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Bestemensen,

Heeft Iemand mij ooit tot iets ver-

plicht?

Dat is de vraag die ik als motto heb

gesteldvoordezedag.

U kan het niet zien, maar ik heb “Ie-

mand” met een hoofdletter geschre-

ven.

Het vers komt uit het roepingsver-

haal van de profeet Elia. Uiteenlo-

pende Bijbelvertalingen laten zien

dat het wellicht niet het gemakke-

lijkste vers is om een begrijpbare

vertalingtegeven.

Voor mij is er een onverbrekelij-

ke band tussen het priesterschap en

het religieuze leven. Ik denk niet

dat ik tot het priesterschap zou zijn

gekomen als het niet als religieus

was geweest. Zo kan ik mijn eeuwi-

ge professie in 2013 en de priester-

wijding van vandaag niet los van el-

kaarzien.

Het was een hele weg om af te leg-

gen, een weg die ergens begon in

2007, of toch misschien in 2004 of

2002?

Ik wil iedereen bedanken die mij

aangemoedigd heeft deze weg te

gaan, reeds voor ik er zelf aan dacht

of het voor mezelf voor mogelijk

hield.

Ik wil al diegenen danken die mij

verder hebben aangemoedigd nadat

ik besloten had deze weg voor me-

zelf te overwegen, en nadat ik beslo-

tenhaddezewegtewillengaan.

En ik wil ook graag hén danken, die

mij niet àl te veel hebben aangemoe-

digd, en voldoende op de rem heb-

ben gestaan, ook zij waren nodig

omtot het juiste besluit te komen. Je

kan geen weloverwogen keuze ma-

ken als je alleen maar positieve ge-

luidentehorenkrijgt.

Voor mij blijft de vraag of Hij, ook

met hoofdletter, me hiertoe heeft

verplicht. Er was ruimte en tijd

voor twijfel en om na te denken.

Of er ruimte was om uiteindelijk

“nee” te zeggen, is voor mij niet

duidelijk. Het lijkt of ik het wel

móest proberen. Als ik het niet zou

gedaan hebben, zou de twijfel im-

mersaltijdgeblevenzijn.

De kerkelijke erkenning van van-

daag laat zien dat het tot nu toe

blijkbaar de juiste weg was. Maar

het is vandaag geen eindpunt, het

is meteen ook een nieuw begin. De

wegblijft steedstegaan.

Ik wil vandaag in het bijzonder

mijn dank betuigen aan aartsbis-

schop Frans Daneels, aan abt Jos

Wouters, mijn magister Jan Van-

keirsbilck en zijn socius Werner

Fierens, de hele abdijgemeenschap

van Averbode, mijn ouders en fami-

lie, en alle vrienden en sympathi-

santen.

Bart Pauwels tijdens de viering van zijn

priesterwijding op 6 september 2015 in de

abdijvanAverbode

fotografie:ThierryVanCraenem
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Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 24 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zaterdag 26 september

12.00 u. Etentje voor de medewer-

kers van Ziekenzorg cm Samen

Sterk

Zondag 27 september

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 29 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 30 september

14.00 u. Quiznamiddag Ziekenzorg

cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 1 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

in de Kristoffelzaal

KALENDERBLAADJE

Mijn naaste is niet degene waar ik

het meest van houd, maar hij of zij

die mij het meest nodig heeft.

Koningin Juliana

AGENDA

Al de OPEN activiteiten die we uitwer-

ken in die week zijn bedoeld voor de le-

den van OKRA Sint-Franciscus Heverlee

en hun familieleden, vrienden en kennis-

sen die onze werkingwillen ontdekken om

nadien zelf lid van ons OKRA trefpunt te

worden.

donderdag 24 september: om

14 uur organiseren we in het Pa-

rochiecentrum Tornooi MATCUR-

LING met uitleg over spel en regle-

ment, opwarming en spelen met oc-

casionele duo's.

vrijdag 25 september: uitstap

naar Gent met de trein van 9.03 u.

Geleide wandeling in het stadscen-

trum - lunch - boottocht van 90

min. - vrije tijd.

Dat alles voor de prijs van 39 euro

(zonder treinticket)

zondag 27 september om 12 uur

in het parochiecentrum

FeestelijkeLUNCH

*aperitief

*voorgerecht: gerookte ham met me-

loenen slaatje

*soep:venkel roomsoep

*hoofdgerecht: zalm filet met witloof-

sausje en aardappeltjes

*dessert: mascarpone met rode vruch-

ten

Dranken aan democratische prijzen

te verkrijgen met drankbonnetjes.

Leden betalen voor zichzelf en die-

genen die ze meebrengen 19 euro

per persoon door overschrijving

uiterlijk op zondag 20 september.

WEEK VAN OKRA

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Woensdag 23 september

10.00 u. OKRA Kerngroep

20.00 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 24 september

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Dinsdag 29 september

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Ouderavond Vormsel

Woensdag 30 september

8.15 uur -10 uur De ARK

20.00 u. koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 september

26ste zondag door het jaar

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Herdenkingsviering voor Eugène en

Luc Haine

Jaargetijde voor André Demin

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 4 oktober

27ste zondag door het jaar

Parochiefeest

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Herdenkingsviering Lene

Vandensande vanwege de parochie

Voorganger: Parochieadministrator

Jef Wauters en Pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana

Duma

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 september

26ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 04 oktober

27ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Viering ter gelegenheid van de

Nationale Ziekendag

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 27 september

Zesentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 4 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

We zullen je missen elke dag in kleine,

eenvoudige dingen, maar in ons hart zal

jemetons samenblijven.K.Gibran

Op zaterdag 12 september 2015

vond de uitvaartliturgie plaats in

de Sint-Franciscuskerk in Heverlee

van de heer Henri Carême, echt-

genoot van Josée Cordemans, ge-

boren in Kessel-Lo op 15 septem-

ber 1925 en overleden in het Heilig

Hartziekenhuis Leuven op 8 sep-

tember 2015.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2015

Rikske

Na het beëindigen van je studies

in het Atheneum en je legerdienst,

ben je in het jaar 1948 in het mi-

nisterie terecht gekomen, waar je

met de jaren hoger en hoger de lad-

der opgeklommen bent. Je werd als

eerste adviseur door je collega’s ge-

waardeerd.

Je genoot van een goede pint en uit-

stappen met vrienden. In het jaar

1990 ging je met pensioen. Ook na je

pensionering ging je nog graag met

collega’s op stap.

Ik leerde je kennen toen ik 15 jaar

was. Volgend jaar zouden wij 65

jaar getrouwd zijn. Ik zal je missen.

Rust zacht, Rikske

Je vrouwtje

Papa

Dinsdag 15 september zou je 90

worden. Je zei altijd: “Ik word geen

90 jaar” en je hebt gelijk gekregen.

De laatste jaren ging het niet meer

zo goed met je, maar je wou niet

uit je huis en je bleef boven slapen.

Er mochten geen aanpassingen ge-

beuren, geen extra trapleuningen,

geen traplift. Dat was allemaal niet

nodig. Je kon zo koppig zijn op dit

vlak.

De zware houten rolluiken trok je

ondanks een slecht genezen schou-

derbreuk nog tot voor enkele weken

op, ook al kostte het je veel moeite.

Elke morgen was je nog vroeg uit de

veren.

Je las op zaterdag en maandag nog

je krant, ook al was je zicht al wat

slechter.

Deze zomer zocht je nog af en toe

een plekje op in de tuin, maar het

kostte je elke keer wat meer moeite

om tot daar te geraken.

Papa, je wou niet naar een home

of serviceflat of ziekenhuis. Je wou

alleen horizontaal uit je huis ge-

dragen worden. Je wens is niet he-

lemaal uitgekomen, want je hebt

enkele dagen voor je dood in het

ziekenhuis moeten doorbrengen,

maar een verblijf in een home of

serviceflat is je bespaard gebleven.

Je vocht nog dapper voor je leven,

maar de verwondingen van de val

die je maakte, waren te zwaar. Je

hebt de strijd verloren.

We zullen je missen.

Slaap zacht, lieve papa.

Je dochter Nicole

WE ZULLEN JE MISSEN

ZINGEVING – RELIGIE – SPIRI-

TUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt hierover

zesnamiddaglezingenaan.

Na elke lezing is er kans tot vragen/dis-

cussiemetdespreker.

5 oktober 2015 – MTC3, 00.15 –

Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

De situatie van Christelijke min-

derheden in het Midden-Oosten

Prof.Em.HermanTeule

22 oktober 2015 – MTC3, 00.15

Hoe geef je de Bijbelse traditie door?

Prof.BenedicteLemmelijn

*Tijdstip: Van 14.00 uur tot 15.45

uur. *Prijs: 35 euro voor de reeks

van 6 lezingen - 7,50 euro per le-

zing. *Inschrijven : Enkel via ww-

w.namiddaglezingen.be. *Contact:

tel.+32 16 32 55 85 of per mail via

up@upar.kuleuven.be
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NOG ENKELE SFEERBEELDEN VAN HET HEKEKO CHIROKAMP 2015 IN MEEUWEN-GRUITRODE

IEDEREEN IS VAN DE WERELD

EN DE WERELD IS VAN IEDER-

EEN

Als titel voor deze viering kozen we het

lied van The lau, tevens campagnelied

voor de actie Kom op tegen kanker. Ieder-

een is van de wereld en de wereld is van

iedereen. Die wijsheid willen we vandaag

vieren in de naam van de vader zoon en

geest.

(In deze viering bracht Stefaan Hublou

zijn getuigenis over de wijk waarin hij

woont en werkt.

Zijn boeiend getuigen kon je lezen in pa-

rochieblad 37 van verleden week.)

Openingsgebed:

Je werd wakker midden in de we-

reld, deze, iemand riep je, dacht je

in je droom en werd wakker. Het is

Casablanca als groene wijk van

ontmoeting

deze dag die ‘vandaag’ heet, die ook

morgen vandaag heet, en overmor-

gen.

Wie ga je zijn. Wat ga je doen en la-

ten, overmorgen, morgen, en van-

daag?

De wereld, deze, is een schreeu-

wend kraambed, een verwilderde

tuin waarin gedood wordt en ge-

storven en afgronddiep wordt gele-

den. Maar jullie, jij hebt handen die

verzachtenkunnen,

opklarendeogen.

Inleiding

Deze zondag krijgen we als ge-

meenschap het evangelie mee van

Johannes: ‘Heb elkander lief, zoals

ik u heb lief gehad’. Daarom zullen

we na de lezing, een getuigenis ho-

ren van Stefaan Hublou. Hij woont

op het Prins Regentplein, hier vlak-

bij in de Casablancawijk, de buurt

naast onze kerk. We kijken er op

uit, maar velen onder ons kennen

de wijk niet. Wie woont daar? Wat

is er daar aan gemeenschapsleven?

Hoe zouden we eraan kunnen mee-

werken? Als individu, als gemeen-

schap. Maar alles begint met mekaar

beter te kennen. De ander als kans

omde liefde indepraktijk toe tepas-

sen. Daarom heeft Stefaan ook een

uitnodiging bij om concreet iets te

doen. Want ‘Opstaan moet je doen‘.

Dat is toch de boodschap van Pasen

diewemekaarhier elkezondagmee-

geven.

Eerste lezing: Een chassidische ver-

telling.

Het chassidisme is een joodse stroming in

Oost europa in de 18° eeuw. Ze legt de na-

druk op vriendschap en vreugde en geeft de

levenswijsheid door in verhalen.

Een wijze rabbi is bezig met zijn

leerlingen de tekst van Jesaja te be-

spreken: ‘ Wachter, hoe ver is de

nacht?’ Hoe zou men het uur kun-

nen bepalen waarin de nacht ein-

digt en de dag begint met het och-

tendgloren ? De leerlingen zoeken

ijverig naar een antwoord maar ze

vergeten dat hier met ‘ nacht’ de

tijd van de verdrukking is bedoeld

en met de ‘morgen‘ de verlossing.

Ze verstaan de vraag letterlijk. Wan-

neer eindigt de nacht? De leerlin-

gen opperen: ‘ Als men van ver een

hond van een schaap kan onder-

scheiden‘. ‘Nee’ antwoordt de Rab-

bi. Een ander probeert. ‘Misschien

als men een wijnstok van een olijf-

boom kan onderscheiden? ‘Neen’

zegt de rabbi weer. ‘Geeft u dan

maar het antwoord zeggen de leer-

lingen. ‘Het is dan’, zegt de wijze

leraar, ‘wanneer je het gelaat van

een mens kunt waarnemen en je ge-

noeg licht hebt om in hem je broe-

der te herkennen. Tot dan toe is het

donker en is de nacht onder ons.’

Het evangelie volgens Johannes (15,

9 – 17) Jezus draagt ons op elkaar lief

tehebben.

Getuigenis: Stefaan Hublou: Tien

jaar osmose-engagement in Casa-

blanca

Geloofsbelijdenis

Wij leven om elke dag op te staan en

steeds opnieuw dingen te doen die

dewereldmeermaken tot eenplaats

waar het goed is om wonen voor ie-

dereen,vandaag.

Wij leven omdat we geloven in Jezus

die de leerlingen de ogen opende en

ons voorgaat in zorg dragen voor

iedereen zonder onderscheid, van-

daag.

Wij leven om opstanding hier en nu

waar te maken, dichtbij in gezin,

straatenbuurt

en veraf in Nepal, de Filipijnen, Co-

lombia of Peru, opdat zijn rijk zou

komen hier op aarde en nu, van-

daag.

Voorbeden

Dat wij, in navolging van Jezus, in onze

buurt niet in de val trappen van het

wij-en-zij denken, maar de mensen

die naast ons wonen met een open

geest en vrij van vooroordelen tege-

moettreden.

Dan komt de dag, dat wij licht en wa-

ter, aarde en mens bevrijden. Dan komt de

dag, dan zal het zijn "Alles, alles voor al-

len….”

Dat wij, in navolging van Jezus, ons niet

laten verleiden tot verdeeldheid in

het land. Dat we ons allemaal even-

waardige burgers mogen noemen:

moslims en christenen, ziek en ge-

zond, Vlamingen en Walen, man-

nenenvrouwen…

Dan komt de dag, dat wij licht en wa-

ter, aarde en mens bevrijden. Dan komt de

dag, dan zal het zijn "Alles, alles voor al-

len….”

Dat we op wereldschaal durven blij-

ven denken in termen van solidari-

teit i.pl v. in termen van concurren-

tie en heerschappij. Solidariteit van

de rijke landen met de arme. Solida-

riteit van de blanken met de zwar-

ten, solidair met zij die uit hun

land moeten vluchten omwille van

oorlogofnatuurrampen.

Lees verder op pagina 4



Werkweekend

Van vrijdag 16 oktober 2015, 19 u.,

tot zondag 18 oktober 2015, 16 u.

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!

Zoals je ondertussen begrepen
hebt, is Het Molenhuis geen ver-
huurhuis, geen gîte, geen huis
om zonder wederdienst effen te ge-
bruiken. Als je wil participeren in
ons project hopen wij ook dat je
daadwerkelijk voeling krijgt met
onze werking door bijvoorbeeld
jouw deelname aan een werkweek-
end, een groenweekend, een tien-
daagse… Door die inzet, die we-
derdienst, geef je uitdrukking aan
jouwverbondenheidenrespect.

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

Don Boscocentrum “Ademtocht”

We kunnen anderen niet ‘bekeren’ tot me-
ditatie, we kunnen hen verwelkomen en

aanmoedigen om het te proberen – maar

het is hun eigen vrije keuze of ze dit aan-
bod accepteren.

KimNataraja

Op maandag 28 september 2015 gaat
onze tweede meditatie-avond van
septemberdoor.

Zoals steeds beginnen we om 20
uur, in de Stille Zone ‘Ademtocht’
van het Don Boscocentrum, Orto-
lanenstraat6,Kessel-Lo.
Je mag best eens met ons meedoen.
Geef dan een seintje aan Jos Ver-
meulen.

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

Zondag27september2015

Bedoeling van deze ontmoeting is
de twintigduizend inwoners van
zeven aanpalende parochies beter
zicht te geven op elkaar. Geloven
doe je immers nooit alleen en meer

buiten de kerk dan binnen de kerk.

Dit is een namiddag van en voor
gewone mensen met doordeweekse
beroepen, gepensioneerden, huis-
vrouwen en huismannen van wie
er twaalf gaan in één dozijn en die
wel eens op een ongedwongen ma-
nier willen weten hoe anderen de
zin zoeken voor hun leven in een
up-to-dateevangelie.

De ontmoeting is speels met een

knipoog en een drankje. Er is voor

elk wat wils, want iedere parochie
komt met een eigen profiel. Er is
ruimte voor woord en wederwoord

en geen enkele vraag wordt uit de
weggegaan.

Als je echt wil weten wat er leeft aan
zin zoeken bij uren ben je van har-
tewelkom.

Zondag27september ’15

ZaalDonBosco

Ortolanenstraat6,Kessel-Lo

Vanaf14uur–gratis inkom

Voor meer informatie: de_ontmoe-
ting@gmail.com

DE ONTMOETING

nodigtugraaguitvooreen

SUPERLEUKE

QUIZNAMIDDAG

op woensdag 30 september 2015 om
14.00u. indeKristoffelzaal
LéonSchreursvestHeverlee

Nadequizkanuookdeelnemen
aandebroodmaaltijdom17.00u.
Kostprijs: 3euro

Inschrijven voor de broodmaaltijd
kantotenmetdinsdag29/09
bijHildeSinap
tel 016 44 87 22 gsm 0472 47 50 35
ofbijFrançoisBuekenhout
tel 016 23 44 74 gsm 0498 04 74 01

ZIEKENZORG CM SAMEN STERK
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Vervolg van pagina 3 - de wereld is
vaniedereen

Tafelgebed

Jouw woord van leven heb jij tot
ons gesproken om deze aarde te ma-
ken tot land voor allen, - levend in
vredeengerechtigheid.
Jouw woord van leven is als een
lamp voor onze voeten dat onze
schreden richt naar menswording,
stapvoorstap.
Niet op ons eentje maar twee aan
twee worden wij mens: Adam en
Eva, Kaïn en Abel, Jakob en Esaü,
Maria en Elisabeth, Johannes en Je-
zus.

Jouw woord van leven is mens ge-

Een goede buurt maak je altijd deels zelf

worden in uw zoon Jezus van Na-
zareth.
Grenzeloos had hij lief tot de vijand
zijn naaste werd; geen zeven maal
maar zeventig maal zeven kansen
gaf hij hemomvoor het leven te kie-
zen, los te komen uit onrechtvaar-
dige structuren die ook hem ver-
smachten. Hij luisterde naar men-
sen zonder stem, keek om naar
mensen die niet meer meetellen.
Het geknakte riet brak hij niet, de
kwijnende vlaspit doofde hij niet.

Brekend en delend, brood en wijn,
- werd hij vruchtbare aarde waar-
in jouw woord als zaad uitge-
strooid vruchten draagt, dertig,
zestig,honderdvoudig.
Zo gaf hij zijn geest aan deze ge-
meenschap, vruchtbare aarde, ge-
broken brood verschonken wijn,
vrucht dragend in deze tijd, telkens
weer, dertig, zestig, honderdvou-
dig.

Slotgebed

Dit is mijn gebod, dat gij elkander
lief hebt zoals ik u heb liefgehad.
Zonderonderscheid.
Als je dat eenmaal begrepen hebt,
wij allemaal, dan zal het rijk van
God meer werkelijkheid worden.
Wanneer je het gelaat van een mens
kunt waarnemen, zonder onder-
scheid, en je genoeg licht hebt om
in hem of haar je broeder te herken-
nen, dan begint de dag met het och-
tendgloren.

Niet als een Heer van hierna

Niet als een man van hierboven

Wil onze God zijn geëerd,

Niet als een hoofdstuk apart.

Maar als een mens onder ons

Speurend op zoek naar de minste,

Iemand die doet wat hij zegt,

Liefde is hij metterdaad.

Katrien Rombouts – Viering in het Don

Boscocentrum

Ter gelegenheid van de Natio-
naleZiekendagwil

Ziekenzorg cm SAMEN STERK

zieken, partners en familie ver-
wennenmet

EENHEERLIJK

ENVERZORGDONTBIJT

Op zondag 4 oktober 2015 vanaf

9 uur in de Kristoffelzaal (naast

dekerk)

Wie vervoer wenst, kan afge-
haaldwordentussen9en 10uur

Daarna volgt de eucharistievie-
ring met koor- en samenzang

Rond 12.30 uur wordt u terug-
gebracht

Onze

aan-huisgebonden-zieken die

nooit kunnen deelnemen aan

onze feesten en uitstappen,

kunnen inschrijven voor een

ontbijtpakket dat thuis be-
zorgd wordt tussen 8 en 9 uur

Het ontbijt voor de zieken is

gratis

Partners en familieleden beta-
len3euro

INSCHRIJVINGSSTROOK

Naam
Adres
Tel

schrijft in voor het ontbijt in de

Kristoffelzaal op zondag 4 okto-
ber2015
voor zichzelf (gratis) x ..... = 0 euro
voorpartneroffamilieleden
aan3eurox......= ...... euro
wenst vervoer voor ...... personen
kan niet meer deelnemen aan fees-
ten en uitstappen en schrijft in
voor een ontbijtpakket thuis be-
zorgd

voor zichzelf (gratis) x ...... = 0 euro
voorpartner
of familieleden x ........ = ......... euro

U kan inschrijven tot zondag 27
september bij uw Ziekenzorgkern-
lid of bij François Buekenhout tel
016234474gsm0498047401

ONTBIJT ZIEKENZORG
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