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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is een authentieke discipline in

het christendom, hoewel het soms lijkt

alsof dit het best bewaarde geheim ter we-
reld is. Zoals Laurence Freeman altijd be-
nadrukt, onderwees Jezus contemplatief

gebed. Dat is de reden waarom deze ma-
nier van gebed floreerde in de 4de eeuw bij

de Woenstijnvaders en -moeders in Egypte

en Palestina, want zij baseerden hun le-
ven op het voorbeeld dat Jezus gaf.

Kim Nataraja

Dit schrikkeljaar 2016 heeft er voor
gezorgd dat de korte februarimaand
drie avonden van meditatie brengt:
maandag 1, maandag 15, maandag 29
februari.
We beginnen om 20 uur in de Stil-
le Zone ‘Ademtocht’ van het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 21 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 26 januari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Donderdag 28 januari

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
20.00 u. Kerkraad
in de Kristoffelzaal

Sint Franciscus

Woensdag 20 januari

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

Donderdag 21 januari

NM: Seniorencafé met matcurling
AV: Parcoeur

Vrijdag 22 januari

VM en NM: De ARK

Zaterdag 23 januari

AV: Kalipso

Zondag 24 januari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Dinsdag 26 januari

NM: Seniorencafé
AV: Fotoclub Prisma

Woensdag 27 januari

VM: OKRA kerngroep
13-17 u.: Eerste communie
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

DE WAARDE VAN

EEN GOEDE VRIEND

IS GESTEGEN

***
GEWOON DOEN

IS MOEILIJK GENOEG

Bond zonder Naam

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 31 januari

4e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Federatiepastor Jef
Wauters
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
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 24 januari

Geen viering in onze parochiekerk

Oecumenische viering met de

Protestantse Gemeente van Leuven

in de Mariakapel Matadilaan 6

te Heverlee

10.00 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

Zondag 31 januari

O. L. Vrouw Lichtmis

11.00 u. Kindgerichte
Lichtmisviering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: jongeren en kinderen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 24 januari

Derde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 31 januari

Vierde 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

Ik ga alvast want ik ben zo moe,

maar weet je wat ik doe, 'k laat hier

en daar een lichtje aan, dan moet jij

straks, als jij ook komt, niet door het

duister gaan.

Op zaterdag 9 januari 2016 vond
de uitvaartplechtigheid plaats van
de heer Leonard Frederix, echtge-
noot van Marguerite Frooninckx,
gewezen leraar aan het Sint-Pieters-
college te Leuven,
gewezen godsdienstleraar in het
Rijksonderwijs,
gewezen pedagogisch medewerker
aan de faculteit Theologie van de
K.U. Leuven,
Ere-voorzitter KVBP Leuven,
geboren te Leuven op 25 maart 1923
en thuis te Kessel-Lo, omringd door
zijn gezin, overleden op 3 januari
2016, gesterkt door het Heilig Sacra-
ment der Zieken.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal hem gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2016

Leonard Frederix was ere-voorzitter van de

Leuvense KVBP - Koninklijke Vlaamse

Bond van Postzegelverzamelaars, met een

voorkeur voor kerstzegels

Liefste Papa en Opa

Met een hemelse glinstering in je ogen

heb je, onafscheidelijk samen met mama,

ons leven met wijsheid, kracht en warme

aandacht gekleurd.

Nu heeft God je in Zijn tedere liefde om-
armd om je behoedzaam en zorgzaam vol

vertrouwen en hoop op te nemen in Zijn

koninkrijk.

Bedankt Papa en Opa, en tot ziens.

Leonard Frederix:

een KWB-er in hart en nieren

Met het oog op de samenstelling
van het boek 'Een huis vol mensen
100 jaar gemeenschap', vroegen wij
aan Leonard, wat de initialen KWB
betekenen.
'K' van katholiek brengt ons bij een
daadwerkelijk christendom, waar-
in wij het christen-zijn christelijk
willen duiden.
'W' van werklieden. Allen zijn we
arbeiders voor een betere wereld.
'B' van beweging. Geen leven zon-
der 'beweging'.
Met enige fierheid voegde hij eraan
toe: “Als man van het onderwijs,
heb ik leren sociaal zijn in verbon-
denheid met gewone mensen.”

Wij vervolgden en vroegen hem
wat solidariteit betekende in de
KWB.
Wij lieten de heer Frederix aan het
woord, niet zonder eerst geproefd
te hebben van zijn heerlijke 'Pome-
rol':

“Ik verwijs naar het jaarlijkse kerst-
feest. Dit was wel het stemmigste
feest in de beweging. Er werd lek-
ker gegeten en ieder ontving een ge-
schenkje, geoffreerd door de han-
delaars van de Tiensesteenweg. In
de hoek van de zaal stonden de stil-
le getuigen van onze solidariteit,
voor onze bejaarden die niet kon-
den komen en voor onze zieken.
Tot ver buiten de stad, tot in het
bejaardentehuis 'Vogelzang' brach-
ten de bestuursleden nadien de pak-
jes.”

Dat solidariteit geen hol woord was,
kwam destijds ook tot uiting in het
protest bij het wijzigen van de bus-
lijn van 'De Lijn'.
“De Hoegaardse en aanverwante
straten zouden van de busrit wor-
den afgesneden. Daar woonden ve-
len van onze gebruikers van het
openbaar vervoer. Wij stippelden
een alternatieve route uit en trok-
ken naar de bewoners met een pe-
titie. De ondertekende lijsten groei-
den en werden tijdig aan het col-
lege van burgemeester en schepe-
nen bezorgd. Het verdict was gun-
stig en de afgezonderde straten kre-
gen hun aansluiting. KWB behaal-
de een overwinning. Onze leden
waren dankbaar. Nu konden zij
makkelijk in de stad komen.”

De ogen van Leonard glinsterden
en de Bourgondiër schonk de gla-
zen nog eens vol.
Herman Van Overbeke

Ten paradijze Leonard Frederix

* Don Bosco * Ben je bereid om re-
gelmatig mensen uit de parochie die
weinig mobiel zijn, met de auto op
te halen voor de zondagsviering?

Of ben je zelf slecht te been en zoek
je mensen waarmee je naar de vie-
ring kan komen? Geef je naam dan
op, wij zoeken uit welke combi-

naties mogelijk zijn. Katrien Rom-
bouts Leopold Béosierlaan 23, 3010
Kessel-Lo 0498 84 10 43
katrien.rombauts@hotmail.com
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Oproep voor solidariteit

Onze Kerstviering staat in het teken

vanhetthema‘vluchtelingen’.

In de ‘warmste week’ van Music

for Life willen we de omhalingen

van de Kerstvieringen in onze ge-

loofsgemeenschap dan ook schen-

ken aan een opvanginitiatief voor

vluchtelingen in onze omgeving.

Het gaat concreet over het vluchte-

lingenhuis van priester Dirk De Vis

op de Aarschotsesteenweg in Wilse-

le.

Het vluchtelingenhuis biedt tijde-

lijke opvang aan vluchtelingen, bij

voorrang aan de meest zwakken zo-

als vrouwen al of niet met kin-

deren en juist-niet-minderjarigen.

Het gaat om vluchtelingen, met

of zonder papieren, die omwille

van uiteenlopende redenen tijdelijk

geenthuisofonderdakhebben.

Dit initiatief wil voor deze mensen

een springplank zijn om even te

verpozen en te werken aan hun toe-

komst en aan een concreet project.

Ze worden begeleid door professi-

onele mensen en vrijwilligers hel-

pen de vluchtelingen op verschil-

lende terreinen: het helpen ko-

ken, het leren van de Nederlandse

taal, hen in de aanvang begeleiden

naar officiële instanties, aanleren

van computervaardigheden, spel en

ontspanning bijvoorbeeld voor de

kinderen, een uitstap met de bewo-

ners, het mee organiseren van acti-

viteiten…

Deze vluchtelingen, op zoek naar

een betere toekomst, verdienen

onzeaandachtenonzesteun.

In hun naam, duizend maal dank

vooruwwarmhart!

Schrijven aan priester

Dirk De Vis

Gegroet.

Graag wil ik u namens de parochie Sint

Antonius van Padua van Heverlee het

volgendeberichtovermaken.

Onze Kerstvieringen stonden in het teken

vanhet thema‘vluchtelingen’.

De teksten waren hiervoor aangepast. Een

voorbeeld hiervan kan je lezen in ‘Het

sprookje van het vertrek van alle buiten-

landers’.

Ook de kerststal was rond dit thema opge-

bouwd:alsbijlageenkele foto’s.

Wij wilden het echter niet alleen houden

bij teksten en beelden maar onze solidari-

teit ookdaadwerkelijkuitdrukken.

Daarom hebben wij er met de parochie-

ploeg en de kerkraad voor geopteerd om de

bijdrage van de omhaling te schenken aan

jullie initiatief.

De informatie en de oproep, diewij gedaan

hebben naar de aanwezigen in de vierin-

genstaathieronderookafgedrukt.

Vandaag hebben wij het resultaat van de

omhaling, 620 euro, overgemaakt op jul-

lie rekeningnummer.

Wij hopen op die manier een kleine bij-

drage te kunnen leveren voor jullie wer-

king.

Wij willen via die weg ook onze waarde-

ring uitspreken voor de talrijke vrijwilli-

gemedewerkers indit initiatief.

Wij wensen jullie voor 2016 veel engage-

ment om deze werking voor zovele kwets-

bare mensen in onze samenleving verder

tezetten.

Vriendelijke groeten namens de parochie

Sint-Antonius van Padua in Heverlee,

KERSTMIS PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-ANTONIUS

Vandaag horen we Lucas het ver-

haal vertellen over het bezoek van

MariaaanhaarnichtElisabeth.

Maria reist vanuit Nazareth in het

noorden naar het bergland nabij Je-

ruzaleminhetzuiden.

Het is de reis die ook Jezus zal ma-

ken als de door het volk langver-

wachte Messias-Koning, van Naza-

reth in Galilea naar Jeruzalem en de

Tempel.

Maria gaat niet zomaar op de thee

bijElisabeth.

Er wordt straffe taal, staatsgevaarlij-

ketaalgesproken.

Maria zingt bij deze gelegenheid

haar bevrijdingslied, dat wij ken-

nenalshetMagnificat.

Hierin wordt onverbloemd gezegd

dat de heersers en machtigen van

deze aarde, keizers, koningen van

hun troon worden gestoten en

dat de kleine mens eindelijk recht

wordtgedaan.

Het is opstandige, revolutionaire

taal waarmee de evangelist Lucas

ons duidelijk maakt waar het in het

leven van Jezus zal op aankomen.

GedachtenisMassimo

Els en Delio hebben vandaag voor

de achtste maal de vrienden van

Massimo uitgenodigd om hun

zoon te gedenken die gisteren acht

jaarteruggestorvenis.

En, beste mensen, één van de kin-

deren heeft ons Don Bosco gemeen-

schapscentrum een nieuwe naam

gegeven:deMassimo-kerk.

Jullie zijn van harte welgekomen.

Hoehetnuzouzijn,

zullenwenooitweten.

Maarhoehetwas,

zullenwenooitvergeten.

Lichtmis

Hetlichtkeertnudeduisternis;

Godzietdewereldaan.

In nieuw licht zien wij elkander

staan.

Tussen volkeren laait de vrede op:

schitterend weerlicht van zijn

mensenliefde.

LezinguitdeprofetievanMicha

‘Maar jij, Bethlehem Efrata, te ge-

ring om te zijn bij de duizenden

van Juda, uit jou zal er een voor míj

voortkomen om heerser te zijn in

Israël.’ (…)

‘Hij zal daar staan en hun herder

zijn in de kracht van de Ene, in

de hoogverheven naam van de Ene,

zijnGod.

Hijzalvredezijn.’ (…)

Lezing uit het evangelie van Lucas

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Duiding

Met kerstmis komen families bij el-

kaar en vermijden liefst politieke en

andere discussie om mogelijke ide-

ologische conflicten uit de weg te

gaan. Kerstdag is de dag dat de wa-

pens zwijgen, want het is een dag

vanvrede.

Zowordtvandaagkerstmis

gevierd, een wijze van vieren die

veraf staat van wat wij in de evange-

liesbeschrevenzien.

Maria gaat niet zomaar op de thee

bij haar nicht Elisabeth, een vreug-

devolle ontmoeting tussen twee

zwangere vrouwen. Neen, hier ge-

beurtmeer!

Maria zingt er haar bevrijdingslie-

d, bij ons gekend als het Magnificat.

Dit iseenrevolutionair lied.

Hierin horen we hoe de machti-

gen van hun tronen zullen gesto-

ten worden en de arme en kleine

manrechtopkomttestaan.

Voor de staatsveiligheid, de inlich-

tingendienst van koning Herodes,

was dit zeer alarmerend, terreurbe-

dreigingsniveau 4 zouden we nu

zeggen.

In de eerste drie hoofdstukken resu-

meert Lucaswat komen zal, geeft hij

ons een voorproefje, een inkijk. Zo

laat hij Maria voor dit bezoek aan

haar nicht de weg van Nazareth in

Galilea naar het bergland nabij Je-

ruzalem gaan, de weg die haar zoon

ookzalgaan.

De mensen zullen in hem de ko-

ning Messias zien, die het konings-

huis van David in Israël zal herstel-

len. Alleen, hij is geen koning zoals

Herodes, zoals de koningen van de

volkerenzijn.

Zijn beleid is anders. Hij is bereik-

baar voor kleine mensen, hij zal

heneindelijkrechtdoen.

Hij zal de weg van koning David

opnieuw gaan van Bethlehem naar

Jeruzalem, maar dan anders, met

een ander beleid: vrede door gerech-

tigheid.

Vertaald naar vandaag zouden we

zeggen dat hij net zoals welzijns-

zorg luistert naar de armen en zou

ingaan op hun politieke eisen, die

we na de viering nog kunnen on-

derschrijven:

eenuitgebouwdopenbaarvervoer,

een gezonde woning en gezondheidszorg.

Tafelgebed: Gebed van de Messias

WijbiddenomdeMessias,

hierennu, inonsmidden.

Wijsmekenomdemens

dieonbestaanbaar lijkt

en toch niet wijkt uit onze dromen.

Wij bidden om de langverwachte,

om de mens die weet van recht en

vrede.

WijbiddenomdeMessias,

de mens die toegang zoekt in allen;

die als een kind opnieuw begint en

ons verzoent, verzacht tot één en al

menslievendheid;

die ons de ogen opent voor een lang

ontweken koninkrijk, voor Gods

bestelvanallesvoorallen.

WijbiddenomdeMessias,

hierennu, inonsmidden.

Wijbiddenomdemensinons

die zuiver hoort Gods eigen stem in

het roepen van verdrukten om be-

vrijding;

die daarom kiest en doet wat hij

kan om de armen nabij te komen;

die macht en aanzien aflegt om ge-

loofwaardig te zijn; die dwars door

schaamte en schande probeert een

bondgenoot te zijn van de minsten,

één die Jezus nazegt: 'Wat kan ik

voorjedoen?'

WijbiddenomdeMessias,

hierennu, inonsmidden.

Wij bidden om de mens die onder

ons

allang is opgestaan en niet meer

wegteprijzenis:

Jezus, onuitroeibaar begin, onuit-

wisbare weg en onafwendbaar teken

vantoekomstvoorallen:

het leven wereldwijd gedeeld, wij,

naar elkaar toe gebroken als levend

brood;

wij voor elkander uitgeschonken

als bekers wijn van hand tot hand.

Wijbiddenomdiemens inons.

Dat hij niet zal kwijnen, nooit uit

hoofdenhartverdwijnen.

Dat hij steeds opnieuw wordt gebo-

ren, tot hier dan toch het recht mag

zegevieren en wij met zijn allen

zijn: een Messiaanse wereld, Gods

langverwachte koninkrijk van vre-

de. (JanvanOpbergen)

Bezinningstekst na de communie

Zodonkeralsdewereldis,

zostilwijgaaninduisternis,

wijblijvenniet indezenacht,

geen woord van God blijft zonder

kracht.

WoordaanMariatoegezegd,

gezongenvoorElizabeth,

twee vrouwen zonder macht en

staat

inwieGodstoekomstopengaat:

"Hetzaldemachtigenvergaan,

wiezwakiszal invrijheidgaan,

dewapenswordenneergelegd,

dearmenkomentothunrecht."

Zoalsgeschieddeindenacht

met herders, eenzaam op hun

wacht:

eenhelderenbevrijdendlicht

dat vreugde bracht op hun gezicht.

WijwetenhoeHijheeftgedaan

met mensen ver van ons vandaan;

zo zal Hij doen met ons vandaag:

God opent toekomst, maakt verhaal.

Jef Wauters – Uit de viering van de vierde

Adventszondag in het Don Bosco centrum

GOD KOMT BIJ ONS WONEN



INSCHRIJVENEERSTE

COMMUNIE*DonBosco*

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2008

kunnen zich inschrijven voor de

Eerste Communie bij: Jef Wauters,

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

Of: jef.w@edpnet.be

Of: tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038

*DonBoscoanno1977*

PETRAPAULUS

EERSTECOMMUNICANT

Jacobus, Petra Paulus' vader, bracht

van de ouderbijeenkomst het boek

mee “Het kleine vogeltje en het

bruine paard”. Petra was er dolge-

lukkig mee. En de volgende morgen

reisden het kleine vogeltje en het

grote paard reeds mee in de boeken-

tasvanPetra, schoolwaarts toe.

- We zouden dat boek ook wel eens

willenlezen,zegdenwe.

Petra vond het echter duidelijk een

boekophaarniveau.

- Jullie zijn wel geen kleine kinde-

renmeer!

Maar toch, ze was wel zo genadig

dathetmocht.

Toen Petra vernam dat het die

woensdagnamiddag een tochtje

naar Haasrode zou worden, lach-

te ze haar tanden bloot. (Maar om-

dat Petra in volle tandenwissel zit

werd het meer de lach van “De bo-

reling” van Guido Gezelle.) Ze was

in elk geval heel geestdriftig. Ze in-

formeerde bij de oudere endusméér

wetende zus of er tijd overbleef om

op de speeltuigen te spelen. Geluk-

kigwashetantwoordja.

Met nadruk herhaalde ze dat ze

vóór twee uur aan het centrum

moest zijn, ja vóór twee uur, want

om twee uur vertrokken ze. Nog

even aan de buurvrouw gaan vertel-

lenwat erdienamiddagophaarpro-

gramma stond, nog een laatste wui-

ven, met twee armen tegelijk, naar

de vriendinnen in de straat en Petra

konoptrekken.

Bij haar terugkeer kwamen eerst de

gekregen koek en cola bovendrij-

ven in haar zoete herinneringen.

-Heefthetgeregend?

-Neen,meendezeeerst.

Voor regen was er geen plaatsje ge-

ruimd op zulke stralende namid-

dag.

- Wij waren de vogeltjes. We

moesten het paard gaan bevrijden.

Twee katten en twee honden - ge-

maskerde lui die Petra niet kende! -

probeerden de vogeltjes hun werk

vanbarmhartigheidtebeletten.

De vogeltjes moesten tien brieven

zien op te speuren en dan zou-

den ze weten waar het lieve, grote

paard verborgen was. Zolang de vo-

geltjes vleugel aan vleugel bleven

werden ze niet gepakt, maar als ze

loslieten waren ze meteen ook één

van hun tien brieven kwijt. Petra's

groep had geen enkele brief kwijt-

gespeeld, verklaarde ze. Neen, straf-

fer nog, de hond had de kat even

moeten tegenhouden om de kinde-

ren toe te laten hunkap op te zetten.

- Want het regende toen (Toch!) en

anders werden we gans nat, zei Pet-

ra. Maar loslaten en een brief verlie-

zen was natuurlijk nog veel erger!

Onze Petra bleek aanstonds bereid

om zulke namiddagen véélvuldig

overtedoen!
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