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Leen en ik begeleiden weekends en

gezinnengroepen voor de organisa-

tie Encounter-Vlaanderen. Dat gaat

over het belang en de kunst van

de dialoog in relaties. Tussen part-

ners, in het gezin en de familie, on-

der vrienden en collega’s: relaties

zijn belangrijk. De mens is nu een-

maal een sociaal beestje, we hebben

deanderenodig.

In die weekends spreken we over

twee fundamentele noden: de nood

bemind te zijn en de nood iemand

tezijn.

Zorg dragen voor anderen

*Denoodbemindtezijn

Zich geliefd en geborgen weten: Ie-

der mens streeft daar naar, in haar

of zijn relatie met anderen. We voe-

len ons bemind als iemand ons zegt

of toont: “Ik heb jou graag, ik appre-

cieer dit of dat in jou,…” Dat is fijn

envaakverrassend.

We hebben er soms moeite mee,

wimpelen het af. Niet doen! Beleef

die momenten volop en voel wat er

dan tussen jou en die andere mens

gebeurt, kijk echt naar dat kleine

wonder.

*Denoodiemandtezijn

‘Wie ben je, wat doe je, wat bezit

je?’ Het zijn vragen die vandaag

de dag veel gesteld worden, die aan

ons opgedrongen worden. Het zijn

meetlatten waarmee we meten wie

succesvol is en wie niet. Beroep,

werk, huis, auto, het aantal vakan-

ties per jaar, nieuwe kleren, feestdi-

ners, hobby’s,… We krijgen er zelfs

vrijetijdsstress van. Dat is de nood

iemand te zijn, gezien te worden

voorwatwerealiseren.

Op zich is dat goed, het laat je toe

te werken aan wat jij belangrijk

vindt en daar voldoening en zelf-

respect uit te halen. Maar voor ve-

len en voor onze samenleving als

geheel is dit een valkuil. ‘Zijn’ kan

toch meer betekenen dan ‘hebben’?

‘Zijn’ mag toch niet verengd wor-

den tot het materiële? Laten we kij-

ken hoe wij en anderen ‘iemand

zijn’ in onze eigenschappen. Een

mens kan geduldig zijn, aandach-

tig luisterend voor anderen, hen

uitdagen, hen terecht wijzen als ze

nietgoedbezigzijn…

Zorg dragen voor de natuur,

voor de planeet

Laten we nu eens kijken naar de na-

tuur en de planeet. Ik vind dat die

twee noden ook op haar van toepas-

singzijn.

*Descheppingrespecteren

Ook de schepping heeft die nood

er te mogen zijn, gerespecteerd te

worden. Concreet gaat dat over de

uitputting van de grondstoffen en

energiebronnen, de verstoring van

evenwichten, de vergiftiging van

de natuur, de achteruitgang van bi-

odiversiteit.

Ik zie veel goede ontwikkelingen

op dat vlak, het is bemoedigend dat

veel jonge mensen actief zijn om

de druk op de planeet te verminde-

ren. Ik hoor meer en meer de slogan

‘Delen is het nieuwe hebben’. De

deeleconomie is gebaseerd op con-

sumptie waarbij het accent ligt op

gebruik in plaats van op bezit, of-

wel: van hebben naar delen. Hier-

door worden goederen en ruim-

te efficiënter benut. Samenwerking

staat centraal: het model is geba-

seerd op transacties binnen netwer-

ken van personen en gemeenschap-

pen.

Met als titel ‘deeleconomie in een

veerkrachtig Vlaanderen’ stelden

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Net-

werk Bewust Verbruiken,Taxistop,

Autopia, Samenhuizen, Velt en

Voedselteams een pakket van 65

maatregelen voor die onze druk op

deplaneetkunnenverlichten

Ik citeer er enkele voorbeelden uit:

“Als in een stad als Leuven de helft

van de inwoners gebruik zouden

maken van autodelen, zouden tot

vijf keer minder wagens rondrij-

den.”

Concreet zie ik mijn jonge collega’s

dat echt doen. Ze hebben geen eigen

auto, doen veel per fiets of met het

openbaar vervoer, en gebruiken af

en toe een cambio. Ze zijn daar echt

overtuigdmeebezig.

“Als 20% van de onderbezette wo-

ningen in Vlaanderen via samen-

huizen gedeeld werd met andere

bewoners, zou dit de nood aan

300.000 extra wooneenheden tegen

2030oplossen.”

Concreet denk ik dan aan de doch-

ter van vrienden die architect wordt

en er vol vuur naar streeft om oude

gebouwen in Brussel om te tove-

ren tot woongemeenschappen. En

dan heeft ze het niet over lofts of

serviceflats, maar over samenhui-

zen (co-housing). Elk huishouden

heeft privéruimte, maar een deel

van de woonfuncties zijn gemeen-

schappelijk. We kennen mensen die

op zo’n plek wonen, ze zijn er best

tevreden.

“Repair Cafés kunnen tot 70% van

defecte toestellen een tweede leven

geven.”

In het Nederlands: herstelcafés, bij-

eenkomsten om spullen te her-

stellen. Dit gaat verder dan ze

naar het kringloopcentrum bren-

gen, het is ook samenwerken, le-

ren van elkaar, gezelligheid creë-

ren. Dat soort bijeenkomsten zijn

momenteel populair en uitgedacht

door het Netwerk Bewust Verbrui-

ken, wat ruim 10 jaar geleden op-

gestart is door enkele enthousiaste

jonge vrouwen. Intussen zijn het

jonge mama’s en het doet deugd te

zien hoe in hun initiatief méér mo-

gelijk is dat 10 jaar terug. Het heeft

met de tijdsgeest te maken, mensen

willen iets concreets doen voor de

planeet, het klimaat, de biodiversi-

teit.

Datzelfde Netwerk Bewust Verbrui-

ken gaf voor de vasten 10 alternatie-

vevastentips.

Iknoemerenkele:

40 dagen zonder vlees. Die ligt

voor de hand, is populair en heeft

ook echt impact want vleesproduc-

tie vergt veel grondstoffen (water,

veevoer) en geeft veel broeikasgas-

sen. In ons gezin werd daar vo-

rig jaar aan meegedaan, dit jaar op-

nieuw en deze keer doe ik zelf ook

mee.

40 dagen zonder auto. In Oosten-

rijk werd daar een hele campag-

ne rond gevoerd: “autovasten, heil-

zaam in beweging komen”. Het is

goed voor de aarde, het is goed

voor je gezondheid! Onze jong-

ste, Ewoud, doet er aan mee. Hij

heeft besloten zich niet meer te la-

ten rondvoeren, hij gaat met de fiets

naarzijnhobby’s.

40 dagen Belgisch eten. Je zou ervan

versteld hoeveel voedingswaren in

je (koel)kast van buitenlandse oor-

sprong zijn. Aanbieders van lokaal

geproduceerde producten vind je

onder meer op de BioGenietengids,

Recht Van Bij De Boer en Streekpro-

duct.be.

40 dagen delen, ruilen en tweede-

hands. Weersta de verleiding om

(behalve voeding) nieuwe spullen

te kopen. Kijk eens wat je nog

in huis hebt dat bruikbaar kan

zijn. Zoek uit of je het product

tweedehands vindt, of dat je het

van iemand kan lenen. Gedeeld:-

Door geeft een overzicht van nage-

noeg alle ruil- en deelinitiatieven in

Vlaanderen, van mobiliteit tot voe-

ding, werkplekken en spullen de-

len.

Het zijn maar enkele tips om de pla-

neet in haar waarde te laten. Voor

meer tips, surf naar de website htt-

p://www.bewustverbruiken.be/

*Noodombemindteworden

Ik wil eindigen met de nood om be-

mind te worden. Ook daar heeft de

aarde nood aan. Voor ons is het niet

eens moeilijk om dat te doen. Hier

dichtbij is een berg, de Kesselberg.

Ik klom er eergisteren op, met mijn

vrouw. We zaten in de zon op een

bank, namen tijd om met elkaar te

praten. Maar ook om rond te kijken,

te genieten van die prachtige lente-

bloemen, te houden van die natuur.

Dat was goed. Ik kan het jullie aan-

raden. Ga er naartoe, neem iemand

mee en je zal zien: terwijl je geniet

van die wonderlijke omgeving, zal

er ook verbondenheid komen met

diemetgezel.

Jan en Leen Vannoppen, Lezing in Don

Boscoparochie,Kessel-lo

ZORG DRAGEN VOOR ANDEREN, VOOR DE NATUUR, VOOR DE PLANEET
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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Terwijl je in de stilte van het gebed bent

stort God een diepe innerlijke liefde in je

uit. Deze ervaring van liefde zal je hele

wezen vervullen en doordrenken. Deze er-
varing, deze ontmoeting kun je niet onder

woorden brengen. Je begint nu volkomen

rust te ervaren in de omgang met God. De

geest is in rust, de ziel is in rust; het hele

wezen is gekomen in een staat van rusti-
ge, vreedzame kalmte voor het aangezicht

vanGod.

Jeanne-Marie Guyon

Onze volgende meditatie gaat door
op maandag 14 maart 2016.
We verzamelen om 20 uur in de
Stille Zone ‘Ademtocht’ van het
Don Bosco centrum, Ortolanen-
straat 6, Kessel-Lo.

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

KALENDERBLAADJE

Ja, ik zou willen dat men hen niet
vergat die trouw en standvastig ge-
streden hebben, hier en in den
vreemde, en die gevallen zijn.
Maar ik zou ook willen dat de le-
venden niet vergeten worden, die
ons onder de moeilijkste omstan-
digheden geholpen hebben. Want
mensenplicht eindigt niet met deze
strijd en ook hierna zal het om
mens te zijn een heldhaftig hart
vereisen, zolang de mensen nog
niet geheel mensen zijn .
Julius Fucik, Tsjechoslowakije
Geboren in Praag op 23 februari 1903, te-
rechtgesteld op 8 september 1943 in Ber-
lin-Plötzensee

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 9 maart

10.00 u. Kernvergadering Zieken-
zorg Sint-Antonius en Park Hever-
lee
in de Kristoffelzaal

Donderdag 10 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Vrijdag 11 maart

13.20 u. ‘Beestig Bos’
onder leiding van een gids
samenkomst aan het gemeentehuis
van Heverlee op de Waversebaan
Inschrijven kan tot en met woens-
dag 9 maart
bij François Buekenhout 0498 04
74 01

Zondag 13 maart

12.00 u. Ontmoetingsmoment
in de Kristoffelzaal
Soepverkoop t.v.v. Broederlijk De-
len

Dinsdag 15 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Donderdag 17 maart

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45 u. Vormselcatechese
Bezoek aan Poverello

AGENDA

Geefwinkel in Kessel-Lo

Na de regelmatige geefacties is kin-
derdagverblijf Wigwam gestart met
een geefwinkel. Deze winkel be-
vindt zich op het gelijkvloers van
Lolanden 2 en is open op maan-
dag (14.00 uur tot 16.00 uur) en op
woensdag (9.30 uur tot 11.30 uur).
Iedereen is hier welkom om spulle-
tjes te komen halen en/of te bren-
gen. Hierbij is het belangrijk dat
er een goed evenwicht ontstaat zo-
dat niet steeds dezelfde mensen din-
gen meenemen en anderen dingen
brengen.
Wat kan je brengen? Allerlei din-
gen zoals klein huisraad, keuken-
spullen, beddengoed en lakens, kle-
ding voor kinderen en volwasse-
nen, kleine meubelen, ... dit alles
in goede staat. Je brengt dit best tij-
dens de openingsuren van de win-
kel. Als je grotere spullen wil weg-
geven, kan je een foto binnenbren-
gen die uitgehangen wordt. Hope-
lijk vinden veel mensen hun weg
naar deze winkel die een mooie ui-
ting is van solidariteit in onze wijk.
Uit: buurtkrant Casablanca

GEEFWINKEL

Laten we het even stil maken:

Als het duister over ons valt en de
toekomst verborgen blijft, als on-
zekerheid ons bekruipt, ontvouw
dan, God, uw hemel vol sterren en
geef ons een teken van Uw verbond
met ons.
Gij die er altijd zijt voor ons en voor
Uw dierbare schepping, vandaag en
de dagen die komen. Amen.
Uit de Sint-Franciscusviering - 2e zondag

vandevasten

ALS HET DUISTER OVER

ONS VALT EN DE

TOEKOMST VERBORGEN

BLIJFT

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 maart

5e zondag van de vasten

Voorbereidende eerste communie
viering
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: kinderen van de eerste
communie
Zang: Pieter Vanderveken
Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 20 maart

Palmzondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assitent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 maart

5de zondag in de veertigdagentijd C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 20 maart

Palmzondag

11.00 u. Viering en Palmwijding met
koor- en samenzang
Inzegening van het nieuwe altaar, de
lezenaar en het tabernakel
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en
Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 13 maart

Vijfde zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 20 maart

Palmzondag

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.

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

Heb je het gemerkt?
Overal in de kerk zijn er sterren. We
kijken naar mensen die ergens voor
'gaan', die isolement doorbreken en
perspectief bieden, die verder zien
dan de onzekerheid en de angst van
het ogenblik. Laten we de sterren
aan de hemel tellen en de mogelijk-
heden zien die God voor ons opent?

Laten we samen met Abraham op de
berg gaan en beseffen wat we zien in
het vergezicht van onze toekomst-
mogelijkheden. Om het uit te hou-
den op de lange weg en in de ban-
ge uren die ons overvallen vragen
we om uw ontferming Heer. Uit de

Sint-Franciscusviering - 2e zondag van

devasten

OVERAL IN DE KERK ZIJN ER STERREN
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Colofon



Lentewandelweekend

1 april 2016, 19 uur, tot 3 april 2016,

16uur

We stappen de lente letterlijk tege-

moetwant zij is nogmaar enkele da-

gen begonnen! Wie last heeft van

winterblues zal op dit wandelweek-

end zeker de nodige vitamines kun-

nenopdoen.

We trachten zoveel mogelijk buiten

tevertoeven.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 u. Tegen 9 u. staan we

klaar voor het vertrek. We wandelen

een ganse dag en nemen onze pick-

nick mee. Met de auto’s verplaatsen

we ons even verder in de omgeving.

De afstand schatten we op 15 à 20

km. Rustig wandeltempo met vol-

doende stops, genietend van de ont-

luikende natuur en de weidse land-

schappen. Op een gasvuurtje ma-

ken we onderweg iets lekkers in een

pannetjeklaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven bij de

ondergaandezon.

Samen het avondeten voorbereiden

en hopen dat we nog tot de afwas

onze ogen kunnen open houden.

Rond de kachel laten we onze erva-

ringen en verhalen de vrije loop.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur

en vertrekken om 9 uur voor een

wandeling van een 4-tal uurtjes in

de omgeving van het Molenhuis.

We nemen wat fruit en versnape-

ringmeevooronderweg.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

HetMolenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we afscheid

nemen. Hopelijk met een flinke do-

sis energie om de volgende lentewe-

kenblijgezindtegemoettegaan.

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas en war-

me onderlaagjes, toiletgerief, ste-

vige, waterdichte wandelschoenen,

laarzen, huispantoffels, rugzakje

met drinkbus en beker, zaklampen.

Wandelstok of pools (voor wie niet

zonder kan). Eventueel een trek-

kerskomfoortje.

Inschrijven: liefst voor 27 maart. Via

onze website met het online formu-

lier. Men schrijft zich natuurlijk in

voor het ganse weekend, dit om de

integriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

meestappen. We voorzien in prin-

cipe geen afhaakmogelijkheden (ie-

dereen stapt de geplande tochten

vollediguit).

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Verantwoordelijke: Alfred Barette/

Sint-Renildisplein, 3001 Heverlee

0478 55 17 18 / alfred@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE 33 9731 0769

40646 Op naam van: Het Molen-

huis – Alfred Barette: / Vermelding:

Lentewandelweekend 2016 + naam+

aantal

MOLENHUIS BERISMENIL

OKRAVOORDRACHTEN

Di22maart2016:Kroatië

Door Jan en Rita Thienpont-Vanden-

brande

Kroatië toont zijn verscheidenheid

door een rijk cultureel erfgoed en

een wonderbaarlijke natuur, als-

ook een weinig bezocht binnen-

land en door een aantrekkelijke me-

diterrane kust met honderden ei-

landen.

In het noorden van het land

is de Oostenrijkse invloed merk-

baar. Naast de sfeervolle hoofdstad

Zagreb vindt men er talrijke char-

mante barokke stadjes. De oostelij-

ke provincie Slavonië is het meest

landelijke en rustige deel van het

land. Het kent nog maar weinig toe-

risme en ligt klaar om ontdekt te

worden. In het heuvelachtige Istri-

ë, grenzend aan Italië, getuigen de

stijlvolle oude steden van een Ro-

meins, een Byzantijns en een Vene-

tiaansverleden.

De grillige en bergachtige kust van

Dalmatië , bestrooid met vele ei-

landen, kent een aaneenschakeling

van uitmuntende historische plaat-

sen en drukke vakantiebestemmin-

gen tot het ommuurde Dubrovnik.

En niet ver achter de kustlijn trek-

ken boeiende nationale parken vele

natuurliefhebbersaan.

Van14tot17uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12,3210Linden

Prijs: Een losse voordracht bijwo-

nen: 5 euro voor OKRA-leden –

7 euro voor niet-leden. De leden-

prijs geldt mits vertoon van jouw

OKRA-lidkaart

oostbrabant@okra.be – www.okra.-

be/oostbrabant

Woensdag9maart

8,15-12uur:DeARK

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag10maart

VM:OKRATablet iPAD

NM:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag11maart

VMenNM:DeARK

Zondag13maart

11-13u.:Zondagscafé

NMenAV:BuurTTeateR

Maandag14maart

13.30u.:OKRAwandeling

16tot18uurDEARK

Dinsdag15maart

VM:OKRATabletAndroid

NM:Seniorencafé

Woensdag16maart

8,15-10uur:DeARK

13-17u.:CREAZiekenZorg

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA SINT-FRANCISCUS
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BesteFranciscusOKRA-leden

Op de Algemene Vergadering van

1 februari hebben we het jaar-

programma bekendgemaakt: hier

volgen onze voorstellen voor de

maandmaart:

Matcurling spelen we in het Pa-

rochiecentrum op donderdag 17

maartom 14u.

Maandagnamiddag 14maartwande-

len we in Kortrijk-Dutsel: we ver-

trekken in groep om 13.42 uur va-

nopperron7metdeLijnbus310.

Hugo heeft de eerste fietstocht van

dit jaar uitgestippeld voor donder-

dag 17 maart: We vertrekken om

9.30 uur aan het Parochiecentrum

om te rijden van Heverlee naar

Oud-Heverlee en keren dan terug

naar de Tiensesteenweg. Vergeet je

helmniet!

Twee voorstellingen van 30CC

waarvoor we in 2015 tickets kochten

vallenindezemaand:

Zaterdag 12 maart is onze OKRA

CULTUURDAG te LEUVEN met om

10 uur: bezoek aan de St Pieters-

kerk o.l.v. stadgids Kathia Glabeke

- 12.15 uur: lunch in Den Domus

- 14.30 uur: Operette VIKTORIA en

haarHUZARindeSchouwburg

Zondag 20 maart worden we om 15

uur verwacht in de Sint-Geertrui-

kerk voor de uitvoering van de Mat-

theuspassie van Johann Sebastian

Bach door La Petite Bande onder lei-

dingvanSigiswaldKuijken

Activiteiten van OKRA Gewest Leuven en

vanRegioOost-Brabantzijn:

Lessen TABLET : Android op dinsdagen

15en22maart inhetP.C.om9uur

Voordracht Nieuwe Horizonten op dins-

dag 22 maart over Kroatië door Jan

en Rita Thienpont-Vanden Brande in

O.C. St-Kwinten – Korenbloemstraat 12

teLinden

Kroatië toont zijn verscheidenheid door

een rijk cultureel erfgoed en een wonder-

baarlijke natuur, alsook een weinig be-

zocht binnenland en door een aantrekke-

lijke mediterrane kust met honderden ei-

landen.

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

‘Kunst en wetenschap: een paar

apart‘ Prof. Johan Wagemans (Fa-

culteit Psychologische en Pedago-

gische Wetenschappen) Dinsdag 15

maart2016.

‘Secularisatie: een complexe en

geslaagde realiteit” Prof. Guido

Vanheeswijck (Universiteit Ant-

werpen, Departement Wijsbegeer-

te)Dinsdag22maart2016.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL -

Naamsestraat 22 – bus 5601 - 3000

Leuven. Dagelijks open tussen 9 en

12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016

32 40 01 E-mailadres: udl@alum.ku-

leuven.be

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

teit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZINGINSENIORAMA

“De Leuvense universiteitsbiblio-

thekendoordeeeuwenheen”

door Mark Derez, universiteitsarchivaris

Datum: maandag 14 maart 2016 van

14.00u.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

) Dinsdag 15 en 29 maart 2016 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:

016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 17 maart 2016 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

FILM “Albert Nobbs” – Verenigd Ko-

ninkrijk, Ierland, Frankrijk, VS – 2011

– 113 minuten Van: Rodrigo Garcia

- Met: Glenn Close, Mia Wasikowska

en Aaron Johnson. Datum: vrijdag 18

maart 2016 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

BROCHURE WOONZORGCEN-

TRA ARRONDISSEMENT LEU-

VEN De vernieuwde brochure is

er !!! Ze is te bekomen op het ont-

haal van Seniorama tegen een ver-

goedingvan€8.

Ze zal eveneens telefonisch of per

mail te bestellen zijn; na storting

van vergoeding + verzendingskos-

ten op rekeningnummer: IBAN

BE32 7364 0304 8202 - BIC KRED-

BEBB met vermelding “woonzorg-

centra”. Vermeld bij de bestelling

en betaling duidelijk uw naam en

adres. Zodra het bedrag op deze re-

kening is gestort wordt de brochure

opgestuurd. Indien u meer vragen

heeft omtrent deze brochure kan u

steeds op dinsdagnamiddag bij de

medewerker op het onthaal van Se-

niorama terecht. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven.

De stuurgroep Woonzorgcentra is

eveneens druk bezig met het bun-

delen van nog 3 verschillende

woonvormen voor senioren in het

arrondissement Leuven, nl. As-

sistentiewoningen - Kortverblijf -

Dagopvangwww.seniorama.be
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Modest

Namens de Sint Franciscus ge-

loofsgemeenschap, mag ik u

bedanken voor uw grote inzet.

Alles begon reeds veel vroeger.

Toen u tijdens de ziekteperiode van

E.H. Andries gevraagd werd om

voor te gaan tijdens de viering van

de eerste communicanten. Na eni-

ge aarzeling aanvaardde u de uitda-

ging. U trok zich terug in uw bu-

reau, legde de laatste drukproef van

'Verken Europa' op zij en zette u

aan uw schrijftafel. U schreef een

verhaal, waarmee u zowel kinderen

alsoudersraakte.

Na de geslaagde viering glunder-

de u tussen de kinderen en ouders.

'Wat kan die man mooi vertellen,

zei Joske. De grote geograaf en geo-

loogmiddentevredenkinderen.

Ja, Modest, 'Voor kleine mensen

was u bereikbaar'. Dit hebben wij

ookmogenervaren.

Iedere maand ging u voor aan de ta-

felvanwoordenbrood.

Uw homilie, eenvoudig en duide-

lijk, soms wat lang. In drie puntjes

gaf u commentaar op de evangelie-

lezing. Als toemaatje kregen wij een

inkijk in een van uw vele reiserva-

ringen.

Unodigde ons uit samenmet u naar

het diepe te varen, het diepe waar

hetreligieuzehuist.

Modest, u was een diep gelovig

mens. Als kempische boerenzoon

stondumet beide voeten in een eeu-

wenlange geloofstraditie van zoe-

kende mensen, maar met een grote

openheid voor de groeiende multi-

religieuze samenleving. Diversiteit

werd door u beleefd als verrijking.

Geloven was voor u niet in strijd

met wetenschap. Uw gelovig zijn

verhinderde u echter niet om open

en vrij te denken, een vrijheid die

u toeliet om te twijfelen. Bij vrien-

den liet u uw verborgen onzeker-

heid omtrent de juistheid van de ge-

kozenweghoren.

U voedde uw gelovig zijn door lec-

tuur met een voorkeur voor de boe-

ken van de reuzetheoloog, Edward

Schillebeeckx. Aan ons raadde u het

boek 'In naam van God' van de

Britse auteur Karen Armstrong aan.

Maar ook het boek 'Jezus Van Naza-

reth' van Roger Leenaerts, een theo-

looguiteigenstreek.

Niets menselijks was u vreemd.

Meer en meer werd u iemand van

ons.

Het jaarlijks concert van 'Blij Ron-

deel' stond reeds weken aangestipt

in uw agenda. En vanop de eerste rij

zorgde u voor applaus voor een of

andere toneelvoorstelling van het

buurttheater.

De kuisploeg met de lieve dames

kreeg uw grote sympathie. Een

dweil slaan of de schuurborstel

hanteren, was wel wat te veel ge-

vraagd, maar u bedacht hen jaar-

lijks met Kerstmis met een fles wijn

uit uw rijke kelder. Zij mochten

ook op u rekenen als chauffeur voor

de jaarlijkse uitstap naar Rouveroy,

waar u zuster An in haar rolstoel

begeleidde, zo kon zij ook met de

groep tijdens de boswandeling, ge-

nieten van uw boeiende uitleg over

de planten en bomen. Zelfs de ganse

kosmosbleefnietonvermeld.

Modest wij willen u vooral danken

voor uw tussenkomst als verzoener

in onze gemeenschap, toen wij met

ons bootje in de storm van span-

ning en crisis terecht kwamen. U

sprak als wijze stuurman woorden

van wederzijds begrip en verzoe-

ning. De hemel klaarde op, de groe-

pen vonden opnieuw elkaar en het

bootje vaarde verder naar het diepe.

U genoot van het onvergetelijk

feest dat de gemeenschap aan u sa-

men met uw klasmakker Jef Bulc-

kens, had aangeboden bij gelegen-

heid van jullie 50 jaar priesterjubi-

leum.

Tien jaar later werd dit herhaald

voorjullie60jaarpriesterschap.

De laatste tijd had u zich terugge-

trokken. Jonge mensen moesten het

nu doen, was uw advies. En waar-

om geen gehuwde priesters, man-

nen en vrouwen, lachte u schalks.

Dit was echter uw diepste overtui-

ging. U zelf had los gelaten en u

was aan de zijlijn gaan staan. U hebt

het ‘voorganger zijn’ losgelaten en

met heel veel sympathie en in volle

vertrouwen doorgegeven aan Ceci-

le, Lieven en Thierry, onze gebeds-

leiders.

U liet echter niet na iedere zondag

aanwezigtezijn.

Goed geluimd, begroette u zoals

eertijds de vele vrienden en vrien-

dinnen, u nam plaats vooraan dicht

bij het Franciscuskoor. Zo kon u al-

lesgoedzienenhoren.

Tijdens het Onze Vader vormde

u samen met de kleiner wordende

groep gelovigen, de kring rond het

altaar.

Modest, de laatste weken waren zeer

zwaar. U vocht een ongelijke strijd

met uw ziekte en aftakeling. Gelei-

delijk drong het besef door dat de

wetenschap u niet meer kon helpen.

U was uitgeput. Het werd het laat-

ste definitieve afscheid. De geograaf

vouwde de wereldkaart op. Het laat-

ste stukje er van was nu ingekleurd.

Welbewust zette u een punt achter

uw gevarieerde levensloop, hopend

en vertrouwend dat er Iemand, die

groter is, nu voor jou zou zorgen,

Hij die nooit een punt zet achter

een mensenleven maar een kleine

komma. Met jou hopen wij dat de

Onnoembare en Nabije, er nu is

voorjou,zomaar.

Wij blijven onwennig achter, belo-

vend dat wij u zullen blijven her-

inneren als een eenvoudige en lie-

ve Modest, bereikbaar voor kleine

mensen, jongenoud.

Herman Van Overbeke

“Pelgrim op tocht naar het

huis van God”

Kantelbegrippen die het leven van

onze dierbare gebuur hebben be-

paald:

“Pelgrim op tocht” : door zijn aca-

demische vorming en ervaring was

hij geroepen om de wereld steeds

weer terug in al zijn aspecten te her-

ontdekken.

“naar het huis van God” : als pries-

ter verkondigde hij ons in eenvou-

dige taal, hoe wij, zijn medemen-

sen, het geluk in de wereld hierna-

maalskondenvinden.

Als minzame man, vriendelijke

buur,

wandelend in de door God gescha-

penenatuur,

kon Modest met zijn zachte bijna

fluwelenstem

ons bekoren met eindeloze verha-

lenoverdiereizenvanhem:

ervaringengepluktuithet leven

hem zo maar als edele mens gege-

ven.

Hij had de gave te kunnen bemidde-

lenalsmedemens,

met gevoel van warmte in het hart,

geenkilte,

maar met gewetensvolle rust en stil-

te

overal vrede en peis te brengen als

uiterstewens.

En aan die mooie mens zeggen we

nu“vaarwel“

enzienelkaarterugbijGod:

“àDieu“

ModestGOOSSENS

“Pelgrim op tocht naar het huis van

God”

Jacques en Josiane Mommens – Ketelers

Modest, gedragen door de geloofsgemeenschap,

bemind en gekend door God.

PROFESSOR GOOSSENS BIJ ZIJN TALRIJKE EXCURSIES

Noorwegen gletjertocht Fossielentocht Cap Griz Nez Kijk, zo ziet de aarde er uit in Kayl - Luxemburg

Kapitein op bootje in Durham - England Kerstweek met moeder Theresa Modest in zijn bureau temidden zijn talrijke boeken
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