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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is een duik in de innerlijke rust

die op de bodem van ons hart in ons ver-

borgen ligt. De uitdrukking ‘tot rust ko-

men’ betekent immers dat de rust er al is,

dat we hem niet eerst moeten fabriceren.

Hij bevindt zich in ons als een ruimte

waar wij naartoe mogen gaan. Meditatie

is de weg waarlangs wij naar de innerlij-

ke plek van de rust komen.

Anselm Grün ‘Innerlijke rust’

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.

In december ben je welkom op

maandag 7 en maandag 21 december.

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

Wandelmidweek

Van maandag 7 december 2015, 19 u.,

tot vrijdag 11 december 2015, 16 u.

De liefde voor het Molenhuis,

de gezelligheid van een warme

houtstove, het zorgen voor elkaar,

het samen beleven, een soepke, een

schelleke hesp voor de ene, een

stukske fruit voor de andere, wan-

delingen in lemniscaatvorm (leg

een 8 op zijn zij, en rust en inspan-

ning ontmoeten elkaar op een mid-

delpunt van keuzes). Wandelingen

in dubbele lusvorm, zodat elkeen

zijn staphartje kan uitleven. Wel-

kom op de winter-wandelweek van

het Molenhuis.

Meebrengen: Basisuitrusting:

Slaapzak, hoeslaken en kussen-

sloop, warme kleren en regen-

jas, toiletgerief, wandelschoenen,

laarzen, huispantoffels, rugzakje,

drinkbus en drinkbeker, zaklam-

pen.

Kostprijs: volwassenen 80 euro,

kinderen (13-18 j.) 64 euro, kinderen

(6-12 j.) 48 euro, kinderen (4-5 j.) 32

euro.

Inschrijven : voor 1 december 2015

Verantwoordelijke: Dirk Bastien/-

Gebroeders Van Eyckstraat 52,

9000 Gent

Inschrijven via dirkbastien@sky-

net.be/ BE76 9793 7546 6995

Met vermelding: Wandelmidweek

dec. 2015 + naam

MOLENHUIS BERISMENIL

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 november 2015. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Voor meer info:

016 25 44 36

FILM

“Tracks” Australie - 2014 - 112 min.

Van: John Curran Met: Mia Wasi-

kowska, Adam Driver e.a. Datum:

vrijdag 20 november 2015 van 14.00

u. tot 16.30 u. Plaats: Seniorama,

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-

leden 5,00 euro

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Als de slaap niet komen wil” door

Pascal Borzée, hoofdverpleegkundige UZ

Leuven centrum voor slaap-waakstoor-

nissen. Datum: maandag 23 novem-

ber 2015 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,50 euro, niet-leden 5,50 eu-

ro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traag tempo)

Woensdag 25 november 2015 om

13.30 u. De Becker Remyplein, ter

hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemak-

kelijke kledij en stapschoenen. Ver-

zekering verplicht. Voor meer info:

016 63 39 26. Seniorama vzw Acti-

viteiten - Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven www.seniorama.be

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 29 november

1ste zondag advent

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

Maar toch willen wij er

geen trieste dag van maken

want er is hoop.

Wij weten dat er leven blijft,

dat we verbonden blijven.

We willen dan ook bidden voor

elkaar, bidden dat, ook in ons

verdriet, er altijd hoop op leven blijft.

Sint-Franciscusviering 1 november

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intenties: mevrouw Nicole Van

Rillaer, de heer Willy Schaeken en

mevrouw Johanna Van Uffelen, de

overledenen van de familie Van

Gramberen-Boey

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

Zondag 29 november

1ste zondag van de Advent C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Alfons

en Stephanie Van Audenhoven-

Delva

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Hilde Pex

Lector: Eva Voets

Homilie: Campagnefilm WZZ

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 22 november

Feest van Christus Koning

10.30 u. Viering

Zondag 29 november

Eerste zondag van de Advent

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

Een uniek mens is heengegaan

Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,

maar hij zal altijd bij ons blijven

door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.

Op 7 november vond de uitvaartplechtigheid plaats

van de heer Willem Cyriel Fierens, geboren te

Kortrijk-Dutsel op 30 maart 1920 en overleden te

Leuven

in het Heilig Hartziekenhuis op 2 november 2015,

gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal hem gedenken

in de viering van Allerheiligen op 1 november 2016

Om het met de woorden van mede eigenaars en

mede bewoners te zeggen: Velen die mijnheer

Fierens kennen, hebben hem altijd “bijzonder

gewaardeerd als een integer man, die zijn grote

bekwaamheid steeds ten dienste stelde van de

anderen. Wij zijn oprecht dankbaar hem te hebben

mogen ontmoeten gedurende zovele jaren.” Een

ander schrijft: “Wij herinneren ons de heer Fierens

als een vriendelijke, toegewijde persoon en

zorgzame syndicus. Hij was niet de man van grote

woorden of hevige discussies, doch trachtte steeds

via overleg tot een consensus te komen. De heer

Fierens heeft gedurende vele jaren het wel en wee

van residentie Belle-Vue bewaakt als een zeer goed

huisvader.” “Wij herinneren ons de heer Fierens als

een behulpzaam en minzaam man, altijd bereid om

te luisteren en te helpen. Zijn jarenlange inzet voor

Residentie Belle-Vue is ongeëvenaard.” “Een

bijzondere man is van ons heengegaan!” “We zullen

zijn vriendelijkheid en discretie missen.” “De heer

Fierens lag ons allemaal nauw aan het hart!”

“Diepste respect en medeleven aan de ganse

familie.”

Overlijden Willem Fierens

Uitgeput van

krachten is hij

gestorven in een

gezegende ouderdom.

Hij leefde stil en

eenvoudig en zo is hij

heengegaan naar de

hemel. Hij was een

gelovig, rechtschapen

en eerlijk man, met

een rustig karakter en

een grote liefde voor de

natuur. Wij danken

U Heer, omdat wij

hem in ons midden

hebben gekend en

liefgehad. Hij ruste in

vrede.

(Gedachtenisprentje)

Het geloof wordt vooral be-

waard door tussenmenselijke rela-

ties, door de gewone genegenheid

en het vertrouwen, waarin de on-

vervalste echtheid van overtuiging

en overgave zich voelbaar kan ma-

ken. Niet dat het hiermee samenvalt

– maar alleen hierin kan het écht be-

staan. Dit wordt in Vlaanderen aar-

zelend weer ontdekt. Van hieruit is

creatieve vernieuwing mogelijk.

J. Kerkhofs

KALENDERBLAADJE
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Op vrijdag 6 november waren we voor het laatst

samen rond de urne van mevrouw Godelieve

Vande Sompele. Bijna 4 jaar geleden namen we

afscheid van haar man, de heer Piet Leunis.

Godelieve is geboren te Kessel-Lo op 30 januari 1929

en overleed te Leuven, in het Woon- en zorgcentrum

‘Sint-Vindentius’ op 1 november.

Wij gedenken deze overledenen in ons gebed.

Di 24 november 2015: Levensloop, ri-

tuelenvandewiegtothetgraf

Door Prof. Stefaan Top

Een mensenleven is een aaneen-

schakeling van cruciale overgan-

gen, de zogenaamde ‘rites de pas-

sage’: geboorte-doop-kerkgang, eer-

ste en plechtige communie, liefde-

verloving-huwelijk, dood-begrafe-

nis/crematie worden gekenmerkt

door een reeks traditionele zeden

en gewoonten, die overal ter we-

reld opduiken. Uiteraard worden

deze tradities naargelang van tijd

en ruimte anders ingevuld. Het be-

treft aldus een bonte waaier van ri-

tuelen, waarvan de betekenis niet

steeds meer duidelijk is. Vandaar

enige duiding bij een en ander.

Een boeiend onderwerp, spitant ge-

bracht en geïllustreerd door Vlaan-

derens topspecialist van Volkskun-

de.

Prof. Top’s onderzoekgebieden lig-

gen op het domein van het volks-

verhaal, het volkslied, kindertijd,

feestcultuur, rituelen i.v.m. levens-

cyclus…

Van 14 tot 17 uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12, 3210 Linden

Prijs: Een losse voordracht bijwo-

nen:

5 euro voor OKRA-leden – 7 euro

voor niet-leden

De ledenprijs geldt mits vertoon

van jouw OKRA-lidkaart

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

OKRA Voordrachten

VOETVERZORGING

Op woensdag 25 november 2015 om

9.00 uur is Janne Pardon aanwezig.

Tot woensdag 18 november kan je

een afspraak maken via het onthaal

016 22 20 14 of onthaal@seniora-

ma.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. www.senio-

rama.be

AFSCHEIDSVIERINGEN

in de parochiekerk van Sint-Antonius

Op dinsdag 3 november namen we afscheid

van mevrouw Nicole Van Rillaer. Nicole

werd geboren te Leuven op 23 juni 1946 en

overleed in haar woning, te Heverlee Emile

Hullebroecklaan 8, op 29 oktober. Nicole was

al jaren ongeneeslijk ziek. De laatste maanden

waren heel zwaar voor haar en voor allen die

haar met liefde hebben omringd.

Op 22 november om 11 uur gedenken wij haar

in onze viering.

3FEDERATIE FRANDO

Het is tijd voor mij om te gaan,

nu geen tranen meer.

Kijk naar de hemel en geloof

eens zien we elkaar weer.

Tijd voor mij om jou te verlaten,

geen verdriet meer en geen pijn.

Kijk naar de regenboog en weet

ik zal er altijd zijn.

Het zal niet eeuwig duren.

Eens komt er een moment

dat ik je weer zal vasthouden,

dat je weer bij me bent.

Tijd voor ons om afscheid te nemen.

droog je tranen nu.

Kijk 's avonds naar de sterren;

weet dat ik van je hou.

Denk aan mij en wens mij

altijd heel dicht bij.

Praat met mij, verdring de pijn;

ik zal er altijd voor je zijn.

Er zijn meer heiligen dan de officieel ver-

klaarden. Misschien was hij of zij het wel

van wie wij dit jaar afscheid namen. Zij

blijven in ons leven doorheen de verhalen

die wij blijven vertellen, bomen vol her-

inneringen.

Speciaal welkom aan families en vrienden

die dit jaar in onze gemeenschap afscheid

hebben genomen van een geliefde.

Eenboomvolherinneringen

Verhaal van Britta Teckentrup

Er was eens een vos die samen met

heel veel andere dieren in een groot

bos woonde. Vos had een lang en

gelukkig leven gehad, maar nu was

hij moe. Heel moe. Langzaam liep

Vos naar de open plek waar hij al-

tijd zo graag in de zon gelegen had.

Hij liet zijn ogen nog één keer door

zijn geliefde bos dwalen en ging

liggen. Vos sloot zijn ogen en viel

in een diepe slaap.

Voor altijd

Alles om Vos heen was stil en vre-

dig. Het begon zachtjes te sneeu-

wen.

Uil had alles gezien vanuit zijn

boomtop. Hij vloog naar beneden

en landde naast zijn vriend. Uil was

heel verdrietig. Hij had Vos zijn

hele leven gekend. Maar hij wist

ook dat zijn vriend moe was. Het

was tijd om Vos te laten gaan.

Een voor een kwamen de vrienden

van Vos naar de open plek in het

bos.

De sneeuw viel als een zachte deken

over hun vriend heen. Alle dieren

hielden van Vos. Hij was altijd aar-

dig voor hen geweest. Niemand kon

zich een leven zonder hem voor-

stellen. Lange tijd zaten de dieren

stilletjes bij elkaar. Een voor een

vertelden ze een mooi verhaal over

Vos, en bij elke herinnering kwam

er een lach op hun gezicht.

Vos was heel belangrijk geweest in

hun leven.

Terwijl de dieren met elkaar aan

het praten waren, kwam er een

klein, oranje plantje omhoog uit de

sneeuw. Precies op de plek waar Vos

lag. Het was klein en teer, en bijna

onzichtbaar...Maar bij elk verhaal

werd het plantje groter en mooier.

De dieren kwamen vaak naar de

open plek om samen over Vos te

praten. En het duurde niet lang of

het plantje was uitgegroeid tot een

kleine boom. Als de dieren naar de

boom keken, dan voelden ze dat

Vos nog steeds bij hen was. In de

dagen, weken, maanden en jaren

na de dood van Vos herinnerden

de dieren zich nog veel meer din-

gen over hun vriend. En hoe meer

ze vertelden, hoe hoger en mooier

de boom werd, tot het de hoogste

boom van het bos was geworden.

Een boom gemaakt van mooie her-

inneringen aan Vos.

De boom van Vos was zo groot en

sterk dat alle dieren er een plekje

vonden. De boom zorgde voor ie-

dereen die van Vos gehouden had.

En zo bleef Vos voor altijd in hun

leven.

Net zoals in het verhaal geen enkel dier

zich een leven zonder Vos kon voorstel-

len, kunnen wij ons geen leven voorstel-

len zonder de ons gegeven rijkdom door

mensen die ons zijn voorgegaan.

Daarom blijven wij verhalen vertellen,

een boom vol herinneringen over mensen

als bomen geworteld in levend water.

Gedenkenwij…

De mensen van voorbij, wij noe-

men ze hier samen. De mensen van

voorbij, wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen in woor-

den en in zinnen en zijn wij even

bij elkaar aan ’t einde van het jaar.

FlorianEtienneChevalier

GustaafJozefDeMeersman

MariaGijselinckx

RikPerdieus

De mensen van voorbij, zij blij-

ven met ons leven. De mensen van

voorbij, ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen, die wij zo

graag herhalen, in bloemengeuren,

in een lied dat opklinkt uit verdriet.

LeaLeoniaMartens

MariaHortensiaNiemegeers

IngeSevenants

FransCraninx

De mensen van voorbij, zij worden

niet vergeten. De mensen van voor-

bij zijn in een ander weten. Bij God

mogen ze wonen, daar waar geen

pijn kan komen. De mensen van

voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.

Alle parochianen die in het verleden

zijngestorven.

ZIJ BLIJVEN IN ONS LEVEN - Don Bosco

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 jijmetonsmeedoen?

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.

Sluit jeweerbijonsaan?

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:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43-3010Kessel-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)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?



SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg190

3001Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u. - 11.30u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag:LieveVan

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

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 Parochiale

werken

Gewest Leuven-Parochie Sint-Fran-

ciscus

001576852309

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

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer - De-

beriotstraat 24, Leuven - Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

Innovatie en betaalbaarheid van de

gezondheidszorg Prof. Erik Schok-

kaert (Faculteit Economie en Be-

drijfswetenschappen) Dinsdag 24 no-

vember2015

Muziek en beeld: een vruchtbare

symbiose Prof. Mark Delaere (Fa-

culteit Letteren) - Dinsdag 1 december

2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be Of: Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835BIC:KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD - Bijzondere Cyclus: De grote

etappesvanhetwestersedenken

In zes lezingen worden kernmomenten

uit de ontwikkeling van het westerse den-

ken belicht. De klemtoon ligt niet enkel

op individuele filosofen of op de grote na-

men, maar ook op de maatschappelijke en

culturele context en op de wisselwerking

tussen filosofie en cultuur in ruime zin.

Filosofie staat namelijk nooit buiten de

tijd, maar is er altijd innig mee verbon-

den, reageert erop, loopt erop vooruit en

probeert de tijd in gedachten te vatten.

(Prof.BartRaymaekers)

* Lokatie: Eerste vijf lezingen in het

auditorium MTC100.14 in het Ma-

ria-Theresiacollege, Sint-Michiels-

straat 6, Leuven (halverwege de bin-

nenplaats)

Laatste lezing in het auditorium

02.21 op de derde verdieping van het

Zoölogisch Instituut, Naamsestraat

59, Leuven (Ingang via Deberiot-

straat)

*Aanvang: 14u.–Einde: 16u.

* Prijs: 35 euro voor de zes lezingen.

Indien u betaalt voor 27 novem-

ber 2015 ontvangt u uw toegangs-

kaart thuis in de loop van december

2015. Bij latere betaling moet u uw

toegangskaart afhalen aan de balie

vóór de lezing. We kunnen maxi-

maal 345 inschrijvingen aanvaar-

den.

Donderdag 14 januari 2016 De Griekse

wortels van ons denken Prof. Gerd

VanRiel

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte –

De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke,

MiddeleeuwseenRenaissancefilosofie

Donderdag 4 februari 2016 Het denken

op nieuwe wegen: het project van de

moderniteit Prof. Bart Raymaekers -

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte – Cen-

trum voor Ethiek, Sociale en Politieke Fi-

losofie

Donderdag 18 februari 2016 Contra-

punt: eigenzinnige tegenstemmen -

Em.prof. Paul Cruysberghs - Hoger

Instituut voor Wijsbegeerte – Centrum

voor Metafysica, Godsdienst-en Cultuur-

filosofie

Donderdag 3 maart 2016 Existentie en

authenticiteit - Prof. Erik Megan-

ck - Hoger Instituut voor Wijsbegeerte –

Centrum voor Metafysica, Godsdienst-en

Cultuurfilosofie

Donderdag 10maart 2016Laatmoderni-

teit: het project van de moderniteit

en zijn grenzen - Em.prof. Herman

De Dijn - Hoger Instituut voor Wijsbe-

geerte – Centrum voor Metafysica, Gods-

dienst-enCultuurfilosofie

Donderdag 17maart 2016Rechtvaardig-

heid in tijden van globalisering -

Prof. Helder De Sutter - Hoger Insti-

tuut voor Wijsbegeerte – Centrum voor

Ethiek,Sociale enPolitiekeFilosofie

ZINGEVING – RELIGIE – SPIRI-

TUALITEIT

De Universitaire Parochie biedt hierover

zesnamiddaglezingenaan.

Na elke lezing is er kans tot vragen/dis-

cussiemetdespreker.

Donderdag 19 november 2015 – MT-

C3,00.15 Sint-Michielsstraat 6, BE-

3000Leuven

De spirituele dimensie van het ou-

der worden als ontwikkelingstaak

Prof.Em.AlfonsMarcoen

Practisch: *Info: Alle informatie kan

je vinden op www.namiddaglezin-

gen.be *Tijdstip: Van 14.00 uur tot

15.45 uur *Prijs: 7,50 euro per le-

zing *Inschrijven : Enkel via www.-

namiddaglezingen.be *Contact: We

zijn telefonisch bereikbaar op het

nummer +32 16 32 55 85 of per mail

viaup@upar.kuleuven.be

4 FEDERATIE FRANDO

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 19 november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag 22 november

12.00u.Aperitief

13.00u.Mosselfeest

inonzezalen

Dinsdag 24 november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Woensdag 25 november

14.00u. Infonamiddag

ZiekenzorgcmSamensterk

‘Pratenmetjedokter’

indeKristoffelzaalgevolgd

dooreenbroodmaaltijd

Sint- Franciscus

Woensdag 18 november

8.15-10uurDeARK

13-17u.:Crea

20u.koorBlijRondeel

Donderdag 19november

9u.:OKRATablet iOS

NM Senioren café met curling op

tapijt

AvondBuurtkoorParcoeur

Zondag 22 november

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Maandag 23 november

VM:OKRAkerngroep

Dinsdag 24 november

9u.OKRATabletAndroid

NM:SENIORENCAFE

Avond:FotoclubPrisma

Woensdag 25 november

8.15uur-10uurDeARK

NM:Ziekenzorgactiviteit

20u.:koorBlijRondeel

Agenda

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN

VERGADERINGEN

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
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