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Bestemensen

Druiven zijn de vruchten van

de druivelaars die oorspronkelijk,

eeuwen geleden, vanuit Georgië

Overweging door Cécile Van Hoecke (c) Thierry Van Craenem

over de streek rond de middelland-

se zee en verder over de gehele we-

reldverspreidwerden.

Een mooie tros vruchten is het re-

sultaat van verschillende factoren.

Vooreerst is er de soort en de kwa-

liteit van het plantgoed, de keuze

van de grond en de standplaats die

een maximale zonne- of gestookte

warmte leveren. Dan komt de ken-

nis en kunde van de kweker die

met een constante zorg van snoeien

en knippen een mooi resultaat pro-

beerttekrijgen.

De weggeknipte of afgebroken ran-

ken werden vroeger meestal ver-

brand om te voorkomen dat ziekten

verspreid werden en om op te rui-

men.

Nu is dat vuurke stoken niet meer

toegelaten.

De wijnstok vraagt ook vandaag

nog in deze moderne tijd veel zorg

enarbeid.

Lange ranken worden weggeknipt

of ingekort om de trossen die dicht

bij de centrale stam staan te bevoor-

deligen. Zo krijgen die overblijven-

de trossen meer sap met groeistof-

fen.

De druivenkweker in Overijse en

Hoeilaart is dagelijks in zijn ser-

re actief bezig met snoeien en kren-

ten. Dat is met een klein fijn schaar-

tje de slecht geplaatste kleine besjes

vakkundig verwijderen om de goe-

de meer plaats en ruimte te geven

en te kunnen doorgroeien tot een

tros magnifieke heerlijk zoete, sap-

pigedruiven.

De Hoeilaartse tafeldruif is top kwa-

liteit en velen van ons hebben ook

zo’n tros heerlijke vruchten mee-

gedragen als geschenk bij, of gekre-

genop,eenziekenbezoek .

Aan de andere kant van Leuven in

het Hageland werden er honderden

jaren geleden al, wijnstokken ge-

plant op de Wijngaardberg tot groot

ongenoegen van Napoleon die al-

les vakkundig liet vernietigen. In

Wezemaal is er nu een centrum ter

bevordering van de wijnbouwpro-

ductieendewijnkwaliteit.

Jezus die door Israël met zijn geva-

rieerd klimaat en rijke verscheiden-

heid aan vruchten, planten en bo-

men, ging, had een open oog voor

de natuur en zag de drukte en het

vele werk van de mensen in de wijn-

gaarden.

Hij ziet dat de lange ranken worden

afgeknipt endatdie afgeknipte stuk-

(c) Thierry Van Craenem

ken op enkele uren onverbiddelijk

verdroogdzijn.

De beeldspraak of vergelijking die

hij gebruikt klinkt eenvoudig sim-

pel en is door iedereen te begrijpen

maar heeft een mystieke draagwijd-

te

Hij geeft geen les in tuinbouw maar

wil iets vertellen over zichzelf en

overzijnVader.

De Vader is de wijngaardenier en

Jesuszelf isdewijnstok.

De wijnstok stuwt het sap doorheen

gansdeplant.

Wij zijn de ranken en kunnen en-

kel in leven blijven als we met de

stamverbondenblijven.

Jezus zegt: “Los van mij kunnen

jullie niets en elke rank is verschil-

lend,heefteeneigengelaat.”

Lees verder op pagina 2
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MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE

TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Op maandag25 mei 2015: onze twee-

de meditatie van deze maand.

Om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Je kan

altijd Jos Vermeulen eens aanspre-

ken om ook eens van de partij te

zijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

Er bestaat altijd een kans dat een

mens beter is dan hij lijkt. Men moet

in een mens de weg vinden naar zijn

diepste bronnen. Dan komt de mens

te voorschijn zoals hij werkelijk is.

Want ieder mens is niet alleen

verbonden met het verleden maar

heeft ook een toekomst. Gray

Geen ander menselijk gegeven dat

door de eeuwen heen, zo werd be-

zongen als de liefde. Dichters, beel-

dende kunstenaars, liedjesschrij-

vers: allemaal vinden ze hun in-

spiratie in de liefde. Maar die gero-

mantiseerde liefde is niet dezelfde

als de liefde waarover we horen in

de lezingen. Jezus maakt liefde tot

het eerste en voornaamste gebod, de

opdracht bij uitstek voor wie Hem

wil volgen. Liefde wordt het her-

kenningsteken voor wie zijn Geest

wil uitdragen.

Verbondenheid met God bestaat im-

mers alleen in en door de liefde voor

elkaar.

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 14 mei

O.H.Hemelvaart

10.00 u. Eerste communieviering

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Johan Van Audenhaege,

Stien Eysermans, Kai Dallmeier

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 17 mei

Zevende Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

intentie voor Felix Leenaerts

vanwege schoonbroer en

schoonzussen

Voorganger: Priester Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 24 mei

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenisviering voor Nackaerts

Marguerithe.

Jaargetijde voor Clement Thomas.

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Erik Vanderheiden

Misdienaars: Elmo, Erik en Simon

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Pinkstermaandag 25 mei

10.00 u. Eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Donderdag 14 mei

O. H. Hemelvaart

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Zondag 17 mei

7de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Paul Verelst

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 24 mei

Pinksteren

11.00 u. Viering opgeluisterd door

het Japans koor

Intentie: de heer Renaat Broekmans

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Donderdag 14 mei

Ons-Heer-Hemelvaart

Geen viering in Don Bosco

Wij vieren dit feest op zondag, 17 mei

Zondag 17 mei

Zevende paaszondag

10.30 u. Viering rond Ons-Heer-

Hemelvaart

Zondag 24 mei

Pinksteren

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 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

Vervolg van pagina 1

Overweging Cécile Van Hoecke

Bij die laatste zin heb ik toch een be-

merking:

Sinds de moderniteit is de mens

zelfstandig geworden. Wij zorgen

zelf voor ons leven en dankzij tech-

niek en wetenschap kunnen wij

onze wereld uitbouwen.

Sommige dingen komen niet uit die

wetenschap of techniek voort maar

zitten al in onszelf ingebouwd.

Maar vanwaar komen wij? Wie, of

wat heeft ons zo gemaakt?

Christenen geloven dat God de oor-

sprong van de schepping en van de

mens is. Wij hebben van God een

grote vrijheid en creativiteit gekre-

gen maar we zijn ook begrensd.

Het mooiste wat God ons gegeven

heeft is de liefde.

Hier klinkt Jezus boodschap duide-

lijk: jullie zijn de ranken, horen bij

elkaar want jullie leven van dezelf-

de wijnstok. Jullie leven van dezelf-

de liefde. Als je die liefde niet ver-

der door geeft, verdor je en ben je

los van mij. We hebben de andere

nodig en kunnen niet leven zonder

die vriendschap en liefde.

Een vriendschap, een relatie kan

ons helpen om uit te groeien tot

schone gelukkige mensen.

Eenzame mensen verdorren. Dat

moeten we voorkomen, we moeten

hier iets aan doen. Een kaartje, een

telefoontje, een goede babbel en een

bezoekje aan thuisgebonden men-

sen kan wonderen doen.

Vrienden zeggen ook wel eens hun

gedacht over ons, ze zeggen wat

ze niet goed vinden, geven kritiek.

Veelal met de beste bedoelingen,

voor onze eigen bestwil. Ook niet

kwaad bedoelde kritiek kan hard

aankomen en kan ferm veel pijn

doen.

En het leven zelf heeft ook zijn be-

proevingen. Elk van ons krijgt er in

meer of mindere mate mee af te reke-

nen.

Misschien kunnen we snoeien als

beeld gebruiken om aan te geven

dat wanneer je door het moeilijke

proces van beproevingen en kritiek

door geraakt je er een mooiere mens

van wordt, zoals snoeien rijke drui-

ventrossen opleveren.

Een tweede bemerking: wegknip-

pen van onvruchtbare delen.

Hier heb ik het als verpleegkundige

erg moeilijk mee. Mijn leven lang

stond en staat nog altijd in het te-

ken van zorg dragen voor mensen

en dan nog extra voor diegene die

het om een of andere reden moei-

lijk hebben, niet goed functione-

ren, ziek zijn zowel geestelijk als

fysiek, niet geslaagd zijn in het le-

ven, slecht bedeeld werden door de

natuur of door de maatschappij.

Het kan niet dat Jezus bedoelt dat we

die mensen wegknippen.

Dat zou volledig in tegenspraak

zijn met al het vorige en met het le-

ven zelf van Jezus en zijn evangeli-

sche boodschap.

Ik denk dat hij hier iets anders be-

doelt.

Hij gebruikt de eenvoudige woor-

den en beelden van de druivenkwe-

ker om aan te geven dat alles niet

vanzelf zal gaan.

Om verbonden te blijven met hem

moeten we wel werken, hij vraagt

een voortdurende zorg en aandacht

voor alle mensen.

Niet alle delen van ons leven zijn

volledig in orde. Er is jaloersheid,

haat, bedrog en venijn.

Er moet hier en daar wel wat gerei-

nigd worden, weggezuiverd en bij-

gewerkt worden.

Jezus vraagt een zorgzaam onder-

houd en laat je niet op je lauweren

rusten.

Je bent voortdurend verbonden als

rank aan de wijnstok.

Om te eindigen wil ik nog een mooi

beeld gebruiken dat aansluit aan

de evangelische tekst van vandaag

De zusters in de kloostertuin. 90 jaar geleden werd het klooster van onze parochie

ingehuldigd

over wijnstok en ranken.

90 jaar geleden werd het klooster

van onze parochie ingehuldigd.

Zoveel generaties zusters, leer-

krachten en kinderen die allemaal

samen voortgebouwd hebben aan

de ontwikkeling van de huidige

schoolgemeenschap De Ark en aan

de parochie van St Franciscus.

Dank u wel zuster An, zuster Rosa,

zuster Bertha en velen daarvoor.

Zij brachten rijke vruchten voort

en gaven Gods liefde door in warme

verbondenheid.

Dank u wel en proficiat!

Overweging door Cécile Van Hoecke tij-

dens de Franciscusviering van 3 mei 2015
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Opmaandag 18mei is er in het Paro-

chiecentrum, Tiensesteenweg 190

te Heverlee, een open speciale le-

denvergadering met als onderwerp

MODE EDDY waar Thierry Claes

zijn zomercollectie zal voorstellen.

Op donderdag 21 mei staan er twee

sportactiviteiten op het programma:

aan het parochiecentrum start om

9.30 uur een fietstocht naar Wilse-

le,HerentenVeltem.

Om 14 uur spelen we weer een tor-

nooi Matcurling in het Parochie-

centrum: na een kwartiertje opwar-

ming worden duo's gevormd die

onder elkaar een tornooi spelen.

Het blijft een interessante en voor-

alontspannendesport!

OKRA NIEUWS

Hoe ontvang ik nieuws over Het

Molenhuis?

a.HetMolenhuisboekje

Al wie in onze database zit krijgt

4 maal per jaar het boekje toege-

stuurd. Inschrijven of uitschrijven

hierop kan steeds via info@mou-

lindebellemeuse.be of op onze web-

site. Nieuwe deelnemers aan onze

“eigen activiteiten” ontvangen het

boekje enkele keren automatisch.

Verzendingenkostengeld.

Het zou ons genoegen doen, indien

je niet meer geïnteresseerd bent,

ons dat te laten weten. Daarente-

gen is een kleine bijdrage op ons

rekeningnummer: BE57 7343 7723

5635 ( vermeld: Molenhuisboekje),

steedswelkom.

b.Denieuwsbrief

Regelmatig verzenden we nieuws-

berichten en herinneringen over

onze activiteiten per e-mail. We

trachten, via dit kanaal, de trouwe

bezoekers van Het Molenhuis te be-

trekken bij het dagelijks gebeuren.

Geïnteresseerden sturen een be-

richt aan: info@moulindebelle-

meuse.be of schrijven zich in met

het onlineformulier op onze websi-

te.

c. De website: www.moulindebelle

meuse.be

Onze website biedt actuele informa-

tie over alles rond Het Molenhuis:

* Het programma van de eigen acti-

viteiten–geactualiseerd

* De aangewezen vervoermiddelen

enreisroutes

* Achtergrond informatie: histo-

riek,verslagen,werken,...

*Kalendersvandebezetting

* Inschrijvingsformulieren en

adressen van de verantwoordelij-

ken

* Fotoboeken over onze activiteiten

Contactadres:

vzw“MoulindeBelleMeuse”

KoningAlbertlaan143

3360Bierbeek

0495506175

MOLENHUIS BERISMENIL

Op 21 april kwamen afgevaardigden

van de 7 parochies weer samen in de

pre-zoneraadKessel-Lo.

Guy De Keersmaecker van het vica-

riaat was gekomen met nieuws. Ze

hebben de situatie in Kessel-Lo op

een rijtje gezet, door met een aantal

betrokkenentespreken.

Pastoor Jef Wauters van de paro-

chie Don Bosco gaat met pensioen,

en stopt ongeveer einde 2016 met

parochiewerk (hij wil nog wel werk

ingevangenisvoortzetten).

Caroline Van Audenhoven, pa-

rochieassistent van Sint-Antonius

nadert de pensioenleeftijd, gaat dus

verplicht met pensioen. Ze wil dan

vrijwilligerswerk in de parochie

doen en een rol spelen voor de zone

Kessel-Lo.

Priester Fons Boey, die begin 2016

op pensioen gaat van zijn werk in

Gasthuisberg en die vrij recent ver-

antwoordelijk is voor de federatie

Kessel-Lo-Noord, wil nog een taak

opnemen in de zone Kessel-Lo (de

federatie houdt dan op te bestaan).

Er wordt daarbij gedacht aan vol-

wassencatechese, liturgie.

Pastoor Rony Timmermans, die

nu 68 jaar is, is bereid parochiewerk

te doen in de zone Kessel-Lo tot hij

75 jaar is indien zijn gezondheid

het toelaat. Hij is de enige pastoor

diedannogblijft.

Het vicariaat stelt voor om een

nieuwe persoon aan te werven (een

soort nieuwe parochie-assistent).

Het vicariaat blijft dus na het pen-

sioen van Caroline geld voorzien

voor de zone Kessel-Lo. Dit aan-

bod werd verwelkomd in de verga-

dering. Het is mooi dat we dat aan-

bod krijgen en betrokken worden.

We hebben een klein werkgroepje

opgericht om ideeën omtrent pro-

fiel en functieomschrijving op te

stellen om dan vanuit de prezone-

raad voor te stellen aan het vicariaat.

Verder zijn er plannen voor een

ontmoetingsdag op zondagnamid-

dag 27 september, waar parochia-

nen van de 7 parochies elkaar kun-

nen ontmoeten. Dit is een eerste

voorzichtige stap in de richting van

de pastorale zone Kessel-Lo. Het is

een kleine voorbereiding om de weg

eenbeetje te effenen.Ditmoet echter

nog allemaal concreet uitgewerkt

worden.

(Christine Vinckx in het Parochieblad

BlauwputenLinden)

OP WEG NAAR DE PASTORALE ZONE KESSEL-LO
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Hethongerdoek

Een zwarte balk links en rechts van

de grote goudklomp op de honger-

doek.

De zwarte streep, de horizon van

onze wereld, als de dwarsbalk van

hetkruis.

Dezwartedwarsbalk:

broosenbreekbaar ishet leven;

de pijn en het lijden laten zich voe-

len

in het leven van miljoenen armen.

Dezwartedwarsbalk:

toekomstzonderperspectief,

uitbuitingvanmensenmilieu

tot verrijking van een minderheid.

Drierodestempels,

driegebruiktespijkers

bijdekruisigingvanJezus,

rechtsbovendezwartebalk.:

alle lijdenopdezewereld.

Lichtdoorheenbarsten

indezwartedwarsbalk:

nietallehoopisvervlogen.

Lezing uit het evangelie van Mar-

kus

Uit hoofdstuk 14 De verloochening

vanPetrusv66–72

Uit hoofdstuk 15 Jezus’ dood v 33 –

39

Hetkruisdatmensendragen

Maarwie,doorwatgedreven,

Maakteenandersnoodtotbrood,

BeletdeMens te leven,

Wiewilhet levendood?

Duiding

1.

Toen de honderdman zag hoe Jezus

stierf heeft hij niet gezegd “Waar-

lijk, dit is de zoon van God”, zo-

als de kerk reeds eeuwen zegt, maar

wel:“HijwasdezoonvanGod”.

Deze verleden tijd maakt het ver-

schil.

De honderdman komt tot dit besluit

wanneer hij het leven van Jezus be-

schouwt, de wijze waarop hij ge-

leefd, geleden en gestorven is, van-

af het moment van zijn doop door

Johannes, toen we hoorden: ‘Jij bent

mijn zoon, de geliefde, in jou kreeg ik wel-

behagen!’, -

enditmomentvanzijndood.

2.

Onder Romeinse heerschappij met

een regerende koning onder de

voogdij van de keizer, was er van

het project Israël, van die andere

samenleving op basis van de Tho-

ra, het richtinggevend woord, geen

sprake meer. De evangelist Marcus

verwoordt dit in de figuur van Pet-

rus die drie maal het kennen van Je-

zusontkent.

Jezus heeft geen macht begeerd,

deed afstand van de troon en werd

zo de lijdende dienaar, naar de pro-

fetie van Jesaja, die tijdens zijn le-

ventweeopdrachtenvervulde:

Israël doen terugkeren naar de Ene

enlichtzijnvoordevolkeren.

Zo werd hij geen zegevierende ko-

ning, maar een koning die zijn be-

leid laat richten door de Thora en

zoals psalm 72 het uitzingt, bereik-

baar is voor kleine mensen, hen

rechtdoet,envredesticht.

Dat heeft de honderdman gezien als

hij Jezus zo zag sterven en heeft hij

hem aanvaard als het licht voor de

volkeren.

3.

Het negende uur. Jezus geeft de

geest. Licht verdrijft het duister.

Licht breekt door de zwarte dwars-

balk van het kruis, niet alle hoop is

reedsvervlogen.

Er is nog hoop. Niet iedereen is

weggevlucht.

Vrouwen uit Galilea, die Jezus

ginds reeds volgden, zijn hem blij-

ven volgen tot in Jeruzalem, tot

voorbij het kruis. Zij zien waar ze

hemhebbenneergelegd.

Zelfs voor Israël is nog niet al-

les verloren op voorwaarde dat het

volk, dat ieder zich bekeert zoals

de evangelist Marcus over Petrus

schrijft:

En hij weende bitter, hetgeen zoveel

wil zeggen als: hij heeft zich be-

keerd.

Dat wordt de moeilijke opdracht

vandevrouwenuitGalilea.

Er is de honderdman, vertegen-

woordiger van de heersende macht,

die in Jezus de lijdende dienaar

heeft herkend en deze als het licht

voordevolkerenheeftaanvaard.

Er is Jozef van Arimatea die blijft

verlangen naar een samenleving in

vrede en gerechtigheid, waar aan de

minste mens recht wordt gedaan,

hetRijkvanGod.

4.

In het lijdensverhaal, in zijn evan-

gelie, beschrijft Marcus hoe Jezus

toont aan de volkeren, aan de hele

wereld, eens en voor goed, ook in

onze tijd, hoe politieke leiders kun-

nenzijn.

Als een herder. Als een lijdende die-

naar die geen macht begeert, die

daarafstandvandoet.

Die wel het lijden van zijn volk

kent en deze minste mens recht

doet.

Die erkent dat de goudklomp en de

toekomst van lijdende mensen een

kruisvormen.

Die daarom geen macht begeert, die

daarom afstand doet van hebzucht

eneigengewin.

Stellen wij ons even voor dat alle

politiekers in de wereld die zich

op dit evangelie beroepen, als zo’n

herder politiek bedrijven. Hoezeer

zou het licht het duister verdrij-

ven, hoop wekken in de harten van

demensen.

Hetkruisdatmensendragen

In ’tkruisdatmensendragen,

lijdtGij enkijktonsaan:

Waarom,datblijftGijvragen

Enaanwienskantwij staan.

Voorbeden

Goudsklomp en zwarte dwarsbalk vormen

samen het kruis van het broze, kwetsbare

leven, van zoveel pijn en lijden omdat ge-

noegsteeds teweinig is.

*Wijgedenken:

De 1,2 miljard mensen die in extre-

mearmoedemoetenleven.

Alle kinderen die nog steeds sterven

voorhunvijfdelevensjaar.

Alle moeders die nog steeds sterven

als gevolg van hun zwangerschap.

Allemensendiehonger lijden.

Alle mensen die fysische en psychi-

schezorgontberen.

Alle mensen die geen toegang heb-

bentotdrinkbaarwater.

Alle mensen, zoveel jongeren, die

hun creativiteit niet kunnen ont-

wikkelenenwerkloosblijven.

Alle mensen die in conflictgebieden

wonen, ontelbaren op de vlucht

vooroorlogenterreur.

Alle slachtoffers van extreme

droogte, tsunamis of tornados als

gevolg van de klimaatopwarming.

Lezing uit het evangelie van Mar-

kus

Uit hoofdstuk 15 De vrouwen onder

hetkruisv40–41

Uit hoofdstuk 15 Graflegging – Jo-

zefvanArimateav43–47

Alleenmaarvredeenrust

De grazige weiden, de stille wate-

ren,

ikhebzegezochteninderdaad

gevonden,zewarennogmooier

danmijwasbeloofd,

prachtig.

Enindit liefelijke landschap

de zoon van de maker, aan een

boomgenageld,

maargeenspoorvangeweld

ofverzet,alleenmaar

vrede,rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap

in,

om zijn mond spelen eeuwige vra-

gen,

waaromdan,wiebenje,

waarwasje,e.d.

zonder verwijt, hij moet hebben ge-

weten

waterzougaangebeuren.

Ikhebgeenantwoord.

(Rutger Kopland - uit: 'Geluk is gevaar-

lijk. Een keuze uit de gedichten.' Amster-

dam,1999)

Wijgaanweerverder…

Wijgaanweerverder, volvanhoop,

deongebaandewegen,

metonzedroomophinderloop,

demeeste feitentegen.

Zijnwoordhoudtaaninonsgemis,

Datalleskanverkeren,

Datvredehierbestaanbaar is

Enonrechtomtekeren.

Jef Wauters – Uit de viering van Goede

Vrijdag inhetDonBoscocentrum

WAARLIJK DEZE MENS WAS EEN ZOON VAN GOD



DE BONDGENOTENLAAN:
LEUVENSE CHAMPS-ELYSÉES
Zondag17mei2015–15uur

Vandaag is de Bondgenotenlaan

de drukste winkelstraat van Leu-

ven, een straat vol grote winkels

waar veel bussen door rijden. Maar

toen ze in 1875 als Stationstraat

werd doorgetrokken tot op de Grote

Markt was dit de straat waar de rijk-

ste burgers van de stad zich hadden

gevestigd en waar zij in hun zon-

dagse kostuums en hun meest mo-

dieuzeklerenkwamenflaneren.

De Bondgenotenlaan heeft een be-

wogen geschiedenis achter de rug:

gepland in 1939 als rechtstreek-

se verbindingsas tussen station en

stadscentrum, bijna volledig uitge-

brand in 1914, chique winkelstraat

na de wereldoorlog, vestigings-

plaats voor cinema’s en schouw-

burgen en decor voor zowat alle

studentenbetogingen in de jaren

’60.

Wie goed kijkt kan nog haast alle

facetten van de historie van deze

150 jaar oude straat ontdekken en de

gidsen van Leuven+ zullen je daar

graagbijhelpen.

Vertrek/einde: pui stadhuis

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon. De themawandelingen duren onge-

veer 2 uur. Alle info vind je op de web-

site van de Leuvense Gidsenbond (ww-

w.gidsenleuven.be) of van de stad Leu-

ven http://www.visitleuven.be/ Klikken

op “Vrije tijd” en daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

LEUVEN, EEN KRUISPUNT VAN
WERELDGODSDIENSTEN
Wandeling op zondag 17 mei 2015

In onze stad manifesteert de

Rooms-Katholieke kerk zich in een

reeks indrukwekkende kerkgebou-

wen. Leuven heeft ook andere min-

der gekende gebedsplaatsen die ze-

ker een bezoekje waard zijn! Sinds

de 19de eeuw vestigen steeds meer

en meer belijders van andere inter-

nationale religieuze gemeenschap-

pen zich in onze bruisende stad. Zo

beschikt Leuven onder andere over

een moskee, een synagoge en een

ortodoxekerk.

Wil je graag eens kennis maken met

deze andere gebedsplaatsen? Kom

dan zeker mee wandelen met CM-

kernLeuven-stad.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Deelnameisgratis.

Zondag 17mei , vertrek om 14 u. stipt

aan de trappen van het oude stadhuis,

Grote Markt.

Meer info en inschrijven:

Sofie Coene – 016 31 49 10, sofie.coe-

ne@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie: CM Leuven-stad i.s.m.

Toerisme Leuven en Koninklijke

LeuvenseGidsenbond.

FILM IN SENIORAMA
“Amour” (Oostenrijk/Frankrijk,

2012), 127min.

Regie: Michael Haneke,

met: Jean-Louis Trintignant, Emmanu-

elle Riva, Isabelle Huppert

Datum: vrijdag 15 mei 2015 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

4 FEDERATIE FRANDO

SCOUTS SINT-PAULUS - DE GROEPSVIERING OP ZONDAG 3 MEI ROND HET JAARTHEMA

TENT VOL TALENT
EEN UITNODIGEND THEMA

De scoutsbeweging wil hiermee kinderen en jongeren aanzetten om hun

talenten te benutten en in te zetten voor anderen.

Stop je talenten niet in de grond, houd ze niet voor jezelf alleen, zo leren we

uit een verhaal dat Jezus ooit vertelde.

Als iedereen het beste van zichzelf geeft, kom je tot een prachtig geheel. Zo’n

mooie werking wensen wij onze scouts toe.

Enkele sfeerbeelden uit de viering waarin elke tak naar voor bracht hoe zij

het jaarthema vorm willen geven.

Het geheel werd afgesloten met een hapje en een drankje

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Zondag 17 mei
12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag 19 mei
14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag 21 mei
14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 13 mei
14.00u.Ziekenzorg

20.00u.KoorBlijRondeel

Zondagscafé
Iedere zondag na de viering van

10.00u. inhetparochiecentrum

Maandag 18 mei
14.00u.OKRAModeEddy

Dinsdag 19 mei
14.00u.Seniorencafé

Woensdag 20 mei
13.00u.Crea

20.00u.KoorBlijRondeel

PAROCHIEAGENDA

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De Red Star Line en de emigratie

naarAmerika

Conservator E. Van Mieghem - Mu-

seum

Dinsdag 19 mei 2015

Uitstap naar Antwerpen, het Ei-

landje

Dinsdag 26 mei 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	Geslaagde gebedsviering van de Sint-Franciscusgemeenschap 3 mei 2015

	De wijnstok en de ranken
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	
	

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	WAARLIJK DEZE MENS WAS EEN ZOON VAN GOD

	
	OKRA nieuws

	
	MOLENHUIS BERISMENIL

	
	OP WEG NAAR DE PASTORALE ZONE KESSEL-LO

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	Scouts Sint-Paulus - De groepsviering op zondag 3 mei rond het jaarthema

	TENT VOL TALENT
	parochieagenda

	
	

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

