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KALENDERBLAADJE

De moeilijkheid om in vergeving,

in de zin van een nieuw begin,

te geloven heeft een parallel in de

manier waarop wij produceren: alle

producten zijn of worden steeds ge-

maakt op verslijten en weggooien;

hun vervangbaarheid is in de indu-

striële planning opgenomen. Fou-

ten in de productie worden niet her-

steld, maar behoren tot het afval.

In deze industriële situatie is aan-

vaarding van het gebrekkige, de po-

ging, het klaar te spelen met het be-

schadigde, het een nieuwe kans ge-

ven, een technologisch verouderde

methode.

D. Sölle

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Op maandag 23, om 20 uur in

de Stille Zone ‘Ademtocht’van het

Don Bosco centrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo, gaat de twee-

de meditatie-avond van november

door.

Wie het eens wil meemaken is van

harte welkom.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

Op 30 oktober vond de uitvaartplechtigheid

plaats van mevrouw Monique Petitjean,

echtgenote van Adelin Reyniers, geboren te

Sint-Truiden op 17 mei 1931 en overleden te

Leuven in het UZ Gasthuisberg op 22 oktober

2015, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap heeft haar

tevens herdacht in de viering van Allerheiligen

op 1 november 2015

De kaars is uitgeblazen

Veel verdriet om jou

Zo veel mensen die om je geven

Waarvan je weet dat ze zeggen

‘ik hou van jou’

Metekind Stiene

Overlijden in St.-Franciscus

De kerk die ik lief heb is een kerk die me

eerlijk en zonder hoogmoed toespreekt en

zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg naar een ge-

meenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan, aan de-

zelfde bronnen drinken en dezelfde geva-

ren doorstaan.

(Juan Arias)

Blijf jij met ons meedoen?

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop en een steun

zijn voor elkaar.

Samen kunnen wij het goede en het

mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee

te stimuleren.

Wij zouden het fijn vinden u bij

onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2016 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando. Die

lijst moet hij tijdig aan de drukkerij

bezorgen. Als de overschrijvingen

tijdig binnenkomen, zeker voor 1

december 2015, kan hij rustig af-

werken én maak je geen kans om

een nummer te missen. Veel dank

dus als je daarmee rekening houdt!

Je kan je 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

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 en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tie 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)

SLUIT JE WEER BIJ ONS AAN?

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 november

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor Miel Vanmeerbeek en

Lene Vandensande

Voorganger: Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

Voor en na de viering zal er

terug een stand zijn van Bond

zonder Naam.

Zondag 22 november

Christus Koning – OKRA

viering

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: OKRA leden

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen en ensemble

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 november

33ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Hilde Pex

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Zondag 22 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 15 november

Drieëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 22 november

Feest van Christus Koning

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.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

E.H. Jacobus Rosier

E.H. Petrus Coen

E.H. Mauritz Andries

De heer Roger Uytterhoeven

Mevrouw Nini Poffé-Valgaeren

Mejuffrouw Rose Marie Ketelers

De heer Felix Leenaerts

De heer Karel Thierie

De heer Georges Swinnen

De heer Willy Antonneau

Mevrouw Henriette Persoons

De heer Fons Declerck

Mevrouw Simone Vertommen-Jael

De heer André Dewalheyns

Mevrouw Gaby Schouterden-Jacobs

De heer Jef Mertens

Mevrouw Lene Dries-Vandensande

De heer André Carème

Mevrouw Monique Reyniers - Petitjean

Gij die ons in dit leven hebt geroepen

Die ons in de schoot van de aarde

hebt gevlochten, verweven met al wat leeft.

Laat onze lieve doden geborgen zijn

in de palm van uw hand.

Bij U gekend en geborgen

onze lieve doden

Woensdag 11 november

Namiddag: Kalipso

20 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 12 november

VM Fotoclub Prisma

NM Seniorencafe en Ziekenzorg

Avond Fotoclub Prisma

Vrijdag 12 november

Ganse dag voorbereiding tentoon-

stelling Fotoclub Prisma

Zaterdag 14 tot zondagavond

15 november

41e Tentoonstelling

Fotoclub Prisma

Maandag 16 november

16-18 uur De ARK

Avond: Vergadering Buurtcomité

Michotte

Dinsdag 17 november

9 u. OKRA Tablet Android

NM: SENIORENCAFE

Woensdag 18 november

8.15 uur -10 uur: De ARK

13-17 u.: Crea

20 u. koor Blij Rondeel

AGENDA SINT-FRANCISCUS

2 FEDERATIE FRANDO

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



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag12november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zon-

dag15november

met 75 op Herfstweekend in Maas-

mechelen!

Zondag15november

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag17november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag19november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

AGENDA

We kregen de Concertband op feest-

vieringen in de parochie reeds in

volleactietehorenentezien.

Dat verhoogde telkens de feest-

vreugde.

De Concertband Leuven repeteert

nog steeds wekelijks op dinsdag

van 20 tot 22 uur in ons Gemeen-

schapscentrumDonBosco.

Ze spelen populaire songs en film-

muziek.

Muzikanten zijn steeds van harte

welkom.

WillemBoon

boon-cuyt@hotmail.com

CONCERTBAND LEUVEN

3FEDERATIE FRANDO

UWVERTROUWEN

ISUWREDDING

Welkom

Goedemorgenallemaal,

ook vandaag komen wij samen rond

dit licht (paaskaars) en deze tafel om

datgene wat ons verbindt te vieren

indenaamvandeVader, deZoon en

deHeiligeGeest,Amen.

We starten deze viering met het

openingslied, waarin ik vooral de

eindeloze ruimte waarin we als

mensen het goddelijke kunnen en

mogen ervaren, als heel troostend

enversterkendervaar.

Dat woord, waarin ons richting werd ge-

geven,

dat onze gang bepaald heeft bij het leven,

dat inonszwijgt enwaaktenweet,

dewereld trouwinlief en leed,

datonsdedooddoet tegengaan:

datwasbijGod,vanmeetafaan.

Eerste lezing uit de profeet Jeremia

(Jeremia31,7-9)

De Heer heeft redding gebracht over zijn

volk.

“Van het einde van de aarde breng Ik ze

bijeen. Bedroefd gingen zij heen, getroost

leid Ik hen terug. Ik voer hen naar stro-

mende beken, over gebaande wegen waar-

opzeniet struikelen.

Ikbenimmers Israëlsvader.”

Dit fragment uit een profetie van

Jeremia schetst ons een soort van

apocalyptisch landschap. Het is een

hoopgevend fragment, maar ook

verderop in deze profetie verkon-

digt God, bij monde van Jeremi-

a, dat hij ondanks de fouten en de

dwalingen van mensen, uiteinde-

lijk zal instaan voor een genadevol-

le opstanding waarin ieder tot zijn

rechtkomt.

Een magisch ingrijpen? Of is het

een manier om een droom te ver-

woorden die maar kans maakt om

waar te worden als we er met z'n al-

len daadwerkelijk in geloven en elkaar

ondersteunen om het samen waar te

maken, zeker in goede maar boven-

al inslechtetijden.

Psalm126(inrijmvorm)

Een droom of een visioen dat je

vooral nodig hebt op momenten dat

de omstandigheden het tegendeel

lijken te beweren of waarop mensen

tegen je zeggen: “Je bent naïef”, of

“Dat is toch niet haalbaar” ; “dro-

mer”.

(…) God heeft bij ons wat groots ver-

richt;

Hijzelfheeft onzendrukverlicht;

Hijheeftdoorwondrenonsbevrijd;

Dies juichenwij, enzijnverblijd.

Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,

Gaatwenendvoort, enzaaithetal;

Maar hij zal, zonder ramp te schromen,

Eerlangmetblijdschapwederkomen,

Enmetgejuich, tegoederuur

Zijnschovendragenindeschuur.

Tweede lezing uit het Evangelie vol-

gensMarcus (Marcus 10,46-52)

Toen Jezus wegging uit Jericho

zat Bartimeus, een blinde bedelaar,

langsdeweg.

Hij hoorde dat Jezus van Nazaret

voorbij kwam en begon te schreeu-

wenenteroepen:

“Zoon van David, Jezus, heb me-

delijden met mij!” Velen snauwden

hem toe dat hij zijn mond moest

houden. Jezus bleef staan en zei:

“Roep hem.” Daarop zei Jezus te-

gen hem: “Wat wilt u dat Ik voor u

doe?”De blinde zei Hem: “Rabboe-

ni,dat ikweerkanzien.”

“Ga,” zei Jezus, `uw vertrouwen is

uwredding.”

Meteenkonhijweerzien.

Duiding

Wat ik vooral wil naar voren bren-

gen vanuit de lezingen van vandaag

is de vastberadenheid, die ondanks

de wanhopige situatie waarin men-

sen zich bevinden, de zaken doet

bewegen.

De overtuiging van Jeremia, de

overtuiging van de Psalmist en

de doortastendheid van de blinde

Bartimeus. Mensen proberen hem

zelfshetzwijgenopteleggen.

En dan denk ik aan hoe ik mij soms

zelf het zwijgen laat opleggen door

mensen die racistische of kleine-

rende opmerkingen maken over an-

deren en die omkaderen met zinne-

tjes als “Zeg nu zelf” of "Gij vindt

dat toch ook" of “'t Is toch waar, hé,

madam". Meningen en opvattingen

die gelanceerd worden als feiten.

Zowel op het internet als in dagda-

gelijkse gesprekken, word je soms

in het nauw gedreven en haast ver-

plicht om iets voor waar te be-amen.

Ensomsmaaktmedatzokwaad,dat

het mij verlamt. Soms heb ik niet

die creatieve ruimte of inspiratie de

vraag of de mening terug te draaien.

Jezus, zoals ons die wordt voorge-

houden in de evangelies, had daar

blijkbaar wel een handje van weg.

Bij provocaties antwoord hij laco-

niek: “Wie zonder zonde is, wer-

pe de eerste steen.” Of “Geef aan de

keizer wat de keizer toekomt”. Hij

negeert zijn gesprekspartner niet,

gaat niet de agressieve toer op, maar

weet door een creatief wederwoord

de ander te doen nadenken; om zo

ruimte en de mogelijkheid voor een

alternatief tescheppen.

En wanneer hij onverwacht door

een vreemde vrouw wordt uitgedaagd

die hem aanraakt en hem aan het

denken zet met haar uitspraak dat

de kruimels die van de tafel val-

len, toch wel door de hondjes mo-

gen worden opgegeten, dan laat hij

zichzelf bevragen op zijn missie.

Hoe zet je woede en verontwaar-

diging, provocatie, om in een in-

spirerend weerwoord en hoe onder-

scheid je een terechte opmerking

om je eigen blinde vlekken in vraag te

stellen?

Een evenwichtsoefening, iedere

dag weer opnieuw. Misschien is de

spirituele herademing op zondag

een manier om de mentale ruimte,

motivatie en inspiratie op te doen

om vastberaden en doortastend te

blijven gaan voor wat alle mensen,

ook en vooral de kleine mensen, tot

hunrechtzal latenkomen.

Geloofsbelijdenis

* Wij geloven in God, die we Vader mogen

noemen,

die de aarde en ons leven geschapen

heeft. Wij geloven dat hij ieder van

ons roept om in ons leven een eigen

weg te gaan, een zwerftocht die ons-

zelfénanderengelukkigmaakt.

* Wij geloven in Jezus Christus, Zijn

Zoon.

Hij toonde ons hoe wij vastgebak-

ken zekerheden moeten achterla-

ten. Hoe wij woede kunnen om-

zetten, naar 'heilige verontwaardi-

ging' en met de nodige creativiteit

zelfs naar een passie voor rechtvaar-

digheid. Wij geloven dat Hij die weg

helemaal ten einde is gegaan, tot in

de dood en dat Hij daarom is blijven

leven.

*WijgelovenindeHeiligeGeest,

die ons komt bevrijden en ons aan-

spoort om op zoek te gaan, opdat

mensen steeds in vrede met elkaar

zouden leven. Wij geloven dat die

Geest mensen in verscheidenheid

samenbrengt en enthousiast maakt

om samen te dromen, om samen

biddend en zingend voort te gaan

opongebaandewegen.

Voorbeden:

Dat we onze heilige verontwaardi-

ging omwille van wat aan de bui-

tengrenzen van Europa gebeurt,

niet onderdrukken maar omzetten

in daden van solidariteit. En dat

wij ons niet afkeren van beleidsma-

kers maar hen blijvend confronte-

ren met de vraag naar medemense-

lijkheid zowel in de georganiseerde

zorg, in onze sociale zekerheid, in

het klimaatbeleid, als in de wereld-

politiek.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten die gaan waar

geenwegengaanoveralheen.

Dat leidinggevenden zich durven

laten inspireren door een langeter-

mijnvisie waarin niet winst om de

winst, maar welzijn en werkgele-

genheid voor zoveel mogelijk men-

sen de inspiratie vormen van hun

beslissingenenleiderschap.

Voor jonge mensen, dat ze durven

dromen en de kans kunnen en dur-

ven grijpen om datgene wat hun

echt beroert uit te spreken en te re-

aliseren, zoals bijvoorbeeld, afgelo-

pen vrijdag tijdens de dag van de

jeugdbeweging.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten die gaan waar

geenwegengaanoveralheen.

Voor mensen wiens gezondheid

ernstig bedreigd wordt, dat zij zich

omringd weten door mensen die

met handen en hart, respectvol

zorgvoorhundragen.

Voor mensen die zorg dragen voor

een ander, op welke manier ook,

dat zij zich mogen gedragen voelen

door een maatschappij waarvan de

toetssteen de zorg voor de zwakste

is.

Slottekst:Demensiseenbron

Daar is het verhaal van een geleerde man

dieeenrebbekwamopzoeken.

“Wat heb je gedurende je leven gedaan?”

vroegdemeesterhem.

“Ik heb de hele Talmoed driemaal doorge-

werkt”,antwoorddedegeleerdeman.

“Ja,maar hoeveel van de Talmoed heeft in

joudóórgewerkt?”vroegderebbe.

Uit pure nauwgezetheid in het na-

leven van de Tora kan men de leven-

de tegenwoordigheid van de Eeuwi-

ge vergeten. Maar wat is het hoofd-

doel van het naleven van de Tora

anders dan de ziel, de ziel in zich-

zelf, in de Tora, in de wereld gewaar

te worden? De mens is niet louter

een weerspiegeling van het hoge-

re - de mens is een bron. Als hij

zich van zijn bolster ontdoet, kan

hij de wereld verlichten. God heeft

iets van zichzelf in de mens gelegd.

Abraham Hesehel in `De aarde is des He-

ren, de innerlijke wereld van de jood in

Oost-Europa

Hermien Den Tandt - Uit de viering van

25 oktober 2015 in het Don Boscocentrum

VORMINGPLUS

* Simone de Beauvoir: haar ideeën,

vroegerennu

Vrijdag 13 november 2015 van 20.00 tot

21.30uur

Simone de Beauvoir (1908-1986)

was filosofe, feministe, existentia-

liste. Ze is bekend als één van de

belangrijkste figuren van de tweede

feministische golf in Europa. Haar

boek "De tweede sekse" inspireer-

de in de jaren 60 vele vrouwen.

Een groot deel van haar feministi-

sche ideeën is vandaag gemeengoe-

d, sommige denkbeelden werden

aangevallen en weersproken. Haar

socialistische idealen zijn ineenge-

stort. Deze lezing biedt een opfris-

sing van vaak sluimerende kennis

en geeft een beeld van de tijd en het

land waarin de filosofie van Simone

deBeauvoir isontstaan.

Begeleiding:MagdaMichielsen

Waar? LDC Wijnveld, Wingerd-

straat14-3000Leuven

Prijs: 12euro

*Transitie: van woord naar daad

Dinsdag 17 november 2015 van 20.00 tot

22.30u.

Je hebt vast al gehoord over transi-

tie en duurzaamheid. Maar wat be-

tekent transitie en wat kan je on-

dernemen om je wijk, stad of dorp

weerbaar te maken voor de gevolgen

vandeklimaatsverandering?

Je krijgt inspirerende voorbeelden,

do’s en don’ts. Je leert hoe je in je

buurt aan de slag kan met vrienden

of buren en hoe je de aanwezige cre-

ativiteit en talenten kan benutten.

Het wordt een interactieve avond

waarop je volop de kans krijgt om je

ideeënmetdegroeptedelen.

Begeleiding: Marc Van Hummelen

Waar? Vormingplus, Paul van Os-

taijenlaan22,3001Heverlee

Prijs: 13euro

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: BE29 7785 9226 3564 - BIC:

GKCCBEBB



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-
TIJD *Aula Rector Pieter De Somer.
Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

Forensische toxicologie, doping en

sport

Prof. Jan Tijtgat (Faculteit Farma-

ceutischeWetenschappen)

Dinsdag 17 november 2015

Innovatie en betaalbaarheid van de

gezondheidszorg

Prof. Erik Schokkaert (Faculteit

Economie en Bedrijfswetenschap-

pen)

Dinsdag 24 november 2015

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

zes namiddaglezingen aan.

Na elke lezing is er kans tot vragen/dis-

cussie met de spreker.

Donderdag 12 november 2015 – Pro-

motiezaal HAL 01.64, Universiteits-

hallen, Naamsestraat 22, Leuven

Geestelijke gezondheid en spiritua-

liteit -MarcelBraekers, o.p.

Donderdag 19 november 2015 –MT-

C3,00.15 Sint-Michielsstraat 6, BE-

3000 Leuven - De spirituele dimen-

sie van het ouder worden als ont-

wikkelingstaak - Prof. Em. Alfons

Marcoen

Practisch:

*Info: Alle informatie kan je vinden

opwww.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

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

leuven.be

LEZINGEN IN SENIORAMA
“India, China’s tegenspeler in het

VerreOosten”

door Idesbald Goddeeris, prof. Koloniale

geschiedenis, KU Leuven

Datum: maandag 16 november 2015

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA
Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag17november2015

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

WANDELEN MET SENIORAMA
Dagwandeling – Brabantse taal-

grens (15km)

Woensdag 18 november 2015

Vertrek: trein Leuven-Florival 9.23

u.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 23 12 65 en 016

406013

DIGITAAL FOTOTOESTELGE-
BRUIK
Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken!

Na afspraak, iedere woensdag (be-

halve schoolvakantie) vanaf 10.00 u.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be

Merk en type van je fototoestel op-

geven. Bijdrage: € 3 vooraf te beta-

len. Meebrengen: fototoestel, hand-

leiding en eventuele benodigdhe-

den zoals geheugenkaartje of aan-

sluitkabelenz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be

IN HET HOOFD VAN
DE SYRIËSTRIJDER
Maandag 16 november 2015 – 20 u.

MontasserAlDe’emeh

De werkgroep ‘Kennis en Maat-

schappij’ van Alumni Lovanienses

nodigtuuitopdezelezing.

Montasser behaalde bij KU Leuven

een masterdiploma in de taal- en re-

giostudies: arabistiek en schreef een

masterproef getiteld: ‘Het conflict

tussen Iran en de verenigde Arabi-

sche Emiraten betreffende de soeve-

reiniteit over strategisch belangrij-

ke eilanden (Abu Musa, Tunb al-

Kubra, Tunb al-Sughra) in de Per-

zischeGolf.

De lezing vindt plaats in de Pro-

motiezaal KU Leuven, Naamsestraat

22,3000Leuven

Programma:

19.45 u.: Ontvangst en registratie

20.00u.: Inleiding

20.10 u.: Voordracht door dhr. Mon-

tasser AlDe’emeh ‘In het hoofd van

deSyriëstrijder’

21.30 u.: Slotwoord en afsluitend

drankje in de Jubileumzaal, u aan-

geboden door Alumni Lovanienses.

Na de lezing kan u een gesigneerd

exemplaar met korting kopen van

zijn boek ‘De Jihadkaravaan. Reis

naar de wortels van de haat’. Dit

boek schreef hij samen met jour-

nalist Pieter Stockmans en het ver-

scheeninmei2015.

Prijs:15 euro pp. Voor leden KU Leu-

ven-alumni die niet betalend lid

zijn,ofderden.

8 euro pp. Voor KU Leuven-alum-

ni die betalend lid zijn en koppels

waarvan een iemand betalend alum-

nusis.

Frans Vandaele Naamsestraat 63 –

3000 Leuven Tel. 016 32 40 01 Info:

info@alum.kuleuven.be – http://a-

lum.kuleuven.be

November is de maand dat wij onze

dodengedenken.

Het vocaal en instrumentaal en-

semble OrSeCante doet dit op pas-

sende wijze met het requiem van

Orlandus Lassus, een prachtig vijf-

stemmig werk dat de rust uitstraalt

die het in zijn titel “Requiem” mee-

draagt.

We wisselen de orde van dienst af

met motetten van Sweelinck en Gu-

ererro en worden bij dit alles be-

geleid door bazuinen, cornetti en

continuo.

Het vocaal en instrumentaal en-

semble OrSeCante staan onder lei-

dingvanArnoutMalfliet.

Graag nodigen we u uit op één van

onze concerten, die plaatsvinden in

de abdijkerk Vlierbeek te Kessel-Lo

op:

zaterdag 14 november 2015 om

20u30

zondag 15 november 2015 om 15u

Na het concert bent u dan welkom

in de "Oude feestzaal" van de Abdij-

school (op het kerkplein) voor een

na-babbelbijeendrankje.

Kaarten kosten 15€ in voorverkoop

en18€aandekassa .

Voor meer info over dit project en

voor reservaties, verwijzen we u

graag naar onze projectpagina: htt-

p://www.orsecante.be/dufond.php

OrSeCante

Voor allen die gestorven zijn en

die wij nu missen, in het bijzon-

der voor hen die het afgelopen jaar

heengingen, voor hen van wie wij

hielden, dat zij allen mogen leven

in uw onvergankelijk licht… laat

onsbidden.

Franciscusviering 1 november 2015

AANDACHT AANDACHT !!!

‘Allekleinebeetjeshelpen’

Graag willen wij in de Franciscus-

parochie ons “steentje” bijdragen

voor het project LET US CHANGE

(LUC).

Wehoudeneenverkoopvan:

- zelfgemaakte wenskaarten voor al-

lerleigelegenheden

- en gehaakte engeltjes en ander

kerstgerief…

Wanneer: zondag 22 november
Uur: 11u tot 13u en van 14u tot 17u

Waar: indeparochiezaal

enookopzondag 6 december
11utot12uachteraanindekerk

Aan allen van HARTE WELKOM !!

“KOMenZIEen……KOOP”

AnnieenMia

Aandacht LUC

Voor de mensen die naamloos ge-

storven zijn, voor hen om wie nie-

mand treurt; oorlogsslachtoffers,

gezinnen op de vlucht, schreeu-

wende kinderen, weerloos, door

niemand gekend, dat zij bij U ge-

kend en geborgen zijn, dat zij delen

in uw alles omvattende liefde... laat

onsbidden.

Franciscusviering 1 november 2015

4 FEDERATIE FRANDO

Strĳdkoor Kontrarie uit Herent
brengt sinds 1985 een boodschap

metliederenuitdehelewereld.

We komen op tegen oorlog en voor

vrede, we kiezen voor een gast-

vrije en multiculturele samenle-

ving, waar iedereen het recht heeft

opeengelijkwaardig leven.

Met onze liederen, in vele talen,

zingen we over mensen die klein

gehouden worden, die in armoede

leven, maar die ondanks alles toch

durven getuigen over hun kracht,

hungeloof ineenbeterewereld.

Deze thema’s blijven altijd even ac-

tueel !

We geloven in de kracht van mu-

ziek, het zet ons in beweging, het

raakt ons diep van binnen, we wor-

den al “30 jaar bewogen” door en

voormensen!

Zaterdag21nov.om20uur

Zondag22nov.om15uur

HET DEPOT - Martelarenplein 12,

Leuven

Info: info@kontrarie.be

Spreek Gij het woord dat mij

vertroosting geeft, dat mij bevrijdt

en opneemt in uw vrede. Open die

wereld die geen einde heeft.

H.Oosterhuis
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