
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefd’ in genade aan. U, die ons

lief hebt, U behoort ons harte. Komt laten

wij aanbidden, die Koning.
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ZICHTBAAR EN TASTBAAR NABIJ

Kerstdag 2015 in de Sint Franciscusgemeenschap

KERSTWENSEN

Zalig Kerstfeest aan de jongeren die met elkaar op weg gaan en zoeken naar zinvol samenleven.

Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,

die hun vrije tijd beschikbaar stellen om anderen te verzamelen tot gemeenschap.

Zalig Kerstfeest aan onze zieken en allen die hen met respect en begrip met zorg en liefde nabij zijn.

Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid. ********* Foto's: Thierry Van Craenem

Met Kerstmis wordt een kind geboren. De afkomst is niet helemaal duidelijk, de

omstandigheden zijn erg gebrekkig. Het leven zelf dat zijn liefde te vondeling legt.
Mannen en vrouwen op de vlucht op zoek naar asiel, kinderen geboren onderweg, een

kleurrijke kaars van de hoop, ontstoken voor hen.

Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor jullie: vrede, vrede, vred' op aard aan alle

mensen die van goede wille zijn.

Twee of drie, of twaalf, of zeventig… of een menigte, die niet te tellen is, gaat met jou mee.

Het kind zal volwassen worden in jou en onweerstaanbaar zal je een mens van

gemeenschap worden.

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

We moeten ons op de meditatie voorberei-
den: we kunnen niet verwachten dat we

ons volledig op ons gebed kunnen con-
centreren zonder voorbereiding. Toen aan

John Main gevraagd werd hoe we ons

op de meditatie moeten voorbereiden, zei

hij: “door veel goede daden”.We moeten

in de juiste gemoedstoestand zijn; medite-
ren na een verhitte discussie zal niet luk-
ken. Ons gewone leven en ons gebedsleven

staan niet los van elkaar. “Je bidt zoals je

leeft” was een gebruikelijk gezegde onder

devroegste christenen.

Kim Nataraja

Op maandag 18 januari 2016: Medi-
tatie om 20 uur in de Stille Zone
van het Don Bosco centrum, Orto-
lanenstraat 6, Kessel-Lo.
Als je in dit nieuwe jaar eens met
ons mee wil doen ben je van har-
te welkom. Geef dan een seintje aan
Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-
meulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

Donderdag 14 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 17 januari

12.00 u. Nieuwjaarsreceptie
in de Antoniusruimte

Dinsdag 19 januari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Donderdag 21 januari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

AGENDA PAROCHIE-

GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS

Woensdag 13 januari

8.15 - 10 u.: De ARK
14 u.: Activiteit Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 januari

NM: Seniorencafé
AV: Parcoeur

Vrijdag 15 januari

VM en NM: De ARK tot18 uur

Zaterdag 16 januari

12-23 uur: Nieuwsjaarsreceptie De
Krooners

Zondag 17 januari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Maandag 18 januari

14 tot 17 u.: Crea Ziekenzorg

Dinsdag 19 januari

NM: Seniorencafé

Woensdag 20 januari

8.15 - 10 u.: De ARK
14 tot 17 u.: Crea Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Er is m.i. (met name als het leven
voor de wind gaat) een soort ge-
loofsromantiek, die het blijdschap,
kinderlijk vertrouwen, totale over-
gave pleegt te noemen. Ik wil niet
ontkennen, dat het geloof zich
soms in een bepaalde (ook moeilij-
ke!) situatie op deze wijze kan open-
baren, en het kan terecht als een ge-
schenk worden beleefd.
Maar dit aspect mag niet tot het eni-
ge worden verheven alsof bij echt
geloof strijd, problematiek, niet te
pas komen. Er wordt in de bij-
bel door gelovige mensen niet al-
leen gezongen, maar niet minder
gevochten, geklaagd tot de laatste
vraag: “Waarom hebt Gij mij verla-
ten?”
Ridderbos

KALENDERBLAADJE

Wens je aan je geloofsleven een
nieuw élan te geven?
Voel je dat je in je leven keuzes moet
maken?
Zou je (opnieuw) willen leren bid-
den en zou je daar graag hulp bij
hebben?
Iedere dag stilstaan en een tijd bid-
den bij een bijbeltekst of andere in-
spirerende tekst, iedere dag een per-
soonlijk gesprek met een geestelijk
begeleider…
De pastorale zone Bierbeek organi-
seert om de twee jaar zo’n ‘gebeds-
week’ tijdens de laatste volle week
van januari.
Ook geïnteresseerden van buiten de
pastorale zone Bierbeek zijn van
harte welkom!
Contactpersoon en één van de
begeleiders: Germaan Van Muyl-
der msc, 016-46 80 47; pater.ger-
maan@pzbierbeek.be

24-30 JANUARI 2016:

GEBEDSWEEK IN

BIERBEEK

SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 januari

2e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Henri Geysels
Jaarmis familie Segers-Demandt en
zoon Gerard en Felix Leenaerts
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 24 januari

3e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 januari

2de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Chris Klein
Dirigent: Toon Maes

Zondag 24 januari

Oecumenische viering

met de Protestantse Gemeente van

Leuven

in de Mariakapel Matadilaan 6 te

Heverlee

10.30 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorgangers: Ernst Veen en Caroline
Van Audenhoven
Lectoren uit beide gemeenschappen
Homilie: Ernst Veen en Caroline Van
Audenhoven
Orgel/piano: Chris Klein

Er is geen viering in onze

parochiekerk

DON BOSCO

Zondag 17 januari

Tweede zondag van het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 24 januari

Derde zondag door het kerkelijk jaar

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

VIERINGEN

DOOPSEL

Op Kerstdag werd Gaston Vangoed-
senhoven, zoontje van Stefan en
Bénédicte Celis door het doopsel op-
genomen in onze geloofsgemeen-
schap.

Gaston,

Met deze voornaam ga je door het leven,

moge jemetdezenaamaltijd

met liefde en eerbied worden aangespro-
ken.

Zo zal je ook bekend zijn bij God, die ge-
zegdheeft:

‘Ik schrijf je naam in de palm van mijn

hand, Ikzal jenooitvergeten.’

Gaston, wij willen je enkele mooie eigen-
schappenmeegeven

zodat je kan opgroeien tot een jongen met

oogvoorzijnomgeving,

een jongen waar we fier op kunnen zijn.

G van Gastvrij

Wees, zoals je naam het zegt, een gastheer

vooranderen.

Dat je een teken van liefde mag zijn voor

heelveelmensen.

A van Apart

Zodat je iemand wordt, anders dan alle

anderen

endat jedurftoptekomen

voor je eigen ideeën vanuit je eigen aparte

zelve.

S van Schat

Wees een heel lief en behulpzaam iemand.

T van Tevreden

Ga met een open en optimistische kijk het

leventegemoet.

Zoek niet naar het grote of het onbereik-
bare,

maar geniet van de eenvoud van kleine

dingen.

O van Oprecht

Wees altijd oprecht en eerlijk, je zal er res-
pectvoor terugkrijgen.

N van Naastenliefde

Leer warme liefde geven en ontvangen,

dan heb je alles wat nodig is om gelukkig

teworden.

Van harte welkom, lieve Gaston!
Proficiat aan mama en papa, aan pe-
ter Eugène en meter Charlotte en
aan de ganse familie.

Doopsel

INSCHRIJVEN

EERSTE COMMUNIE

Kinderen die het tweede leerjaar
volgen of geboren zijn in 2008
kunnen zich inschrijven voor de
Eerste Communie bij:

Jef Wauters, Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
of: jef.w@edpnet.be
of: tel. 016 25 58 92
of: GSM 0485 063 038

EERSTE COMMUNIE DON BOSCO

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



Ikgeloof inhet leven,

mijgegevenalsenigekans

ommensteworden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,

diezingeeftaanmijnbestaan.

Ikgeloof inJezusChristus.

MensgewordenGodvanliefde,

Mensvoordeanderen,

gekruisigd, maar levend voorgoed,

eenMensomnooittevergeten.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

die op weg is naar verlossing toe.

Ikgeloof indit leven,

alswegenmogelijkheid

naardeliefde

dievolkomenis.Amen.

Driekonigenviering

Sint-Franciscus3/1/16

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Er zijn geen lezingen op 19 en 26 januari

(examen studenten) en op 2 februari 2016

patroonsfeestKULeuven)

‘Welke zijn de opties voor een faire

een duurzame economische groei

inalle landen,armeenrijke?’

Dhr. Willem Van Twembeke EN-

GIE

Dinsdag9februari2016

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

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km )

Donderdag14en28 januari2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag19 januari en2 februari2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

FILMINSENIORAMA

“Frida” – Mexico, VS, Canada – 2002

-123min.

van: Julie Taymor, met: SalmaHayek, Al-

fredMolinae.a.

Datum: vrijdag 15 januari 2016 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

LEZINGINSENIORAMA

“Met een prikje word en blijf ik ge-

zond”

door Marc Van Ranst, prof. Viroloog, KU

Leuven

Datum: maandag 18 januari 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Louvain-la-Neuve

(16km)

Woensdag20 januari2016

Vertrek: 9 u. Voorzie gemakkelij-

ke kledij en stapschoenen. Verzeke-

ringverplicht.

Voor meer info: 0476 65 96 02 en

0499410297

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

EENSEENANDERGELUID…

Kenia

Moslims beschermen christenen

tijdensterreuraanval

Bij een aanval van de islamitische

groep Al-Shabaab op een bus in Ke-

nia hebben moslims eergisteren het

leven gered van een groep christe-

nen.

Op de grens met Somalië beval een

tiental militanten de groep passa-

giers zich op te splitsen, zodat ze

de christenen konden neerschie-

ten. Maar de moslims weigerden

zich te scheiden van de christenen.

“De militanten dreigden te schie-

ten, maar we bleven weigeren,” ver-

telde de islamitische passagier Abdi

Mohamud Abdi later aan persbu-

reau Reuters. “We gaven enkele

niet-moslims religieuze kledij zo-

dat ze niet snel als christen geïden-

tificeerdzoudenworden.”

De militanten gaven het op, maar

dreigden terug te komen. Bij de aan-

val kwamen twee passagiers om en

geraaktenerviergewond.

Vorig jaar werden bij een gelijk-

aardige aanval nog 28 niet-moslims

vermoord. Sindsdien worden bus-

sen begeleid door een politie-escor-

te, maar in dit geval was er geen om-

dat de bus een wegversperring van

depolitiehadomzeild.

HetNieuwsblad–23december2015

EN VERDER DAN FRANDO

Als mensen met elkaar zouden om-

gaan met diep respect - alsof in elke

mens een koning schuilgaat - dan

zou het veel beter gaan op deze we-

reld.

Omdat we nog lang niet zover zijn

vragenwijomvergeving.

Heer, eenvoudige herders gingen

naar U op zoek en vonden U omwil-

le van hun eenvoud en hun warm

hart. Soms zijn wij hooghartig… en

datbeletonsUtevinden.

Heer, wijze mannen uit het Oosten

gingen naar U op zoek en vonden

U omwille van hun wijsheid. Soms

zijn wij dwaas en verdwalen we in

onszoekennaarU.

Heer, Herodes en de schriftgeleer-

den wisten waar Gij zoudt worden

geboren, maar zij waren niet bereid

U te herkennen en te aanvaarden.

Somsdoenwijnethetzelfde.

DaaromzingenwijtotUheer:

Nuzijtwellekome,

mensvanlicht inmij,

alsopenheidvanbinnen,

weereind’lijkvrij,

laatJouwwoordenklinken

alseenoproepinmijnhart,

helpmevoltehouden,

weeshiereennieuwestart.

KYRIELEIS

uitdeDriekonigenviering

Sint-Franciscus3/1/16

NU ZIJT WELLEKOME, MENS VAN LICHT IN MIJ

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook

ditnieuwejaar.

Engoedgevuld.

Ga het na de vieringen in de Stil-

le Zone Ademtocht niet achteloos

voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na le-

zingthuis,weerterugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef

je niet terug te brengen’ is zomaar

jeeigendomgeworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van

dezeleukemaniervandelen.

Je kan hetmandje ook spijzigen met

jouweigenboeken.

Goede God, Gij hebt uw Licht als

een ster in deze wereld laten schij-

nen. Drie wijzen uit het Oosten

zijn naar U op zoek gegaan en heb-

ben U als een weerloos Kind in de

kribbeontmoet.

Wij vragen U, laat ook uw Licht

over ons schijnen. Zo kunnen wij

het komende jaar nieuwe wegen

bewandelen op weg naar uw Rijk

Gods.***Franciscusviering3/1/16

3FEDERATIE FRANDO

InSint-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

InhetDonBoscocentrum

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

Bezoek aan de kleinste en bijzon-

derstestadsstaat

Reisdata: Van donderdag 5mei tot zondag

8mei2016

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan

Vaticaanstad, met de tuinen, de ne-

cropolisenmusea

* De vier pauselijke basilieken van

Rome

* Bezoek aan de catacomben ten zui-

denvandestad

* Stadswandelingen met aandacht

voor de indrukwekkendste bouw-

werken, maar tevens ook voor enke-

leminderbekendeparels

Reisgids:

Hans Geybels, studeerde geschiede-

nis, godsdienstwetenschappen en

godgeleerdheid aan de K.U.Leuven

en te Oxford. Is zeer vertrouwd met

hetVaticaan.

Reissomperpersoon:

2-persoonskamer: 1315euro

Toeslag 1-persoonskamer: 260 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 40

euro

Inbegrepen:

Unieke bezoeken aan de tuinen,

de necropool en de musea van het

Vaticaan. De toegangsgelden voor

de vermelde bezoeken. Reisbege-

leiding en lokale gidsen. Gebruik

van de audiofoon. Handig reisgids-

je met stratenplannetjes. Overnach-

tingen met ontbijt in het comforta-

bele en centraal gelegen hotel Voi

Cicerone **** 1 middagmaal en 3

avondmalen in hotel of lokale res-

taurants. Vluchten Brussel-Rome

h/t met Brussels Airlines, de lucht-

haventaksen. Transfers van en naar

de luchthaven van Rome in com-

fortabele autocar (incl. gebruikelij-

ke fooi voor de chauffeur). Daarbui-

ten gaan de verplaatsingen te voet

en met het openbaar vervoer (in-

begrepen in de reissom). Annule-

rings-, bagage- en bijstandsverze-

kering

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein

15,3000Leuven

Tel. 016 24 38 38 – Fax: 016 24 38 02

E-mail:

cultuurreizen@omniatravel.be

www.davidsfonds.be/cultuurreizen

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN

Vaticaanstad



Hetwarenwijzemensen,

diedekoningssterzagen.

Ze waren niet uit op eigenbelang,

maar waren eerder bereid om door

deknieëntegaan.

Het Kind dat ze vonden, maakte

hentotsolidairemensen.

In hun geschenken gaven ze van

wat ze hadden en van wie ze waren.

Bij Herodes en zijn aanhangers was

er geen plaats voor het Licht dat zij

haddenontdekt.

Zij hadden de wijsheid in pacht,

maarzijzagenniet.

Zij hadden de macht in handen,

maarzijwarengeenherders.

Daarom liet het Kind die wijzen an-

dereennieuwewegengaan.

Zij kunnen ook ons leren om ande-

rewegentegaan:

wegen van geven in plaats van ne-

men, van delen in plaats van heb-

benenhouden.

Het is niet gemakkelijk om samen

methenhetLichttevolgen.

Het kan ons van ons stuk brengen.

En toch, als we zoeken naar Licht

dan weten we dat dáár voor ons heil

enzegentevindenis.

WimHoltermanosfs

uitdeDriekonigenviering
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“BereidtdewegvandeHeer,

maakt rechtzijnpaden!-

elkekloofmoetwordengevuld

enelkeberg, elkeheuvelgeslecht;

dekronkelingenrechtgetrokken

endebarrewegenvlakgemaakt.”

Zo horen we in het evangelie van

Lukas Johannes de Doper roepen in

dewoestijn.

De kloven dichten, de bergen slech-

ten was in die tijd zwaar slaven-

werk.

Het gebeurde in opdracht van de Fa-

rao, van de keizer, van de koning

om een koninklijke weg aan te leg-

gen.

Johannes roept bij de mensen de

herinnering aan het slavenbestaan

in Egypte op en roept hen op om

zich te bekeren, om zich opnieuw

te bevrijden. Hij roept hen op de-

zelfde arbeid te leveren om zich te

bekeren, om te kiezen voor gerech-

tigheid. Hij roept immers op niet

voor een koninklijke weg, maar

voor de weg van de Heer, de bevrij-

dendeGodvanleven.

Op haar beurt roept Welzijnszorg

ons dit jaar op om met dezelfde in-

spanning te werken aan een toe-

komst zonder armoedeopdat ookde

kinderen die vandaag nog in armoe-

de worden geboren een toekomst

mogenhebben.

Wierechtvaardig leeft,

baantzicheenrechteweg,

Eenlampvoormijnvoet is jewoord,

eenhelder lichtopmijnpad.

Gebed

Godvangerechtigheid,

Jij die ons leiden wil op de weg naar

vrede.

Wij bidden Je: open onze ogen op-

dat wij zien wat mensen hindert op

hunwegnaargeluk.

Open ons hart opdat wij ons enga-

geren om samen hindernissen weg

tewerken.

Ga met ons mee op de weg,vandaag

enalledagen.Amen.

Eerste lezing uit de profetie van de

profeetBaruch

(…) Jeruzalem, kijk vanaf de berg

naar het oosten en zie uw kinderen

van alle kanten samenkomen op het

woord van de heilige God, blij dat

Hijweeraanhendenkt.

Te voet gingen zij van u weg, weg-

gesleept door de vijand maar eervol

brengtGodhenterug.

Hij heeft het bevel gegeven om alle

bergen en heuvels met de grond ge-

lijk te maken en de dalen te vullen,

zodat het hele land vlak wordt en Is-

raël zegevierend en veilig kan op-

trekken.

Ook de bossen en alle geurige bo-

men geven Israël schaduw, op zijn

bevel.

Hijzelf vergezelt, barmhartig en

genadig, het jubelend Israël met de

glansvanzijnlicht.

Lezing uit het evangelie van Lucas

Johannes de Doper preekt in de

woestijn.

Hij predikt een doop van bekering,

tot loslating van de zonden, zoals

geschreven is in de boekrol van de

uitsprakenvanJesajadeprofeet:

‘De stem van een die roept in de woestijn:

bereidt de weg van de Heer, maakt recht

zijn paden!- elke kloof moet worden ge-

vuld en elke berg, elke heuvel geslecht; de

kronkelingen rechtgetrokken en de barre

wegen vlak gemaakt: alle vlees zal zien de

reddingdoorGod!’ (Jes. 40,3-5)

Geloofsbelijdenis

Ikgeloofniet langer

in blind noodlot en stom toeval, in

afgoden enmachten, demarkt en de

beurs.

Ikgeloofniet langermeer

dat deze wereld vol uitbuiting, ver-

nedering en pijn de enig mogelijke

wereldis.

Ikgeloofnietmeer

dat ook maar iets in deze wereld na-

tuurnoodzakelijk is, zoals kinder-

sterfte, aids, kinderslavernij, het

bittere onrecht van de armoede en

als gevolg daarvan, het bittere ge-

weld.

Ikgeloof

dat waar mensen het opnemen voor

de zwakken,we eenbeetjeGods’we-

reldbereiken.

Ikgeloof

dat waar we samen strijden voor

rechtvaardigheid en menswaardig-

heid voor allen, we samen groeien

tot een menselijke wereld van vrede

envreugde.

Ikgeloof

dat wij de wereld dagelijks mee

scheppen. Ik wil me samen met heel

velen inzetten voor een betere we-

reld, maar dan stukje bij beetje, dag

nadag. (JeanneDevos)

Voorbeden

Bidden wij voor mensen die doel-

loos en zonder uitzicht ronddwa-

lenindesamenleving:

mogen ze reisgenoten vinden op de weg

naargelukkiger leven…

Laatons (zingend)bidden.

Keeruomnaarons toe;

Keerons toenaarelkaar

Bidden wij voor mensen op de

vlucht voor oorlog, geweld, on-

rechtenarmoede:

mogen ze de weg vinden naarmeer solida-

riteit, vredeengerechtigheid…

Laatons (zingend)bidden.

Keeruomnaarons toe;

Keerons toenaarelkaar

Bidden wij voor deze gemeenschap

hierverzameld:

mogen wij moed en bemoediging vinden

om ons verlangen naar een meer recht-

vaardigewereld om te zetten in daden van

solidariteit…

Laatons (zingend)bidden.

Keeruomnaarons toe;

Keerons toenaarelkaar

Tafelgebed

Levende die mij ziet, die uw zon

doet opgaan en uw regen zendt over

mensenkwaadengoed:

gezegend om uw Naam 'Ik zal er

zijn'

Gij die alleen voor ons en met ons

zijt zolang wij zijn voor mensen en

metmensen.

Gezegend Gij, dit uur van ons le-

ven, deze dag die Gij ons geeft om

allen die U kennen en eren al doen-

de gerechtigheid, die in hun mid-

den de vreemdeling eren, zich ont-

fermen over hun naaste, recht doen

dearmen.

Gezegend zijt Gij tegen de over-

macht der feiten in, om zwakheid

die kracht wordt - om naamloze

mensen vervolgd, voortvluchtig,

ten dode gefolterd, maar die aan U

vasthouden en aan uw koninkrijk,

dathetkomenzal.

Gezegend Gij om allen die uit-

zien naar de Stad-met-fundamen-

ten, naar een beter vaderland dan

dit - daarom schaamt Gij u niet hun

Godgenoemdteworden.

Gezegend zijt Gij om Jezus van Na-

zaret,

Zijn naam en wat Hij heeft gedaan

gedenkenwij, omooit teworden die

Hij was, uw mens, om ooit te ko-

menwaarHij is,bijU.

Geef ons brood van genade, mor-

gen, vandaag nog. Leer ons verge-

ven. Moedig ons aan dat wij voort-

gaanopdewegvanhet leven.

(HuubOosterhuis)

Vredewens

Gij vervult ons met de hoop op de

komstvanuwRijk,

dat de verlossing nadert van wie nu

nog wonen in de schaduwen van de

dood.

Blaas die vonk aan en de gloed zal

ons warmen en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop vrucht zetten in

goedheid onder mensen, in verzoe-

ning tussen volken en vrede op aar-

de die duren zal als de dag waarop

geennachtmeervolgt.

(SytzedeVries)

Jef Wauters - Uit de viering van de tweede

adventszondag in het Don Boscocentrum

MAAK RECHT ZIJN PADEN

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

DONBOSCO

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
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