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De kerk die ik lief heb, dat is een

kerk, die ervan overtuigd is dat

Christus de haven is en zijzelf

slechts de vuurtoren, die liever hoop

zaait dan angst oogst.(Juan Arias)

Ook in 2016 wil KERK&leven graag

elke week uw reisgezel zijn. Een ge-

zel die u gidst langs grote en kleine

verhalen over mensen op zoek naar

zingeving.

Franciscus

Don Bosco

Een jaar lang zullen we weer de per-

fecte mix zoeken tussen kerktoren

en leven. We brengen het nieuws

uit uw parochie, over mensen en

verenigingen die de handen uit de

mouwen steken, die onze lokale ge-

meenschap inspireren en stimule-

ren. Wij vertellen wat hen stuurt en

wat hen drijft. Zo brengen we u al-

tijd ‘goednieuws’.

Het parochiale leven blijft dus ook

in 2016 een onontbeerlijk anker-

punt van KERK&leven. Maar even-

goed zullen we aandacht hebben

voor de bredere samenleving, voor

cultuur of buitenland. En natuur-

lijk voor Kerk, religie en spirituali-

teit. We kijken van binnen naar bui-

tenenvanbuitennaarbinnen.

We zijn u dankbaar dat u als lezer

die tocht met ons mee wil maken.

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Eengoedidee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

dieaandedrukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maakjehethemgemakkelijker.

Antonius

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frandois4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

God van liefde,

ik vraag uw zegen

voor de pasgeborenen

die hun eerste zomer beleven.

Dat zij de warmte van hun ouders

diep in zich voelen doordringen.

Zegen de kinderen

voor wie de zomer

één langgerekt spel is.

Dat zij het avontuur van het leven leren

bij betrouwbare mensen.

Zegen de jongeren

die zich voor anderen inzetten

in het jeugdwerk of elders.

Overspoel hen met uw liefde.

Zegen de mensen

die in de zomer van hun leven zijn,

de vrouwen en mannen

op wie velen rekenen.

Dat zij trouw zijn

aan hun meest geliefde levenslang

en dat zij geluk vinden

waar U het verborgen hebt,

in de kleine tekenen van vriendschap.

Zegen de mensen

die de zomer in hun leven

stilaan zien voorbijgaan.

Dat zij dankbaar

de mooie herfst voorbereiden

en krachtige liefde vinden

om tegenslagen en verlies

aan te kunnen.

Zegen alle mensen die ik ken

en allen die ik niet ken.

Zegen hen,

God van liefde.

Amen.

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN? PAROCHIEBLAD 2016

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is een universele spirituele dis-

cipline, die een zeer belangrijk onderdeel

vormt van de meeste wereldreligies en

wijsheidstradities. Er zijn verschillende

soorten meditatie in de diverse tradities en

ze zijn allemaal op hun eigen wijze van

grote waarde. Bij alle tradities ligt de na-

druk op de praktijk en ervaring, eerder dan

op de theorie en kennis.

KimNataraja

Onze volgende meditatie gaat door

op maandag 12 oktober 2015. We

beginnen om 20 uur, in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

JosVermeulen016890316

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be
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In onze maatschappij moet plaats

gemaakt worden voor de niet on-

middellijk op resultaat gerichte be-

hoeften van de mens:

de behoefte aan rust en tederheid,

aan alleen-zijn met zichzelf of met

enkele vrij gekozen vrienden, aan

werkelijke communicatie, behoef-

te aan het mooie, aan echt en

diep-menselijk geluk, aan spelen

en genieten, aan verwondering en

bewondering, behoefte aan vrede,

liefde, gerechtigheid.

W. Deckers

KALENDERBLAADJE

Franciscaanse herfstwande-

ling op 11 oktober in Vaalbeek

Pater Joris (minderbroeder francis-

caan) neemt je mee op een na-

tuurwandeling in de bossen rond-

om La Foresta en laat je letterlijk

en figuurlijk proeven van de na-

tuur. Afspraak op 11/10 om 13u30

aan het PAC (nabij het bezinnings-

centrum La Foresta, Prosperdreef

9, 3054 Vaalbeek). De wandeling

duurt tot ongeveer 17u, wandelkle-

dij aanbevolen! Deelname in de kos-

ten via vrije bijdrage. Graag voor-

af inschrijven via stijn@francis-

caansleven.be. Meer info op

http://www.franciscaansleven.be/in-

spiratiewandelingen.html

Vrede en alle goeds!

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum,

nu uitzonderlijk parochiefeest.

Woensdag 7 oktober

8.15 uur -10 uur De ARK

20.00 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 8 oktober

14.00 u. Seniorencafé

Zondag 11 oktober

Ziekenzorg: Dag van de chro-

nisch zieken

Maandag 12 oktober

16-18 uur De ARK

20 uur Infoavond Vluchtelingen

– Michotte

Dinsdag 13 oktober

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 14 oktober

8.15 uur -10 uur De ARK

20.00 u. koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 8 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 11 oktober

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 13 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 15 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

PAROCHIEAGENDA

TELE-ONTHAAL ZOEKT NIEU-

WE OREN

Tele-Onthaal start met basistrai-

ningen om nieuwe vrijwilligers

op te leiden. Zij zoeken mannen

en vrouwen met ruimte in hoofd,

hart en agenda. Mensen die iets

voor een ander willen betekenen

door het bieden van een luisterend

oor. Kandidaat vrijwilligers wor-

den goed voorbereid op het werk

door het volgen van basisoplei-

ding die meerdere avonden/dagde-

len duurt. Gesprekstechnieken en

luistervaardigheden worden geoe-

fend en deelnemers verdiepen zich

in thema’s zoals eenzaamheid en

psychische problemen, crisissitua-

ties, doorverwijzen…

Na de basisopleiding volgt een sta-

ge/inwerkperiode met een ervaren

vrijwilliger. Ook na de basistrai-

ningen zorgen trainingen, thema-

vormingen en permanente onder-

steuning ervoor dat de kennis en

vaardigheden steeds verder wor-

den ontwikkeld. De basisopleiding

start op10 oktober in Vlaams Bra-

bant. www.tele-onthaal.be (Uit info-

blad Leuven)

SINT-

FRANCISCUSGEMEENSCAP

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar

Nationale ziekendag

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Leden ziekenzorg

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 18 oktober

29ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communiedienst

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar B

Nationale Ziekendag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 oktober

29ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 18 oktober

Negenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Missiezondag

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

Krachtlijnen van onze vereniging

De vzw “Moulin de Belle Meu-

se” organiseert allerlei activitei-

ten waaraan volwassen en kinderen

kunnen deelnemen. Deze activitei-

ten gaan door in de oude “Moulin

de Belle Meuse” van Bérismenil, in

het hartje van de Ardennen. Hiertoe

laat de vzw zich inspireren door vijf

krachtlijnen:

1. Relatie met de natuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Omgeven door bos-

sen die de mens uitnodigen om bin-

nen te treden in het grote mysterie

van de natuur en het leven.

2. Ontmoeting

Te midden van die immense rust

en stilte kan het dat mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten.

3. Eenvoud en soberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder

het beste van zichzelf geeft. Daar-

om is de inrichting van het huis

ook sober. Je vindt er geen luxe,

wel een stukje warmte dat je samen

met anderen opbouwt: samen eten

klaarmaken, opruimen, karweitjes

opknappen, wandelen en genieten

van het onverwachte van dergelijke

situaties.

4. Voor iedereen

De vzw houdt daarom haar activi-

teiten zo goedkoop mogelijk, om ie-

dereen de kans te bieden stil te staan

bij wat hem/haar bezig houdt. Over

de prijs kan gepraat worden, over de

krachtlijnen niet.

5. Samen verantwoordelijkheid dra-

gen

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende le-

ven mogelijk is en waar dit ook

kan ontkiemen...Dit wil zeggen een

ontmoetingsruimte gemeenschap-

pelijk bezitten, gebruiken, onder-

houden, ervan genieten en er zorg

voor dragen.

Jo Roels, Koning Albertlaan 143,

3360 Bierbeek

Voor algemene vragen: info@mou-

lindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

In het dagelijkse leven staan men-

sen vaak voor moeilijke keuzes.

Waarvoor kiezen ze? Voor welke le-

vensrichting? Waar zoeken zij de

kracht om in hun keuze te volhar-

den? Hoe en waarvoor kiezen wij?
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De ideologieën van de politieke is-

lam

Em. prof. Emilio Platti (Faculteit

Theologie en Religiewetenschap-

pen)

Dinsdag13oktober2015

Zin vinden ondanks levensbeper-

kingen

Prof. Mia Leijssen (Faculteit Psy-

chologie en Pedagogische weten-

schappen)

Dinsdag20oktober2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/-

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835BIC:KREDBEBB

ZINGEVING – RELIGIE – SPIRI-

TUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt hierover

zesnamiddaglezingenaan.

Na elke lezing is er kans tot vragen/dis-

cussiemetdespreker.

22oktober2015–MTC3,00.15

Hoe geef je de Bijbelse traditie door?

Prof.BenedicteLemmelijn

Practisch:

*Info: Alle informatie kan je vinden

op

www.namiddaglezingen.be

*Tijdstip: Van 14.00 uur tot 15.45

uur

*Prijs: 35 euro voor de reeks van 6

lezingen-7,50europerlezing

*Inschrijven : Enkel via www.na-

middaglezingen.be

*Contact: We zijn telefonisch be-

reikbaar op het nummer +32 16 32

5585

of per mail via up@upar.kuleuven.-

be

LEZINGENINSENIORAMA

“Een trillerwandeling door Leu-

ven”

door JoClaes,misdaadromanschrijver

Datum: maandag 12 oktober 2015

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen.

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag13en27oktober2015

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

Fietsdagtocht

Vrijdag 16 oktober 2015 - Hulshout – vlak

(80km)

Vertrek:

9.30u.stiptParkpoort

10.00u.stiptWijgmaalbrug

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Schoonaarde –

Berlare-Schoonaarde(17km)

Donderdag 15 oktober 2015.Vertrek: 9.03

u. trein station Leuven. Voorzie ge-

makkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36 en 016

237759

VOETVERZORGING

Op woensdag 21 oktober 2015 om

9.00 uur is Janne Pardon aanwezig.

Tot woensdag 14 oktober kan je een

afspraak maken via het onthaal 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober

2015 verwachten we de liefhebbers

van scrabble, schaken en rummi-

kubvan14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

SOCIALE VOORZIENINGEN EN

WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

Wandeling: Leuven vroeger en nu

Vrijdag 16 oktober van 13.30 tot 16.30 u..

We maken een wandeling langs

verschillende plaatsen in de Leu-

vense binnenstad. Door de jaren

heen hebben ze heel wat verande-

ringen ondergaan. De selectie van

de plaatsen gebeurde in samenwer-

king met de bewoners van woon-

zorgcentrum Dijlehof en woon-

zorgcentrum De Wingerd, op ba-

sis van hun herinneringen over de

stad.

Plaats van afspraak: Dijlehof Leu-

ven, Minderbroederstraat 9, 3000

Leuven

Begeleiding:DirkBaro

Prijs:6.00euro

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

... EN VERDER DAN FRANDO
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Scheppingszondag 6 september 2015

Op deze zondag vieren christenen

Scheppingszondag. Die dag vragen

Kerken wereldwijd aandacht voor

de manier waarop we met het mili-

euomgaan.

2015 was alvast een opmerkelijk

jaar als het over Kerk en ecologie

gaat. Door de organisatie van de

Vaticaanse conferentie ‘Bescherm

de Aarde, verhef de mensheid’ in

april en de publicatie van de ‘groe-

ne encycliek’ Laudato si in juni

maakt ecologie voortaan onlosma-

kelijk deel uit van de sociale leer van

deKerk.

In Vlaanderen lanceerde Ecokerk,

een onderdeel van het Netwerk

Rechtvaardigheid en Vrede, de cam-

pagne Het klimaat verandert

OOKMIJ!

Al sinds december 2014 verzamelt

Ecokerk verhalen waarin mensen

getuigen hoe het klimaat ook hun

leven verandert. Later dit jaar over-

handigt ze die bundel verhalen,

samen met haar politieke dossier,

aan Vlaams minister van leefmili-

eu Joke Schauvliege. Daarmee wil

de organisatie wegen op de politieke

besluitvorming in het vooruitzicht

van de klimaattop, begin december,

inParijs.

UithetevangelievanMarcus

Jezus laat doven horen en stommen

laatHijspreken.

Duiding

1.

Wij hebben het verhaal van de ge-

nezing van de doofstomme al meer-

maals gehoord. En toch denk ik dat

het hier niet om een fysische gene-

zing gaat, dat Jezus niet zo’n won-

derdoener was, dat het verhaal iets

totaalanderswilzeggen.

Wie oren heeft, hij hore. Het ge-

bed ”Hoor Israël” wordt dagelijks

gebeden. Wanneer er sprake is van

het woord van God dan wordt het

woordhorengebruikt.

Jezus zat in een discussie met de

Farizeeërs die het woord van God

hadden uitgehold. Niemand hoor-

de nog de Thora, het woord dat

richting geeft aan het leven. De

Thora was verduisterd, in diepe

nacht.

Marcus vertelt hoe Jezus de Tho-

ra opnieuw aan het licht brengt,

kracht geeft, tot wegwijzer maakt.

Bij Jezus werkt het woord van God

niet alleen voor het joodse volk

maar ook voor de andere volkeren.

De genezing van een doofstomme is

een resumerend verhaal dat ons wil

laten zien wat Jezus doet: hij maakt

de mensen opnieuw bekwaam het

woord van God, de Thora te horen

zodat zij het ook aan anderen kun-

nenverkondigen.

2.

Vandaag is het wereldwijd Schep-

pingszondag en bevragen christe-

nen zichzelf : Hoe gaan wij met het

milieu om? Je zou het misschien

niet denken, maar er beweegt heel

wat binnen de kerk op het gebied

van het milieu en hoe wij ons tot de

aardemoetenverhouden.

Op 28 april organiseerde het Va-

ticaan een klimaatconferentie met

wetenschappers en vertegenwoor-

digers van alle grote religies. The-

ma luidde: "Beschermde aarde, verhef de

mensheid. De ethische dimensies van kli-

maatverandering en duurzame ontwikke-

ling."

Of zoals Paus Franciscus onlangs

zei: “Dit is onze zonde: we exploi-

teren de aarde zonder dat we haar

toelaten ons te geven wat ze in zich

draagt (…)

Dit is een van de grootste uitda-

gingen van onze tijd: onszelf be-

keren tot een ontwikkelingsmodel,

dat weet hoe de schepping te respec-

teren.”

In juni verscheen de nieuwe ency-

cliek Laudato is waarin paus Francis-

cus een verband legt tussen de uit-

putting van de aarde en de uitbui-

tingenarmoedevandemens.

Zo krijgt het bijbels scheppings-

verhaal vandaag opnieuw beteke-

nis als visioen voor de toekomst.

De klimaatverandering is immers

een immense opdracht om van onze

gekneusde aarde opnieuw Gods

vruchtbare en gastvrije thuis te ma-

ken, waar leven is voor al wat leeft.

Gelukkig zijn ook meer en meer

mensen bereid om actie te onderne-

men, en om te sleutelen aan hun le-

vensstijl.

Niet alleen verandert het klimaat.

“Het klimaat verandert ook mij”

Onze voetafdruk in Vlaanderen is

vier maal te groot. Minder auto rij-

den, zuinig omgaan met water en

electriciteit, de verschillende initi-

atieven om zelf of samen groenten

te kweken zijn zovele voorbeelden

hoe het klimaat stilaan ook onze

leefwijzeverandert.

Schepping aan ons toevertrouwd

God heeft ons nodig om zijn wereld be-

woonbaar te maken voor allen. Laten we

samen onze beschikbaarheid uitspreken.

Ik geloof in God, schepper van hemel en

aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schep-

ping aan ons, mensen, heeft toever-

trouwd opdat wij zijn werk zouden

voortzetten en deze aarde voor alle

mensen bewoonbaar zouden ma-

ken.

Ik geloof in Jezus Christus, de verlosser

vandewereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd wor-

denommee tewerken aandebevrij-

ding van de mens, aan de opbouw

van een betere wereld, door ons in

te zetten voor meer levenskansen

voor iedereen en om Christus' werk

verdertezetten.

Ik geloof in de Heilige Geest die de men-

sen tot eenheid wil brengen in één

grotegemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk

word aangesproken om aan deze

gemeenschap mee te werken, sa-

menmet allemensen van goede wil.

Amen.

Voorbeden

Wij zijn van aarde en adem, de-

len het ene leven gegeven; elkaars

naaste van nature. Trek dan samen

op met nabije vriend(in) en verre

vreemde, met geestverwant en an-

dersdenkende.

*Bidengametelkaar.

Dan komt de dag, dat wij licht en water

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn

Alles,allesvoorallen.

Wij zijn van aarde en adem, delen

het ene leven gegeven, groots én

broos. Help wie zelf niet kan, ont-

zie wie kwetsbaar is, ga naar waar

niemandkomt.

*Bidengeefomelkaar.

Dan komt de dag, dat wij licht en water

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn

Alles,allesvoorallen.

Wij zijn van aarde en adem, delen

het ene leven gegeven, verwant met

al wat leeft. Zie het wonder dat zich

afspeelt; eerbiedig al wat is gescha-

pen en vier het Hart van je bestaan.

*Bidentrefdaarelkaar.

Tafelgebed:Deaardegegeven

Gezegend Gij, die ons de aarde ge-

geven hebt, om te bewonen, - niet

omuittewonen.

Gezegend Gij, die ons met lucht

omgeven hebt om in te ademen, -

nietomtevervuilen.

Gezegend Gij, die ons omringd

hebt met bomen en planten, om te

eten van hun vruchten, om te rus-

ten in hun schaduw, - niet om te

verwoesten.

Gezegend Gij,die ons de dieren

hebt geschonken, het vee op ons

land, de vogels in de lucht, de vis-

sen in de zee, om van te leven en te

laten leven, niet om te misbruiken.

Gezegend Gij, die ons als mensen

aan elkaar hebt toevertrouwd, als

hulpen aan elkaar gelijk, - niet als

meestersenslaven.

Gezegend Gij, die ons vandaag uw

liefste mensen toont: de armsten

van de armen die wel van de aarde

willen leven, maar nooit tegen haar

in.

Gezegend Gij, die ons een tafel hebt

aangericht, om het dienen te leren,

-niethetoverheersen.

Gezegend Gij, die ons door Jezus'

handen het brood gegeven heeft om

voorelkaartebreken.

Gezegend Gij, die ons door Jezus'

handen de beker van vreugde hebt

aangereikt om elkaar het leven te

gunnen. (JanvanObergen)

Jef Wauters – Viering van 6 september

2015 inhetDonBoscocentrum

HET KLIMAAT VERANDERT OOK MIJ



In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

PAROCHIEZALEN VOOR

FEESTEN EN VERGADERINGEN

1. 'Feel my love', documentaire

overdementiemetnabespreking

Wanneer:

don, 15 oktober 2015 - 19.00 - 21.00 u.

Waar:

WZCDijlehofLeuven

Minderbroedersstraat9

3000Leuven

Prijs:6,00euro

'Feel My Love' is een pakkende

observatie van het menselijk be-

staan en schetst een intiem portret

over leven en oud worden met de-

mentie. Louise, Bes, Denise, Louis-

a, Betty, Rosa en Jean wonen sa-

men in Huis Perrekes, een opvang-

huis voor dementerenden. Ze wor-

den in hun dagelijkse rituelen ge-

volgd over een periode van vier sei-

zoenen, terwijl ze door elkaar en

hun omgeving gesteund worden.

Op een luchtige maar ontroerende

wijze wordt getoond hoe omgegaan

wordt met het verdwijnende geheu-

gen en hoe muziek heel teder de

leegte vult. Met nabespreking door

hetexpertisecentrumdementie.

begeleiding

KatjaVanGoethem

2. Alles over het levenseinde,

euthanasie en je rechten als pa-

tiënt

Wanneer:

don, 03 december 2015 - 14.00 - 17.00

u.

Waar:

LDCTerVlierbeke

Rustoordlaan3

3010Kessel-Lo

Prijs:9,00euro

Sterven hoort bij het leven. Tegen-

woordig kan je vooraf al veel vast-

leggen via een wilsverklaringen of

andere documenten. Zo wordt ster-

ven minder taboe. In ons land kan

je kiezen uit een waaier van moge-

lijkheden bij het levenseinde. Wil je

graag weten wat wel en niet kan vol-

gens de euthanasiewet? Vraag je je

af wat nu eigenlijk palliatieve seda-

tie is? Wil jij weten welke documen-

ten je vooraf kan invullen en hoe af-

dwingbaar ze zijn? En vooral, wil

je je rechten als patiënt beter ken-

nen? Dit en veel meer kom je te we-

ten tijdens deze interactieve lezing.

begeleiding

JacintaDeRoeck

Info: Paul van Ostaijenlaan 22-24

3001HeverleeTel.016-525900

VORMINGPLUS-OOSTBRABANT

4 FEDERATIE FRANDO

In het weekend van 9, 10 en 11 ok-

tober stelt de abdijsite van Vlier-

beek haar deuren opnieuw open.

Tijdens de Abdijdagen kunt u ken-

nis maken met de rijke geschiede-

nis, lopend onderzoek en de restau-

ratie van deze voormalige Benedic-

tijnenabdij. De Abdijdagen Vlier-

beek zijn dan ook een absolute aan-

rader voor iedereen die geïnteres-

seerdis indezebijzonderesite!

De tentoonstelling ‘Graven naar

graven. Archeologie en bodem-

vondsten op de abdijsite van Vlier-

beek sinds 1945’ belicht de verschil-

lende archeologische opgravings-

campagnes die in het verleden op

de abdijsite plaatsvonden, alsook de

belangrijkste schatten die de bodem

sinds 1945 prijsgaf. Absoluut top-

stuk op de tentoonstelling is de

laat-romaanse zuilbasis uit de vroe-

ge dertiende eeuw die speciaal voor

deze tentoonstelling gerestaureerd

werd.

Ervaren gidsen leiden u op zater-

dag en zondag rond op het oude op-

gravingsveld en geven u de unie-

ke kans om af te dalen in de onder-

aardse grafkelder van de abten uit

de zeventiende eeuw die pas in 1962

blootgelegdwerd!

Tijdens de Abdijdagen krijgt u ook

de kans om uit eerste hand alles

te vernemen over andere initiatie-

ven rond het behoud en beheer van

de site. Zowel op zaterdag als op

zondag staat er een toelichting van

de restauratie van de Noorderpoort

op het programma en op zondag

kunnen bezoekers alles vernemen

over het beheer van de historische

boomgaard.

Kom,zieenontdek!

Meer inlichtingen en programma

opwww.abdijvanvlierbeek.be

De Abdijdagen zijn een initia-

tief van de Heemkundige Kring

Vlierbeek in samenwerking met de

Kerkfabriek OLV Vlierbeek, Stu-

dio Roma en het Restauratiefonds

Vlierbeek.

Contact:

Robrecht Janssen Voorzitter Heem-

kundigeKringVlierbeek

robrecht.janssen@arts.kuleuven.be

Tel.+32 (0)497731004

Abdijdagen Vlierbeek 2015

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg190

3001Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u. - 11.30u.

Maandag: Lieve en Lut De Geest

Dinsdag: Zuster Mia

Woensdag: niet open

Donderdag: Lieve Van

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

__ThierryVanCraenem

voorzitter

tel.016895540

Thierry.vancraenem@telenet.be

__LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

__AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

__JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

__MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochia-

le werken Gewest Leuven-Parochie

Sint-Franciscus001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811

Parochieploeg

__CarolineVanAudenhoven,

parochieassistent

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

__MyriamNeves

Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

__MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

__MathieuVoets

Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Parochierekening

VPW Gewest Leuven vzw Afd. 1221

ST.-ANT.

BE26230016190229

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Onze priester

__JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-lo,

tel.016261803

__PatLaforce

Koetsweg160,3010Kessel-lo

tel.016251030

pat.laforce@skynet.be

__HubertQuax

Platte-lostraat 286, 3010 Kessel-lo,

tel.016252423

famquax@hotmail.com

__JefVanhout

Ruiterslaan11,3010Kessel-lo

gsm0498122580

__JefWauters

(zieonzepriester)

__MajoWerrebrouck

tel.016252459

majo.werrebrouck@law.kuleuven.-

be

__MarleenWillems

Nachtegalenstraat 118, 3210 Linden

tel.016256462

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Paro-

chieDonBosco

068205282238

Nuttige adressen

“Hij is het die adem en leven geeft,

kracht en geduld, moed en

vertrouwen.”

Op zondag 11 oktober is het

de “Dag van de Chronisch zie-

ken”.

Tijdens de eucharistieviering wil-

len we graag stilstaan bij dit thema.

Bij deze gelegenheid is er de moge-

lijk om de ziekenzalving te ontvan-

gen. Want net als we ziek zijn of

verzwakt willen we bidden dat Gods

Geest ons sterkte mag geven en zijn

vergevende liefde ons mag raken.

Wil jij ook graag de ziekenzalving

ontvangen? Dan kan je je hier voor

opgeven bij iemand van ziekenzorg

of op het parochiesecretariaat en dit

zo spoedig mogelijk. Vermeld zeker

je naam, adres en telefoonnummer.

Hopelijk tot dan!

Ziekenzalving in Sint-Franciscus
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