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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Onze drijfveer om te gaan mediteren is

vaak hetmoment waaropwij met iets bij-

zonders worden geconfronteerd, iets dat

ons wakker schudt uit onze normale

waarneming van de werkelijkheid. In ie-

der stadium van ons leven kan er een cri-

sis ontstaan of iets anders van levensbe-

lang, waardoor de ogenschijnlijke veilige

en onveranderlijke werkelijkheid waarin

we leven plotseling ondersteboven wordt

gekeerd.

Kim Nataraja

In augustus komen we drie maal

samen om te mediteren: op maan-

dag 3 augustus, maandag 17 augus-

tus en maandag 31 augustus 2015.

Zoals steeds om 20 uur in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ 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

Nummer 29 (30-31) van deze week,

woensdag 22 juli 2015, brengt

nieuws van drie weken.

Dan volgen 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 29 juli en woensdag

5 augustus.

Vanaf woensdag 12 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Nog fijne, zonnige, uitrustende da-

gen gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

Op zaterdag 20 juni de heer

Georges Claus, weduwnaar van me-

vrouw Georgette Timmermans en

van mevrouw Francine Boesmans.

Georges werd geboren in Water-

maal-Bosvoorde op 26 februari 1920

en overleed te Leuven in Residentie

Dijlehof op 15 juni.

Op zaterdag 20 juni van mevrouw

Alda Van Hove, echtgenote van de

heer Willy Van Bruystegem.

Alda werd geboren te Berlaar op 24

februari 1931 en overleed te Leuven

op de palliatieve Zorgeenheid van

het Heilig Hartziekenhuis op 13 ju-

ni.

Op zaterdag 27 juni van mevrouw

Marguerite Smets.

Marguerite werd geboren te Wes-

terlo op 4 juli 1930 en overleed te

Leuven in het Heilig Hartzieken-

huis op 23 juni. Het was de wens

van Marguerite om een foto van één

van haar vele werken op haar her-

denkingsprentje te zetten.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 juli

17de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

Zondag 2 augustus

18de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Karel De Rocker

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Tom Akkermans

Zondag 9 augustus

19de zondag door het jaar

10.00 u. Gebedsviering met

communie

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Zaterdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Jubileumviering Zuster Mia

Hilven

Voorganger: H. Carmeliet s.j. en

parochiepriesters

Assistent: Lieven Dries

Lector: familie jubilaris

Zang met ensemble: Franciscuskoor

o.l.v. Leo Page

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 16 augustus

20de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Jef Bulckens

Assistent: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 juli

17de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 02 augustus

18de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 09 augustus

19de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Muziek: Leo Swinnen

Zaterdag 15 augustus

O. L. Vrouw Hemelvaart

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 16 augustus

geen viering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 26 juli

Zeventiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen vieringen in Don Bosco

Zondag 2 augustus

Achttiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 9 augustus

Negentiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen vieringen in Don Bosco

DON BOSCO – AUGUSTUS 2015

Vieringen

Tijdens de augustusmaand zijn er

vieringen op:

zondag 02 augustus

zondag 16 augustus

zondag 30 augustus

Vanaf 6 september terug iedere week.

Na de vieringen is er gelegenheid

om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar

op het nummer 0485 06 30 38

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Als ikdoodzalzijn

zultGijmijdandragen,God,

zoals eenmoederdraagt?

Maguwschoot

mijnnieuwewereldzijn,

onverwoestbaar teder?

Enisuwademdandepolsslag

vanmijn leven?

Uwliefde,mijngeluk

vooreeuwenenvooreeuwen?

naarManuVerhulst

In de parochiekerk

van Sint Antonius

namen

gelovig en hoopvol afscheid:

Overlijden

Leuven in detail Zondag 2 augustus

2015 – 10.30 u. Woensdag 5 augustus

2015 – 19 u., 19.15 u., 19.30 u. De stoep die

er kapot bijligt, vuilnisbakken die

uitpuilen, prachtige winkeletalages

met daarin net datgene wat we nodig

hebben. Alles wat op onze ooghoog-

te passeert, hebben we wel gezien.

Maar heb je al eens achter het hoek-

je gekeken? Of loop je soms met je

neus in de lucht? Nee toch! De gid-

sen van Leuven+ hebben dit voor

jou wel gedaan. Benieuwd wat ze

hebben ontdekt? Loop dan met ons

mee op zoek naar de verborgen de-

tails in Leuven. Vertrek: pui stadhuis –

Einde: centrum

Je kan bij deze uitstap individueel aan-

sluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kost-

prijs: 5 euro per persoon. De themawan-

deling duurt ongeveer 2 uur. Alle info

vind je op dewebsite van de LeuvenseGid-

senbond (www.gidsenleuven.be) (Uit Pro-

grammagids Koninklijke Leuvense Gid-

senbond)
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Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Woensdag 29 juli 2015 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016633926

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 6 augustus 2015 om 13.30u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Tijdens de vakantiemaanden

juli en augustus is er elke zon-

dag ontmoetingsmoment van

12.00 u. tot 13.30 u.

Sint- Franciscus

Dinsdag 28 juli,

4 en 11 augustus

14.00u.Seniorencafé

Donderdag 23 en 30 juli,

6 en 13 augustus

14.00u.Seniorencafé

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u. inhetparochiecentrum

Fotografie pagina 1:

Thierry Van Craenem

PAROCHIEAGENDA
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Dat woord, waarin ons richting werd ge-

geven,

dat onze gang bepaald heeft bij het leven,

dat inonszwijgt enwaaktenweet,

dewereld trouwinlief en leed,

datonsdedooddoet tegengaan:

datwasbijGod,vanmeetafaan.

Al de woorden die de Ene heeft ge-

sproken zullen we doen! Horen we

hetvolktotMozeszeggen.

Vandaag gaat het over dit verbond

tussen God en zijn volk, God en

de volkeren, dat er leven moge zijn

voor ieder op aarde. Dit verbond

werd door Mozes met bloed beze-

geld.

Dit verbond werd zichtbaar in het

leven van Jezus die zich als brood

en wijn heeft gebroken en uitge-

deeld.

Brood en wijn zijn zo een teken ge-

worden van een manier van leven,

van solidariteit, van bevrijding, dat

teruggaat op de uittocht uit Egypte,

het joodsePasen.

Met sacramentszondag wordt even

stil gestaan bij de betekenis van

brood en wijn, dat in onze dagen

een breekbaar, kwetsbaar teken is

geworden.

Lezing uit het boek van de Uittocht

Mozes vertelt de gemeente alle

woorden van de Ene. Zij zeggen

eenstemmig: Alle woorden die de

Ene heeft gesproken, wij zullen ze

doen.

Er worden offers gebracht. De helft

van het bloed spat Mozes over het

altaar.

Mozes neemt het bloed en spat het

ookoverdegemeente;hijzegt:

Ziehier het bloed van het verbond

dat de Ene met u heeft gesmeed bij

aldezewoorden!

Lezing uit het evangelie van Mar-

cus

De leerlingen maken het paaslam

gereed.

Als ze aanliggen aan tafel verkon-

digt Jezus dat één van hen hem zal

verraden.

Hij deelt brood en wijn als teken

vanhetverbond.

Duiding

1.

Iedere week opnieuw komen chris-

tenen samen rond de tekens van

brood en wijn. Beseffen wij dat deze

tekens van brood en wijn verwijzen

naar het uittochtverhaal, het joodse

Pesach,Pasen?

Daarom lezen wij nu hetzelfde

evangelie als met witte donderdag.

Deze tekens van brood en wijn ver-

wijzen naar een uittocht uit een sa-

menleving waarin de ene mens bo-

ven de andere staat, om te gaan naar

een andere samenleving waarin de

ene mens de naaste van de andere

wordt.

Dit Pasen, deze uittocht, dit losko-

men van een Egyptisch, een hiërar-

chische maatschappijvorm waarin

de ene mens boven de andere staat,

om te gaan naar een samenleving

waarin ieder de naaste van een an-

der wordt is voor ieder van ons een

levensopdracht.

Hoe dit kan, hoe we dat moeten

doen zien wij in de levenswijze van

Jezus die ons daarin is voorgegaan.

Hij heeft zich gedeeld, gegeven zo-

als brood en wijn worden gedeeld.

Zo zijn brood en wijn tekens ge-

worden van een levensstijl, van so-

lidariteit.

2.

Als wij hier iedere week samenko-

men rond de tekens van brood en

wijn heeft het niets te maken met

magie, alsof dit brood werkelijk het

fysisch lichaam van Jezus wordt, en

de wijn werkelijk zijn bloed wordt.

Neen, het is zoals gezegd, een le-

venswijze, dat wij ons niet boven

de andere zetten maar naaste wor-

den, zorg dragen, dienstbaar wor-

denaanhet leven.

Zo vormen wij een gemeenschap

van mensen die deze wereld anders

wilt en zich daarvoor wil inzetten.

Of zoals Ranya het vorige week tij-

denshaarvormsel formuleerde:

Gelijkheid. Zwart, wit of geel, het maakt

niet uit want we zijn wie we zijn en dat

moet zo blijven. Niemand staat boven of

onder, iedereenstaatnaast elkaar.

Of ik denk aan het collectief "Stop

G7" dat een breed spectrum van

organisaties omvat, gaande van

christelijke verenigingen zoals Pax

Christi, over groenen tot links-ra-

dicalegroepenenvakbonden.

Zij verzamelen dit weekend in

Munchen ter gelegenheid van de

bijeenkomst van de G7, dit zijn

de zeven meest geïndustrialiseer-

de landen ter wereld: Duitsland,

Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,

Italië, Japan, de Verenigde Staten en

Canada.

De betogers kanten zich tegen de

politieke onwil om de globale op-

warming te bestrijden en hetzelfde

gebrek aan daadkracht versus de ar-

moede.

3.

Het teken van brood en wijn heb ik

vandaag een breekbaar, een kwets-

baartekengenoemd.

Dat was het reeds in Jezus tijd toen

hijdoorJudaswerdverraden.

Dat hebben we de voorbije week ge-

merkt , eenweekwaarin tweemassa-

le betogingen, één in Argentinië en

een in Turkije doorgingen en waar-

in door een massa vrouwen gepro-

testeerd werd tegen het geweld dat

in hun land op vrouwen wordt ge-

pleegd.

Ook in ons land is er veel huishou-

delijk enpartnergeweld. Ikmerkhet

aan het hoge aantal geweldplegers

die in onze gevangenissen verblij-

ven.

Hoe breekbaar het teken van brood

en wijn ook vandaag is merken we

aan de solidariteit die steeds meer

onderdrukstaat.

Vorige week was er weer een lob-

bygroep die zich bekloeg over de

vele gelden die van Vlaanderen naar

WalloniëenBrusselgaan.

En dan hebben we vorige week

ook de maatregel gehad die minis-

terMaggie De Block heeft genomen.

De 1600 gedetineerden, die vandaag

nog een maandelijkse ziekte-uitke-

ring ontvangen, zullen vanaf juli

2015 geen cent meer krijgen. Aan de

pers verklaarde ze: "Iemand die naar

de gevangenis gaat verliest zijn

werk, zijn salaris, zijn werkloos-

heidsuitkering. Waarom dan ook

niet zijn ziekte-uitkering?" En ter

attentie van de families en de kinde-

ren van de 1600 gedetineerden, pre-

ciseerde ze : "De weigering van uit-

kering is van toepassing op elke ge-

rechtigde, ongeacht zijn of haar ge-

zinssituatie".

En dit allemaal om amper 6miljoen

€opjaarbasis tebesparen.

Geen 1600 gevangenen, maar ook

hun familie en kinderen worden op

deze wijze naar de armoede gedre-

ven. Is de sociale kost uiteindelijk

niet veel hoger dan het uitgespaar-

debudget?

4.

Breken en delen, brood en wijn is

eenbreekbaar,kwetsbaarteken.

Ik begrijp gevangenen die zich be-

roepen op God, een niet menselijke

instantie om op een of andere wij-

ze te kunnen overleven. Alleen God

kan en mag mij oordelen, hoor ik

henvaakzeggen.

Het doet me denken aan een stuk-

je psalm in de woorden van Ooster-

huis:

Dannog,klampikmijvastaanjou,

of je wil of niet, op ongenade of genade,

ikzal: redmij, redmij roepen…

ofzoietsals:hebmij lief.

En toch blijf ikmet de vraag worste-

len: wat betekent dit als geen mens

brood en wijn wordt, naaste van

dezemens?

Voorbeden

Bidden we om een goede verstand-

houding, een hechte onderlinge

bandbinnendegezinnen.

Om warmte en geborgenheid voor

kinderen in hun eerste levensja-

ren. Om begrip en geduld voor jon-

ge mensen op weg naar volwassen-

heid.

Geloven begint in het opstaan van armen,

Hopen begint in het diepst van de wan-

hoop,

Liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Bidden we om duurzame relaties en

om vriendschappen die blijven; om

een liefde die van geven en ontvan-

gen weet; om oog voor het welzijn

van onze naaste en om bekommer-

nis om elkaar; om respect voor ie-

ders eigenheid en om levensruimte

omtotontplooiingtekomen.

Geloven begint in het opstaan van armen,

Hopen begint in het diepst van de wan-

hoop,

Liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Bidden we om leven voor wie geen

leven hebben, om recht voor wie

onrechtwerdaangedaan,

om bevrijding voor wie in angst ge-

vangen zitten, om medelijden met

hendielijden.

Slotgebed

God die ons oproept en uitdaagt, sa-

men met onze inzet en solidariteit

zetten wij brood en wijn op deze ta-

fel: een klein en kwetsbaar teken dat

breken en delen tot overvloed van

levenleidt.

Jezus heeft ons ervan overtuigd dat

onze hoop niet ijdel is, dat Gij een

God zijt die naar mensen omkijkt.

Ga dan met ons mee, God, op de

moeilijke weg naar een nieuwe we-

reld.Amen.

Jef Wauters – Uit de viering van 7 juni

2015, inhetDonBoscocentrum

HET BREEKBARE TEKEN

Op zekere dag ontving ik een mail-

tje van mijn vriend die mij uitno-

digdevooreenfeestje.

Hij was de week ervoor geweest,

schreef hij, en raadde mij aan dit

ookeensmeetemaken.

Op de afgesproken dag vertrok ik.

Maar groot was mijn verwonde-

ring: de plaats van afspraak was een

openveld.

Geen huis, geen zaal, geen stoel of

bank te zien. Bovendien was ik daar

heelalleen.

Er was helemaal niemand. Eigen-

aardig!

Had ikmij dan vergist in dag, plaats

of uur? Het was nu al voor de der-

demaal dat ik deuitnodigingwoord

voor woord herlas. Straat, plaats,

dag en uur: alles klopte. Was dit

weer één van die eigenaardige be-

vliegingen van mijn vriend? Ik be-

greepernietsvan.

Gelukkig was het een prachtige,

warme zomerdag en maakte ik van

denoodeendeugd.

Op mijn rug in het warme gras

keek ik naar de schaarse avondwolk-

jes, die zich schijnbaar haastten om

nog voor het donker thuis te zijn.

Enkel het geruis van duizenden

verse eikenbladeren vulde de eeu-

wenoude stilte die op deze plaats

woonde. Het was een stilte die ik

nog nooit ervaren had. Je kon haar

zien en voelen. Als je luisterde, kon

jehaarzelfshoren.

Hoelang ik daar lag, wist ik niet. In

ieder geval was het al donker gewor-

den en zag ik mezelf niet meer. Het

waseenonbeschrijfelijkgevoel.

Ik voelde geen grens meer tussen

mezelf en de stilte, tussen mezelf en

de nacht. Het was alsof ik zelf dat

gras, die warmte, de wind, het leven

endenachtwas.

Plotseling zag ik alles zoveel be-

wuster, ruimer en dieper. En in

een fractie van een seconde begreep

ik ook deze uitnodiging van mijn

vriend.

Op de uitnodiging stond immers:

"Als de stilte spreekt, weet dan

dat je niet alleen bent."

Een vakantiemailtje



VOETVERZORGING

Op woensdag 12 augustus 2015 om

14.00 u. is Janne Pardon aanwezig.

Tot woensdag 23 juli 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

KOFFIE EN THEE A VOLONTE

Gedurende de zomermaanden

wordt er elke woensdag, behalve op

29 juli en 5 augustus, van 14.00 u.

tot 16.00 u. gratis koffie en thee ge-

schonken in de cafetaria van Senio-

rama.

SenioramavzwActiviteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be

ZOMER VAN SINT-PIETER

Heerlijke lunchconcerten in

de Sint-Michielskerk en 30CC/-

Schouwburg. De 14de editie van het

festivalbrengt34concerten.

‘Daarbij krijg je onder meer wer-

ken van klassieke grootheden zoals

Mozart, Bach, Hayden, Dovrák of

Monteverdi, maar er is ook plaats

voor exotische invloeden uit Nep-

al, Spanje, Hongarije en Italië.’ zegt

schepen van cultuur, Denise Van-

dervoort.

In de themaweek piano, van 12 tot

en met 21 augustus, schitteren on-

der meer de Japanse pianist Kai-

to Kobayashi en zijn Luxemburgse

collega Cathy Krier met werken uit

haar jongste, door de pers bejubel-

de,plaat.

Practisch: Telkens van 12.15 tot

12.50 uur, 5 euro per concert, -12

jaar gratis, 40 euro voor concert-

pas (10 concerten), 105 euro voor

festivalpas (34 concerten), enkel

ter plaatse te koop. Inlichtingen:

30CC: www.30CC.be Tel. 016 23 84

27, 30CC@leuven.be, www.zomer-

van-sint-pieter.be (Uit Info-blad Leu-

ven)

WARME BEIAARDKLANKEN

Het aantal beiaardconcerten in de stad

Leuven neemt deze zomer gevoelig toe.

Met zowel populaire als klassieke muziek

wordt op diverse locaties een muzikale zo-

meraangeboden.

Beiaardiers uit binnen- en buiten-

land spelen elk weekend meerdere

concerten, goed voor meer dan vijf-

tig uren muzikale sfeer in de stad.

Je kan elke zaterdagnamiddag ge-

nieten van een licht en gevarieerd

programma, gespeeld op de prachti-

ge beiaardklokken van de universi-

teitsbibliotheek tijdens Ladeuze Bells

Light.

Op zondag zal beiaardmuziek

over het Ladeuzeplein weerklin-

ken. Daar staat Ladeuze Bells Classic

op het programma, waarin klassie-

kestukkenaanbodkomen.

De Faculty Club wil zijn nieuwe

Garden Lounge promoten. Dat ge-

beurt onder meer door de concerten

BegijnhofBells&FacultyClub.

www.campanaelovanienses.be

(Uit Info-bladLeuven)

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28 juli2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

*Fietsdagtochten

Vrijdag 31 juli 2015 – Heist op den

Berg - meestal vlak (85 km ) Vertrek:

om 9.30 u. stipt Parkpoort om 10.00

u.stiptWijgmaalbrug

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016443245

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag4en18augustus2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag13augustus2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

608830

*Fietsdagtochten

Vrijdag 7 augustus 2015 – Landen –

hellingen–85km

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort. Ver-

zekeringverplicht.

Voormeerinfo:016256987

Dinsdag 11 augustus 2015 - Lier –

vlak

Vertrek:

85 km om 9.45 u. stipt Werchter:

parkingaankerk

100 km om 9.15u. stipt Wijgmaal-

brug(8km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016406658

BABBEL OP ZONDAG

Zondag9augustus

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Om hieraan een antwoord te geven

organiseren we één keer per maand

een ontmoetingsmoment voor hen

op zondag. Deze gaat door in ’t Pa-

viljoen in Kessel-lo (Diestsesteen-

weg 300). Vanaf 14.30 u. is een vrij-

williger van Seniorama aanwezig.

Ook uw kleinkinderen zijn wel-

kom!

4 FEDERATIE FRANDO

Bart Pauwels wordt op zondag 6 september tot priester gewijd in

de abdijkerk van Averbode om 15 u. Iedereen van harte welkom

om hem een hart onder de riem te steken.

Het wordt stilaan een vaste traditie

in Kessel-Lo. In de Oude Abdijkerk

van Vlierbeek, op de vooravond van

het Mariafeest brengt een Gemengd

gelegenheidskoor de Gregoriaanse

Completen. Het koor is samenge-

steld uit zangers van het Gregori-

aans Koor Leuven, het Vlierbeeks

koor Adagio en de Damesschola van

Drongen en wordt voorbereid door

Frans Mariman. Zoals vorig jaar

gaat augustijner monnik Ger-Jan

Bruins voor in het relatief korte

koorgebed (ca. 25 min.). De inhoud

van de Completen werd bijna 1500

jaar geleden in de Regel van Be-

nedictus (+547) vastgelegd. Op het

einde van de 8ste eeuw verkreeg Bo-

nifatius van Karel Martel dat alle

kloostergemeenschappen die Regel

moesten volgen. De situatie in de

kloosters was toen echt niet zo fraai.

Zo lezen we o.m. bij Bonifatius: “

het hof van Karel Martel (…) be-

stond uit vreemde lieden. De maal-

tijden waren festijnen en werden

braspartijen. Men trof er prelaten

aan die liever een wapenrok dan een

habijt droegen, priesters die kerke-

lijke goederen versjacherden, on-

wetende en corrupte geestelijken”,

enz. Die situatie veranderde uiter-

aard niet van de ene dag op de an-

dere. Maar sedertdien werd in alle

abdijen waar de regel van Benedic-

tus was ingevoerd, elke dag afgeslo-

ten met de Completen. Het zou niet

anders worden bij de benedictijner

monniken van de Vlierbeekabdij.

Het initiatief om de Gregoriaanse

Completen te brengen ontstond 7

jaar geleden in het Vlierbeekse Res-

tauratiefonds. Zoals men weet heeft

dit Fonds samen met velen aan-

dacht voor het bewaren en restaure-

ren van de gebouwen, getuigen van

vele eeuwen cultureel en religieus

erfgoed. Onze blijvende dank gaat

naar al die vrijwilligers waarop de

Kerkfabriekkanrekenen.

Wanneer naast de architecturale,

materiële restauratie, ook gezocht

wordt naar het in herinnering

brengen van de functionele au-

thenticiteit van de betrokken ge-

bouwen, krijgt een restauratieop-

dracht wel een eerder zeldzame di-

mensie.Wat kan er danwel eeuwen-

lang meer specifiek zijn geweest in

de zo talrijke abdijen die de Re-

gel van Benedictus hebben gevolgd

dan de rustige, monodische of niet

versierde koorzang van de monni-

ken! Samen met het werken was het

voor hen een prioritaire opdracht.

In de loop der eeuwen is het “re-

pertoire” in de kloosters nauwe-

lijks gewijzigd. Het in herinnering

brengen van de koorzang kan on-

tegensprekelijk gelden als een we-

zenlijk, hoewel zeldzaam aanwezig

geworden bestanddeel van een “res-

tauratie”.

Dit initiatief wil zeker niet in de

eerste plaats een concert zijn., maar

eerder een gelegenheid bieden waar

eenieder, ongeacht zijn gezind-

heid, via de universele waarde van

de muziek anderen kan ontmoeten

in rustbrengende, serene verbon-

denheid. Die ontstaat meteen wan-

neer muziek en meer bepaald koor-

zang op een eenvoudige, bijna van-

zelfsprekende wijze voortglijdt in

gestolde stilte. In zijn Regel hecht

Benedictus aan de “grote stilte” on-

middellijk na de Completen, op een

ongemeen strenge wijze aandacht:

“wie de stilte breekt moet streng

wordengestraft”.

Met de Completen even de koor-

zang en de stilte beleven laat toe het

verleden van onze abdijen tot reali-

teit tezienenhorenworden.

De toegang is vrij. Na de Completen

wordt aan de aanwezigen een even-

eens eenvoudige receptie aangebo-

den in de grote zaal van het nieuw

en nog te restaureren Abtskwartier.

Allenzijnerwelkom.

Gregoriaanse Completen in de Abdijkerk O.L.Vrouw Vlierbeek op

vrijdag 14 augustus 2015 om 21 u. Deuren: vanaf 20.30 u.

Tiendaagsewerkvakantie2015

7 augustus, 19 uur, tot 16 augustus 2015,

16uur

Op onze tiendaagse knappen we al-

lerhande werkjes op: heel veel on-

derhoudswerkjes: 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, een

nieuwe slaapkamer uit onze tover-

hoedhalen,eenbbqmetsen…

Enwedoendit samenenmakenook

tijdvoorontspanning.

Jij komt toch ook? Ook al is het niet

deheletijd.

JohanDeforche

Website:

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS

BERISMENIL
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