt

zohebbenwijde laatste jaren

stapvoor stap

afscheidvanjemoetennemen.

Wat blijft zijn de goede herinneringen.

OVERLIJDEN
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In de Sint-Antoniusparochie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

Gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat4-6,

3010Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

MET VLAG EN WIMPEL VOOR

GENEZING

Zondag6april2014

Dat de huidige moderne samenle-

ving nog weet heeft van bedevaar-

ten bewijst bv. de bedevaart van ‘de

Jefkes’ naar Sint-Jozef bij de paters

Picpussen in Leuven en dat ‘Janne-

ke de Grijzer’ naast ‘huilkinderen’

ook nog een grote toeloop kent van

studenten, vooral tijdens de exa-

mens, nu de paters Conventuelen

uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Een bedevaart was en is een (voet)-

tocht naar een heiligdom. Vroeger

gebeurde het vaak in opdracht van,

als een straf voor een misdaad, als

een opgelegde boetedoening, of als

een penitentie na een zware biecht.

Nu doet men een bedevaart door-

gaans om een gunst, zoals een ge-

nezing af te smeken of als dankbe-

tuiging voor een verhoorde smeek-

bede.

Het diep christelijke Leuven kende

in de voorbije eeuwen heel wat be-

devaarten en pelgrimstochten, naar

o.m. O.-L.-Vrouw van Troost, O.-

L.-Vrouw van Steenbergen, Notre

Dame de la Paix en de la Bonne

Concorde te Bas-Wavre, de H. Jozef,

St.-Jacobus van Compostella, St.-

Rochus, de H. Apollonia, de Fiere

Margrietofde ‘DrieGezusters’.

Vandaag trachten we te ontdekken

wat hier nog van overgebleven is en

wat er nog verder leeft aan volks-

devotie en bedevaarten in onze

‘Smart-&Phone’gemeenschap.

Vertrek: zondag 19 april om 15 u. aan de

pui van het stadhuis. Einde: centrum.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon.

De themawandelingen duren ongeveer 2

uur.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.visit-

leuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarnaop“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke

LeuvenseGidsenbond)

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Paasvakantie: geen les op de dins-

dagen07/04/2015en14/04/2015

Zijn dieren precies als mensen… of

kunnenzeechtdenken?

Prof. Rudo D’Hooge (Faculteit Psy-

chologie en Pedagogische Weten-

schappen)

Dinsdag21april 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

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

LEZING

“Seksvanaf je60”

door Inge Peeters, Uroloog, ziekenhus An-

derlecht

Datum: maandag 13 april 2015 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag14en28april2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Donderdag 16 april 2015 – ROB rou-

te -vlak(70km)

Vertrek: Vertrek: 9.30 u. stipt aan

Parkpoort te Leuven met mogelijk-

heid tot aansluiting om 10.00 u.

stipt aan Wijgmaalbrug. Verzeke-

ring verplicht. Voor meer info: 016

254436.
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