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Debronzijnwij

Zij die de wereld herleiden tot een

portefeuille

en op die schaal scherper kunnen

zien

waar de bron ligt, vullen almaar

gulzigerhunkruiken,

denkend: Wie de bron bezit, bezit

ookderivier.

Zij die het hard spelen kunnen

moeilijkhoren

hoe in zoveel kruiken het hart lui-

derslaat.

hoe woede tot geloof, geloof tot be-

sefrijpt,

dat als water zal stromen tegen

stroom.

Debronzijnwij.

Welkekeuzemakenwij?

Kiezen voor God of voor het Goud?

Hoeveel is genoeg opdat ieder op

deze planeet goed zou kunnen le-

ven?

Vragen die het hongerdoek ons in

dezeGoedeWeekstelt.

Duiding:

* Jezus verschijnt, na zijn opstan-

ding,aanMariaMagdalena.

Voortvarend verkondigt zij het

aan wie met hem zijn geweest

en nu rouwen en wenen,

als ook zij horen dat hij leeft

en door haar is aanschouwd

geloven zij het niet.

1.Zijrouwenenwenen

Zo schrijft de evangelist Marcus

over de leerlingen van Jezus in zijn

opstandingsverhaal.

Geen Alleluja deze avond, geen drie

maal,geentienmaal.

Geen vreugde van Pasen zoals de

kerkhetsteedszegt.

Zij rouwen en wenen om Jezus die

werd terechtgesteld, om het project

Israël op basis van de Thora, dat is

mislukt. De elf leerlingen geloven

niet dat het alternatief ook na Jezus’

dood nog de moeite is om voor te

kiezen,omvoorteleven.

Het zal nog een lange tijd duren

voorzij totdit inzichtkomen.

De vrouwen uit Galilea, Maria

Magdalena, de twee leerlingen op

weg naar hun akker waren de eer-

sten die tot dit inzicht kwamen,

maar zij kunnen de elf niet overtui-

gen.

Zij blijven hard van hart in hun

ongeloof. Jezus, het alternatief is

dood.

Ook wij leven in een harde reali-

teit en gaan een lange weg voor wij

geloven in een haalbaar alternatief,

voor wij de kracht vinden om op te

staan.

*DeEnezeitotMozes:

Sta op, daal haastig af van hier,

want die gemeente van jou heeft het ver-

korven,

- die jij hebt uitgeleid uit Egypte,

haastig zijn ze afgeweken van de weg

die ik hun heb geboden en hebben zich een

gietbeeld gemaakt.

Ook zei de Ene tot mij:

Aángezien heb ik deze gemeente

en zie, een gemeente hard-van-nek is het.

2.Hardvanhart

Met dat woord “hard van hart”

opent Marcus de hele schrift,

brengt hij ons in herinnering hoe

het joodse volk steeds een koning

heeft gewild zoals de andere volke-

ren en nooit heeft geloofd in het

profetischalternatief.

Hij brengt ons in herinnering hoe

het joodse volk koos voor het goud

door een gouden stierkalf te aanbid-

den als hun bevrijder uit de ellen-

de van Egypte, en niet koos voor het

woord van de Ene, God-Bevrijder.

Nochtans was dat de ene en enige

voorwaarde die zij als volk moesten

onderhouden om de ellende van

Egypte achter zich te laten: Onder-

houd het woord van de Ene, het zal

richting geven aan je samenleven.

Hun verlangen naar de macht, naar

devleespottenwastesterk.

*DeGoedeHerder

Zo eentje die goed kan zorgen voor scha-

pen.

Zo eentje, heel gewoon en klein,

Die mag van mij de koning zijn.

3.DegoedeHerder

Jezus is de goede herder die zijn

volk verzamelt in vrede en gerech-

tigheid.

Dat is de boodschap van de opstan-

ding, dat was de inzet van deze laat-

steweek.

Jezus, geen koning zoals Pilatus

hem zag, een koning van de volke-

ren, die onder de heerschappij van

de keizer, over een bepaald gebied

magregeren.

Neen, Jezus is een koning naar het

woord uit deuteronomium, die de

ellende van zijn volk heeft gezien

die haar lijden kent en na doorleefd

lijden als een lijdende dienaar zijn

beleid vestigt ten voordele van de

minstemens.

Zozagdehonderdmanhem.

Zo zien ook de elf leerlingen hem

nadat zij de schriften, wet en profe-

ten, opnieuw hebben bestudeerd en

hebben leren verstaan hoe in hun

tijd het woord werkelijkheid kan

worden.

*Gatotheteinde

Wonen aan water, twaalf waterbronnen,

zeventig palmen, het beloofde land.

Leven in overvloed voor alle volkeren,

goddelijk visioen.

In opstand komen tegen alle macht,

tegen alles wat het leven bedreigt,

opstaan uit de dood. (Jef Wauters)

4.AlsGoedeHerders

Tijdens de voorbije vasten hebben

wij de Peruviaanse boer Marco le-

renkennen.

Met irrigatiewerken neemt hij het

op tegen de klimaatverandering zo-

dathijkanblijvenoogsten.

Maar de grootste bedreiging komt

van mijnbouwbedrijven die het

landschap verwoesten, plaatselijke

gemeenschappen het samenleven

onmogelijk maken en het water ver-

giftigen zodat land- en veeteelt on-

mogelijkwordt.

Gelukkig hebben zij burgemeesters

die als een herder zijn voor hun

mensen. Zij zijn geëngageerde so-

ciaal leiders die kritisch staan te-

genover de mijnbouw in de streek,

en een transparanter beleid voeren,

met meer aandacht voor de belan-

gen van de lokale boerenbevolking.

Zo ook de 35-jarige Alberto Roque,

burgemeester van Mara, die daarom

op 18 maart werd doodgeschoten.

En toch gaat Marco en zijn gemeen-

schap voor een leefbaar alternatief.

In je eentje ‘neen’ zeggen tegen een

kolos van een internationaal mijn-

bouwbedrijf of respect afdwingen

voor de rechten van de Peruviaan-

se boer lijkt onbegonnen werk. Je

moet er samen voor gaan, met de

helegemeenschap.

De gemeenschap heeft de eindbe-

slissing over wat er met haar grond-

gebied gebeurt. Waar al mijnbouw

is, kan een sterke gemeenschap

meer druk zetten op het bedrijf om

correct gecompenseerd te worden,

milieu- en andere richtlijnen te vol-

Zo eentje die goed kan zorgen voor schapen, zo eentje, heel gewoon en klein, die mag van

mij de koning zijn

gen.

*Gatotheteinde

Het brood gebroken, de wijn verschonken,

geen honger of dorst,

één wereldtafel door vele handen delend

rechtgezet.

Dat wij nu doen wat hij heeft voorge-

daan,

ons heeft bevolen, Jezus Messias. (Jef

Wauters)

5.Luisterennaarhetvolk

Niet sinds 2008, maar sinds 1970, je

weet wel … de oliecrisis van ‘73; le-

ven wij volgens Henri Houben en

andere economen of economische

sociologenineencrisis.

Professor Wolfgang Streeck stelt dat

men de crisis steeds heeft opgelapt,

geen afdoendemaatregelen heeft ge-

nomen, maar telkens weer de drei-

gende sociale onrust, de sociale vre-

de heeft afgekocht via inflatie, hoge

staatsschulden, het leven op krediet

tot het op de dag van vandaag niet

langerkan.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Broeder, de contemplatief is niet iemand

die vurige visioenen heeft van cherubij-

nen die God op hun denkbeeldige wagen

meevoeren, hij is gewoon iemand die zich

met de geest gewaagd heeft in de woestijn

voorbij taal en ideeën, waarmenGod ont-

moet in de naaktheid van de zuivere over-

gave, dat wil zeggen: in de overgave van

onze eigen armoede en onvolkomenheid,

zodat onze geest niet langer krampachtig

vastgeklonken ligt aan zichzelf, alsof het

denkenzelf onsdeedbestaan.

Thomas Merton

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.

Jos Vermeulen 016 89 03 16

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Het goede is geen abstracte

werkelijkheid die voor het grijpen

ligt in het verleden, het heden of de

toekomst, maar groeit doorheen de

geschiedenis als voortdurend effect

van het menselijk handelen in de

wereld.

Het goede groeit in de mate dat de

mens het bewerkt.

Deckers

Dat je mag worden een Kerk die

hoort de roep van vandaag, van gis-

teren en eeuwig: de schreeuw om

geboorte, de hartenkreet van men-

sen om recht en vrede.

KALENDERBLAADJE

Dat je leert luisteren naar de

Geest, die als de wind waait van-

uit de meest onverwachte hoeken:

daar waar de kleinen schuilen, waar

zwakken beschutting zoeken en

hongerigen bedelen om brood.

Dat je als Kerk zélf wordt als de

wind: een pelgrim, een zwervers-

kind.

Altijd op zoek,

zonder zelfbehoud,

zonder huis of kluis;

vrij als een vogel, niet gekerkerd

door wereldse machten en krach-

ten.

Een Kerk die muren sloopt, deuren

en ramen opengooit, zodat mensen

zien - al is het maar even – een

glimp van een nieuwe wereld, een

nieuwe aarde.

Kerk die gemeenschap sticht en

mensen samensmeedt.

Kerk die kant kiest van vergeten

verliezers. Tot zij rust vindt in

het Visioen: vrede en gerechtigheid

overal.

Gelukkige verjaardag, Moeder-

de-Kerk en een zalige Hoogdag

van Pinksteren!

Sint-FranciscusPinksterenviering '15

SINT-FRANCISCUS

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 begeleid door

het ensemble

Orgel: Herman Baumers

Maandag 25 mei

Pinkstermaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Lectoren: Ronny Van de Gaer

CD-muziek: Lieven Dries

Zondag 31 mei

Drie-eenheidszondag

Oktaafdag Pinksteren

10.00 u. Vormselviering

Vormheer: Jan Herinck

Parochiepriesters: Jef Wauters, Jef

Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Muzikanten: Johan Van

Audenhaege, Stien Eysermans en de

vormelingen

Projectie: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 31 mei

Vormselviering

11.00 u. Vormselviering

Voorganger: Vormheer Steven

Wielandt

Assistent: Caroline Van Audenhoven,

Lector: vormelingen

Homilie: pater Vormheer Steven

Wielandt

DON BOSCO

Zondag 24 mei

Pinksteren

10.30 u. Engagementsviering voor de

Vormelingen van Don Bosco

Zondag 31 mei

Dertiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

(Zondag 31 mei: Om 10.00 u. in Sint-

Franciscus:

Vormselviering van de vormelingen

van Don Bosco en van Sint-

Franciscus)

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

Gebruik van Het Molenhuis door

derden

We geven voorrang aan groepen

die milieu- of sociaalbewust zijn en

aandacht hebben voor diegenen die

het moeilijk hebben in onze maat-

schappij.

Maximum bezetting

Het woonhuis is geschikt voor groe-

pen tot 12 personen.

Het kamphuis is geschikt voor groe-

pen tot 30 personen.

Grote groepen gebruiken het gehe-

le Molenhuis: Het maximum over-

nachtingen is dan 50 personen.

Wij onderscheiden vier soorten ge-

bruikers:

1. Sociale sector

Het betreft hier vooral vzw's wel-

ke tot de Bijzondere Jeugdbijstand

behoren, alsook initiatieven voor

andersvaliden, mensen in armoe-

de, enz...

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

de rubriek 'Jeugd & scholen'.

3 Gewone gebruikers

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, vormingsweekend,

verenigingen, bezinningsdagen,

vriendengroepen, ...

4. Winstgevende activiteit

In uitzonderlijke gevallen kan Het

Molenhuis ook ter beschikking ge-

steld worden voor een professione-

le (winstgevende) activiteit. Hier-

voor is de uitdrukkelijke goedkeu-

ring van de raad van bestuur nood-

zakelijk.

Tarieven

Voor het Woonhuis betaal je 11 euro

per nacht per persoon (vanaf 4 jaar)

Minimum prijs voor het Woon-

huis per nacht: 44 euro.

Voor Kamphuis en het gehele Mo-

lenhuis rekenen we een eenheids-

prijs aan.

Prijs per nacht voor het gebruik

van het Kamphuis

A. Sociale sector: 125 euro.

B. Jeugd en scholen: 190 euro.

C. Gewone gebruikers: 250 euro.

Prijs per nacht voor het gebruik

van het gehele Molenhuis

A. Sociale sector: 170 euro.

B. Jeugd en scholen: 260 euro.

C. Gewone gebruikers: 340 euro.

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Kor-

beek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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het recht teksten in te korten of te weigeren.
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Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
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Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be
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Gilberte Havet
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tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com
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Colofon
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Politici van bij ons zijn geen her-

ders meer, luisteren naar de markt

Het hongerdoek

en niet naar het volk dat hen verko-

zenheeft.

Gevangen in een harnas van stren-

ge besparingen die het sociale weef-

sel afbreekt, begint het volk te mor-

ren, steeds meer leven in armoede,

hetwatersmaaktbitter.

*Hethongerdoek

De grijze kleur geeft een bepaalde leegte

aan het hongerdoek.

Die leegte geeft ons ruimte

om onze eigen verbeelding te vormen

over hoe wij in dialoog met elkaar

gestalte kunnen geven aan een betere sa-

menleving

wereldwijd voor iedereen.

6.Kiezenvoorhetalternatief

Crisisbetekenttijdomtekiezen.

Steeds meer volkeren maken een

nieuwe keuze: het is tijd om het

gouden stierkalf in vuur te smelten

enhet bitterewater te zoeten door te

kiezen voor het alternatief, de tien

woorden van leven, bemin je naas-

te als jezelf, een samenleving in vre-

de, gerechtigheid met behoud van

deschepping.

Zij staan op: Syriza in Griekenland,

PodemosinSpanje,

Hart boven hard en Toute autre

choseinBelgië.

Politici moeten herders worden, de

bevolking betrekken bij het beleid,

mensen laten aanvoelen dat ze er-

bij horen. Het is tijd om op te staan,

niet langer te lijden onder de dicta-

tenvandemarkt.

Het is de markt die ten dienst moet

staan van een warme en solidaire sa-

menleving.

*Gatotheteinde

Dat wij nu doen wat hij heeft voorge-

daan,

ons heeft bevolen, Jezus Messias.

Ga tot het einde, de honger gestild

en de dorst gelest, opstaan uit de dood

hier en wereldwijd. (Jef Wauters)

Jef Wauters – Uit de viering van Pasen in

het Don Boscocentrum
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Marcel

In september eindigde officieel

je verantwoordelijkheid als pastor

vanonzeparochie.

We weten dat je eigenlijk geen gro-

te speechen en feestelijkheden wil-

de, maar sta me toe toch een dank-

woordjeuittespreken:

5 september 2004 was voor onze pa-

rochieeenbelangrijkedatum.

Jij werd aangesteld als parochie-

administrator van onze gemeen-

schap.

Na je pensioen bij de CM in 2002

aanvaarde je een opdracht als pastor

voor7à8jaar.

Het lijkt als gisteren, maar uitein-

delijkwerdenheter10.

Bij je aanstelling had je je voorge-

nomen om een aantal dingen te rea-

liseren.

Latenwezeevenoverlopen.

Eerst en vooral wilde je iedereen le-

ren kennen. Dat is heel snel gelukt.

Je bent dan ook een vlotte babbe-

laar en met een pint in de hand wer-

den meerdere verhalen vertelt of ge-

dachtenbesproken.

Daarnaast zouden we aan tafel gaan

zitten om de krijtlijnen uit te den-

ken voor de toekomst. En ja we heb-

ben vele uren vergaderd met het

team. We waren het niet altijd eens

over alle details die we besproken

hebben, maar dat gaf juist een bre-

der beeld aan onze groep en dus ook

aan onze parochie. Het heeft ons

wakkergehouden.

Hier en daar zijn er beslissingen

genomen. Maar het maatschappelij-

ke beeld veranderde soms sneller

dan wij onze beslissingen ten uit-

voerbrachten.

Raak niet ontmoedigd als je nieuwe

initiatieven neemt en de opkomst

soms tegenvalt. Ook daar had je ons

vooraf al voor gewaarschuwd. En

gelukkig maar, want het is inder-

daad soms op het eerste gezicht ont-

moedigend als je kijkt naar een op-

komst van een vergadering of ander

initiatief.

Het is anno 2015 dan ook niet meer

zo evident om te timmeren aan het

geloof, dat merkt men ook in de an-

dere gemeenschappen van Kessel-

Lo.

Soms is het alsof we een nagel in de

muur proberen te slaan zonder ha-

mer.

Maar we hebben vol gehouden en

achteraf gezien zijn er ook heel wat

dingengerealiseerd.

Kijk maar eens naar ons feestjaar

voor het 100 jarig bestaan van onze

parochie en school. Een mooi jaar

waaruit toch blijkt dat wij in onze

parochie toch nog vele levende

verenigingen hebben en feestelijke

vieringenmogenbeleven.

Een andere opdracht die je ons van

bij het begin gafwas: “wait and see”.

En ja dat was soms letterlijk nodig.

Je afwezigheid door ziekte op verga-

deringen en vieringen deed ons aan

deze uitspraak denken. We hoopten

op je komst maar vaak kwam er dan

eentelefoontje

dat het niet ging en dat we maar

moesten proberen te vergaderen of

tevierenzonderu.

Enjadatdedenwe!

Eigenlijk heb je ons daardoor ver-

plicht van zelfstandig te werken,

wat ons ook in de toekomst te wach-

tenstaat.

Je team zal proberen verder te roei-

en met de riemen die we aangereikt

kregen en krijgen door het bisdom.

En Jef Wauters zal ons als coach ko-

men helpen in onze gemeenschap.

Zo proberen we ons oud evange-

lisch model in een snel veranderen-

de multiculturele en multireligieu-

ze samenleving op onze eigen ma-

nierverdergestaltetegeven.

Conclusie: ja wij willen verder

vechten en werken aan een gemeen-

schap anno 2015. Misschien kleiner

dan vroeger, maar zeker zo waar-

devol en hoopvol voor iedereen die

hierdedeurbinnenkomt.

Marcel bedankt voor de voorbije ja-

reninonzegemeenschap!

Bedankt voor de hulp die je ons ge-

boden hebt oa tijdens de vele vierin-

gen.

Want ja, we zullen je blijven herin-

neren als depastor die op eenwarme

en vooral levendige manier voor-

gaat in de vele vieringen (doop, uit-

vaart,zondag,…).

Dat is een heel sterke eigenschap

vanu.

Je beloofde ons van in de toekomst

nog regelmatig langs te komen en

meetevieren.

En we hopen dan ook dat we, zoals

jebeloofde,

nog lang mogen genieten van die

momenten.

Als dank hebben we voor een ge-

schenkgezorgd.

Geef het een mooie plaats bij je

thuis.

Dankwoord namens de Sint – Franciscus geloofsgemeenschap

door Lieven Dries bij het einde van de opdracht

van pastor Marcel Doms als parochie-administrator

op 10 mei 2015

Als dank hebben we voor een geschenk gezorgd. Geef het een mooie plaats bij je thuis. - Foto's Guy Saenen



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 Parochiale

werken

Gewest Leuven-Parochie Sint-Fran-

ciscus

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-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DONBOSCO

Onze priester

__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
Koor- en hoornconcert CANTAR!

Het koor Pro Arte, dat zijn 40-jarig

bestaan viert, heet u welkom op een

uniek koor- en hoornconcert CAN-

TAR! op zaterdag 23 mei 2015 om

14.30 uur in de pas gerestaureerde

St.-Lambertuskerk, Waversebaan te

3001Heverlee.

U kan er genieten van een ge-

varieerd koorconcert, aan de pia-

no meesterlijk begeleid door Raoul

Vereecken en kunstvol gepresen-

teerd door ex-VRT-producer Jos Tuer-

linckx. Dit alles onder de kundige

leidingvanLilianaDuma.

Bovendien zal het hoorn-duo Mi-

hai Apetria en Hubert Biebaut u

vergasten op een aantal pareltjes

vanbetoverendehoornklanken.

Mihai Apetria was eerste hoor-

nist bij het symfonieorkest van

BOTOŞANI (Roemeens Moldavië).

Met de filharmonie maakte hij ver-

scheidene tournees in Frankrijk,

Spanje, ItaliëenDuitsland.

Hubert Biebaut is bekend als hoor-

nist bij het Nationaal Orkest van

België en het Orkest van Vlaande-

ren, het Belgian Brass Trio en het

koperensemble Brussels Brass. Hij

bracht deze Brass-ensembles onder

één koepel, zijn geesteskind: het

“G.Gabrielibrassconsort”.

Na het concert kan je ook wat ge-

zellig napraten bij een hapje en een

drankje, in zaal Pavo achter de kerk.

Kaarten: kassa 10€, VVK 8€, kinde-

ren<12j.2€.

Voorverkoop door storting op rek-

nr. BE93 7343 3222 1167 van Pro Arte

of telefonisch Mieke Mertens 016

252151

ofmailenleopage@telenet.be

ofbijdekoorleden.

Iedereen van harte welkom!

Cantar!

4 FEDERATIE FRANDO

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht

Donderdag 28mei 2015 – Zoutleeuw - hel-

lingen (85km)

Vertrek: Vertrek: 9.30 u. stipt aan

ParkpoortteLeuven.

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254100

VOETVERZORGING

Op donderdag 4 juni 2015 om 14.00

uur is JannePardonaanwezig.

Tot donderdag 28 mei kan je een af-

spraak maken via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

DIGITAAL FOTOTOESTEL - IN-

FORMATIE EN ADVIES

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken!

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

2014ofonthaal@seniorama.be

Merk en type van je fototoestel op-

geven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabel,enz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

DE TWEEDE RINGMUUR VAN

LEUVEN

Wandeling op zondag 24 mei 2015

VanTervuursepoort totMechelsepoort

11.00+14.00uur

Leuvens Historisch Genootschap

Samenkomst in de Brasserie Boerke

Nijs,Tervuursepoort,Leuven.

Na een voordracht (1 uur) volgt een

wandeling langs de vesten (ander-

halfuur).

Naast het historisch luik wordt ook

de cultuur- en natuurlandschappe-

lijke ontwikkeling rond de vesten

doorheendeeeuwenbelicht.

Best inschrijven via e-mail lhg@te-

lenet.be met vermelding uur, aantal

personen, namen en telefoonnum-

mer.

Gratis voor LHG-leden – Niet-le-

den:5euro

lhg@telenet.be – www.leuvenshis-

torischgenootschap.be

(Uit Info-bladLeuven)

AANTREKKINGSKRACHT VAN

BACH

PieterWispelwey

Op zondag 31 mei in de Sint Geer-

truikerk, Halfmaartstraat 5, Leuven

Van18.30u.tot22.30u.

Pieter Wispelwey voert de zes cel-

losuites van Johann Sebastian Bach

uit.

Info: info@convento.be – www.-

conventot.be

(Uit Info-bladLeuven)

TENTOONSTELLING

Geërfdgoed

In de Universiteitsbibliotheek, Mgr. La-

deuzeplein21,Leuven

Tot22juni2015

Ma.-do:van09.00tot20.00uur

Vr.:van09.00tot17.00uur

Za. -Zo.:van10.00tot17.00uur

Inkomgratis

Je ontdekt in de universiteitsbibli-

otheek welke boeken, documenten

en kunstvoorwerpen via schenking

in de erfgoedcollectie van de uni-

versiteit terechtkomen.

Meer info op www.bib.kuleuven.be

(Uit Info-bladLeuven)

Misschien heb je de geefpleinen

op verschillende plaatsen in Leu-

ven op 9 mei opgemerkt? Tijdens

de Leuvense klimaatweek organi-

seerde men allerlei activiteiten die

goed zijn voor de bescherming van

het klimaat. Tegelijkertijd zijn vele

dingen ook goed voor de plaatse-

lijke gemeenschap. Bij voorbeeld:

delen: dat past niet alleen in de

klimaatweek, het past natuurlijk

ook in de christelijke ingesteld-

heid. Vraagt God ons niet om goed

voor de aarde en voor elkaar te

zorgen? Wie het miste op 9 mei,

heeft nog een kans om een geefplein

mee te maken op 23 mei op het

Prins Regentplein, van 15.30 tot

17.30 uur. De gever staat zelf aan

zijn/haar standje om spullen weg te

geven.Nahet geefplein neemt ieder-

een de spullen die niet weggegeven

zijnweermee.

GEEFPLEIN

Op zaterdag 23 mei 2015 viert

het buurtwerk Casablanca "60 jaar

wijk Casablanca", van 10 tot 18 uur

op het Prins Regentplein, met foto-

tentoonstelling, rommelmarkt en

geefplein, workshops en infostands

over duurzaamheid, eten en drin-

ken, volksspelen en andere anima-

tie.

BUURTFEEST

CASABLANCA

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem is

er iets bijzonders gebeurd. Er wa-

ren veel mensen in de stad. Joden

uit heel de wereld wilden het oogst-

feest vieren. Ook de vrienden van Je-

zus waren er. Zij praten na over al-

les wat met Hem gebeurde. Jezus is

gestorven en begraven, en de der-

de dag is Hij verrezen. Nu kunnen

ze Hem niet meer zien. Is alles nu

voorbij ?

De leerlingen stellen zich vele vra-

gen. Plotseling komt de heilige

Geest over hen. Hij komt als het

waaien van de wind, als een vlam-

mend vuur. De leerlingen staan in

vuur en vlam. De Geest brengt hen

in beweging. En Petrus zegt: Men-

sen luister ! wij moeten jullie een

belangrijknieuwsvertellen.

Eén van de apostelen antwoordt: Je-

zus is niet dood ! Hij is verrezen !

Hij leeft !

Sint-FranciscusvieringSinksen '15
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