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Geen mens kan u iets openbaren

wat niet reeds half slapend in de da-

geraad van uw kennis ligt.

Een leraar die in de schaduw van

de tempel wandelt, te midden zijner

leerlingen, geeft niet van zijn wijs-

heid, maar veeleer van zijn geloof

en zijn liefde.

Zo hij inderdaad wijs is, nodigt hij

u niet uit in het huis van zijn wijs-

heid binnen te treden, maar leidt u

veeleer naar de drempel van uw ei-

gen geest. Want het visioen van de

ene mens leent zijn vleugels niet

aan een ander.

K. Gibran

KALENDERBLAADJE

Jezus van Nazaret is ons erin voor-

gegaan: een leven in dienst van

een rechtvaardiger wereld waarin

Eugeen Vanhorenbeek

we onze medemensen als gelijken

behandelen.

Als sympathisant van het Caracas

hulpfonds kan je je steentje bijdra-

gen tot zo’n wereld door het steu-

nen van het project van de studie-

beurzen.

In ruil voor een bedrag van 40 euro

of meer ontvang je een attest we-

gens schenking dat je in mindering

kan brengen van je belastingsaan-

gifte. Voor zowel jezelf als de jonge-

ren van Campo Rico komt dit neer

op een win-winsituatie.

Eddy Deroost

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Telefoon: 016 25 35 23

Rekeningnummer:

BE06 4310 2248 0122

(VZW Caracas Hulpfonds – Drie-

maandelijks tijdschrift)

Caracashulpfonds

SINT-FRANCISCUS

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

Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Zondag 21 juni

12de zondag door het jaar

Slotviering werkjaar parochie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: kinderen en catechisten

Misdienaars: Elmo en Mone

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Johan Van Audenhaege

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 21 juni

Kristoffelviering

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overleden

Kristoffelvrienden

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 14 juni

Elfde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 21 juni

Twaalfde 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

Vrijwilligersvakanties

Beleef méér!

De wereld leren kennen door aan de

slag te gaan op een zinvol project?

Dat kan!

Twee weken helpen renoveren in

Bulgarije?

Drie weken weeskinderen anime-

ren in Marokko?

Of liever drie maanden ecologisch

bouwen in de Filippijnen?

Bouworde vzw organiseert actie-

ve vrijwilligersvakanties op allerlei

projecten in Afrika, Azië, Europa

en Latijns-Amerika voor jongeren

tussen 15 en 30 jaar.

Ontdek het volledige kampaanbod

en ons verfrissend workshopaan-

bod (salsa, metselen, Spaans,…) op

onze website!

Je kan bij Bouworde terecht voor:

Apart aanbod voor 15-tot 17-jarige

enthousiastelingen

Uitgebreid kampaanbod voor 18- tot

30-jarige avonturiers

Aanbod op maat voor vaste groe-

pen (klasgroepen, jeugdverenigin-

gen, vriendengroepen,...)

Langdurige bouwkampen voor wie

ietsje méér wil

Short break bouwkampen voor wie

een kort kamp in eigen land ver-

kiest.

Kalender:

21 juni 2015: Inhaalpreparee (18-30 ja-

rigen)

Voorbereidende vorming voor vrij-

willigers

27 juni 2015: Vormingsdag groepsbe-

geleiders

Voorbereidende vorming voor

groepsbegeleiders op bouwkampen

27 juni 2015: Elektriciteit voor begin-

ners

Wat is elektrische energie? Hoe

werkt elektriciteit nu juist

Bouworde vzw – JP Minckelers-

straat 78 – 3000 Leuven

Tiensesteenweg 157 Kessel-Lo –

Leuven

Info@bouworde.be

Tel. 016 25 91 44

BOUWORDE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 11 juni

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 14 juni

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 16 juni

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 18 juni

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 10 juni

14.00 u. Ziekenzorg

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 11 juni

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Maandag 15 juni

20.00 u. Kalipso

Dinsdag 16 juni

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 17 juni

13-17 u. Crea

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Parochieagenda
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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.

We zien de Geest van God aan het

werk als mensen vriendelijk zijn,

elkaar troosten, eerlijk zijn, elkaar

vergeving schenken, met elkaar de-

len, als mensen echt goed zijn voor

elkaar.

3FEDERATIE FRANDO

Wie God zegt,

moet het verhaal vertellen

van Hem die heet: 'k zal er zijn voor u'

die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan

die ons de wereld heeft toevertrouwd

opdat wij er zorg voor zouden dragen

die met ons meegaat

ons zegent en zendt

om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt

moet het verhaal vertellen

van Jezus van Nazareth.

Een mens als wij?

Een mens in wie duidelijk werd

wie God is,

die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.

De Mens die er is voor anderen:

als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt

moet het verhaal vertellen

van zijn Geest die in ons leeft,

die in ons spreekt 'Ik ben er voor u'

die ons bezielt en richt

om zijn naam in ons leven

waar te maken.

Waarlijk

onze God is een groot verhaal van liefde,

dat in ons leven te lezen is.

Het verhaal van God vertellen

Vriend voor het leven, zo noemt Ooster-

huisGodinpsalm118.

Wie niet vertrouwt op macht maar per-

manent oog heeft voor de lijdende mens

vertrouwtopGod.

Jezus was zo iemand voor zijn leerlingen.

Hij werd voor hen vriend voor het leven.

Vandaag horen wij hoe Jezus, die de weg

van het lijden is gegaan, vrede toezegt aan

zijn leerlingen en ook aan ons vandaag.

Priester:Psalm118

‘Dank aan Hem, Hij is goed.

Hij is vriend voor het leven.

Ik was wanhopig, ik riep:

jij daar, en Hij gaf antwoord.

Ik ademde op, als nooit eerder

ik was niet bang meer, voor nie-

mand.

Beter te schuilen bij Hem

dan te vertrouwen op mensen.

Beter te hopen op Hem

dan te vertrouwen op macht.’

Paasboodschap van Bartolomeus,

Aartsbisschop van Constantinopel –

Nieuw Rome en Eucumenisch Patriarch

Met Pasen vieren wij de overwin-

ning op de dood.

Wij verheugen ons over de opstan-

ding van de Heer, leven en hoop

voor de volkeren.

Toch blijven we niet doof voor de

doodskreten en doodsbedreigingen

waar niet op deze wereld, van zij die

denken menselijke conflicten op te

lossen door het doden van hun te-

genstanders.

Geweld noch wraak hebben de we-

reld ooit verbeterd of problemen op-

gelost.

Kwaad werd nog nooit door kwaad

uitgeroeid. Uiteindelijk overwint

het goede het kwade.

Problemen worden echt opgelost

wanneer we de menselijke waardig-

heid erkennen en de mensenrech-

ten eerbiedigen. (…)

Het laatste woord is niet aan de

dood, al komt het ons vaak anders

over.

Haar heerschappij is slechts tijde-

lijk. Dat heeft Jezus Messias ons la-

ten zien doorheen zijn leven, lij-

den, dood en opstanding.

Daarom geloven wij in zijn weg ten

leven.

Lezing uit het evangelie van Johan-

nes

Jezus verscheen aan zijn leerlin-

gen. Ze waren vol vreugde.

Jezus zei tot hen: Vrede voor u!- zo-

als de Vader mij heeft uitgezonden

zo stuur ook ík u uit!

Thomas, één der leerlingen, was

niet aanwezig en kan niet geloven

wat de anderen vertelden.

Acht dagen later verschijnt Jezus

weer. Hij roept Thomas bij zich:

Wees niet ongelovig, nee, gelovig!

Zalig die niet zien, en geloven!

Duiding

1. Het evangelie van vandaag wenst

ons vrede toe.

Het klinkt misschien onwennig nu

wij weet hebben van zoveel con-

flictgebieden.

De negenjarige Francesca, de klein-

dochter van Pat, haalde vorige zon-

dag een boek over Turkije uit de

weggeefkast. Zij liet me een kaart

zien en wees naar Syrië en Iran en

vertrouwde me toe:

Jef, het is daar niet goed wonen, hé.

En inderdaad: Syrië met zijn mil-

joenen vluchtelingen,

Iran en Saoedi Arabië die in Jemen

een machtsstrijd uitvechten,

het conflict tussen Rusland en Eu-

ropa dat zich in Oekraïne situeert,

de terreur van Islamitische Staat en

de vele christenen die zij reeds heb-

ben ontvoerd, verkracht en gedood,

de radicaal-islamitische groep Boko

Haram die terreur zaait in Nigeria

en die sinds 2014 minstens 2000

vrouwen ontvoerden.

de terreur van IS in het Midden

Oosten.

2. Laten wij even kijken wie er ons

vrede toewenst.

Het is Jezus, een mens die geleden

heeft, hij laat trouwens zijn won-

den zien, die zijn leerlingen de vre-

de toezegt.

Hij doet het nadien nogmaals ten

opzichte van Thomas die Didimus,

de tweeling wordt genoemd.

Vele bijbelkenners zien in Thomas

onze tweelingbroer. Wij herken-

nen ons in hem, ook wij waren er

toen niet bij.

In elk geval is het de lijdende mens

die ons de vrede toezegt: Jezus laat

Thomas, laat ons niet alleen zijn

wonden zien maar ook aanraken.

3. Ook wij kunnen vandaag in de lij-

dende mens Jezus herkennen.

Ook ons wordt vandaag vrede toege-

zegd: ‘Vrede voor u’ door de lijden-

de mens en dat is geen paradox. Juist

omdat zij geleden hebben kunnen

zij ons de vrede toezeggen die wij

mensen allemaal nodig hebben.

Een voorbeeld hiervan las ik in

Missio, hoe er in Syrië christenen

zijn die leven zoals de eerste chris-

tenen in de handelingen. Zij verla-

ten hun land in oorlog niet en in-

vesteren in hun relatie met anderen

en proberen meer aandacht te heb-

ben voor mensen in nood.

In de voorbeden van vandaag willen

we speciale aandacht geven aan alle

christenen die wereldwijd worden

vervolgd en vermoord.

Waar blijven de Europese Christe-

nen met hun antwoord op de aan-

geboden vrede door al deze lijdende

zusters en broeders?

Voorbeden

Vandaag willen wij bidden voor alle

christenen wereldwijd, onze zusters en

broeders in het geloof die juist daar-

om worden vermoord, verkracht of op de

vluchtzijn.

Het door ISIS bezette gebied van

Irak is christenvrij.

Christenen waren tot voor kort een

niet onbelangrijke minderheid in

het land. Ze waren ook de enige re-

ligieuze gemeenschap die zich niet

gewapenderhand verdedigde.

ISIS schildert op de deuren van

hun huizen het Arabische nun-te-

ken voor Nazareeër, synoniem van

christen.

Wij bidden dat het geweld van ISIS zou

stoppen

en bidden tevens om troost en moed voor

de christenen.

Groot isdewereld

Enlangduurtde tijd

Maarkleinzijndevoeten

Diegaanwaargeenwegengaan

Overalheen

Het geweld tegen christenen in het

noorden van Nigeria heeft het af-

gelopen jaar een dieptepunt bereikt.

Vorig jaar in 2014 werden ten min-

ste 8500 christenen door Boko Ha-

ram vermoord, in hun poging om

een islamitisch kalifaat te stichten.

450.000 families zijn op de vlucht

voor het geweld.

Wij bidden dat het geweld van Boko Ha-

ramzoustoppen

en bidden tevens om troost en moed voor

de christenen.

Bidden wij voor de gevluchte en

vermoorde Christenen uit de Arabi-

sche wereld,

voor de koptische christenen in het

Egypte van Morsi, voor de mede-

christenen in Soedan, Pakistan of

elders terechtgesteld of gestenigd,

voor de twaalf, christelijke, vluch-

telingen die tijdens de boottocht

naar het Europese vasteland door

islamieten overboord werden ge-

gooid.

Wij bidden dat het geweld zou stoppen

en bidden tevens om troost en moed voor

de christenen.

Bidden wij voor onze eigen geloofs-

gemeenschap dat wij verder kijken

dan onze eigen problemen: dat wij

onze naburige geloofgemeenschap-

pen mede gevoelig maken voor de

situatie van onze zusters en broe-

ders in het geloof,

dat wij samen komen tot een soli-

daire houding die een vuist maakt

tegen het grote onrecht aan christe-

nen aangedaan.

Groot isdewereld

Enlangduurtde tijd

Maarkleinzijndevoeten

Diegaanwaargeenwegengaan

Overalheen

Gezegenddevrede

Gezegend de vrede

waarmee de aarde zal zijn bedekt

door Jezus Christus onze heer,

door profeten van toen en van nu,

door vredestichters van ver én

dichtbij,

Gezegend de vrede

die is voorzegd en beloofd voor wie

lijden onder geweld:

de vluchtelingen, de gevangenen,

de uitgehongerden

en alle mensen die geen naam mo-

gen hebben.

Gezegend de vrede die nieuwe ge-

schiedenis schrijft. (…)

(DirkGroeneboer)

Jef Wauters – Uit de viering in het Don

Boscocentrum

VRIEND VOOR HET LEVEN



Op het Don Boscofeest van 12 april

kregen we de Concertband in volle

actietehorenentezien.

Eengewaardeerdegebeurtenis!

Je weet: de Concertband Leuven

repeteert nog steeds wekelijks op

dinsdag van 20 tot 22 uur in ons

Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en film-

muziek.

Muzikanten zijn steeds van harte

welkom.

WillemBoon

boon-cuyt@hotmail.com

Heer, er valt geen blad van een

boom buiten U om. U bent aanwe-

zig in alle leven en de loop der din-

gen. U weet van mijn vreugde, van

mijn beproevingen en van mijn tra-

nen. Laat die gedachte mijn troost

zijn. U raapt op wat is gevallen en

maakt het nieuw. Geheimen Heer,

ik heb geen antwoord op Uw won-

deren. Denken of weten helpt mij

geen stap verder. Uw geheimen zijn

ondoorgrondelijk maar uw liefde is

helderalswater.ToonHermans

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 10, 17 en 24 juni 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMA LEUVEN

Juni2015

Dinsdag23juni–13.20u.

DesitevandeAbdijvanPark

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 16 juni via Onthaal

Seniorama016222014

Dinsdag30juni-14.00u.

Stadsnatuurwandeling

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 23 juni via Onthaal

Seniorama016222014

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag16en30juni2015

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

Fietsdagtocht

Donderdag 18 juni 2015 - Limburgs

Rivierenland – meestal vlak (70 km)

Vertrekmetauto:

- 9.00 u. stipt Kessel-Lo carp. park.

- 9.45 u. stipt Diest “1/2 Maan” t.o.

Begijnhof

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

PSYCHOLOOG - GRATIS GE-

SPREK

Woensdag 17 juni 2015 van 13.00 u.

tot14.00u.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be.

Sneller dan andere leeftijdsgroe-

pen kunnen senioren wat in de

put geraken door ziekte of verlies

van hun partner of een naaste. Als

ze daarbij nog eens eenzaam zijn,

loopt het rouwproces gemakkelij-

ker uit op psychische problemen

of zelfs een depressie, met perio-

des van angst en verwarring. Een

psycholoog kan dan uitkomst bie-

den, maar voor veel senioren is die

stap te groot. Seniorama verlaagt

daarom die drempel. Een psycho-

loog van het Centrum voor gees-

telijke gezondheidszorg Vlaams-

Brabant Oost (Leuven) komt iedere

maand spreekuur houden bij Seni-

orama.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Tielt-Winge -

Gempemolen(16km)

Donderdag18 juni2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254307

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

EDWARD VAN EVEN:

STAMVADER VAN DE LEUVEN-

SE GESCHIEDSCHRIJVING

Zondag21 juni2015–15uur

Honderdtwintig jaar geleden publi-

ceerde de Leuvense stadsarchivaris

Edward Van Even zijn monumen-

tale “Louvain dans le passé et le

présent”, het resultaat van jaren-

lange persoonlijke opzoekingen en

nog steeds hét standaardwerk over

deLeuvensegeschiedenis.

Edward Van Even begon zijn carri-

ère als hulpbibliothecaris in de uni-

versiteitsbibliotheek en kreeg er

vanaf 1853 stadsarchief onder zijn

hoede. Gedurende meer dan 50 jaar

inventariseerde hij het materiaal en

onderzocht als eerste de documen-

tendiehijdaaraantrof.

Hij kon zo bewijzen dat het Laatste

Avondmaal in de Sint-Pieterskerk

geschilderd werd door Dirk Bouts

of dat Quinten Metsijs in Leuven

werdgeboren.

Het leven van deze historicus, lite-

rator, vrijgezel en volbloed Leuve-

naar biedt meer dan voldoende stof

vooreenboeiendewandeling.

Vertrek: pui 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.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarnaop“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

... en verder dan frando
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Noteernualinjouwagenda:

7 augustus, 19 uur, tot 16 augustus

2015, 16uur

9-daagsewerkvakantie2015

Reeds jaren mogen we zorg dragen

voor een aardmooi plekje op onze

aardbol: Het Molenhuis te Bérismé-

nil.

En één van onze gekke keuzes is dat

we willen dat een verblijf daar toe-

gankelijk en mogelijk is voor ieder-

een: rijk of arm, met of zonder be-

trekking, alleenstaand of in groeps-

verband.

Omhet goedkoop tehoudenmoet je

creatief zijn en moet je durven de-

len. Dat is wat we doen op zo’n 9-

daagse: met onze inspanning, met

onze handen zorgen we ervoor dat

het molenhuis er weer wat beter uit-

zietdanhetvoorbije jaar.

Er zijn allerhande werkjes op te

knappen en we doen dit samen.

Maar de boog moet niet altijd ge-

spannen zijn, we nemen ook ont-

spanning.

Iedereen is welkom, groot en klein,

dikendun,handigenkluns.

In de ontmoeting ligt onze sterkte.

Jij komt toch ook? Ook al is het niet

deheletijd.

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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