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Vandaag wordt ons verteld over mensen

die geroepen worden.

Zij aarzelen, voelen zich onmachtig,

maar worden uitgetild boven hun eigen

kleinheid.

Diezelfde stem die zegt: “Ga…”, zegt ook:

“Wees niet bevreesd, je kunt het, mijn ge-

nade is je genoeg.”

Petrus, Paulus en de anderen, ze wisten

zich klein genoeg opdat God grote dingen

met hen zou mogen doen…

Eerste lezing: Pleisters plakken, een

verhaalvanTolstoj

Er was een dorp dat lag aan een ri-

vier.

In dat dorp woonden mensen die

bekommerd waren om hun mede-

mensen.

Op een dag kwamen lichamen de ri-

vier afdrijven. De dorpelingen vis-

tenzeop.

Sommigen leefden nog, anderen

waren dood. De doden kregen een

keurigebegrafenis.

De levenden werden meteen naar

een ziekenhuis gebracht en ontvin-

gen de zorg die ze nodig hadden.

Gernot Rumpf - St. Victor Dom in Xanten am Rhein. Aan het lectionarium hangt een

bronzen visnet. Maar niet een gewoon. De vissen die werden gevangen hebben het gezicht

van mensen, heiligen.

Elke dag opnieuw dreven er licha-

men in de rivier, en iedere dag wa-

ren de mensen van het dorp voort-

durend in de weer om de slachtof-

ferstehelpen.

Het dorp werd driemaal zo groot. Er

kwamen problemen bij, zoals mis-

daadenvervuiling.

Natuurlijk hadden ze er soms ook

eens genoeg van en kloegen dat ze

geen tijd hadden om nog iets anders

te doen. Maar ze bleven blij dat ze

kondenhelpen.

Toen er iemand in het dorp op het

idee kwam om de rivier op te varen

en te gaan kijken wat er aan de hand

was, zeiden de mensen: 'Begin daar

maar nooit aan, we weten nu waar

we aan toe zijn,maar ga je op onder-

zoek uit dan weet je niet wat je over-

hoophaalt.’

Komalsgeroepen

Jij roept ons om hen te redden uit diepe

wateren van ellende en smart,

om hen te trekken op het droge, grond on-

der de voeten,

om staande te blijven en weer verder te

gaan.

Evangelielezing:Lucas5, 1-11

Jezus gaf, van uit de boot van Si-

mon, onderricht aan de menigte.

Daarna zei hij tot Simon: Vaar naar

diep water en werp je netten uit en

vang.

Simon antwoordde: Meester, de

hele nacht lang hebben wij ge-

zwoegd en niets gevangen. Maar

omdat jij het zegt, werp ik de netten

uit.

Zo deden zij en zij haalden zo

veel vissen binnen dat hun netten

scheurden.

Toen Simon Petrus dit zag, viel hij

neer aan de knieën van Jezus en zei:

Heer, ga van mij weg, ik ben een

schuldigman.

Jezus sprak tot Simon: Vrees niet,

van nu af zul jij mensen vangen,

datzij leven.

Zijn leerlingen trokken de boten

het land op, zij lieten alles achter en

volgdenhem.

Komalsgeroepen

Jij roept ons bij onze naam om te luiste-

ren naar jouw woord,

een woord van leven dat ons samenbrengt,

ons met elkaar verbindt tot een gemeen-

schap wereldwijd.

Duiding

1. Het meer van Genezareth is in het

evangelie van Lucas na Nazareth en

Kapharnaum de derde plaats waar

Jezus de blijde boodschap aan de ar-

menbrengt.

Telkens wordt op een andere wijze

op deze verkondiging gereageerd:

de Nazareners stonden Jezus naar

het leven,

die van Kapharnaum wilden hem

voorzichalleen

terwijl Petrus zich ver van hem wil

verwijderen.

Wij kennen dit verhaal als de won-

derbare visvangst, een beeld om ons

duidelijk te maken hoe overvloedig

leven wij ontvangen als wij leven

naar de Thora, het woord van God,

als wij onze naaste liefhebben als

onszelf en ons leven ijken op bre-

ken,delenendienen.

Door dit gebeuren komt Petrus tot

het besef en het inzicht hoe ver zijn

leven verwijderd is van het voor-

beeld dat Jezus geeft. Het is voor

hemeenhardeles.

De Thora vervullen, leven naar het

woord van God, meewerken aan het

Rijk van God, vraagt van Petrus,

zoals van ieder, een bekering waar-

toe Johannes de Doper het volk van

Judeareedsopriep.

2. De harde les van Simon Petrus

zouden we kunnen actualiseren en

dan is het alsof de gouverneur van

West Vlaanderen tot het besef komt

dat een plaat “verboden te voede-

ren” wel bij een eendenvijver kan

staan maar dat je dat zeker niet zegt

ten overstaan van vluchtelingen,

want dan wordt het zeer onmense-

lijk.

De harde les van Simon Petrus zou

vandaag kunnen zijn dat de so-

cialisten Samsom en Crombez tot

het inzicht komen hoe onmense-

lijk het voorstel is om vluchtelin-

genterugtesturen.

Het doet me aan de 19de eeuw den-

ken toen de melaatsen van Hawai

naar het eiland Molokai werden ge-

bracht. Gelukkig was er pater Dami-

aan die zijn leven voor hen gegeven

heeft en hen door zijn levenswijze

hunmenselijkheidteruggaf.

3. Dit visverhaal is voor Lucas ook

eenroepingsverhaal.

Mensen vangen, of zoals Huub

Oosterhuis het vertaalt, mensen

ontvangen betekent dan mensen in

het leven behouden, leven moge-

lijkmakenvoormensen.

Je zou ook kunnen zeggen dat men-

sen uit het water op het droge

worden getrokken, of m.a.w. leven

wordt voor hen mogelijk gemaakt.

En zo wordt dit roepingenverhaal

tevenseenscheppingsverhaal.

Het water moet wijken om mense-

lijk leven mogelijk te maken. Im-

mers in water kan een mens niet le-

ven. Scheppen is in de bijbel god die

de elementen scheidt, zo het water

van het land, leven wordt mogelijk.

4. Als eerste lezing hebben wij een

verhaal van Tolstoi gehoord, dat ik

vele jaren in de catechese heb ge-

bruikt. In dat verhaal zijn er men-

sen die de vraag stellen naar de oor-

zaak van alle ellende die bij hen aan-

spoelt en die voorstellen om er iets

aan te doen, stroomopwaarts te gaan

kijken van waar die ellende komt.

Als de internationale gemeenschap

dit ook eens zou doen voor het mid-

den oosten, een gebied dat reeds een

halve eeuw geweld kent dan zou dit

een blijde boodschap kunnen zijn,

niet alleen voor de Syriërs die om de

oorlog sinds vijf jaar hun land ont-

vluchten, maar voor de hele regio.

.

Ik vermoed dat de oorzaak van al

deze ellende voorgoed kan wegge-

nomen worden als machtige partij-

en zoals de grootmachten afstand

doenvanhunbelangen.

Dat is immers de boodschap die Lu-

cas ons reeds enkele weken aan het

geven is met het voorbeeld van Je-

zus die zeer bewust afstand heeft

gedaanvanelkemachtsvorm.

De naaste beminnen als onszelf,

niet graaien maar breken en delen,

niet heersen maar dienen, daartoe

wordenookwijgeroepen.

Komalsgeroepen

Jij wendt onze ogen naar het aangezicht

van alle mensen,

dichtbij en ver weg, bij wie het water aan

de lippen staat,

die zonder onze hulp niet staande blijven,

dreigen ten onder te gaan.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Gebed is het wiel dat ons leven in geeste-
lijke zin vooruit laat gaan, naar God toe.

De spaken vanhetwiel kunnen vergeleken

worden met de verschillende vormen van

gebed.

Alle vormen van gebed zijn geldig en doel-
treffend. We hebben bijvoorbeeld de Eu-
charistie, de voorbede, de sacramenten, het

lezen van de Schrift en persoonlijke devo-
ties. Wat de spaken samenbrengt en het

wiel laat draaien, is de as. De spaken ko-
men samen in de as.We kunnen aan de as

denken als aan het gebed vanChristus dat

in ons hart leeft. In de as van het wiel is

stilte. Zonder dat stille punt in het cen-
trumkanhetwielnietdraaien.

Laurence Freeman

Derde meditatieavond in deze fe-
bruarimaand: op maandag 29 febru-
ari 2016.
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

Woensdag 17 februari

8,15 - 10 uur De ARK
14 – 17 uur: Crea Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 18 februari

VM: OKRA Tablet iPAD
NM: Seniorencafé met matcurling

Vrijdag 19 februari

VM en NM: De ARK

Zaterdag 20 februari

AV: Buurtgroep Michotte

Zondag 21 februari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Dinsdag 23 februari

VM: OKRA Tablet Android
NM: Seniorencafé
AV: PRISMA

Woensdag 24 februari

9,30 uur OKRA Teamvergadering
13 – 17 uur: Eerste Communie
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

De harmonie tussen twee wezens,
hun geluk, is ook de vrucht van
hun gemeenschappelijke wil om
het geluk en de harmonie op te bou-
wen. Liefde is niet alleen een won-
der dat ontstaat uit een ontmoeting:
liefde is dag na dag wat men wil dat
zij is. En men moet vast besloten
zijn de liefde te doen slagen.
M. Gray

KIEZEN VRAAGT MOED
VOLHOUDEN OOK

KIES ELKE DAG VOOR WAT
ÉCHT BELANGRIJK IS

Bond Zonder Naam

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 21 februari

2e zondag van de vasten

Wereldfeest

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: jongeren en volwassenen uit
onze gemeenschap
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 28 februari

3e zondag van de vasten

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

ALLEEN WIE ONDERWEG IS
KAN AANKOMEN

JE MAG ALLES VERLIEZEN
BEHALVE JE VERTROUWEN

BZN

SINT-ANTONIUS

Zondag 21 februari

2de zondag in de Veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Paul Verelst, de heer
Antoine De Maeseneer, de heer Leo
Theunissen, echtgenoot van Martina
Vanneck en mevrouw Vanessa
Verschueren
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 28 februari

3de zondag in de Veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 21 februari

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 28 februari

Derde zondag van de

veertigdagentijd

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

Di 23 februari 2016:

Een duidelijke kijk op kanker

Alseencel inhet lichaamontspoort

DoorProf.Dr.FilipLardon

In deze geïllustreerde voordracht
worden de verschillende aspecten
van de ziekte kanker op een ver-
staanbare manier uitgelegd. Prof.
Lardon gaat op zoek naar nieuwe
inzichten in het ontstaan, de groei
en de behandeling van tumoren.
Hij vertelt wat bedoeld wordt met
de ziekte kanker, hoe en waarom ze
in het lichaam ontstaat, hoe een tu-
mor groeit en welke gevolgen dat
heeft. Hij brengt een verrassend
aanbod van wetenschappelijkheden
over het leven en over de gevolgen

van een cel die in het lichaam ont-
spoort.

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 Leuven

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-
TIJD * Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

‘Kunst en geld: waarom overheids-
subsidies voor de kunsten? Prof.

Rudi Laermans (Faculteit Sociale
Wetenschappen) - Dinsdag 23 februari

2016

‘Ruimtelijke planning op zee: het

Marien Ruimtelijk Plan‘

Dhr. Jan Seys Vlaams Instituut voor
de Zee -Dinsdag1maart2016

Inlichtingen: Secretariaat UDLL -

Naamsestraat 22 – bus 5601 - 3000

Leuven

(Voor wie op bezoek wenst te ko-
men: u vindt ons op de begane
grond, in de gang achter de trap-
zaal.) Dagelijks open tussen 9 en 12
u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32
40 01
E-mailadres: udl@alum.kuleuven.-
be
Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-
leuven.be
Website: http://alum.kuleuven.be/-
universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380
4224 4835 - BIC: KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

"Oma, opa? zo belangrijk voor kin-
deren van ouders met een psychisch

probleem"

doorDeniseMassie, Similis

Datum: maandag 22 februari 2016
van 14.00 u. tot 16.00 u.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-
straat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-
den 5,50 euro, koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 25 februari 2016 Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-
ven. Verzekering verplicht.

WANDELEN MET SENIORA-
MA Dagwandeling: Bekkevoort -

Waanrode - Bekkevoort (17 km)

Donderdag 18 februari2016

Vertrek: 9.32 u. bijeenkomst 9.15 u.
wachtzaal de Lijn
Voorzie gemakkelijke kledij en
stapschoenen. Verzekering ver-
plicht. Voor meer info: 016 25 43 07
en 016 25 43 07

LEUVENSE GELOOFSAVONDEN

Het bijbelboek 'Handelingen' leest
als het eerste geschiedenisboek van
onze Kerk. Het is het verhaal van
Petrus en Paulus maar evenzeer van
Stefanus, Filippus, Cornelius, Bar-
nabas, Lydia en Febe... Van bij aan-
vang is de kerk het verhaal van
mensen. Tot op vandaag kan dat ver-
haal ons werken aan en meeleven
met de kerk inspireren.

In de vastenreeks van de Leuven-
se geloofsavonden ontdekken we
de 'Handelingen van de Aposte-
len'. We verdiepen ons in de geken-
de verhalen en verwonderen ons
over de onbekende passages. De vier
avonden kunnen als een geheel
maar ook afzonderlijk gevolgd wor-
den.

Maandagen 22 en 29 februari, 7
en 14 maart 2016 van 19.30u. tot
21.45u. Deze avonden gaan door
in het Johannes XXIII-seminarie,
Lemmensberg 1 te 3000 Leuven. Be-
geleiding door Chris Coppens en
Steven Wielandts.
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Vormingplus–KaffeeDetinee

De muren van een gevangenis hou-

den gevangenen binnen en de sa-

menleving buiten. De vorm van in-

en uitsluiting verhoogt de onwe-

tendheid en het onbegrip tussen

beidewerelden.

Het project Herstelgerichte detentie

wil deze beide werelden bij elkaar

brengen en mensen de kans geven

omeen stap in de onbekendewereld

van de gevangenis te zetten. Boven-

dien betrekken ze ook slachtoffers

en de bredere samenleving bij het

gegeven‘gevangenisstraf’.

Maak kennis met de wereld van de

gevangenis

Geïnteresseerden krijgen de kans

om kennis te maken met de we-

reld van de gevangenis. De eerste

dag wandelen we naar verschillen-

de plaatsen in Leuven die te ma-

ken hebben met straf en Justitie.

De tweede en de derde bijeenkomst

ga je op rondleiding in de gevan-

genis van Leuven-Hulp en Leuven

Centraal. Je praatmet gedetineerden

en personeel over het leven in de

gevangenis, de verwachtingen van

de gedetineerden en de verwachting

van de samenleving. De vierde bij-

eenkomst hebben we een getuige-

nis van een slachtoffer en een fa-

milielid van een gedetineerde. We

voorzien ook een terugkom mo-

ment.

Begeleiding:BartSchoovaerts

Zaterdag 27 februari – 13.15 tot 18.00 u. –

HulpgevangenisLeuven

Vrijdag 04 maart – 16.30 tot 20.30 u. –

HulpgevangenisLeuven

Vrijdag 11 maart – 16.30 tot 20.30 u. - Ge-

vangenisLeuvenCentraal

Vrijdag 18maart – 18.00 tot 21.30 u. – Vor-

mingplus

Het terugkom moment is voorzien op 23

maartvan18.30 tot22.00u.

Je schrijft je in voor een volledige

reeksenbetaalt15euro

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

OKRA St.-Franciscus

We rollen de mat weer open op

donderdag 18 februari voor een

namiddag matcurling die begint

om 14 uur in het Parochiecen-

trum.

Op maandag 7 maart komt Jan

Vander Kuylen op de ledenvergade-

ring vertellen “hoe we thuis lek-

ker kunnen feesten”. Afspraak om

14uurinhetparochiecentrum.

De wereld van

de gevangenis

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK Je

hebt een computercursus gevolgd

en je werkt regelmatig op je lap-

top en af en toe word je met een

probleempje geconfronteerd. Seni-

orama probeert een antwoord op

je vragen te vinden en organiseert

begeleiding bij laptopgebruik waar

je gedurende 45 min. individue-

le hulp krijgt: echt maatwerk. We

doen geen herstellingen van hard-

ware. Seniorama vraagt een bijdra-

ge van € 3. Vooraf inschrijven op het

onthaal is noodzakelijk: 016 22 20

14 of onthaal@seniorama.be. Om-

schrijf je probleem. Vergeet niet je

laptop en de voedingskabel mee te

brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:maandag 22 februari: 1

persoon om 13.30 u. en 1 persoon om 14.30

Seniorama Vanden Tymplestraat 35,

3000Leuven.
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‘Al enkele jaren organiseren wij

in onze geloofsgemeenschap, Sint-

Antonius in Heverlee, een feestelij-

kezondag.

Zo was er een Italiaanse zondag en

vorigjaareenGrieksezondag.

Dit jaar hebben we gekozen voor

een Vlaamse zondag met gerechten

vaneigenbodem.

Het wordt heerlijk smullen in een

gezelligesfeer.

Zeker komen, dus hiernaast snel

inschrijven en een lekker menu

kiezen!

Iedereen is welkom op zondag 6

maart in onze parochiezaal achter

de kerk, Léon Schreursvest in He-

verlee.’

Een valpartij is snel gebeurd, éen

op de drie thuiswonende ouderen

en de helft van de rusthuisbewo-

ners valt minstens één keer per jaar!

De gevolgen van deze valpartij be-

perken zich niet tot schaafwonden

of blauwe plekken, maar hebben

vaak ernstige gevolgen voor de le-

venskwaliteit. Zowel persoons- als

omgevingsgebonden factoren kun-

nen aan de basis liggen van een val-

partij.

CM-kern Heverlee brengt daarom

een infonamiddag waarin tips wor-

den gegeven om een valpartij te

voorkomen. Je kunt immers zelf

heel wat doen om je valrisico te ver-

kleinen. Hoe jonger je ermee be-

gint,hoebeter!

Daarnaast zal op deze voordracht

ook de ZorgExpo “Mobiliteit en

Wonen”, die Vivantia in samen-

werking met CM een jaar geleden

heeft opgericht, worden voorge-

steld. Deze ZorgExpo is een show-

room en hersteldienst te Scherpen-

heuvel waar steeds de nieuwste pro-

ducten worden aangeboden op vlak

van manuele en elektrische rolstoe-

len, scooters, driewielfietsen, elek-

trische fietsen of andere mobili-

teitshulpmiddelen.

Iedereen is welkom, inkom is gra-

tis. Men hoeft niet op voorhand in

teschrijven.

Wanneer?

Woensdag2maartom14uur

Waar?

G.A.W. residentie Molenhof, Burg.

Stanislas Derijcklaan 3 in Heverlee

(parkeergelegenheidterplekke)

Meer info:

Sofie Coene, 016 31 49 10, sofie.coe-

ne@cm.beofwww.cm.be/agenda

Organisatie:

CM-kern Heverlee i.s.m. CM-

ThuiszorgcentrumenVivantia

Valpreventie en ZorgExpo



Voorbeden

Mogehetbelangrijkewoord

Bemin je naaste als jezelf

ons inspireren bij het ontvangen

van vreemdelingen en vluchtelin-

gen.

Het levenslied der armen sterft niet uit.

Het minste van de wereld, het verachte

hebt Gij verkoren, zingend zult Gij oog-

sten

wat onder tranen Gij hebt uitgezaaid.

Datwijhetbelangrijkewoord

Bemin je naaste als jezelf

nooitvergeteninhetzoeken

vanmenswaardigeoplossingen

voornieuwgesteldeproblemen.

Het levenslied der armen sterft niet uit.

Gernot Rumpf - Lexionarium in de St.

Victor Dom in Xanten am Rhein

Het minste van de wereld, het verachte

hebt Gij verkoren, zingend zult Gij oog-

sten wat onder tranen Gij hebt uitge-

zaaid.

Datwijaandachtmogenhebben

voor de noden en behoeften van el-

kaar

aan wiens zorgen wij zijn toever-

trouwd.

Komalsgeroepen

Dit woord van leven willen wij gehoor ge-

ven, dag in, dag uit beleven,

komen als geroepen voor al wie gebroken

is en uit diepe nood bidt om heling en ge-

nezing.

Zo vestigen wij jouw rijk overal in deze

wereld.

Slotbezinning

Toen een stem : Sta op.

En wij roepen : God !

Maar geen god te zien.

Niemand dan wij zelf.

Mensen zonder meer.

Mensen voor elkaar.

Toen zijn wij gegaan

door de stomme nacht

door de lege dag

om voorgoed te gaan –

niemand die ons leidt.

Maar soms klinkt de Stem :

‘Vrees niet, Ik met jou.

Vrees niet. Ik zal zijn.

Ik zal zijn met jou’.

Jef Wauters – Uit de viering van 7 febru-

ari 2016 in het Don Boscocentrum
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opzondag21februari

Erwtensoep

Pompoensoep

opzondag28februari

Preisoep

Champignonsoep

opzondag06maart

Bloemkoolsoep

Ossenstaartsoep

opzondag13maart

Fijnegroentesoep

Tomatensoepmetballetjes

opzondag20maart

Broccolisoepmetkruidenkaas

Pastinaaksoep

SOEPBESTELLING

naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel/gsm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestellenkanbij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30

3001Heverlee0475675667

mathieu.voets@telenet.be

of Caroline Gorissen-Van Auden-

hoven Léon Schreursvest 33 3001

Heverlee0476397902

carolineva@telenet.be

Wereldontbijt

opzondag28februari

van8.30tot10.30uur

indeKristoffelzaal

vande

Sint-Antoniusgemeenschap

WERELDONTBIJT - ZONDAG 28 FEBRUARI

OKRA Sint-Franciscus

In ons Parochiecentrum wordt een

tweede reeks lessen TABLET inge-

richt:

begin9uur

voorAndroid

op dinsdagen 16/02-23/02-08/03-

15/03en22/03

vooriPAD

op donderdagen 18/02- 25/02-

03/03-10/03en17/03

TWEEDE REEKS LESSEN

TABLET

4 FEDERATIE FRANDO

LICHTMIS…

Ja, we stonden er verrast bij! Toen

we, na de zondagviering van 31 ja-

nuari, uit de Stille Zone van het

Don Boscocentrum traden kwam

ons een geur van pannenkoeken te-

gemoet.

We kenden natuurlijk allemaal de

spreuk: ‘Met Lichtmis is geen vrouwtje

zo arm of ze maakt haar pannetje war-

m’. Maar die dagwas nogniet aange-

broken!

Een van onze medeparochianen

speelde, goed op tijd, dat arme

vrouwtje met het verwarmde pan-

netje en vertroetelde haar broeders

en zusters in het geloof, met een

lekkerepannenkoek.

We gaan niet verklappen wie onze

sympathieke weldoenster was, want

dat heeft Hermien… Oeps, toch ver-

klapt! Maar toch maar gedeeltelijk:

geen familienaam en trouwens, de

naam Hermien komt héél veelvul-

diginonzeparochievoor!

Je zal wel begrijpen dat onze warme

blikken haar omarmden en dat we

onsergdankbaarvoelden!

Bedankt,Hermien!

LICHTMIS - Pannenkoeken
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