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Don Boscocentrum “Ademtocht”

We willen dat ons echte zelf leeft en dat

kan alleen maar de liefde zijn. We willen

dat dat het meest centrale punt in ons le-

ven wordt. Dat God dus die Liefde is, de

basis van ons leven is. Om dat te berei-

ken, kiezen we ervoor om innerlijk zo stil

mogelijk te worden. De mantra is dan een

goede gids. Hij leidt ons steeds verder de

stilte in.

Op maandag 11 en maandag 25 april

2016 komen we om 20 uur samen in

de Stille Zone van het Don Bosco-

centrum, Ortolanenstraat 6, Kes-

sel-Lo, voor onze meditatie.

Wie eens bij ons wil aansluiten kan

Jos Vermeulen verwittigen.

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

Sint-Franciscus

Woensdag 30 maart

20 u.: Koor Blij Rondeel

Zondag 3 april

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 4 april

14 u.: OKRA ledenvergadering

Dinsdag 5 april

NM: Seniorencafé

Woensdag 6 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 31 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 3 april

12.00 u. Ontmoetingsmoment

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 5 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 7 april

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

AGENDA

Wat mij in de naam “Jahwe” zo

boeit is dat de verantwoordelijkheid

voor het lot van mensen door Jah-

weh uiteindelijk in mensenhanden

wordt gelegd. Bovendien is in deze

godsnaam een evenwicht te beluis-

teren tussen uitdaging en bemoedi-

ging. Dit evenwicht is ontstellend

belangrijk. Een te groot accent op

de uitdaging maakt mensen kramp-

achtig en vreugdeloos. Een te groot

accent op bemoediging verlamt ini-

tiatieven en brengt valse rust.

S. Konijn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 april

Beloken Pasen - Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de heer Leonard

Frederix vanwege Bernardine

Janssens.

Jaargetijde voor de heer Roger De

Greve en Lucske Van den Bergh.

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 10 april

3e Paaszondag

10.00 u. Woord- en communiedienst

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Modest Goossens

vanwege de buren.

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 03 april

2de Paaszondag - Beloken Pasen

11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Kaat Gorissen

Zondag 10 april

3de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: voor mevrouw Maria 'Liske'

Matthijs, weduwe van de heer

Armand Vleugels en voor mevrouw

Eliane Verschaeren

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 3 april

Tweede paaszondag – Beloken Pasen

10.30 u. Viering

Zondag 10 april

Derde paaszondag

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

Daar alleen kan liefde wonen,

daar alleen is 't leven zoet

waar men stil en ongedwongen

alles voor elkander doet.

Dankbaar om wat zij voor ons bete-

kend heeft, melden wij U het over-

lijden van Oma Victorine Ginc-

kels, weduwe van Joseph Hubin,

lid van OKRA en Ziekenzorg, gebo-

ren te Glabbeek op 18 juni 1921 en

godvruchtig thuis overleden te He-

verlee op 12 maart 2016, omringd en

gesteund door haar familie.

De plechtige uitvaartliturgie vond

plaats in onze Sint-Franciscusparo-

chiekerk te Heverlee op zaterdag 19

maart 2016 om 10 uur, gevolgd door

de bijzetting in het familiegraf op

begraafplaats De Jacht te Heverlee.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016.

Lieve familie en vrienden,

Ik weet niet of het voor jullie ook zo is,

maar als ik aan Oma denk dan is zij voor

mij de eeuwige Lente. De krokussen in

hun vele kleurschakeringen, de paasbloe-

men, het gras dat terug groen groeit. De

bloesems aan de bomen en de botten die

openbloeien. Ze is als het zonlicht dat als-

maar sterker wordt en ons het vertrouwen

geeft dat “het Leven” steeds terugkeert.

En daar is de dankbaarheid!

De dankbaarheid en aandacht van alles en

iedereen die in haar leven kwam en begroet

werd met een glimlach. Haar ogen die je

vol interesse aankeken en heel aanmoedi-

gend zeiden “zeg me maar wat er op je hart

drukt.” Gedeelde smart is gedeelde vreug-

de. Dit alles als getuige van alles wat zij

zelf heeft doorgemaakt en in liefde over-

leefde.

Maar nu was het tijd om voorgoed naar

“het Licht” te gaan, dat ze al eens eerder

had ontmoet en dat “zo goed aanvoelde.”

Goede reis, lieve Oma, en moge de hemel

waar je op het laatst zo naar verlangde, je

vol vreugde opnemen.

Wij zijn je héél dankbaar voor de liefde

die je deelde. Het was een voorrecht om sa-

men met jou op weg te gaan.

Mimi

Oma Vikske omarmt haar familie -

geschilderd door Isolf Verhoeven voor zijn

oma bij haar negentigste verjaardag

Sint-Franciscus IN MEMORIAM

We kregen de Concertband reeds in

volle actie te horen en te zien op

sommige van onze feesten in het

Centrum. Dat betekende elke keer

een vermeerdering van de feest-

vreugde. Je weet: de Concertband

Leuven repeteert nog steeds weke-

lijks op dinsdag van 20 tot 22 uur

in ons Gemeenschapscentrum Don

Bosco. Ze spelen populaire songs en

filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van

harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com

CONCERTBAND LEUVEN
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KUS- en zomerwandelingen 2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen.

Van maart tot juni en in september

en oktober kan je elke derde zondag

van de maand om 15 u. aansluiten

bijeenKenUwstad-wandeling.

In juli en augustus ben je elke

woensdagavond om 19 u. welkom

op één van onze zomerwandelin-

gen.

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per

persoon. Tickets worden verkocht aan het

startpunt van een wandeling. Alle info

vind je op de website van de Leuvense Gid-

senbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

Geplande activiteiten OKRA

Vrijdag 22 april 2016 om 14.30

uur – Genummerde zitplaatsen

DIAMANTEN JUBILEUM VAN

OKRA in het Sportpaleis te ANT-

WERPEN “100 jaar TOON HER-

MANS walk-in” : zie Magazine fe-

bruari 2016 p.16 Prijs 20 euro –

OKRA Regio Oost-Brabant organi-

seertvervoeraan14euro.

Uur en plaats van vertrek zal in de

nieuwsbrief van april meegedeeld

worden. Men kan ook het Sport-

paleis of de Lotto-Arena -, Schijn-

poortweg 119 te Merksem bereiken

per trein en tram/metro: Trein 9.26

…10.26….enMetrolijn2.

Gemiddeld brengt iemand 85% van

zijn tijd binnenshuis door. Geen

wonder dus dat je woning een im-

pact heeft op je gezondheid! De bin-

nenlucht die we gedurende deze

tijd inademen, beïnvloedt ons al-

gemeen welzijn. De kwaliteit van

de Vlaamse woningen is de afge-

lopen twintig jaar stilaan verbeter-

d, maar toch blijkt de binnenlucht

nog steeds ongezonder dan de bui-

tenlucht.

Daarom willen CM-kern Leuven-

stad en de zelfhulpgroep MS Leu-

ven extra aandacht besteden aanhoe

we ons binnenmilieu kunnen ver-

beteren.

Door middel van een interactie-

ve voordracht zal medisch milieu-

deskundige Stien Stassen, verbon-

den aan LOGO Oost-Brabant, ons

leren hoe we onze leefomgeving

thuis kunnen verbeteren en zo ons

algemeen welzijn kunnen verho-

gen. Praktische tips over ventileren

en verluchten, vocht en schimmel,

ongedierte op gezonde manier be-

strijden, verwarmen en CO en ge-

bruik van gezonde huishoudpro-

ducten komen tijdens deze twee

uurdurendevoordracht

zekeraanbod!

Kom naar de vormingsavond ‘ge-

zond (t)huis’ en ontdek wat je zelf

kunt doen om van je huis een ge-

zonde thuis te maken! Iedereen van

hartewelkom!

De toegang is gratis. Op voorhand

inschrijvenisnietnodig.

Praktisch

Wanneer:

Maandag 9 mei 2016 om 19.30 uur

Waar:

Burgemeestersstraat 59 in Leuven.

Parkeergelegenheid ter plekke. Zaal

isrolstoeltoegankelijk.

Meerinfo:

Sofie Coene - 016 31 49 10 of ww-

w.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Leuven-stad i.s.m. zelfhulp-

groep MS Leuven en CM-Thuis-

zorgcentrum
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Vlaamse zondag in Sint-Antonius
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 5 april 2016 geen lezing: Paasva-

kantie

‘Medische beslissingen bij het le-

venseinde”

Prof. Martin Hiele (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag12april 2016

Inlichtingen: Secretariaat UDLL -

Naamsestraat 22 – bus 5601 - 3000

Leuven Dagelijks open tussen 9 en

12u.entussen14en16.30u.

Tel.016324001

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

42244835-BIC:KREDBEBB

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag5en19april 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 7 april 2016 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemakke-

lijkekledijenstapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016237759

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht..

GSM-GEBRUIK

Wie problemen heeft, kan op vrij-

dag vanaf 10.00 u. een afspraak ma-

ken met een GSM-lesgever. Merk en

type van gsm opgeven. € 3 vooraf te

betalen.

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be
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Veertigdagentijd

Veertigdagenwoestijntijd

omons levenopnieuwteaarden,

omrelaties teherstellen

tenaanzienvanonszelf,

tenaanzienvandeander

tenaanzienvandeEne,

wienswoordonsricht

naareen levenvan

dienen,brekenendelen.

vanallemachtontdaan

Campagne Broederlijk Delen: Met

eenlevenspeel jeniet

In Colombia worden steeds meer

gronden bedreigd door toedoen van

de overheid, door grote bedrijven

en zelfs door gewapende groepen.

De natuur wordt vernietigd, het

drinkwater vervuild, de aarde on-

vruchtbaar.

Voor de Colombiaanse boerenfami-

lies is hun grond hun leven. Het is

huncultuur.

Op de grond van hun voorouders

woont hun gemeenschap en wer-

ken ze voor de toekomst van hun

kinderen. Die toekomst staat nu op

hetspel.

Broederlijk Delen laat ons in een

filmpje kennismaken met drie ster-

ke vrouwen. Celia, Deyanica en

Fanny steken vandaag hun nek uit

om de rechten van hun gemeen-

schapteverdedigen.

Dat doen ze niet alleen. Broeder-

lijk delen steunt de Colombiaan-

se boerengemeenschap en de part-

nerorganisaties van deze drie ster-

ke vrouwen om zelf de touwtjes in

handentenemen.

KeerUomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Debastónalssymbool

Het centrale symbool tijdens de vas-

tenliturgie is dit jaar een bastón,

een staf of een stok aangekleed met

veelkleurige linten. Hij wordt ge-

dragen door de leden van de guardia

indígena, de inheemse wacht in Co-

lombia.

Bij zijn ontstaan, koos de guardia

ervoor om zichzelf niet te bewape-

nen, om niet op dezelfde manier op

te treden als het leger en de gewa-

pende groepen waar ze zich tegen

verzetten.

Ze kiezen voor geweldloos verzet.

Ze kunnen dat omdat ze met velen

zijn, met velen protesteren of een

plaatsbezetten.

Zo sluit deze bastón sterk aan bij de

evangelischeboodschap.

De bastón heeft een dubbele bete-

kenis. Hij staat voor autoriteit als

uitnodiging om in dialoog te gaan.

Daarnaast staat de bastón symbool

voor het geweldloos verzet en biedt

herkenning en bescherming aan de

ledenvandeguardia.

Ieder lid versiert zijn bastón naar

eigenzinenaanvoelen.

Toch zijn er algemene richtlijnen.

De linten en versieringen vertegen-

woordigen namelijk de kleuren van

elkegemeenschap.

Eerste lezing : Niet meer: Ver van

mijnbed

Op een doordeweekse dag in decem-

ber schrokken een aantal inwoners

van het Vlaams-Brabantse Malde-

ren ruw op. Voor hun deur stond

een ambtenaar met een brief van

hun burgemeester. Daarin stond

dat ze onteigend zouden worden

voor een groot industrieel project.

Ze wisten niet wat hen overkwam.

Hun reacties waren vol ongeloof,

ontreddering en verontwaardiging.

Zoiets is tochnietmogelijk?

En toch, in Colombia gebeurt dit

elke dag en vaak veel gewelddadi-

ger. Door deze Colombiaanse rea-

liteit in Vlaanderen na te bootsen,

probeerde de ontwikkelingsorgani-

satie Broederlijk Delen een brug te

slaan met de dagelijkse situatie in

Colombia.

“Ik denk dat we er met dit sociaal

experiment in geslaagd zijn om en-

kele Vlamingen aan den lijve te la-

ten ondervinden hoe het voelt om

‘gedwongen’ te moeten verhuizen

en je grond kwijt te raken zonder

enige vorm van inspraak,” zegt Lie-

ve Herijgers, directeur van Broe-

derlijk Delen. “Op die manier ma-

ken we de ver-van-mijn bed proble-

matiek toegankelijk voor een breed,

Vlaamspubliek.”

KeerUomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Lezing uit het evangelie van Lucas

Het verhaal van Jezus in de woes-

tijn. Gekend als de bekoringen van

Jezus.

Dit verhaal vertelt ons hoe Jezus af-

standdoet van elke vormvanmacht.

Hij zal niet nemen en graaien maar

brekenendelen.

Hij zal niet heersen, maar dienen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschon-

ken werd door God, onze Vader,

Bronvanliefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben om

mee te werken aan een toekomst die

voorelkemensmenswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke

Mens die niet geleefd heeft voor

Zichzelf.

Ik geloof in die Mens die wij ken-

nen als Zoon van mensen en Zoon

van God, die een ereplaats gaf aan

mensen die over het hoofd werden

gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons

werkt als wij in zijn naam samen

zijn en wij elkaar levenskansen ge-

ven.

Ik geloof dat zijn Geest ons telkens

weer aanspoort om naar elkaar om

te zien en zo mensen te worden met

envoorelkaar.

KeerUomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Tafelgebed:Woestijntijd

Eenlevenlangverblijvenwij

indewoestijn

zijnwijopwegnaarJou,Ene.

Jouwtienwoorden

richtingwijzers inhet leven

verliezenwijnooituithetoog.

Jijbehoedtons

voorvalstrikken,hinderlagen.

Stenenvoorbrood,

machtbovenmacht,

zeggenschap over mensen als wij.

Allerijken,heeldewereld,

op mijn één hand, macht boven

macht,

zeggenschap over mensen als wij.

Jij naar mijn beeld, mond vol leu-

gens,

machtbovenmacht,

zeggenschap over mensen als wij.

Debeproeverhadgeenvat

opjouwzoon,

voorbeeldvooronsallen,

levendtekentotopvandaag.

Broodgebroken,

levengevendovervloedig.

Wijngeschonken,

levengevendovervloedig.

Dat wij leven naar zijn voorbeeld,

jouwwoordvanleven.

Datwij Jouzozichtbaarmaken

hieropaarde.

Datkomenzalwaarwij Jou

ombidden,smeken. (JefWauters)

KeerUomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Vredeswens

Echte vrede is in Colombia pas mo-

gelijk

alsdeColombiaanseregering

de oorzaken van het conflict aan-

pakt.

Dat kan alleen door de grondproble-

matiek

hoogopdeagendateplaatsen

en dus de lokale gemeenschappen

bij de vredesgesprekken te betrek-

ken.

Jef Wauters - Uit de viering van de eerste

vastenzondag in het Don Boscocentrum

WEES GAST OP EIGEN GROND

Fietsweekend

Van vrijdag 22 april, 18 uur, tot zon-

dag24april2016, 16uur

Voor ons fietsweekend voor spor-

tieve fietsers en ‘batterijders’ mik-

ken we op 70 km op zaterdag.

We trekken ons berenvel (zeemlap)

aan, want we rijden naar de oertijd.

Waarisdat?

In Wéris! Dus ook druïden, bosjes-

mannen en takkenvrouwen mogen

mee.

We verzamelen vrijdagavond vanaf

18 uur voor een bordje heksensoep

eneenpotjepalaver.

Zaterdag vertrekken we om 10 uur

voor een tocht van ± 70 km, met de

picknickindefietszakken.

We mikken op de driehoek: Molen-

huis – Manhay – Wéris – Erezée-Do-

champ–Molenhuis.

De Aisne is onze reisgids. We fiet-

sen langs rustige, verharde wegen.

Voor wie er nood aan heeft kan de

batterij bijgeladen worden in Wéris

in een cafeetje waar we ondertussen

onze picknick kunnen verorberen.

We fietsen aan een gezapig tempo

om te genieten van de omgeving.

Bij tijd en stond maken we een stop.

De stevige klimmen doet ieder op

zijn tempo maar op de top wachten

we tot iedereen boven is. ’s Avonds

eten we everzwijn en drinken ‘to-

verdrank’ om onze inwendige bat-

terijenterugopteladen.

Zondag mikken we op een tocht

van 45 km, zuidwaarts in de rich-

ting van Tenneville. Om 13 uur ar-

riveren we terug in Het Molenhuis.

We eten ons buikje rond. Nadien

wassen we samen af en poetsen de

kamers.

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toi-

letgerief, wandelschoenen, laar-

zen, huispantoffels, rugzakje met

drinkbusenbeker,zaklampen.

+ jouw fiets in goede staat + reserve-

binnenband + fietshelm + fietsher-

stelgerei

Inschrijven: Voor 15 april 2016.

Liefst via onze website met het on-

lineformulier.

Men schrijft zich in voor het gan-

seweekend, dit omde intimiteit van

degroeptebewaren.

Aantal deelnemers: maximum aan-

taldeelnemers is20

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

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

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

euro.

Verantwoordelijken: Hilde De Loo-

seenLeoVanNoten,

Gravin de Merodestraat 88, 2260

Westerlo / 016 69 79 37 / hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Bankrekening Leo: BE39 0001 0314

2019 / Vermelding: fietsweekend +

naam+datum
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