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KALENDERBLAADJE

De kerk is in de loop van de his-

torische ontwikkelingen met on-

merkbare geleidelijkheid terugge-

drongen in de sfeer van het per-

soonlijke en private leven van de

enkeling. Daarmee is haar terrein

begrensd en beperkt en doet iedere

verkondiging die de publieke sec-

tor van onze samenleving wil beïn-

vloeden en veranderen als vreemd,

absurd, zo niet als machtsusurpatie

aan.

R. Adolfs

Op zondag 17 juni werd Ella

Michiels, dochtertje van Patrick

en Glendy Ramaut, kleindochtertje

van Omer en Anny, door het doop-

sel opgenomen in onze parochiege-

meenschap.

Wij bidden dat zij mag opgroeien in

een warme thuis en Gods liefde mag

ervaren in allen die haar omringen.

Welkom lieve Ella!

EXPO

Totenmet 1november:

zo. 14.00–18.00uur

100 jaar Meisjesgidsen in België

Scouts- en Gidsenmuseum

Sint-Geertruiabdij 5, Leuven

www.scoutsmuseum.be

(Uit Info-bladLeuven)

DOOPSEL

Uitnodiging op ons concert

Ter gelegenheid van de open-

kerken-dag op Zondag 7 juni 2015

wordt in de Sint - Jozefskerk,

Bogaardenstraat 72 te 3000

Leuven een concert geörganiseerd.

Het begint om 14 uur, duurt

ongeveer anderhalf uur en is gratis.

Er komen verschillende

instrumenten en zang in

verschillende muziekgenres aan bod,

bespeeld door zowel jonge als oudere

muzikanten.

Nadien is er een bescheiden receptie.

U kunt wel een vrije bijdrage storten

voor de Nepalese slachtoffers van de

aardbeving aldaar.

Wagens kunnen geparkeerd worden

op de binnentuin van het

parochiecentrum, bereikbaar langs

de Burgemeesterstraat 59; u kunt

dan onmiddellijk achteraan binnen

in de kerk .

Wij zouden het zeer op prijs stellen u

daar te ontmoeten. Hopelijk bent u

vrij voor dit evenement.

Raoul Vereecken

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 juni

10de zondag door het jaar

Sacramentsdag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Nini Valgaeren namens

de buren

Voorganger: Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Misdienaars: Simon, Erik en Olaf

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken samen met

het muzikaal ensemble

Zondag 14 juni

11de zondag door het jaar

10.00 u. Gebedsdienst met communie

Herdenking voor Roger Hunin en

familie

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 07 juni

10de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Camille Lens,

mevrouw Josée Neys en de heer Gust

Dewindt

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Kaat Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 14 juni

11de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Kaat Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 7 juni

Tiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 14 juni

Elfde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Vermoorde bisschop Romero

staat symbool voor tijdperk in

geschiedenis van Latijns-Ame-

rika

Op 24 maart 2015 is het exact 35 jaar

geleden dat Oscar Arnulfo Romero,

aartsbisschop van El Salvador, ver-

moord werd door een rechts doods-

eskader. Romero werd op 23 mei za-

lig verklaard. Een begeesterende za-

ligverklaring en omdat er her en der

pogingen zijn om Romero's hande-

len te ontdoen van zijn politieke di-

mensie, dit citaat uit zijn toespraak

in Leuven 02/02/1980:

'Deze keuze van de kerk voor de armen

legt de politieke dimensie van haar geloof

bloot tot in zijn wortels en zijn meest

fundamentelekenmerken.

Enomdatdekerkkoos voorde echte enniet

schijnbare armen, omdat ze voor de echte

verdrukten en onderdrukten koos, daarom

leeft ze in de wereld van het politieke, en

daarom bouwt ze zichzelf op als kerk in

hetpolitieke leven.

Het kan niet anders als ze, zoals Jezus,

zich totdearmenwil richten'

Op zaterdag 23 mei 2015 werd dan

de Salvadoraanse aartsbisschop en

mensenrechtenactivist Oscar Ar-

nulfo Romero (1917-1980) in de stad

San Salvador, waar hij in 1980

werd vermoord, in aanwezigheid

van meer dan 250.000 gelovigen,

negen staatshoofden en tientallen

bisschoppen zalig verklaard.

Hij dankt de zaligverklaring aan

de erkenning van zijn martelaar-

schap door paus Franciscus, waar-

door geen wonder nodig is.

In het decreet bevestigde de paus dat

de aartsbisschop op 24 maart 1980

'uit haat tegen het geloof' werd ver-

moord.

Beste Oscar,

Ik wil u graag zo aanspreken mijn-

heer Romero. Niet dat ik u geen ti-

tel gun. Maar als ik uw levensloop

probeer te begrijpen, vermoed ik dat

u zelf afstand heb genomen van een

aantal gewoontes die, in kringen

van de hogere burgerij, te maken

hebben met nodeloze etiquette. U

hebt steeds authentisch, als dienen-

de leider, getuigd van Jezus.

Jezus, de graankorrel gegooid in de

aarde doordrenkt van onrecht.

Jezus bedolven onder de ellende in

een graf.

Jezus in de grond weer wortel ge-

schoten

Zoals jij, Oscar

Oscar Romero, bevrijd mij van

de angst en het zwijgen.

(Naar Didier Vanderslijcke, Brug-

ge)

Aartsbisschop Oscar Romero na 35 jaar Zalig

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

William Blake sprak van de noodzaak om

“de deuren van onze waarneming te zui-

veren”, zodat wij alles kunnen zien zoals

het werkelijk is: oneindig. Het gaat hier

om de beleving van het contemplatieve be-

wustzijn inonsdagelijks leven.

Meditatie leidt ons hier naar toe en is on-

derdeel vanhet helemysterie vanhet gebed

in het leven van ieder mens die op zoek is

naardevolheidvanzijnbestaan.

Laurence Freeman OSB

Maandag 8 juni 2015 komen we

samen om te mediteren om 20

uur in de Stille Zone ‘Ademtocht’

van het Don Boscocentrum, Orto-

lanenstraat 6, Kessel-Lo.

Een volgende samenkomst heeft

plaats op maandag 22 juni.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be.

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be
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SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 3, 10, 17 en 24 juni 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Se-

niorama, Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMALEUVEN

Juni2015

Dinsdag16juni–13.10u.

Arboretum in Wespelaar

Bijdrage : 8,00 euro

Inschrijven tot 9 juni via Onthaal

Seniorama 016 22 20 14

Dinsdag23juni–13.20u.

De site van de Abdij van Park

Bijdrage : 4,00 euro

Inschrijven tot 16 juni via Onthaal

Seniorama 016 22 20 14

Dinsdag30juni-14.00u.

Stadsnatuurwandeling

Bijdrage : 4,00 euro

Inschrijven tot 23 juni via Onthaal

Seniorama 016 22 20 14

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsdagtocht Dinsdag 9 juni 2015 -

Duffel–vlak(85km)

Vertrek: om 9.30 u. stipt Parkpoort;

om 10.00 u. stipt Wijgmaalbrug.

Verzekering verplicht. Voor meer

info: 0486 20 16 80

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 11 juni 2015. Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-

ven. Verzekering verplicht. Voor

meer info: 016 25 69 87 of 0472 60

88 30

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Woensdag 10 juni 2015 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 63 39 26

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be
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VERVOLG VAN BLADZIJDE 1 - JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN! - VIERING EERSTE COMMUNIE IN DE SINT-FRANCISCUS GEMEENSCHAP

Fotografie: Peter Verhaegen

God, wij bidden u, geef een pluim aan onze kinderen, die hun best doen om goede vrienden te zijn van U en van

elkaar....

...Geef een pluim aan alle mensen die onze kinderen helpen opgroeien tot fijne mensen.

Wij danken je vooral voor Jezus, jouw Zoon. Hij leefde met hart en ziel voor anderen. Wij geloven dat hij naast ons

staat en van ons houdt.

Hoi, hoi lieve mensen, luister eens naar mij: ‘k heb er vanaf vandaag een kei-toffe vriend bij!

OKRA Activiteiten begin juni 2015

Maandag 1 juni in het Parochie-

centrum

"Goed begonnen is half gewon-

nen" dus beginnen we op de eer-

ste dag van de maand met een voor-

dracht op de ledenvergadering - om

14 uur in het Parochiecentrum- ver-

zorgd door CM-Leuven onder het

motto "ZON ZALIG!" :

"Er wordt gefocust op de gevaren van over-

matig en onbeschermde blootstelling aan

de zon en UV stralen. Waarom en op wel-

ke wijze zonnestralen gevaarlijk zijn, iets

over huidtypes, soorten stralen, mogelijke

manieren om jezelf doelmatig te bescher-

men: het komt allemaal aan bod. Dit is

niet alleen nuttig voor alle senioren maar

ook voor hun (klein)kinderen."

Donderdag 4 juni spelen we weer

een tornooi Matcurling in het paro-

chiecentrum van 14 tot 16 uur.

Vrijdag 5 juni organiseert OKRA

Gewest Leuven een infovoormid-

dag met als onderwerp TABLET in

het Parochiecentrum om 9 uur

Misschien heb je er al wel een ge-

kregen of gekocht, gezien heb je ze

al zeker: de kleine computers waar

ze tegenwoordig overal mee rond-

lopen. Als je wilt mee zijn met je

tijd, dan moet je daar zeker iets meer

over weten.

Wat kan je daar allemaal mee? Als

je thuis al WIFI hebt kan je begin-

nen met het internet, de krant le-

zen, het weerbericht waar ook ter

wereld bekijken, leuke plekjes zoe-

ken om op weekend of op vakantie te

gaan, je vakantie boeken en ze nog

betalen ook. Boeken meesleuren op

vakantie hoeft ook niet meer, er zit

immers een E-reader in waarmee je

ook vlot je handleiding kan raad-

plegen. Je kan ook e-mailen en sky-

pen met je kinderen en kleinkinde-

ren, een facebook account opzetten

en zelfs je agenda bijhouden.

Veel van de opgenoemde zaken

kunnen onmiddellijk, voor andere

moet je een app downloaden (wat is

dat nu weer ???) waarvoor je soms

moet betalen, andere zijn dan weer

vrij te verkrijgen.

Klinkt dit chinees ? Dan no-

digt OKRA-gewest Leuven je uit

op deze infovoormiddag. In sa-

menwerking met Seniornet Vlaan-

deren richten wij een voordracht

“Tablet” in.

Op vrijdag 5 juni om 9.00 uur

in het Parochiecentrum van St.

Franciscus aan de Tiensesteenweg

is er een inleidende les waarop

iedereen welkom is. In deze voor-

dracht worden de meest courante

functies van de tablets uitgelegd (er

wordt niet geoefend: je hoeft dus

geen tablet te hebben of mee te bren-

gen).

Na de zomer starten we (indien be-

langstelling) met oefenlessen.



In oktober van vorig jaar begonnen

we in het Don Bosco centrum met

een leuke vorm van ‘delen’. Men-

sen die een deugddoend, ontspan-

nend, leerrijk boek bezitten en an-

deren de gelegenheid gunnen ook

van hun boek te genieten, vulden

twee boekenmandjes in de Stille

Zone waar de vieringen plaats heb-

ben. En ja, daar gaan we mee verder.

Je kan daar een boek lenen en na le-

zing thuis, terugzetten. Of bij een

boek waarin een plakkertje of brief-

je meedeelt dat je niet hoeft terug te

zetten, ben je zelf dus een boek rij-

kergeworden.

Wie ook boeken heeft die anderen

kunnen vreugde of dienst bewij-

zen, mag de mandjes nog wat aan-

vullen.

BOEKENMANDJE

Van 11 mei tot 31 juli 2015 loopt de ten-

toonstelling:

Damiaan,daarzitmuziekin!

Een heilige en een muziekhandschrift

In KADOC, Vlamingenstraat 39,

3000 Leuven. Van maandag tot vrij-

dag van9.00 tot 17.00u. Inkom:Gra-

tis

Deze tentoonstelling is de vrucht

van een intense samenwerking tus-

sen KADOC en Damiaancentrum,

Leuven. Centraal staat de ontdek-

king en de restauratie van het Ha-

waiiaanse muziekhandschrift uit

de Leuvense Damiaancollectie van

dePatersvandeHeiligeHarten.

Bezoekers krijgen de kans om door

het pas gerestaureerde handschrift

te bladeren en zelf zijn geheimen

te ontdekken. Tegelijk belicht deze

tentoonstelling een vergeten aspect

van het leven en werk van Damiaan

op de Hawaii-eilanden. Nooit im-

mers hadden we vermoed dat mu-

ziek zo een belangrijke rol heeft ge-

speeldinzijnmissiewerk.

Unieke foto’s, bijzondere objec-

ten en herontdekt archiefmateriaal

brengen het verhaal van Damiaan

en muziek op klinkende wijze. Ver-

der zet deze expo ook enkele muzi-

kale episodes uit de rijke missiege-

schiedenis indekijker.

Naar aanleiding van de tentoon-

stelling verschijnt een gelijknami-

gepublicatie.

Meerinfoop:

www.kadoc.kuleuven.be

www.damiaanvandaag.be

(Uit Info-bladLeuven)

TENTOONSTELLING

Werkweekend

Van vrijdag, 26 juni, 19 uur, tot zon-

dag,28juni2015, 16uur

Als jij één van die vele mensen

bent, die al eens in Het Molen-

huis verbleef, dan moet je zeker vol

bewondering hebben staan kijken

naar alle gedane werken en je waar-

schijnlijk hebben afgevraagd hoe

dit Molenhuis kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 35 jaar het Molenhuis moge-

lijk!Enliefstmetjouerbij!

Daarom willen we hierbij een op-

roep doen tot ieder die het Molen-

huis in zijn hart draagt en die iets

wil terugdoen voor al de mooie mo-

menten die hij/zij daar meegemaakt

heeft.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken

wordt in Het Molenhuis gezellig

samenzijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kleren

en regenjas, toiletgerief, wandel-

schoenen, laarzen, huispantoffels,

rugzakje, drinkbus en drinkbeker,

zaklampen. + jouw eigen werkge-

rief

Kostprijs: volwassenen 20 euro ,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

Johan Deforche, Alfred Barette en

co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+data+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

PAROCHIEAGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag4juni

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag7juni

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag9juni

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag11juni

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag3juni

20.00u.KoorBlijRondeel

Donderdag4juni

14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

20.00u.BuurtkoorParcoeur

Vrijdag5juni

9.00u.OKRA-Tablets

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u. inhetparochiecentrum

Dinsdag9juni

14.00u.Seniorencafé

20.00u.FotoclubPrisma

Woensdag10juni

14.00u.Ziekenzorg

20.00u.KoorBlijRondeel
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Solidariteitskoor Caminhando brengt

dit jaarhetconcertVertrokken...

Een concert over mensen die moei-

lijke omstandigheden ontvluchten

en vertrokken zijn, een onzekere

toekomsttegemoet.

Zondag31mei2015-16u

O.L.Vr. kerk in Rotselaar (Hei-

kant)

Ten voordele van Vluchtelin-

genhuisinWilsele

Zaterdag6juni2015-20u

Sint-Franciscuskerk, Tiense-

steenweg190,3001heverlee

Ten voordele van de Clinic Boat

inIndia

Ons eerste concert gaat door op zon-

dag 31 mei om 16 uur in de O.L.V.

kerk in Rotselaar (Heikant, School-

straat 56). We ondersteunen hier-

mee hetVluchtelingenhuis in Wilsele;

een project van de vzw Recht op Mi-

gratie. Dit project krijgt geen subsi-

dies en steunt op praktische en fi-

nanciële hulp van een groep vrij-

willigers. Het vluchtelingenhuis

vangt asielzoekers op die geen ver-

blijfsvergunning hebben maar ook

niet terug naar hun land van her-

komst kunnen. Om beter aan de no-

den te voldoen zou het vluchtelin-

genhuis willen verbouwen (2 extra

ruimtes) en zoekt hiervoor financi-

ële steun. Meer info vindt u op hun

website.

Op zaterdag 6 juni om 20 uur gaat

ons tweede concert door in de Sint-

Franciscuskerk te Heverlee. We

zingen dan ten voordele van het

project Clinic Boat in India, een

project geselecteerd door het Leu-

vense PAZ (Partners Zonder Gren-

zen). Sunderban (West-Bengalen,

India) ligt in een waterrijk gebie-

d, dat bestaat uit zeer veel eilanden.

In Sunderban wonen zo'n 8 mil-

joen mensen die leven onder de ar-

moedegrens; zonder degelijke ge-

zondheidszorg, onderwijs, trans-

port, ... . Met de 'Clinic boat' - die

rondvaart en bij de eilanden aanlegt

- wordt basisgezondheidszorg ver-

leend aan de eilandbewoners. Met

ons concert willen wij bijdragen

aan de werkingskosten van deze

drijvende gezondheidspost. Meer

infoophunwebsite.

Tijdens de concerten vergasten we

u - o.l.v. dirigente Rietje Bruynoog-

he - op een gevarieerd aanbod van

liederen uit de hele wereld, afgewis-

seld met inhoudelijke intermezzo's

die betrekking hebben op ons con-

certthema.

GEHEIME PLEKJES IN DE

SINT-PIETERSKERK

Zondag7juni2015–15uur

Je hebt de Sint-Pieterskerk onge-

twijfeld al eens bezocht. Je hebt de

preekstoel zien staan en de Sedes

Sapientiae, je bent naar de schilde-

rijen van Dirk Bouts gaan kijken en

naar het koorgestoelte en de sacra-

mentstoren.

Tijdens dit bezoek zal je echter

nieuwe onvermoede aspecten ont-

dekken van deze parel van de go-

tische bouwkunst: details die je

nooit eerder had opgemerkt, plaat-

sen waar je nooit eerder geweest

bent. Kom met ons mee op een

ontdekkingstocht naar de gehei-

me plekken van de Sint-Pieterskerk.

Vertrek: ingang Sint-Pieterskerk, Grote

Markt

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.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarnaop“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)
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