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Don Boscocentrum “Adem-

tocht”

De oppervlakte gebieden van de geest zijn

nu afgestemd op de diepe vrede in de

kern van ons wezen. Dezelfde harmoni-

sche toon klinkt door ons hele wezen heen.

In deze staat zijn we voorbij gegaan aan

onze gedachten, onze verbeelding en alle

beelden. We rusten eenvoudigweg bij de

Werkelijkheid, de gerealiseerde aanwezig-

heid van God zelf, die in ons hart ver-

blijft.

‘Een woord naar Stilte’ John

Main

Maandag 22 juni 2015 komen we

samen om, een tweede maal deze

maand, te mediteren om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

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

Fietstocht door

het Zomerse Hageland

Zondag 28 juni 2015

Afstand: ca. 30 km

Vertrek: 14.00 uur

Kerk Blauwput

Als afsluiter van ons werkjaar 2014

– 2015 scheren we ons nog een laat-

ste maal de benen en beklimmen we

ons stalen ros voor een rustig fiets-

tochtje door het zomerse Hageland.

Practisch:

We proberen een zo vlak mogelijk

parcours uit te stippelen, waarbij

we toch uit het vaarwater van Rock

Werchter blijven.

Inlichtingen en aanmelden:

bij André Gelin (016 25 23 89)

Opgelet: Bij slecht weer wordt de

fietstocht afgelast.

KWB - KESSEL-LO

Zomaar

een zondag in de rij,

niets aparts,

geen bijzonderheden.

Een zondag door het jaar,

op de valreep van de overgang

van lente naar zomer.

Bomen en struiken

volop in het blad,

velden vol bloeiend gewas,

weilanden groen van gras,

boterbloemen en madeliefjes,

tuinperken met ontluikende

bloemenpracht.

Van knop tot blad,

van zaad tot vrucht:

het gebeurt onder onze ogen,

langzaam maar zeker.

Zoals we vertrouwen

in de groei van zaad en gewas,

zo roepen de lezingen ons op

te vertrouwen

in de groeikracht van Gods Rijk,

in de groeikracht van ons geloven.

God,

wij willen al deze woorden

aan u toevertrouwen.

en zo Uw droom van een

graankorrel in ons leven zaaien.

Het enige

dat wij daarbij moeten doen,

is ons hart klaarmaken

en zó leven

dat Uw droom zichtbaar wordt

in ons samenzijn met anderen.

Laten we proberen

vriend te zijn voor armen

en tochtgenoot voor hen

die niet weten

hoe hun weg verder gaat.

Laat ons houden van medemensen

zoals God van ons houdt,

en we zullen zien

dat zelfs

het kleinste zaadje kan uitgroeien

tot een boom van tederheid. Amen

Erwin Roosen

uit de gebedsdienst van 14 juni van de

Sint-Francuscusgemeenschap.

Wees welkom in Gods

huis en aan zijn tafel

SINT-FRANCISCUS

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

Muziek: Johan Van Audenhaege en

Stien Eysermans

Zondag 28 juni

13de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 28 juni

Dankviering

11.00 u. Kindgerichte dankviering

met koor- en samenzang

Voorgangers: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Lector: kinderen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 21 juni

Twaalfde zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 28 juni

Dertiende zondag door het kerkelijk

jaar

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

VIERINGEN

Echt doodgaan doe

ik nooit.

(J. De Wilde)

Op 1 juni 2015

overleed in het

UZ

Gasthuisberg

Leuven, gesterkt door het

ziekensacrament, de heer André

Dewalheyns, echtgenoot van Nelly

Jammaer, geboren te Tienen op 13

januari 1930. De plechtige

uitvaartliturgie rond de urne, vond

plaats in de Sint-Franciscus

parochiekerk te Heverlee op vrijdag 5

juni 2015 om 10 uur.

Je hield van de mensen en had altijd een

onwrikbaar vertrouwen in het leven.

Je bezat de wonderlijke en aanstekelijke

gave om alles langs de goede kant te zien.

Nu je van ons bent heengegaan, resten ons

nog enkel de kleine, eenvoudige dingen en

woorden, waarin je voor ons verder leeft.

Je voorbeeld van liefde en eenvoud zal nooit

uit ons hart verdwijnen

De Sint-Franciscusgemeenschap zal

hen beiden gedenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november 2015

Met groot

verdriet, maar

tevens vervuld

van mooie

herinneringen,

namen we afscheid van Gaby

Jacobs, echtgenote van Valère

Schouterden, moeder van Luc,

Patrick en Dirk,geboren te

Koninksem op 4 september 1933 en

godvruchtig overleden in het UZ

Pellenberg op 1 juni 2015. De

plechtige uitvaartliturgie had plaats

in de Sint-Franciscusparochiekerk te

Heverlee op zaterdag 6 juni 2015 om

11.30 uur.

Bedankt voor al die mooie momenten

die je ons bezorgd hebt.

We konden steeds op je rekenen.

Je gedachten waren steeds bij ons.

Je hebt ons ongelooflijk verwend.

Bedankt voor al die mooie uren

die we rond uw tafel

hebben mogen doorbrengen.

Jouw liefde en aandacht voor de mens,

je bezorgdheid en vriendschap,

je sterke levenswil en kracht

heb je in ons hart achtergelaten.

Wij hielden allemaal zoveel van jou.

OVERLIJDENSBERICHTEN

IN SINT-FRANCISCUS

De werkelijke menselijke vrijheid

waartoe Christus ons oproept is: de

vrijheid van mensen die in relatie

leven tot elkaar, die op alle gebied in

menselijke verhoudingen leven en

niet in opposities waarin zij elkaar

dood drukken.

Want het is niet de wet die beklemt

en beperkt of in alles voorziet, voor

alles vaste regels heeft of evange-

lisch is, maar het is de liefde; de lief-

de die het goede denkt en ons tot het

goede oproept.

Een goed woord

doet ons eindeloos

meer reageren

dan alle wetten bij elkaar.

T. Govaart-Halkes
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Welkom aan onze negen eerste

communicanten:

Stine Cauwenberg – Liese Helsen -

Jordy Hertsens – Hanne Reyniers -

Niké Robben - Jorunn Torfs - Eli-

am Van Hentenrijck - Laura Van-

denbosch-SanneVanhaeke

Welkom aan hun ouders, peter en

meterenfamilie.

Welkom binnen onze Don Boscoge-

meenschap.

HetverhaalvanSnip

Er werd in de voorbereiding van dit

feest gewerkt rond een verhaal van

Claudia Lagermann over Snip, een

vogeltje dat bang was om te vliegen.

Zelfs de hulp van zijn vriendjes

konhemniethelpen.

Ook de wintertrek naar warmere

streken gaat niet. Hij blijft alleen

achter.

Op zijn eenzame weg komt hij an-

dere dieren tegen die ook in een

noodsituatie zijn verzeild geraakt.

Hij helpt hen vooruit. “Snip, jij

bentonzeheld”,zeggenze.

De vriendjes van Snip keren terug

uit het zuiden. Ze vertellen elkaar

honderduithunverhalen.

Snip vertelt zijn avonturen. Hij

fladdert met zijn vleugels. En zie:

hijvliegt!

Het verhaal werd in deze viering

gebracht met uitbeelding door de

communicantjes.

Hun leuke themaliedje, gemaakt

rond het verhaal van Snip, lieten ze

onsookhoren.

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Jezus zei: Aan het eind zal God alle

mensen in twee groepen verdelen,

zoals een herder schapen en geiten

apartzet.

Tegen de mensen die geholpen heb-

ben Gods droom te laten uitkomen,

zalhijzeggen:

"Jullie zijn gezegend. Want wat je

voor de onbelangrijkste kinderen

van mij gedaan hebt, heb je voor

mijgedaan."

Dan zullen de andere mensen zeg-

gen:

“Als we geweten hadden dat u het

was, zouden we ook wel geholpen

hebben."

Met tranen in zijn ogen zal God

zeggen:

“Nu ishet te laat. Elkekeerdat je een

van mijn kinderen in de steek liet,

liet jemij indesteek."

Duiding

1.

Als ik jullie zou vragen wat een vo-

gel doet dan zeggen jullie in koor:

eenvogelvliegt.

Maar wij kennen een vogel die niet

durftvliegen:Snipiszijnnaam.

Zijn vogelvriendjes hebben alles

geprobeerd om zijn vliegangst weg

te nemen. Zij verstopten zich zelfs

in hoge bomen om hem tot vliegen

tedwingen,dochtevergeefs.

Zo kan hij niet mee wanneer zijn

vriendjes de trek naar het warme

zuidenmaken.

Hoe zal Snip de koude winter over-

leven?

Onze Snip is bang, maar hij moet vliegen.

Vleugels op en neer, hij kan niet liegen.

Hij is zo bang. Hij is zo bang.

Mijn pootjes op de grond mijn hele leven

lang. (Themalied)

2.

Endangebeurthetwonder.

Zijn vogelvriendjes zijn weg en hij

leertanderedierenkennen.

Meer zelfs: hij doet iets voor hen,

hijhelptheninhunnood.

Hij vangt de sjaal van muis, hij

verzamelt nootjes voor eekhoorn,

hij bevrijdt egel uit de struiken, hij

maakt een visgat voor kikker en ver-

warmt mol tijdens zijn winterslaap

Egeltje zit vast, daar in de struiken.

Zal ik dan mijn bek als schaar gebruiken?

Nu ben je vrij. Nu ben je vrij.

Onze Snip heeft er weer een nieuw vriend-

je bij. (Themalied)

3.

Als ik jullie zou vragen wat een

mens doet dan zeggen jullie in

koor: leven en samenleven met vele

anderemensen.

En toch zijn er mensen die zijn als

Snip. Hij durfde niet vliegen, zij

durven niet leven, omdat ze bang

zijnvananderemensen.

Waarom zijn ze bang? Omdat an-

dere mensen anders zijn dan zij-

zelf: zij hebben een andere haar-

kleur of een ander huidskleur, zij

komen uit een ver land of hebben

een ander geloof of hun kleding-

dracht verschilt en zij hebben ande-

regewoonten.

Ja, mensen kunnen sterk verschil-

len en sommigen zijn daar bang

van.

4.

In de grote mensenwereld zijn er

tegenwoordig groepen die vinden

dat iedereen hetzelfde moet denken,

hetzelfde geloof moeten belijden.

Wie anders is mag vertrekken of

magnietblijvenleven.

Ook in onze klas zijn er mensen die

bang zijn van andere mensen. Mis-

schien weet je niet direct wie want

zij kunnen zich sterk verbergen.

Het zijn de pestkoppen die ande-

re kinderen pesten. Maar achter de

grote mond van de pestkop schuilt

vaak een angstige jongen of meisje.

Watmoetenwijdandoen?

Wij kunnen doen zoals Snip: de an-

deren helpen. Wij helpen en steu-

nen wie gepest worden. Maar ook

de pestkop mogen we niet verge-

ten. Ook deze jongen of meisje heeft

hulpnodig!

Wij kunnen hun angst wegnemen

door hen te laten zien dat zij niet

bang moeten zijn van andere meis-

jesof jongens.

Lieve Snipje, vlieg jij al.

I ja Dee Ja.

Ja, want ik ben niet meer bang.

I ja Dee Ja.

‘k Heb mijn pootjes opgetrokken en mijn

vleugels laten slaan.

I ja Dee Ja Boem.

5.

En dan is het feest. Geen feest van

enkel de vogels of enkel de muizen,

of enkel de eekhoorns of enkel de

kikvorsenofenkeldemollen.

Datzousaaizijn.

Neen, het is feest van alle dieren sa-

men.

Zo kunnen ook wij een groot feest

makenoverdehelewereld.

Geen feest van enkel blanke mensen

ofvanenkelJezusgelovigen.

Datzousaaizijn.

Neen, het wordt een feest van alle

mensen wereldwijd hoe verschil-

lend zij ook mogen zijn wat betreft

hun huidskleur, hun geloof of het

landvanwaarzijkomen.

Als wij de grenzen openstellen niet

alleen voor het kapitaal maar ook

voor de mensen, er zouden geen

bootvluchtelingenverdrinken.

Op dat feest gebeurt het wonder dat

Snip niet meer bang is om te vliegen

want hij vertelt honderduit over

hoe hij de andere dieren heeft ge-

holpen.

Op dat feest gebeurt het wonder dat

geen mens nog bang is van een an-

der, want wij verdelen de taart on-

der alle mensen, er is een stukje

voor iedereen en het belangrijkste

in het leven is wat wij voor elkaar

kunnendoen.

DoopvanNiké

Na de doop: wens en hoop van heel de ge-

meenschap:

Hetleven:éénfeest.

Dankbaarzijnwijomwatwij

vooreenanderkunnendoen:

helpenindenood.

Datmaaktonsgelukkig,

datmaaktNikégelukkig.

Voorbeden

Stine: Ik kan Snip zijn als ik kindjes

op de speelplaats help die pijn heb-

ben.

Ik kan ook Snip zijn als ik iemand

Niké wordt tijdens de viering gedoopt

Ieder helpt delen...

help zoeken die iets kwijt is geraakt.

Hanne: Ik kan Snip zijn als ik kin-

deren die ruzie hebben help om

hunruzieoptelossen.

Ik kan als Snip zijn door met kind-

jes te spelen die ik nog niet zo goed

ken. Zo leer ik hen beter kennen.

Laura: Ik kan als Snip zijn door

mamatehelpenmetdeafwas.

Nu papa zijn been heeft gebroken

kan ik als Snip zijn door drinken

voorhemtegaanhalen.

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Liese: Wij kunnen zoals de ande-

re dieren onze dankbaarheid tonen

voor iemand die is als Snip door te-

rug te helpen of door een tekening,

schilderijtje of dank u-kaartje te ma-

ken.

Eliam: Wij kunnen zoals de ande-

re dieren onze dankbaarheid tonen

door Dank u te zeggen, een knuffel

ofeenkustegeven.

Ouders: Zoals Snip bang was om te

vliegen zijn wij soms bang voor het

onbekende.

Met de hulp van familie en vrien-

den blijven wij proberen, geven wij

het niet op, lukt het ons wel om

onze angst te overwinnen en wordt

leveneenfeest!

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Hetleven:éénfeest

Het is feest vandaag omdat wij wil-

lendankjewelzeggen.

Dank je wel Snip voor alle hulp aan

muis en mol, eekhoorn, egel, en

ookkikvors.

Dank je wel aan vrienden vogels

die alles deden om Snips vliegangst

wegtewerken:

Wees niet bang Snip, ook jij kan

het:

lerenvliegenopeigenkracht.

Al vertellend over al zijn avontu-

ren vergat Snip zijn vliegangst: Hij

vliegt.

Wij vieren feest met taart voor elk.

Gods droom wordt waar: mensen

helpen,wateenvreugde,

het leven:éénfeest.

Dewereldééngrotetafel,

voedsel en drank, gebroken brood,

gedeeldewijn

vooriedereen.

Leven delen zoals Jezus doen wij

voortaan. (JefWauters)

Jef Wauters – Eerste Comunieviering

Don Boscocentrum

vervolgt op bladzijde 4

...voor de eerste maal
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WANDELEN

MET SENIORAMA

Dagwandeling – Tielt-Winge -

Gempemolen(16km)

Donderdag 18 juni 2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254307

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht

Donderdag 25 juni 2015 – Hoegaar-

den-hellingen(80km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254100

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag30juni2015

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

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMA LEUVEN

Dinsdag30juni-14.00u.

Stadsnatuurwandeling

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 23 juni via Onthaal

Seniorama016222014

Donderdag2juli–1330u.

Bezoek aan de waterwinningen van Biez

en Chaumont-Gistoux

Bijdrage : 5,00 euro voor de deelna-

me,3,50eurovoorcarpooling

Inschrijven tot 25 juni via Onthaal

Seniorama016222014

Dinsdag7juli–13.00u.

Ad Wouters en Rik Van Schil

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 30 juni via Onthaal

Seniorama016222014

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 Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

SenioramavzwActiviteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

venwww.seniorama.be

EDWARD VAN EVEN: STAMVA-

DER VAN DE LEUVENSE GE-

SCHIEDSCHRIJVING

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

werd geboren. Het leven van deze

historicus, literator, vrijgezel en

volbloed Leuvenaar biedt meer dan

voldoende stof voor een boeiende

wandeling. Vertrek:pui stadhuis – Ein-

de: centrum. Je kan individueel aanslui-

ten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs:

5 euro per persoon. De themawandelin-

gen duren ongeveer 2 uur. Alle info vind

je op de website van de Leuvense Gid-

senbond (www.gidsenleuven.be) of van

de stad Leuven http://www.visitleuven.-

be/ Klikken op “Vrije tijd” en daarna op

“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)
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Een prachtig aandenken... ...voor negen communicanten

Noteernualinjouwagenda:

7 augustus, 19 uur, tot 16 augustus

2015, 16uur

Tiendaagsewerkvakantie2015

Reeds jaren dragen we zorg voor

een aardmooi plekje op onze aard-

bol: Het Molenhuis te Bérisménil.

We mogen er genieten van de na-

bijheid van de natuur, van de stil-

te, van de eenvoud en de soberheid,

van het samen zijn en samen doen,

van het tot onszelf komen, anderen

echtteontmoeten.

We mogen er genieten van de

prachtige schepping en onze schep-

per.

En één van onze gekke keuzes is

dat we willen dat dit toegankelijk

en mogelijk is voor iedereen, rijk of

arm, met of zonder betrekking, al-

leenstaand of in gezinsverband: ie-

dereeniserwelkom.

Dat laatste lukt niet zomaar. Omhet

goedkoop te houden moet je crea-

tief zijn en moet je durven delen.

Dat iswatwedoenop zo’n tiendaag-

se: met onze inspanning, met onze

handen zorgen we ervoor dat Het

Molenhuis er weer wat beter uitziet

dan het voorbije jaar. Dat kost niets.

Er zijn allerhande werkjes op te

knappen: heel veel onderhouds-

werkjes: een laagje verf, de klinken

herstellen, een venster vervangen,

de lampen eens allemaal nakijken,

enz…

En we doen ook grotere klusjes: een

betere vloer in de kapel leggen zo-

dat die mooi sereen wordt en echt

uitnodigt om stil te worden…, een

nieuwe slaapkamer uit onze tover-

hoedhalen,eenbbqmetsen…

En we doen dit in ploegjes: we doen

ditsamen.

Maar de boog moet niet altijd ge-

spannen zijn, we nemen ook ont-

spanning: zwempartijtje (zwemge-

rief!), wandelingetje naar de elfen

en de everzwijnen (wandelgerief!),

parkjebezoeken…

Van de plus-12-jarigen verwachten

we dat ze participeren waar ze kun-

nen. Die geeft wat hij heeft, is waard

dat hij erbij is. En als het een beetje

lukt, dan vinden onze jongeren el-

kaar gedurende deze tijd in het spel

en de creativiteit, in het spelen aan

de beek, in het bakken en koken,

enz…

En ’s avonds en ’s avonds is het

goed: dan nemen we ontspanning:

Danspasjes aanleren (dans-cd’s!),

spelletjes spelen (graag je favorie-

te spelletjes meebrengen!), muziek

maken (instrument en repertori-

um!),enz…

Ben je alleen? Dat zal niet lang du-

ren…Komjemet je familie, ofmet je

buren? Weet je niet waarheen als al-

leenstaande met je kindjes, ’t is best

tebetalen.

Wil je ons steunen bij de start of bij

het afsluiten? We komen je halen.

We vormen samen een groot gezin.

Je ziet: Iedereen is welkom, groot en

klein, dik en dun, handig en kluns,

Maar vooral: vergeet niet jezelf mee

tebrengenenjezelf tezijn.

In de ontmoeting ligt onze sterkte.

Jij komt toch ook? Ook al is het niet

deheletijd.

JohanDeforche

Website:

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

Ter gelegenheid van de open-ker-

ken-dag op zondag 7 juni 2015

werd in de Sint-Jozefskerk, Bo-

gaardenstraat 72 te 3000 Leuven

eenconcertgeorganiseerd.

Er kwamen verschillende instru-

menten en zang in verschillen-

de muziekgenres aan bod, bespeeld

door zowel jonge als oudere mu-

zikanten: Liliana Duma - altviool,

Trix Eisenhardt en Joop van der

Horst - cello's, Mihai Apetria -

hoorn, Willy Sansen - klarinet,

Kai Dallmeier - trombone, Veronika

Dallmeier - viool, dit alles onder al-

gemene leiding van pianist en orga-

nist Raoul Vereecken en gepresen-

teerd door Marleen van der Beek.

Als de kers op de taart, de jong-

ste hoboïst: onze twaalfjarige

Simon Dallmeier die meesterlijk

de “Marche d’une marionette” van

CharlesGounodvertolkte.

De mezzosopraan Mia Pastijn zong

“Het kerksken van te lande”

op tekst van Maurits Sabbe en ge-

toonzetdoorAugustDeBoeck.

God, en versmaadt het niet,

het kerksken van te lande,

zijn grover wierook

en zijn ongeschoolde zangen,

het gebed van 't boerevolk

van knechts en meiden,

en de schamele bloemen

geplukt in de weide,

't ootmoedig buigend hoofd

tussen vereelte handen,

en 't Ave Maria

van 't vroom onschuldig harte.

O, verdelg in mijn hart

alle trotse gedachten.

't Kwade kruid dat zich mengt

bij den heerlijksten veldoogst,

en verleen mij 't geloof,

de hoop, de warme liefde

van hen die zonder klacht,

al hun schamelheid dragen,

deemoedig vroom,

ziehier mijn hart, ziehier mijn geest,

mijn hoofd en zijn gepeinzen,

en mijn hand die dit schreef…

in naam des Vaders, des Zoons

en des Heil'gen Geest.

Er kon een vrije bijdrage gestort

worden voor de Nepalese slachtof-

fersvandeaardbeving.

OPEN-KERKEN-DAG OP ZONDAG 7 JUNI

Kerksken van te lande
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