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Uitnodiging

Op woensdag 9 september 2015 zijn

we toe aan onze jaarlijkse bedevaart

naar Scherpenheuvel.

We vertrekken aan de kerk van St.-

Franciscus om 12.30 uur.

Alle zieken van de parochie zijn

welkom, alsook belangstellenden

van de parochie.

Voor meer inlichtingen kan men

bellen naar Annie Seré tel. 016/25 07

37 of inschrijven voor 3 september

bij Annie Seré. Van harte welkom !

Op maandag 14 september gaan we

een andere uitstap maken.

We gaan allen smoutebollen eten

ter gelegenheid van Leuven Ker-

mis.

We vertrekken aan de bushal-

te “Park Michotte” (tegenover de

kerk) om 14 uur of zijn op de af-

spraak aan café Universum (ingang

stadspark) om 14.30 uur.

Graag tot dan.

Het bestuur van Crea.Ziekenzorg

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 augustus

22Ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Misintentie voor Arnold Bovens

Voorganger: Modest Goossens

Assistent: Cécile Van Hoecke

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 september

23ste zondag door het jaar –

startviering werkjaar.

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: kinderen en volwassenen uit

de gemeenschap.

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

15.00 u. Priesterwijding Bart

Pauwels in Abdij Averbode.

Iedereen welkom!

SINT-ANTONIUS

Zondag 30 augustus

22ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Voorganger: Mathieu Voets

Assistent: Myriam Neves

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 06 september

23ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 30 augustus

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 6 september

Drieëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

Herinner mij.

Verberg mijn naam niet

tussen plooien van verdriet.

Zolang ik voort besta

in tekens en verhalen

zolang nog hoor ik bij dit leven.

Thuis is godvruchtig overleden

te Leuven op 11 augustus 2015

Lene Vandensande, echtgenote

van Gust Dries, geboren te He-

rent op 18 mei 1937. De uitvaartli-

turgie vond plaats in de parochie-

kerk Sint-Franciscus te Heverlee op

maandag 17 augustus 2015 om 10

uur. Nadien volgde de begrafenis in

familiekring op de begraafplaats te

Herent (Wilselsesteenweg).

Op zondag 4 oktober 2015 om 10

uur is er een herdenkingsviering

vanwege de parochie in de Sint-

Franciscuskerk.

"Jij bent gaan hemelen ...

Maar waar ben je?

't Is zo onbeschrijfelijk

moeilijk te vatten."

Lene, jij was voor mij een ideale

vrouw. Jij was bezorgd tot het laat-

ste moment.

Jij had op een goed bedoelde manier

meestal de touwtjes in handen.

Toch was jij grappig en lief, zoals

misschien niet iedereen je kende.

Wij, je kinderen, waren je alles.

Ook voor ons vocht jij tot het einde.

Met alles konden we bij jou terecht,

maar 'eerlijk en rechtvaardig' was

jouw leuze!

Bedankt voor de mooie, warme op-

voeding en de kansen die jij ons

gaf. Onze dagelijkse gesprekken en

sms'jes missen we nu al. Wij gaan

nu zorgen voor je grootste schat.

Mama, jij had een klare hedendaag-

se kijk op het leven: nadenken, ar-

gumenteren en er voor gaan. Een

iPad, gsm of computer, jij wilde

mee met de tijd.

Kleding was jouw 'dada'.

Een foute combinatie van kleren of

kleuren, we wisten het onmiddel-

lijk.

Moe, moechiteke, mouch, mama,

madame, bedankt om samen met

ons op pad te gaan over bergen en

dalen, maar we raakten altijd samen

aan het eindpunt.

Het belangrijkste is dat jij nu rust

hebt (de stomazakjes en Fortimelle-

kes vliegen).

Wij zoeken, herinneren en probe-

ren het te plaatsen.

Gust, Heidi, Lieven en Thierry

Overlijden

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

In september komen we samen me-

diteren: op maandag 14 september

2015 en maandag 28 september.

Zoals steeds om 20 uur in de Stille

Zone ‘Ademtocht’ van het Don Bo-

scocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Wil je de meditatie ook eens bij-

wonen, verwittig dan even Jos Ver-

meulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

SENIORENINSPECTEUR - GRA-

TIS GESPREK

Dinsdag 1 september 2015 van 10.00

u. tot 12.00 u

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdt spreekuur bij Seniorama. Je

kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Welkom

Midden in de zomer, roepen de

uitgekozen bijbelteksten voor deze

zondag een idyllisch beeld op. De

Goede herder. Ge weet wel: die zijn

99 schapen in de steek liet om dat

ene schaap te gaan zoeken. De trou-

we herder. De psalmen geven er een

eigen invulling aan en ook Marcus

geeft een eigen accent.

Eerste lezing uit Jeremia 23, 1-6

Tweede lezing: evangelie volgens

Marcus. Mc 6, 30-34

En grote menigte was Jezus ge-

volgd. Jezus had zeer met hen te

doen, omdat ze als schapen zonder

herder waren. Hij begon hen uit-

voerig te onderrichten.

Woordje

Na Ezechiël en Amos belicht van-

daag Jeremia de Jezus figuur: ’Wee

de herders door wie de schapen van

mijn kudden omkomen of verloren

lopen‘, zegt hij. Met die herders be-

doelt Jeremia de koningen van Jeru-

zalem, de leiders van het volk.

Jeremia is de profeet van de bal-

lingschap. Men situeert hem in die

zeer moeilijke periode voor Isra-

ël: de laatste jaren van het koning-

schap en de zogenaamde Babyloni-

sche gevangenschap (in 586 voor

Christus).

Jeremia had de catastrofe zien aan-

komen en de koning en leiding-

gevende kringen gewaarschuwd.

Maar niemand luisterde. Ze had-

den toch de tempel van de Heer

in hun midden, wie kon er hen

iets doen. Bovendien konden zij

toch ook nog altijd beroep doen op

Egypte tegen Babylon, als die laat-

ste iets zou doen. De eerste slachtof-

fers van deze politiek zijn de gewo-

ne mensen, klaagt Jeremia aan: ‘Wee

de slechte herders…waar de gewone

mensen het slachtoffers van zijn’.

Als ik dit las dacht ik aan de Fi-

lipijnen. Enkele maanden geleden

hebben Christine en ik het hier ge-

had over het onderwijs en over de

kleine berggemeenschappen in Ta-

langoid op het grote zuiders eiland

Mindanao. Daarvan wordt gezegd

dat het er gevaarlijk is want dat het

vol moslims zit. Bijgevolg, moet

het gebied bewaakt worden door het

leger. Het wordt ‘oorlogsgebied ‘

genoemd.

Lees verder op pagina 4
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Stekskesweekend

Van vrijdag 11 september 2015 – 18 uur

tot zondag 13 september 2015 – 16 uur

Koken, houtsnijden, wandelen,

natuurstudie, verhalen bij het

vuur,… Het kan allemaal.

Tijdens dit weekend maken we tijd

om het terras en de kruidenspiraal

verder in te vullen met stekjes van

allerhande eetbare en minder eet-

bare planten en kruiden: tijm, sa-

lie, oregano, munt, citroenmelis-

se, venkelkruid, bonenkruid, mos-

terd, longkruid, bernagie, mieriks-

wortel, bessen, framboos,… en nog

meer geven we een plekje.

Heb je in je tuin planten staan die

je kan stekken, meer dan welkom

(geen exoten).

Daarnaast zal er een dagwandeling

zijn en ruimte voor andere dingen.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

en drinkbeker, zaklampen.

Voeding/drank en het materiaal dat

je nodig hebt voor een activiteit die

je wil delen.

Indien je voor je activiteit verwacht

dat deelnemers iets meebrengen,

geef dan tijdig een seintje.

Aantal deelnemers: 25

Kostprijs: 10 euro per nacht + de-

len van voeding/invulling week-

end (samen verantwoordelijk)

Verantwoordelijke: Nele STEENO :

0495 36 48 96

Extra info via facebookgroep

https://www.facebook.com/groups/

1419595671595980/

Inschrijven via:

bonkelaarcontact@gmail.com

Bankrekening: BE89 3770 2696

1185

Vermelding: Knopkesweekend +

naam

MOLENHUIS

BERISMENIL

Zaadvanhoop

Pater Willy Polders bezorgde het

Caracashulpfonds weer nieuws uit

het verre Caracas. Hij vertelt over

Francisco Rodriguez die met zijn

initiatief ‘Zaad van hoop’ de jonge-

ren in de barrio waarden wil aanrei-

ken voor het leven.

‘Onze trouwe medewerker Francis-

co Rodriguez is een tijdje geleden

een nieuw initiatief gestart voor de

scholen in Campo Rico. De onder-

wijzers begeren het initiatief als een

vers brood. De activiteit speelt zich

af binnen het lesrooster, maar is op-

gevat als een soort club van vrien-

den waarbij dynamische spelletjes,

liedjes en ook gebed te pas komen.

Francisco zet er zich samen met

enkele jongeren voor in. Ze noe-

men het ‘Zaad van hoop’ omdat het

waarden wil bijbrengen voor een

betere en menswaardiger toekomst.

De hoofdbrok is telkens een ver-

haaltje dat nadien wordt uitgespit

om er zoveel mogelijk uit te halen.

Eén van die verhalen gaat over kik-

vorsen. Twee van hen vallen in een

diepe put. Een uitzichtloos geval

voor alle kikvorsen die komen kij-

ken. Van boven aan de rand vertel-

len ze hen beiden dat ze niet moe-

ten springen om eruit te geraken.

Hun geval is toch hopeloos. Ze zul-

len sterven.

Eén van de twee kikvorsen luistert

ernaar, gelooft wat ze zeggen en

doet niets om eruit te geraken. Een

tijdje nadien is hij dood. De andere

kikvors begint te springen en slaagt

erin om eruit te komen. Deze laat-

ste was een dove kikker en had niets

verstaan van hetgeen ze hem zeiden

en heeft daarmee zijn leven gered.

Het is duidelijk dat het hier gaat om

kinderen te helpen zich niet te laten

ontmoedigen door hetgeen de ande-

ren zeggen en om op te passen voor

alles wat ze te horen krijgen.

Het geheel duurt ongeveer een uur-

tje, in een heel ontspannen en

spontane sfeer. De kinderen bele-

ven er plezier aan.’

Caracashulpfonds Driemaandelijks

tijdschrift. V.U. Eddy Deroost,

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo

NIEUWS UIT CARACAS
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De hemel, zo schrijft Manu Verhulst, zijn stukjes puzzel van vriendschap om kleine dingen… is de vreugde die je voelt als anderen het goed hebben... is dat warm gevoel als je jouw ogen

sluiten en weet: God is niet ver. Goede, lieve mensen laat ons samen verder doen in dezelfde geest… Gods liefde voelbaar maken.

Aan tafel! Schep de borden maar vol!

Laat het smaken! Bakken… letterlijk en figuurlijk

Veel werk dus voor de tappers De scoutsploeg… elk jaar klaar om te helpen De jonge ploeg…

...onze toekomst Dat is genieten!

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Zondag30augustus

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag1september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag3september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Vrijdag4september

19.30 u. Koorrepetitie

in de Kerk

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Woensdag26augustus

10.00 u. OKRA Kerngroep

Donderdag27augustus

14.00 u. Seniorencafé

Dinsdag1september

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag2september

20.00 u. Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA



4 FEDERATIE FRANDO

1. Let Us Change bestaat nu al 6

jaar.

Wat uit niets is ontstaan, is uitge-

groeid tot een organisatie in Ethio-

pië met drie opvangtehuizen voor

in totaal 65 kinderen. De oudste

kinderen zijn 16 jaar, en de aller-

kleinsten hebben we bij ons geno-

men toen ze enkele dagen of weken

oud waren. Ze krijgen alles wat ze

nodig hebben: eenmooie plek om te

wonen met een warm bed, ze krij-

gen gezond eten en gaan naar een

goedeschool.

Ook helpen we 40 gezinnen op af-

stand. Dit zijn ongeveer 150 men-

sen die allemaal hebben gebedeld,

maar hun leven aan het veranderen

zijn. Met hulp van Let Us Change

voor hun huishuur, onderwijs-

kost voor de kinderen en medische

onkosten, beginnen deze mensen

die altijd hebben gebedeld echt aan

hun leven. Ze starten kleine zaak-

jes op en beginnen hun leven op te

bouwen, voor zichzelf en hun ge-

zin.

In een andere stad, nog meer naar

het zuiden van het land, wonen

15 kindjes in de gevangenis, on-

schuldig. Ze zijn daar aangekomen

of zelfs geboren nadat hun moeder

veroordeeld werd. Er was niemand

om voor hen te zorgen, en daar-

om wonen ze daar. Let Us Change

heeft ervoor gezorgd dat zij nu elke

dag naar school kunnen gaan bui-

ten de gevangenismuren. Ze wor-

den er gewassen en krijgen er eten.

's Avonds gaan ze dan terug naar

hunmoeder.

2. de meter en peterschappen

Het is de bedoeling dat alle 65 kind-

jes van Let Us Change een meter of

een peter vinden die hen steunt. Is

dat doel behaald, dan kan er weer

een kindje van de straat gehaald

worden.

De kinderen op deze foto staan

symbool voor onze meter en peter-

schappen.

Wat we willen bereiken is dat alle

maandelijkse kosten gedekt worden

voor elk kind. En onze grootste uit-

gaven zijn: onderdak, kwaliteitson-

derwijs en gezonde voeding. Daar-

om stellen we 4 verschillende me-

ter/peterschappenvoor.

- De kost voor het onderdak van één

kindje: 10europermaand

- de kost voor kwaliteitsonderwijs

voor één kindje: 15 euro per maand

- de kost voor het eten van één kind-

je:25europermaand

- de kost om één kindje in zijn ge-

heel te helpen: 50 euro per maand

Als mensen dit engagement wil-

len aangaan, moeten ze even naar

onze website surfen op www.let-

uschange.net/meterpeter. Hier staat

dan alle informatie, maar het komt

hieropneer:

De mensen, de gezinnen, organi-

saties die een Let-Us-Change-kind-

je willen steunen, krijgen een map-

je thuis toe gestuurd met een fo-

tootje en wat informatie over hun

petekindje. Af en toe krijgen ze dan

post uit Ethiopië en dit kan van al-

les zijn: de schoolresultaten, een

foto of een tekening, een briefje

of een kerst/nieuwjaarskaartje. En

in Ethiopië vieren ze Kerstmis in

januari en nieuwjaar in septem-

Deze kinderen staan symbool voor onze meter en peterschappen

ber: dus dit kan nog een verrassing

zijn!

Alle giften vanaf 40 euro op jaarba-

siszijnfiscaalaftrekbaar.

Enorm bedankt en indien nog vra-

gen, aarzel dan niet en contacteer

JohanVandenbossche.

meterpeter@letuschange.net

www.letuschange.net

Vervolg van pag.1 - De Goede Herder.

Die schooltjes in het Santaronge-

bergte leken ons een hefboom van

ontwikkeling en een bron van sa-

menwerking tussen de verschillen-

de stammen. De doelstelling vol-

gens de stamhoofden:‘ Onze kinde-

ren uit de armoede halen en de ge-

meenschap opbouwen’. De kinde-

ren worden opgevoed met de voor-

vaderlijke waarden en levenswij-

zen.

Vandaag echter worden de school-

tjes bezet door het leger. Ze wor-

den verboden gebied. Want het zijn

‘ rebellenscholen’, waar de weer-

stand wordt gevoed en georgani-

seerd, tegen de systematische hout-

kap van een transnationale onder-

neming en de geplande mijnbouw

in hun bergen. Als je in de buurt

komt van het schooltje word je be-

dreigd en in het ergste geval neerge-

schoten. Eén leerling liet er sinds-

dien reeds het leven. Uiteraard wer-

den hun medicinale tuintjes ver-

nield en het pluimvee en de var-

kentjes gedood. De corruptie bij de

toppolitici , de ons-kent-ons-men-

taliteit als het op economisch ge-

win aankomt met multinationals

ten koste van de oorspronkelijke be-

woners isdiepingebakken.

Bij een goede herder, goed leider-

schap - in de Bijbelse taal wil ‘goe-

d’ zeggen : gerechtigheid - denk

ik aan Oscar Romero. 35 jaar ge-

leden, maart 1980, werd hij ver-

moord. Romero wordt beschreven

als een trouwhartige ondergeschik-

te in de kerkelijke hiërarchie van

zijn land, een onopvallende con-

servatieve en nogal angstige pre-

laat, zoals de meeste in Latijns Ame-

rika, voegt Oosterhuis eraan toe. En

dus hadden de veertien families die

het in El Salvador voor het zeggen

hebben niets van hem te vrezen en

er niets op tegen dat hij aartsbis-

schopwerd.

Maar eenmaal benoemd werd hij

een ander mens. ‘Werd hij wie hij

moest zijn en kon zijn, weten we

nu’, zegt Oosterhuis: ‘de pleitbe-

zorger en de partijganger van de ar-

men’. Romero noemde dat zelf zijn

bekering. Hij wist dat dit zijn le-

ven kon kosten. Maar hij trotseerde

de dood en leefde levensgevaarlijk

door slavernij en moord aan te wij-

zen en die hardop bij name te noe-

men.

Hijwerddusgedood.

Hij was niet de eerste en zal ook

niet de laatste zijn. In Guatema-

la, Colombia en de Filipijnen wor-

den jaarlijks het meeste mensen

ter wereld omgebracht. Mensen die

zich inzetten voor het organiseren

van boeren, berggemeenschappen,

vrouwen, armen, arbeiders… ook

protestantse en katholieke priesters

engeestelijken.

Het brengt ons bij het centrale the-

ma van de Bijbel: iemand, JHWH,

de onnoembare, God, de Ene, of ge-

woon Heer… wil bevrijding, tegen

degevestigde ‘orde’ in.

Oosterhuis verwoordt die kern zo:

’Er is een ‘Ik ‘, die het opneemt te-

gen het bestaande, tegen de ‘gege-

ven’ feiten en tegen machthebbers

die de feiten maken. Iemand die het

opneemt tegen de ‘goden’, de ‘afgo-

den’. In de bijbel zijn dat: de heer-

sende feiten-in-persoon, de onver-

biddelijke wetten van de ‘werkelijk-

heid’, de brute of verfijnde onder-

drukkingsmechanismen zoals we

die t.a.v. Griekenland bijvoorbeeld

hebbenzienhanteren.

Gelukkig staan er de laatste jaren

ookdaar goede herders op ook onder

de zgn. ‘ gewone mensen’. Tersago,

die al 15 jaar in Griekenland woont,

beschrijft er zo enkele in zijn boek:‘

Groeten uit Griekenland’. In de ha-

venstad Volos bv. gebruiken een

deel van demensen een lokalemunt

die er voor zorgt dat mensen toch

nog in staat zijn om voornamelijk

diensten en in mindere mate ook

productenuittewisselen.

Ionanna Kostopoulou was erg

overstuur omdat de crisis de men-

sen zo zwaar trof. Ze verstelde so-

wieso al kleding in ruil voor een an-

dere dienst bv een knipbeurt bij de

kapper en werkte met haar vriend

Spyros dit ruil- en betaalsysteem

verder uit. Je kan bij het netwerk in-

stappen aan 1 € voor 1lokale munt

en als je uitstapt krijg je het terug-

betaald. Het vervangt dus niet de

euro maar het leek een eenvoudi-

ge manier om financiële lasten een

stuklichtertemaken.

Konstantinos Polychronopoulos

kookt al jaren op straat voor ieder-

een die behoefte heeft aan eenmaal-

tijd: ‘ Sociale keuken- De Andere

Mens – Gratis eten voor iedereen”.

Hij was ontslagen op zijn werk en

vond geen ander werk meer. Hij

begon in 2011 voor het eerst voed-

sel uit te delen in het centrum van

Athene. Hij zag hoe kinderen van

13/14 jaar op een straatmarkt met el-

kaar vochten om half rot eten uit de

vuilnisbak en dat er heel wat men-

sen met volle boodschappentassen

langsliepen die het tafereeltje za-

gen maar deden alsof ze niets ge-

zien hadden. Hij wil een keuken

zijn voor iedereen zonder klassen-

verschil, kleur, godsdienst, zon-

der wat dan ook. Gewoon een ge-

baar van solidariteit. Zijn handel-

tje kost hem 426€ per maand , voor

ondertussen al 3000 maaltijden per

maand en wordt gefinancierd door

een vrije bijdrage van de mensen in

eenpot.‘

Het internet wordt als katalysa-

tor gebruikt voor tal van vrijwilli-

gersinitiatieven. De website Tutor-

pool bijvoorbeeld brengt vrijwilli-

ge leerkrachten in contact met ou-

ders van leerlingen die niet te be-

talen en noodzakelijke bijscholing

nodig hebben. De leerkrachten wil-

len solidariteit inbrengen in het

onderwijs.

‘Hij zal de redder zijn van de ar-

men, een vriend voor hem die nie-

mandheeft’.

De bijbel schrijft voor ons: ‘Doe

ookjijzo’.

‘Er is een andere weg mogelijk, dan

die van de afgoden’ zeggen de pro-

feten. Juist het doemdenken, het cy-

nisme , het ongeloof in een alterna-

tief iseenafgod.Toenennu.

Marcus zegt:’ Doe zoals Jezus’. Hij

is de ware profeet die tot in het

diepst van zijn wezen aangegrepen

wordt door de nood van de zwak-

sten. ‘ Hij had zeer met hen te doen,

omdat ze als schapen zonder herder

waren’. Naar hem keek Jeremia uit,

naarzoiemand.

Naar ons. Marcus geeft ons de op-

drachtmee: ‘Wees een goede herder,

die trouw is en gerechtigheid doet,

waar jevandaagookstaat enmetwat

je vandaag ook bezig bent’. Geef niet

toe aan de (af)goden en doe zoals Je-

zus.

Voorbeden:

1. Dat wij mekaar aansteken en het voor-

beeld geven

om op te komen voor mensen die

misdeeld zijn, die zwakker zijn,

die arm zijn. Mensen die uitgebuit

worden, vreemdelingen, die er al-

leenvoorstaan…

Mens voor de mensen zijn,

Herder als God.

Trooster voor groot en klein,

Zo goed als God.

2. Dat wij ons nooit neerleggen bij de af-

goden van deze wereld

aan wie alles geofferd wordt, ook

de mens: geld, vermogen, macht en

winst, er is geen alternatief, er is

nietsaantedoen.

Maar meespreken en meedoen, op-

komen hier en elders, voor de ba-

sisrechten van iedere man, iedere

vrouw en ieder kind. Dat respect en

waardigheid ieder zijn deel moge

zijn.

Uitgeleide

En zegenen we dan mekaar, dat

we hier weggaan als goede herders

voor elkaar, voor de gemeenschap,

voor de volkeren van Europa en

van heel de aarde. Herders die het

goede doen, recht en gerechtigheid.

Guido Vos – Uit de viering van 19 juli

2015 in het Don Boscocentrum

BOEKENONDERVUUR

Expo in de Universiteitsbibliotheek

Tot zondag 13 september

In augustus 1914 staken Duitse troe-

pen de Universiteitsbibliotheek in

brand. De herdenking is aanleiding

voor een expo over vernietigd en

bedreigd erfgoed. Stukken uit en

over de Leuvense collectie, inclu-

sief verkoolde boeken én unieke

handschriften uit Mali, vertellen

over moedwillige vernieling, inter-

nationale verontwaardiging en so-

lidariteit. Toepasselijke kunstwer-

ken van Sofie Muller maken die-

zelfdethema’szichtbaar.

(Uit in Leuven – Zomereditie)

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMALEUVEN

Dinsdag 8 september 2015 – 13.30 u.

Abdij van Park: Gebouwen complex

Bijdrage : 7,00 euro (inkom Abdij

inbegrepen)

Inschrijven tot 1 september via Ont-

haalSeniorama016222014

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be
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