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MEDITATIE IN DE CHRISTE-

LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Je bent misschien al zelf tot het besluit

gekomen dat niet je werk, niet je ambi-

tie, niet je geld, niet je uiterlijk, niet je

huis je ten diepste gelukkig maken. Al

die dingen zijn pas een bron van geluk

wanneer je innerlijk vredevol en liefdevol

bent. Daarom is het zo belangrijk om die

innerlijke pelgrimstocht naar de liefde die

in je woont echt te gaan. Het is de weg

naareenvol leven.

Op maandag 11 april 2016 gaat onze

volgende meditatieavond door. Zo-

als steeds om 20 uur in de Stille

Zone van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

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

KALENDERBLAADJE

Men kan niet zonder meer zeggen:

waar mensen zich bevrijden van

hun onderdrukkers, waar mensen

door anderen bevrijd worden, daar

is God.

Dat is alleen het geval waar bevrij-

ding voortkomt uit een hernieuw-

de levenshouding. De geschiedenis

heeft ons al talloze malen laten zien

dat mensen die zich bevrijden van

hun onderdrukkers vaak zelf weer

tot onderdrukkers uitgroeien. Dan

is het alleen een opschuifsysteem

zonder dat de mensen in kwestie

echt vrij worden. De waarlijk gro-

te mens is hij die niemand over-

heerst en die door niemand over-

heerst wordt, zegt Kahlil Gibran.

S. Konijn

Woensdag 6 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 april

VM: Ziekenzorg Kern

NM: Seniorencafé met matcurling

Zaterdag 9 april

16 u.: Kalipso

Zondag 10 april

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 11 april

13.30u.: OKRA wandeling

Dinsdag 12 april

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 13 april

8,15 - 10 uur De ARK

14u.: Ziekenzorg Activiteit

20 u.: Koor Blij Rondeel

In Jezus toonde Gij ons dat lief-

de gelukkiger maakt dan eigenbe-

lang. Maar dat besef werd opgebor-

gen achter een zware steen, begra-

ven in een graf van angst, van re-

alisme en pessimisme. Toch vieren

we vandaag weer Pasen: het feest van

het Leven dat die dood kan overwin-

nen.

Agenda

Franciscus

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 17 april

4e Paaszondag

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor De heer Maurits Van

Buggenhout

Intentie voor Modest Goossens

vanwege de buren

Voorganger:

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Vrede wens Ik je, zegt God, niet om

die voor jezelf te houden, maar om ze

door te geven aan allen die je lief

hebt.

De vrede van de verrezen Heer zij

met u allen.

Laten wij op deze zalige Paasdag

elkaar die vrede toewensen.

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 april

3de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Maria 'Liske'

Matthijs, weduwe van de heer

Armand Vleugels,

en voor de heer en mevrouw Maurits

en Maaike Vanwelden-Peeters

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

Zondag 17 april

4de Paaszondag - Kruisoplegging

Vormelingen - Doop

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Doop van Olivia Stevens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 10 april

Derde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 17 april

Vierde paaszondag

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

Bedroefd om het heengaan, maar dank-

baar voor wat zij voor ons heeft betekend,

hebben wij, in haar 95ste levensjaar, af-

scheid moeten nemen van onze lieve tante

“Juffrouw” Leonie Vertommen, gebo-

ren teHerent op 20 september 1921 en over-

ledenteAarschotop21maart2016.

De afscheidsviering rond de urne

vond plaats in de Sint-Franciscus-

kerk, te Heverlee, op zaterdag 26

maart 2016 om 10 uur, gevolgd door

de as uitstrooiing op de begraaf-

plaats van Vlierbeek.

Veel dankbaarheid, respect en waardering

gaat uit naar alle medewerkers en het ver-

plegend personeel van Woon & Zorgcen-

trum Oase te Aarschot. Onze tante heeft

daar haar laatste levensfase mogen door-

brengen en zij werd omringd met alle zorg

entederheid.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016

Voor ons was ze "Tante".

Op school en in de parochie, "Juf-

frouw Vertommen": een vaste waar-

de, degelijk, betrokken en betrouw-

baar.

Zo was ze ook als Tante, met een ze-

kere natuurlijke strengheid, maar

vooral met veel warmte en liefde.

En dan ... de zee!

Je wandelt langs het strand en leest het

water. Je ogen volgen het horloge van de

golven. Daaronder bedolven tikt de blik

die jou leest.

Jij bent het niet die kwam. Je wordt hier

aangespoeld om je leven te lezen, om je

wandelende maten te meten met het ma-

telozeboekvandezezee.

Je zegt ze elke dag. Je woorden zijn stil

en alleen, een brief aan de zee, die je leven

leest en dicteert, de reis van een stem door

de tijd,die je stemritmeert.

Jij, de zee en je leven wandelen langs het

strand.

Leonard Nolens uit: "De gedroom-

de figuur"

Het was haar thuis, daardoor ook

een beetje onze thuis, we waren er

altijd welkom.

Ze kon kijken naar de zee en zeg-

gen:

"Rimpels zijn niet zo erg, de zee

wordt er zelfs mooi mee."

Dit was háár humor.

Dankjewel Tante, voor alles!

******

Lieve Juffrouw Vertommen.

Je bent nu aan de overkant.

Ik wens je samen met de collega’s,

die hier ook aanwezig zijn, het

allerbeste! - Het ga je goed, zeer goed.

Dankbaar genegen.

Lieve VH

SINT-FRANCISCUS - IN MEMORIAM

"Juffrouw" Vertommen

Gedoopt met levend water werden zij her-

boren indeNaamvanJezusChristus.

UitverkorendoordeVader engezegendmet

zijn Kracht. Het Licht van Jezus geeft

henvuurenwarmte

Jade Hermus, dochter van Paul en

Lien Wouters

Nore Hermus, dochter van Louis

en Karin Davids

Saraïka Maesschalck, dochter

van Marc en Jessica Van Houtvinck

Welkom in de geloofsgemeenschap

van Sint-Antonius.

Proficiat aan de ouders, peters en

meters, grootouders en familie.
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PASEN Sint-Franciscus
Welkom rond het Paaslicht,

dat het duister van de dood heeft overwonnen.

Welkom rond het doopwater,

dat deze nacht werd gezegend

en dat voor ons en de natuur

tot een bron van leven werd..

Maar vooraleer we kunnen vieren willen we even tot inkeer komen.

Als wij stilstaan bij het leven dan ervaren wij dagelijks

hoe klein en kwetsbaar we zijn,

hoe hard het leven is voor velen,

Het is een sprong in het duister,

een sprong gedragen door hoop en geloof,

een sprong roepend om zekerheid,

een sprong naar Nieuw Leven toe.

En toch mogen wij vandaag aan elkaar getuigen van een zekerheid

die dieper is dan alle angsten:

CHRISTUS IS VERREZEN !

3FEDERATIE FRANDO

EEN NIEUW ALTAAR, LEZENAAR EN

TABERNAKEL in de kerk van Sint-Antonius

Hetnieuweeikenkerkmeubilair ishetwerkvantweevrijwilligers. Zevendagenhebbenzijeraangewerkt,vertrekkend

van geschaafde eiken planken en een foto. Op Palmzondag werd het nieuwe altaar, de lezenaar en het tabernakel

ingezegend.

Vanaf vandaag, bij het begin van de Goede Week, mogen wij hier samen vieren rond een nieuw altaar, lezenaar en tabernakel. Dit is een

bijzonder moment voor onze gemeenschap. Vanaf de lezenaar wordt tijdens iedere zondagse viering voorgelezen uit de bijbel, het Woord

van God. In het tabernakel bewaren we het symbool van het Lichaam van Christus, het brood dat wij samen breken en delen. Het altaar

is boven alles het symbool van Christus, Die zijn leven voor ons gaf en blijft geven in elke viering. De liturgie spreekt uitdrukkelijk over de

‘Dienst van de Tafel’. Daarom kozen we bewust voor de vorm van een tafel. Eerst werd het altaar besprenkelt met water als verwijzing

naar het doopsel van Christus. En daarna met chrisma gezalfd, zoals Christus door de Geest tot Messias en Verlosser werd gezalfd. Ook de

lezenaar en het tabernakel werden nadien gezegend. Heer, wij vragen U zegen dit altaar opdat het voor ons een nieuwe mogelijkheid mag

vormen om samen te vieren en uw Zoon te ontmoeten in de tekens van brood en wijn. Wij hopen dat wij met velen verenigd mogen blijven

rond deze tafel, luisterend naar de Blijde Boodschap en de liefde van Christus mogen ervaren in het gebroken brood dat we ontvangen.



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

“Medische beslissingen bij het le-

venseinde” Prof. Martin Hiele (Fa-

culteitGeneeskunde)

Dinsdag12april 2016

“De biologie van verouderen: in-

spiratie uit de dierenwereld” Prof.

Liesbet Temmerman (Departement

Biologie)

Dinsdag19april 2016

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

324001

E-mailadres: udl@alum.kuleuven.-

be of Veerle.Valkenborgh@alum.-

kuleuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA “Stads-

ontwikkeling en vernieuwende ar-

chitectuurinLeuven”

door Mohamed Ridouani, schepen, voor-

zitter autonoom bedrijf stadsontwikke-

ling Datum: maandag 11 april 2016

van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Se-

niorama, Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven Bijdrage: leden 4,50

euro, niet-leden 5,50 euro, koffie

inbegrepen

PAROCHIEAGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 8 april

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag 10 april

12.00u.Ontmoetingsmoment

indeKristoffelzaal

Dinsdag 12 april

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag 14 april

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal
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Inleiding

Als de langverwachte koning van de Joden

werd Jezus door het volk in Jeruzalem ver-

welkomd. Een ware triomftocht. Of toch

niet?

Nog voor het Paasfeest zal hij buiten de

stadstervenaaneenkruis.

Een groot misverstand ligt aan de basis

van dit koninklijk drama. Jezus blijkt

niet te zijn wie de mensen dachten dat hij

zouzijn.

Wie isdeze Jezus?

Lezing uit het evangelie van Lucas

Jezus trekt, op een ezelsveulen ge-

zeten, Jeruzalembinnen.

Zijn vele leerlingen beginnen jui-

chendGodteloven:

`Gezegend de komende die koning

is 'indenaamvanJHWH'.

Enkele Farizeeën uit de menigte

zeggen hem: ‘Meester, roep je leer-

lingentotdeorde.’

Maar hij antwoordt: ‘Ik zeg jullie:

als zij zwijgen, zullen de stenen

roepen.’

Palmwijding

DankaanHem,Hij isgoed.

Hij isvriendvoorhet leven.

Ikwaswanhopig, ik riep

jijdaar, enHijgafantwoord.

Ikademdeop,alsnooit eerder

ikwasnietbangmeer, voorniemand.

Beter te schuilenbijHem

dantevertrouwenopmensen.

Beter tehopenopHem

dantevertrouwenopmacht.

Wij lezen verder uit het evangelie

vanLucas

Jezus huilt om de stad Jeruzalem.

‘Jeruzalem, je vijanden zullen van

jougeen steen opde ander laten om-

dat je het uur niet hebt herkend dat

deHeerjouzochtenvond.’

Dan gaat hij het Heilige binnen .

Hij drijft de kooplieden uit de tem-

pel:’Mijn huis zal een huis van

aanbidding zijn – maar jullie heb-

ben er een rovershol van gemaakt.’

Duiding

1.

Niet hoog te paard, niet met militai-

re macht, maar gezeten op een ezel,

het vrachtdier van de arme, treedt

Jezus Jeruzalem binnen. Duidelij-

ker kan Jezus het niet laten zien: hij

is niet de zoon van David, hij zal

afstand doen van het koningschap,

hijbeoogtgeenenkelemacht.

En toch zien zij het niet - niet

het volk, niet de overheden, niet de

leerlingen - met de blinde juicht het

volk: Jezus,zoonvanDavid.

Zij zien niet wat de kleine Zacheus

wel ziet: dat Jezus de mensenzoon

is die afstand heeft gedaan van elke

machtsvorm en de anderen uitno-

digt hetzelfde te doen, zich te beke-

ren.

En Zacheus doet dit. Hij bekeert

zich. Wordt zo zoon van Abraham,

al ishijeentollenaar.

Hij deelt, zo staat er in de tegen-

woordige tijd. Hij geeft dus gestalte

aanhetRijkvanGod

Dit is dus het grote misverstand

tussen Jezus enerzijds en het volk,

de overheden, en zelfs zijn leerlin-

gen anderzijds. Zij horen niet het

woord van de Ene, door Jezus ge-

sproken.

ZijverstaandeSchriftenniet.

2.

Jeruzalem de stad van vrede, die

geen vrede kent. Jezus weent over

haar.

Want in deze stad staat de Stoel van

het Recht maar in deze stad wordt

geenrechtgedaan.

Want in deze stad staat de Tafel

der Armen maar in deze stad wordt

geenbroodgedeeld.

Het woord van de Ene wordt hier

niet gehoord. Is er een levend

woord? Wie leert mij dat ontvan-

gen?

Het is Jezus die deze stad de Thora

teruggeeft. Dag na dag geeft hij on-

derricht, verklaart hij de Schriften

enhetvolkhoort.

Woord ons gegeven, God in ons

midden, toekomst van vrede, wees

hieraanwezig.

Maar zijn aanwezigheid wordt niet

op prijs gesteld, zijn gezag in vraag

gesteld.

De hogepriesters en de schriftge-

leerden, de vooraanstaanden van

het volk, hun hart is verhard, zij

volhardeninhetniethoren.

Verloren vrede. Jezus weent over Je-

ruzalem

3.

Zoals Jezus weende over Jeruzalem,

kunnen wij wenen over Brussel.

Het Brussel van de Wetstraat dat

geen werk maakt van een samenle-

ving waarin ieder zijn plaats heeft.

Het Brussel van de Europese Unie

dat zijn menselijkheid verliest bij

deopvangvanvluchtelingen.

Deze namiddag is er in Brussel

voor de tweede maal de Grote Para-

devan

‘Hart boven hard’ en ‘Toute autre

Chose’.

Je zou het een hedendaagse palm-

processie, een hedendaagse intocht

indestadkunnennoemen.

Haar alternatieven heb ik in de

voorbedenverwerkt.

Voorbeden

Hoor het Woord van de Ene, versta

watgeschrevenstaat:

Iedereen telt mee, niemand wordt

achtergesteld op basis van zijn aar-

d,geloofofafkomst.

Niemand hoeft in angst te leven en

mag zich veilig voelen door een ge-

richteterreuraanpak.

Professionelen en vrijwilligers we-

ven samen een kleurrijk sociaal

weefsel datmensen sterkermaakt en

hetsamenlevenfijner.

Hoor het Woord van de Ene, versta

watgeschrevenstaat:

De arbeid wordt onder allen ver-

deeld zodat iedereen evenveel kan-

senkrijgt.

Nieuwe solidaire ideeën sturen de

economische onderbouw van onze

maatschappij.

Hoor het Woord van de Ene, versta

watgeschrevenstaat:

We gaan voor een klimaat in

evenwicht door het verkleinen

onze zware voetafdruk, een snel-

le omschakeling naar hernieuwba-

re energie met voorrang voor duur-

zame goederen, voeding, kleding,

woningen en producten, met sti-

mulansen voor ecologische land-

bouw.

Hoor het Woord van de Ene, versta

watgeschrevenstaat:

We halen onze rijkdom uit straffe

basisvoorzieningen:

een woonzekerheid en een ge-

zondheidszorg voor iedereen, een

sterke sociale zekerheid die ons

tot wereldkampioen mensenrech-

ten maakt, nabije gemeenschappe-

lijkediensten.

Hoor het Woord van de Ene, versta

watgeschrevenstaat:

Onze toekomst stopt niet aan de

grens. We vangen vluchtelingen

menswaardig op met creatieve sa-

menwerkingen tussen overheid en

burgers.

Onze wapens zijn geen gevechts-

vliegtuigen maar ontwikkeling en

vredesdiplomatiewaardoorwij

minder oorlog oogsten, door geen

oorlogtezaaien.

Handel drijven wij met een hart,

een hefboom tot verandering en wij

investeren in een wereldwijde soci-

alebescherming.

Vrede

Gegaan recht op jou af, Jeruzalem,

als

eens dat kind dat opgetogen zong:

`Nu gaan wij naar het huis van

onzeGod,

jij hechte stad, gevoegd tot één ge-

heel.'

Daar ligt zij, pralend, en hij huilt

omhaar:

dat zij niet weet wat haar tot vrede

strekt,

dat zij verspeeld zal worden en ver-

overd,

verwoest, verstrooid, tot zij van

niemandis,

vaderloos meisje, kinderloze moe-

der.

Communie:DatHuis

De muren van dat huis zijn als de

liefde,

zachtensterktegelijk;

de deuren van dat huis staan altijd

open,

maar laten het ongenode kwaad niet

door.

Laat ons gaan naar dat huis, waar de

tijd

geenvatopheeft,

waar het licht eeuwig door de ra-

men schijnt. (Psalm 122 herdicht - Hein

Walter)

Beeld van God – er is geen ander!

Beelden van macht en machtheb-

bers:koningenenkeizers.

Naarwiensbeeldricht ikmij?

WelkeHeerdienen?

Er wordt van mij een keuze ge-

vraagd:

naarwiensbeeldricht ikmij?

WelkeHeerwil ikdienen?

Liefde is de macht die ons zal vrij-

maken!

Geef dan aan een ieder wat hem toe-

komt,

aan de keizer wat de keizer toekomt,

aanGodwatGodtoekomt,

aan de mens als beeld van God, wat

de mens als beeld van God toekomt:

Liefde die vrijmaakt, tot leven wekt,

onsmaakttotwiewezijn:

beeldvanGod.

Jef Wauters - Uit de viering van Palm-

zondag inhetDonBoscocentrum

HET GROTE MISVERSTAND

Het onderscheid tussen een Molen-

huisactiviteit en een activiteit door

derden

1. Een MOLENHUISACTIVITEIT of

eenEIGENACTIVITEIT…

is een activiteit waarvoor de vzw

Moulin de Belle Meuse zich en-

gageert en de verantwoordelijkheid

draagt.

Doelgroep: Het is een open activiteit.

Iedereen kan deelnemen en zich

dus inschrijven via de website van

Het Molenhuis, of via een inschrij-

vingsformulier in het Molenhuis-

boekje. De organisator bepaalt het

maximumaantaldeelnemers.

Organisator: Iemand van de Raad

van Bestuur of van de Algemene

Vergadering of een ervaren mede-

werkervandevzwMoulin.

Reclame: Via het Molenhuisboek-

je, de Website en de Nieuwsbrief.

Hoe? Door een artikeltje, geschre-

ven door de organisator, tijdig be-

zorgdaanderedactie (JoRoels).

Types van Molenhuisactiviteiten:

*Natuurbeleving: Zoals wandel-

weekends, midweeks, lentekrie-

bels,enz.…

*Samenwerken: Zoals werkweek-

ends, groenweekends, de jaarlijkse

tiendaagse (een meerdaagse combi-

natie van vakantie en werken), en-

z.…

*Vorming: Zoals vasten, creaweek-

ends, meditatie, alternatieve ge-

neeswijzen, zangweekend, enz...

2. Een ACTIVITEIT DOOR DER-

DEN…

kan worden georganiseerd nadat

een ‘aanvraag voor gebruik’ door

de Raad van Bestuur wordt goedge-

keurd. Na die goedkeuring sluiten

we met de aanvrager een gebruiks-

overeenkomstaf.

Voorwaarde: De aard van de aange-

vraagde activiteit moet passen bin-

nen onze krachtlijnen (zie achter-

aaninhetMolenhuisboekje).

Doelgroep: Deze activiteiten zijn

‘privé initiatieven’.

Organisator: De organisator

(school, familie, gezin, sociale in-

stelling, enz..) bepaalt wie deel-

neemt, de kostprijs voor iedere deel-

nemerenhetprogramma.

Reclame voor deze activiteit: Ge-

beurt door de organisatie zelf en

dus niet via het Molenhuisboekje,

deNieuwsbriefofdeWebsite.

Jo Roels, Koning Albertlaan 143,

3360 Bierbeek 0495 50 61 75 Voor al-

gemene vragen of voorstellen: ww-

w.moulindebellemeuse.be.

Wens je een activiteit te organiseren

in het Molenhuis: contact@mou-

lindebellemeuse.be
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