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MEDITATIE IN DE CHRISTE-

LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Onze volgende meditatie gaat door

op maandag 26 oktober 2015. We

beginnen om 20 uur, in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

Later heb ik ervaren en ervaar ik tot

op dit moment; dat je pas leert ge-

loven als je midden in de aardsheid

van dit leven staat; als je er volledig

van af ziet iets te maken van jezelf –

een heilige, een bekeerde zondaar,

een man van de kerk (een priester-

lijke figuur!), een rechtvaardige of

een onrechtvaardige, een zieke of

een gezonde; als je aards leeft, dus

met alle taken en problemen, suc-

cessen en mislukkingen, met alle

ervaringen en twijfels; want dan

geef je je helemaal over aan God,

dan neem je niet meer je eigen lij-

den maar Gods lijden in de wereld

au sérieux, dan waak je met Chris-

tus in Getsemane.

D. Bonhoeffer

Sint- Franciscus

Zondagscafé
Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum,

nu uitzonderlijk parochiefeest.

Woensdag 14 oktober
8.15 -10 uur De ARK

20.00 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 15 oktober
14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

20.00 u. buurtkoor Parcoeur

Vrijdag 16 oktober
20.00 u. Infoavond vluchtelingen –

Michotte

Zondag 18 oktober
14.00 u. Kalipso

Maandag 19 oktober
16-18 uur De ARK

Dinsdag 20 oktober
9.00 u. OKRA Tablet Android

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 21 oktober
8.15 -10 uur De ARK

13-17 uur: Crea

20.00 u. koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 oktober
14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Zondag 18 oktober
12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 21 oktober
14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Parochieagenda

Op vrijdag 1 oktober namen we in

de parochiekerk van Sint-Antoni-

us afscheid van de heer François
(Frans) Cayenberghs, weduwe
van mevrouw Yolande Dumeunier.

Frans is geboren te Leuven op 6

februari 1938 en er overleden op

29 september. Hij was al een hele

tijd ziek en vooral erg eenzaam. Pa-

ter Walter Verhelst en Lea Ceule-

mans bezochten hem regelmatig na

zijn opname in het rusthuis. Met

hem een ajuinsoepje gaan eten in de

Universum of hem verrassen met

zwarte pens deed hem altijd veel

deugd, want het eten in het rust-

huis vond hij maar niets.

Wij hebben voor Frans gebeden in

onze viering van 4 oktober. Dat hij

mag rusten in de vrede en de vreug-

de van de Heer.

Overlijden

Een heel jaar zou het dag van de

chronisch zieke mensen kunnen

zijn. Als ze er gewoon overal zou-

den bij horen. Als ze gewoon zou-

den kunnen deelnemen aan het le-

ven. Misschien moeten wij eerst

gaan deelnemen aan hun leven, aan

hun strijd, aan hun kracht en le-

vensmoed.

St.-Franciscusviering11oktober '15

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 25 oktober
30ste zondag door het jaar
10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor mevrouw Sandra

Toremans vanwege de echtgenoot en

de familie

Intentie voor Lene Vandensande

Jaargetijde voor Miel Vanmeerbeek.

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Cécile Vanhoecke

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

BLAUWPUT
Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 25 oktober
30ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Jeanne

Sellekaerts, echtgenote Maurice

Schoemaker en voor de heer Albert

Parijs, echtgenoot Marie-Jeanne

Verheyen

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 18 oktober
Negenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Missiezondag

10.30 u. Viering

Zondag 25 oktober
Dertigste 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

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.

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 ‘goed nieuws’.

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-

ten en van buiten naar binnen.

*SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frando is 4330.)

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

05 93)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2016

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Zin vinden ondanks levensbeper-

kingen Prof. Mia Leijssen (Faculteit

Psychologie en Pedagogische we-

tenschappen). Dinsdag 20 oktober 2015

De uitbreiding van het Suezkanaal:

milieu-impact op de Middelland-

se Zee. Prof. Filip Volckaert (Depar-

tement Biologie). Dinsdag 27 oktober

2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven.Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32

40 01/02. E-mailadressen: udl@a-

lum.kuleuven.be of: Veerle.Valken-

borgh@alum.kuleuven.be Websi-

te: http://alum.kuleuven.be/uni-

versiteit_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.

22 oktober 2015 – MTC3, 00.15 –

Sint-Michielsstraat 6, Leuven. Hoe

geef je de Bijbelse traditie door?

Prof.BenedicteLemmelijn

Practisch: *Info: Alle informatie kan

je vinden op www.namiddaglezin-

gen.be *Tijdstip: Van 14.00 uur

tot 15.45 uur *Prijs: 35 euro voor

de reeks van 6 lezingen - 7,50

euro per lezing *Inschrijven : En-

kel via www.namiddaglezingen.be

*Contact: We zijn telefonisch be-

reikbaar op het nummer +32 16 32

55 85 of per mail via up@upar.ku-

leuven.be

FILMINSENIORAMA

“Lemon Tree” Israël - 2008 - 106

min. Van: Eran Riklis - Met: Hiam Ab-

bass, Ali Suliman. Datum: vrijdag 16

oktober 2015 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

LEZINGENINSENIORAMA

“Wat wordt er van Brussel” door

Luckas Vandertaelen, gewezen Vlaams

parlementslid

Datum: maandag 19 oktober 2015

van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Se-

niorama, Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven. Bijdrage: leden 4,50

euro, niet-leden 5,50 euro, koffie

inbegrepen.

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsdagtocht Vrijdag 16 oktober 2015 -

Hulshout – vlak (80 km). Vertrek: 9.30 u.

stipt Parkpoort. 10.00 u. stipt Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsen - rit met hellingen (40 km).

Donderdag 22 oktober 2015. Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-

ven.Verzekeringverplicht.

3FEDERATIE FRANDO

Openingswoord

We hoorden dit kerkelijk jaar al

vaak hoeveel volk er telkens voor Je-

zusopdebeenkomt.

En de apostelen beginnen te dro-

men van voorbehouden plaatsjes

in een groots opgezet koninkrijk

Gods. Jezus’ lijdensvoorspelling

gaat hun daarbij het ene oor in en

hetandereuit.

Maar Jezus maakt brandhout van

hundromen:

geensprakevanereplaatsen.

Dienaarzijn,

dienstbaar zijn aan het kleine en

zwakke,

dienaarzijnvandemensen,

dienaar zijn van iedereen in deze

wereld,

van de zieke, de armen, de vluchte-

lingen (vandaag meer dan ooit actu-

eel)

dat isZijnBoodschap.

En vandaag is er iemand in ons

midden die er voor gekozen heeft

om in de toekomst zelf dienstbaar te

zijninzijnlevenvoormensen.

Bart deze gemeenschap wil je van-

daagvanhartewelkomheten.

We zijn hier met vele samen om je

ja woord aan Gods woord te vieren.

We zijn dan ook blij dat je hier in

deze gemeenschap één van je eerste

vieringenwilvoorgaan.

Je koos ervoor om het te doen in

stijl van Averbode wat misschien

hier en daar een beetje anders is dan

onzegewonezondagvieringen.

Welkom Bart en laten we samen

dezevieringinzettenenvieren.

Slotwoord

Er was eens een jonge man, een

begin twintiger die op zoek was

naar een mooi oefeninstrument,

Hij studeerde nl. orgel aan het con-

servatoriuminLeuven.

Op een mooie nazomerdag in het

jaar 1994 belde hij aan bij de plaatse-

lijke gemeenschap van zusters. Hij

had in de wandelgangen van het

conservatorium gehoord dat er in

die parochie sinds 1992 een nieuw

pijporgelstond.

Beste mensen dit is de start geweest

van Bart zijn kennismaking met

onzegemeenschap.

14 jaar lang gingen onze gesprek-

ken meestal over muziek en orgel.

Maar vanaf 2001-2002 kwam daar

veranderingin.

Je interesse rond het geloof, dat en-

kele jaren iets minder groot was ge-

worden, stak duidelijk terug de kop

op. Toen werd er nog niet gespro-

ken van binnen te treden in een ab-

dij. Nee, de liturgie zelf, naast de

kerkelijke muziek, begon je te boei-

en. Jewilde ermeer vanweten. Je be-

gon boeken te lezen om je te verdie-

pen.

Onze wegen kruisten elkaar niet al-

leen in deze parochie maar je ging

ook mee naar de opleiding aan het

hoger instituut voor Godsdienst-

wetenschappen en later in de oplei-

ding voor pastoraal werker. Het is

daar en in de vele gesprekken met

mensen rondom je, dat je geloof

meerenmeerbetekeniskreeg.

En dan kwam er in 2008 een heel

grote wending in je leven. De start

van iets nieuws. Je ging je hart ach-

terna of mag ik zeggen een stem die

jeriep?Enjajevondjeweg.

Op je wijding vertelde je zelf: waar

begon het : Was het in 2007, mis-

schien2004of2002.

Wie zal het zeggen? Wat maakt het

uit. Er is ergens een klein zaadje

beginnen groeien en vandaag staat

hier een bloeiende bloem te schitte-

ren.

Toen je in 2008 ingetreden bent

heb je mij beloofd van één van je

eerste vieringen hier in deze paro-

chie te komen vieren. En die belofte

heb je gehouden. Want hier sta je.

BedanktBart.

In 2008 Bart waren we een beetje

triestig omdat we je kwijt waren als

organist. Vandaag zijn we vreugde-

volomdatwehopen

dat we hier nog vaak met je mogen

vieren

(kleine hint naar de abt = Jan jij vertelt

dat wel door want uiteindelijk zijn wij

toch een gemeenschap die ontstaan is uit

deNorbertijnenvanhetPark).

Bart, we willen je tot slot nog een

hart onder de riem steken en vragen

jevooral:

Blijf jezelf, de Bart met zijn twij-

fels, zijn gevoel voor humor,

zijn koppigheid, zijn manier van

mens-zijn.

En als je verandert, verander dan

alleen in de warme menselijke zin

vanBartzijn.

Wordt een warme mens, een warme

priester. Een priester die er wil zijn

voor zijn mensen. Die met een open

geest kijkt naar wat er gebeurt in de

maatschappij, in de gemeenschap-

pen waar je zal helpen en in het in-

stituut kerk. Ook al strookt dat mis-

schien niet altijd met je eigen idee-

ën.

Maar gelukkig kom je uit een oplei-

ding in een abdijmet een grote open

kijk op het leven, dus wij gaan er

vanuitdathetwelzal lukken.

Bij je vertrek gaven we je het Paas-

licht mee voor als het onderweg

moeilijkzouworden.

Vanaf vandaag kan jij hier (al is het

maar af en toe) of waar je ook komt

het Paaslicht in mensen ontsteken.

En natuurlijk willen we je heel

graag een geschenk aanbieden.

Onze gemeenschap heeft samenge-

legd om je zo dadelijk een recep-

tie aan te bieden en een geschenk.

Een klein symbool dat hopelijk veel

voor je mag betekenen op je weg

als priester en waarbij je nog vaak

mag terugdenken aan deze gemeen-

schap.

Het gaat je goed Bart en nen dikke

proficiat.

Openingswoord en slotwoord van Lieven

Dries tijdens de eremis van Bart Pauwels

op 20 september 2015 in de Sint-Francis-

cuskerk.

Fotografie:ThierryVanCraenem

EREMIS BART PAUWELS - VERVOLG VAN PAG.1

Di 20 oktober 2015: Seksueel mis-

bruikindekerk

DoorMachteldLibert

In 2010 treedt bisschop Roger Vang-

heluwe af, nadat bekend is geraakt

dat hij zijn neef jarenlang seksueel

misbruiktheeft.

Kort daarop leggen honderden

slachtoffers bij de Commissie

Adriaenssens getuigenissen af over

hoe ze als kind door een geestelij-

ke werden misbruikt. Een gitzwar-

te bladzijde in de geschiedenis van

deKerkinBelgië.

Gerechtsjournaliste Machteld Li-

bert bijt zich vast in de zaak en

spreekt met betrokkenen. Niet al-

leen met slachtoffers en experts.

Voor het eerste spreken ook de da-

ders. Zij doen bij Libert voor het

eerst hun verhaal over schuld en

schuldgevoel.

Van14tot17uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12,3210Linden

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

OKRA VOORDRACHTEN



*IedervoorAllen

125 jaarBoerenbondinLeuven

Zondag 18 oktober 2015 – 15.00 uur

Op 20 juli 1890 stichtten pastoor Ja-

cob-Ferdinand Mellaerts en de ka-

tholieke volksvertegenwoordigers

Joris Helleputte en Franz Schol-

laert in Leuven ‘een Boerenbond’

om ‘een christelijke en machti-

ge boerenstand’ te bekomen. Veel

ruchtbaarheid werd daar toen niet

aan gegeven en weinigen hadden

kunnen vermoeden dat 125 jaar la-

ter de Boerenbond een belangrijke

economische speler en één van de

grootste belangenorganisaties van

het landzouzijngeworden.

Leuven en de Boerenbond zijn al-

tijd nauw met elkaar verbonden ge-

weest. Tijdens deze wandeling ver-

tellen we je meer over de bewogen

geschiedenis van de organisatie en

overhaarbetekenisvoordestad.

Vertrek: pui stadhuis - Einde: station

Je kan bij deze uitstappen individueel

aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 5 euro per persoon.

De themawandelingen duren ongeveer 2

uur.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word jemet een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Het

lukt je niet je foto’s van je digitaal

fototoestel op je computer te zetten?

Wat is het beste antivirusprogram-

ma? De update, upgrade of back-up

wil niet lukken. Of … mijn pc doet

raar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

verskomennietaanhuis.

Na afspraak, maandag 19 oktober: 1

persoon om 13.30 u. en 1 persoon om

14.30 of donderdag 29 oktober: 1 per-

soon om 14.00 u. en 1 persooon om

15.00u.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

Bijdrage:€3vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 22 oktober 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 ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59.

Seniorama vzw Activiteiten - Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven -

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

Achter de schermen van M-Muse-

umLeuven

Zaterdag 24 oktober 2015 van 15.00 tot

16.30 u..

Kunstwerken hebben heel wat zorg

nodig. Achter de schermen van Mu-

seum M vind je een indrukwekken-

de fabriek met thermostaten, pom-

pen, alarmen, liftsystemen. Wat

met een kunstwerk van 10 ton? Hoe

bewaar je een creatie uit bosgrond?

Wat bij een hittegolf of vorst? Naast

de bijzondere dagelijkse zorg heeft

M een ambitieus plan om haar eco-

logische voetafdruk te verkleinen.

In deze rondleiding krijg je de tech-

nische kant van het museum te

zien en leer je ook bij over regen-

watertonnen, groendaken, zonne-

winningenenergiemonitoring.

Plaats van afspraak: Museum M,

Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Meld je ter plaatse aan met vermel-

ding van deze activiteit, je betaalt

ter plaatse je toegangsticket voor het

museum.

Begeleiding:MaartenJanssen

Prijs:5.00euro

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
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Weekvandedementie

Ik neem geen afscheid van de dingen.

Maar alles neemt afscheid van mij.

De wereld laat mij hulpeloos – vrij.

En wist zich uit tot schemeringen.

Inleiding

De Wereld Gezondheid Organisatie

(WHO) heeft 21 september uitgeroe-

pen tot Wereld Alzheimer Dag, het

begin vandeweek vandedementie.-

Deze internationale dag alarmeert

overheden en beleidsbepalers over

dementie als een ernstige gezond-

heidskwestie omdat de wereld ver-

grijst.

Dementie is een hersenaandoening

waarbij iemand langzaam maar ze-

ker volledig afhankelijk wordt van

de zorg van anderen. De belangrijk-

ste en meest bekende oorzaak is de

ziekte van Alzheimer. In Vlaande-

ren zijn er bijna honderdduizend

personen met een vorm van demen-

tie. Tegen 2020 zou dit aantal met

dertigprocenttoenemen.

Deze morgen willen wij bidden om

kracht en troost voor mensen met

dementie en hun familie, dankzeg-

gend voor de soms creatieve aan-

pak van hun begeleiders, mantel-

zorgersenhulpverleners.

Werelddagdementie

Het dertiende gedicht van de Dich-

ter des Vaderlands, Charles Ducal,

is geschreven naar aanleiding van

de Werelddag Dementie. Deze dag

heeft een speciale betekenis voor

bijzonder veel mensen, die met

deze vreselijke ziekte geconfron-

teerd worden, ook voor de dichter

die zijn vader in zijn laatste levens-

jaren langzaam aan deze ziekte zag

bezwijken.

Oude vrouw

Het is stil in de straat. Nooit komt een

man

voorbij met een brood in zijn armen.

Aan een hand hangt een bril, hulpeloos,

als een druppel aan een afgesloten kraan.

De vrouw in de rolstoel wordt niet meer

warmer.

Een fotoboek is tegen de winterkou boven-

gehaald

en ligt als een ingeving naast de kachel.

Uit de klok hangt de koekoek stomweg om-

laag.

Wat zij gemist heeft tast in haar rond

als een blinde geleid door een dwalende

hond.

Het is stil in de straat. Iedere dag wacht

dit kind,

al jarenlang, ontheemd, ondervoed.

Het wordt nooit warmer. Nooit komt een

man

voorbij met een brood in zijn armen.

William Utermohlen: Zelfportretten

Als eerste lezing: De evolutie in

de zelfportretten van William Uter-

mohlen

William Utermohlen, een Ame-

rikaanse schilder die in Londen

woont, beslist in 1994 om aan te

kloppen bij een neuroloog. Hij is

depressief, heeft last van geheugen-

verlies en zijn schrijfvaardigheden

lijkenachteruit tegaan.

Een jaar later, na een resem onder-

zoeken en tests, komt het verdict:

de 62-jarige Utermohlen lijdt aan

Alzheimer. Op het moment dat hij

het slechte nieuws krijgt is Uter-

mohlen al meer dan 40 jaar kunste-

naar. De diagnose van Alzheimer is

voor de schilder het signaal om in

actieteschieten:

hij begint onmiddellijk aan een am-

bitieuzereekszelfportretten.

Acht jaar lang probeert hij zijn

ziekte beter te begrijpen door zich-

zelfvastte leggenopdoek.

Voor wetenschappers is Uter-

mohlen een uitstekende testcase om

meer inzicht te krijgen in de ziek-

te. Welke invloed heeft Alzheimer

op de stijl van een kunstenaar?

Hoe verandert het ruimtelijk in-

zicht van de patiënt? En raakt zijn

artistiektalentookaangetast?

Een team dokters volgt Utermohlen

gedurende vijf jaar. De schilderijen

die hij in die periode maakt, geven

een antwoord op hun vragen. Vier

van zijn zelfportretten zie je op de

foto. De aftakelingwordt al snel dui-

delijk. In de portretten uit de eer-

ste twee jaren na de diagnose zijn

de verschillende delen van het ge-

laat minder scherp afgelijnd en niet

precies geplaatst. In zijn laatste wer-

ken worden de gezichten steeds wa-

ziger, tot er enkel een abstracte brij

overblijft.

Utermohlen slaagt er niet meer in

om een helder beeld op doek te zet-

ten. Op amper vier jaar tijd is zijn

schilderstijl volledigveranderd.

Lezing uit het boek van de schep-

ping

God schept de mens naar zijn beeld

en gelijkenis. Hij moet zorg dragen

voor het land en al het leven daarop.

Duiding

Wij, mensen, zijn geschapen naar

het beeld van God, zo staat geschre-

ven.

Ik weet natuurlijk niet welke ge-

dachte je hebt bij deze bekende bij-

belse zin. Denken jullie dan ook

aan een dementemens als beeld van

God? Of doet ons dat verwonderd

opkijken?

Dat ook demente mensen beeld van

God zijn kan voor ons een inspira-

tie en opdracht zijn de waarde van

hun mens zijn te blijven zien en

een menswaardige zorgverlening

op hun maat uit te werken, ook als

het moeilijk wordt en ongebaande

wegen moeten bewandeld worden.

Een moeder kan vergeten wie haar

dochter is, maar de dochter vergeet

nietwiehaarmoeder is.

Godvergeetniemandenniets.

Wij kunnen proberen beeld van

God te zijn door in de zorgverle-

ning de persoon van mensen met

dementie levend te houden. Dat

is ook een stuk profetisch hande-

len dat van ieder van ons gevraagd

wordt: het blijven noemen en be-

vestigen van de identiteit van ie-

mand wiens identiteit uiteenvalt.

Een voorbeeld hiervan zien we in

hetgetoondeFilmfragment.

Voorbeden

Bidden wij voor al die mensen die

de diagnose dementie krijgen, soms

op zeer jonge leeftijd: dat zij kracht

ensteunmogenervaren.

Jouw hand helpt mij op te staan ,

Jouw voet helpt mij verder gaan

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Bidden wij voor mantelzorgers en

hulpverleners die dag in dag uitmet

hart en ziel zorgen voor mensen

met dementie. Ze zijn ontdekkings-

reizigers, op expeditie in een nieuw

landmetongeschrevenregels.

Tafelgebed: Geroepen bij je naam

Ik zal er zijn. Zo klinkt uw naam

als een stem in ons midden. Zo heb

jij je kenbaar gemaakt aan Mozes

en de profeten, aan Abraham, Isaac

en Jacob. Niet als een vreemde ver

weg maar als een vriend dichtbij,

beschermend ben jij ons nabij in

onzekwetsbaarheid.

Al in de moederschoot, nog voor

wij werden geboren ken jij ons bij

naam.

Jij herleidt ons niet tot een num-

mer, naamloos in de massa, maar

roept ons één voor één bij onze

naam om op te staan, mens te wor-

dennaarjouwbeeld.

Uw geliefde zoon Jezus - God be-

vrijdt, heeft antwoord gegeven, je

roepen gehoord, zijn naam gestand

gedaan.

Hij brak het brood: leven gegeven,

mens voor mens, gebroken en ge-

deeld.

Hij reikte de beker: leven gegeven,

mens voor mens, vergoten, verge-

ven.

Zo willen ook wij antwoord geven,

uw roepen horen, onze naam ge-

stand doen wanneer jij ons zendt

naar onze medemens, gebroken,

gekwetst, om te helen, om te bevrij-

den. (Jef Wauters)

Noemmijbijmijndiepstenaam

Mijn moeder is mijn naam vergeten.

Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.

Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,

Laat mijn naam zijn als een keten.

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,

O, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

(Neeltje Maria Min)

Jef Wauters – Uit de viering van 27 sep-

tember in het Don Boscocentrum

ALLES NEEMT AFSCHEID VAN MIJ
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