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Beminnen is een toestand van

‘zijn’, geen kwestie van ‘hebben’.

Men is gericht naar de andere, men

bezitgeen mens.

Men heeft misschien overtuigin-

gen, maar men is gelovig. Men heeft

geen geestelijk leven of een hoge

graad van volmaaktheid, maar men

isverlangend naar God.

Een waarschuwing dus voor hen

die zoeken naar rijke religieuze er-

varingen eerder dan naar God.

H. Arts

KALENDERBLAADJE

In je leven maak je heel wat mee! Als

Christen voel en kijk je vanuit een

gelovig perspectief naar wat je over-

komt.

Bij vreugdevolle gebeurtenissen

overspoelt je dankbaarheid voor

Zijn liefde.

Bij pijnlijke gebeurtenissen over-

spoelt je soms ontreddering en twij-

fel over Zijn Liefde.

Wat je overkomt beïnvloedt in je ge-

loofsleven heel sterk het beeld dat je

in je binnenste van God hebt.

Dit Godsbeeld wordt als het ware re-

gelmatig bijgewerkt Eigenlijk ont-

dek je dat God op drie manieren in

je leven aanwezig is. Soms voel je in

je hart warmte, kracht en enthousi-

asme die aanzetten om aan de slag

te gaan en die voortstuwen om niet

op te geven! Op die dagen is het

niet moeilijk God te erkennen als de

Geest van Liefde die leeft in je hart.

Weer op andere momenten ervaar je

eerder een innerlijke stem die uit-

nodigt en oproept tot grotere inzet

en dienstbaarheid, ook al weet je dat

het moeite zal kosten. In je binnen-

ste rijst dan de vraag: ‘Hoe zou Hij

dit aanpakken?’

Je spiegelt je aan Jezus’ manier van

leven. Dan erken je God als de Men-

senzoon die met je meegaat en de

weg toont naar een zinvol leven.

Maar weer op andere ogenblikken

ervaar je inderdaad die ontredde-

ring en twijfel. Je hebt de neiging je

af te keren en af te dwalen. Dan kan

de nabijheid van iemand die echt

om je bekommerd is, je laten voe-

len dat er een liefdevolle Vader is

die je draagt en je terugroept naar

de echte zin van je leven. Je voelt

dan weer zijn grenzeloze barmhar-

tigheid waarmee Hij je nieuwe kan-

sen geeft. Dan voel je God , Vader,

die telkens leven biedt, die vergeeft

en je uiteindelijk opwacht.

Zo laat God, doorheen de wisse-

lende omstandigheden in je leven,

de verschillende facetten van Zijn

mysterie ervaren:

Hij is de Geest die ons verwarmt.

Hij is de Zoon die ons uitnodigt.

Hij is de Vader die ons draagt en ver-

geeft.

Het teken van de christen is niet

voor niets het kruisteken. Het ver-

uiterlijkt het geloof in die Drie-een-

heid.

Die eenheid is als drie vlammen van

drie verschillende kaarsen die bij

elkaar gehouden samen één sterke

vlam vormen!

Drie-eenheidszondag *bij Joh.16,12-15*

door Christine Haegebaert – past.eenh.

St.-Andries-St.-Michiels-Brrugge

HET MYSTERIE VAN DE

DRIE-EENHEID

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 2 juni

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 5 juni

12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 7 juni

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 9 juni

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 1 juni

8.15 - 10 u.: De ARK

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 2 juni

NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 3 juni

VM en NM: De ARK

Zondag 5 juni

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 6 juni

14 u.: OKRA ledenvergadering

Dinsdag 7 juni

NM: Seniorencafé

Woensdag 8 juni

8.15 - 10 u.: De ARK

14 u.: Ziekenzorg activiteit

20 u.: Koor Blij Rondeel

VERDRAAGZAMHEID:

ACCEPTEER DAT DE ANDER

ANDERS DENKT (bzn)

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 juni

10de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor René Serneels

Intentie voor Antonio en Dora

FIORINO

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 12 juni

11de zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor René Serneels, vanwege

de buren. Viering voor de familie

Hunin-Bogaert

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 05 juni

10de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Henri Nagant

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Hilde Pex

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano:

Dirigent: Toon Maes

Zondag 12 juni

Viering ter ere van Sint Antonius

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 5 juni

Tiende zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 12 juni

Elfde zondag door het Kerkelijk Jaar

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

Dag kindje van ons, uit liefde geboren,

jebenteengrootwonder, een feest,

jewordtnugedoopt,

uitwaterherboren,

Godademt in joudoorzijnGeest.

Op zondag 22 mei werd Aster Ste-

vens door het doopsel opgenomen

in onze geloofsgemeenschap. Aster

is het eerste kindje van Anton en

Ilse Van Den Daele. Zijn peter is Pe-

ter Stevens en zijn Meter Katrien

Van Den Daele.

Dagkindjevanons, jemaggroeien,

word later eenprachtige

bloeiendeboom,

jewordtnugeplant

aanhet levendewater,

je staat ineenvruchtbare stroom.

Op 29 mei mochten we Olivia Van

Rompay dopen. Zij is het dochter-

tje van Simon en van Helena Schul-

pé. Andreas Schulpé is haar peter en

Miet Eckens is haar meter.

Dagkindjevanons,

veel geluk in je leven,

jemagdromenvaneenmooi land,

enbenmaarnietbang

want jenaamstaatgeschreven

voorgoed

indepalmvanGodshand.

PROFICIAT aan

de gelukkige ouders,

peters, meters

en de ganse familie.

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Soms gebeurt het, dat we tijdens een pe-

riode van diepe rouw of verdriet of juist

tijdens een ogenblik van diepe vreugde be-

genadigd worden met een plotseling en

diep spiritueel inzicht, dat ons helpt om

ons los te maken van onze gebruikelijke

bezorgdheid over de dagelijkse werkelijk-

heid.

Op zo’n moment ervaren we op een diep-

gaande manier dat er meer is, dat er

een Uiteindelijke Werkelijkheid is die

onze dagelijkse werkelijkheid doordringt

enondersteunt.

Kim Nataraja

Op maandag 6 juni komen we sa-

men om te mediteren. Weer om 20

uur in de Stille Zone van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

IEMAND ZIJN DIE JE NIET BENT?

NIET VOL TE HOUDEN!

bzn

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE
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VAKANTIECURSUSSEN

IN SENIORAMA

Frans, Italiaans,Spaans

vooropreis

Frans: start 3/6 vrijdagvoormiddag -

Spaans: start 7/6 dinsdagvoormiddag

- Italiaans: start 1/7 vrijdagvoormid-

dag.Steeds4lessen

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten

* Vrijdag 3 juni 2016 - Lier – vlak. Ver-

trek: -85 km om 9.45 u. stipt Werch-

ter: parking aan kerk. -100 km om

9.15u. stipt Wijgmaalbrug (8 km).

Verzekering verplicht. Voor meer

info:0496574782

* Dinsdag 7 juni 2016 - Duffel – vlak

(85 km). Vertrek: -om 9.30 u. stipt

Parkpoort. -om 10.00 u. stipt Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:0486201680

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Vrijdag 9 juni 2016. Vertrek: 13.30 u.

stipt aan Parkpoort te Leuven. Ver-

zekering verplicht. Voor meer info:

016406658of016443245

BROCHURE WOONZORGCEN-

TRA ARRONDISSEMENT LEU-

VEN. De stuurgroep Woonzorg-

centra heeft 57 “woonzorgcentra”

van het arrondissement Leuven in

een brochure bijeengebracht, met

enkele elementaire gegevens die

van kracht zijn. Ze is telefonisch of

per mail te verkrijgen of op het ont-

haal van Seniorama tegen een ver-

goeding van € 10. Na storting van

€ 12,50 (vergoeding + verzendings-

kosten) op rekeningnummer IBAN

BE32 7364 0304 8202 BIC KRED-

BEBB met vermelding woonzorgcen-

tra en duidelijke vermelding van

uw naam en adres, wordt de bro-

chure opgestuurd. Indien u meer

vragen heeft omtrent deze brochu-

re kan u steeds op dinsdagnamid-

dag bij de medewerker op het ont-

haalvanSenioramaterecht.

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 -

Dagopvang. Seniorama vzw Acti-

viteiten Vanden Tymplestraat 35,

3000Leuven.www.seniorama.be
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*Sint-Pieterskerk

De rondleidingen nemen 45 mi-

nuten in beslag en starten om

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 en 15.30

uur. Inschrijven kan op evenemen-

ten@leuven.be of 016 27 22 56.

Let wel, de sessies zijn niet ge-

schikt voor kinderen en mensen

methoogtevrees.

*Sint-Jozefkerk

Van 11.00 tot 18.00 uur is de kerk

vrij te bezichtigen en krijg je uit-

leg over de parochiegeschiedenis,

de kunstvoorwerpen en het orgel

naar de hand van de 19e eeuwse Ca-

vaillé-Coll.

Van 15.00 tot 17.00 uur wordt je be-

zoek opgeluisterd door een concert

van het kamerorkest Stringendo.

*Sint-Jan-de-Doperkerk

Deze kerk ligt in het Groot Begijn-

hof. Om 13.30 en 14.30 uur start er

een wandeling en ga je op stap met

een begijn door de 13e eeuwse wijk.

*Sint-Kwintenskerk

De kerk is doorlopend open van

13.30 tot 16.30 uur. Naast de prachti-

ge laatgotische architectuur krijg je

zicht op de kunstwerken en de reli-

kwieën.

*Sint-Jan-Evangelist

De kerk en het museum aan Ab-

dij van Park zijn open van 13.30

tot 17.00 uur. Op het kerkhof krijg

je uitleg over het funerair erfgoed.

Om 11.00 uur vindt de eucharis-

tie plaats met het vocaal ensem-

ble Musa Horti. Daarnaast start om

16.00 uur een rondleiding door de

abdij en het museum. Deze rondlei-

ding duurt ongeveer anderhalf uur

enbedraagt5europerpersoon.

Ook kan je deelnemen aan de fiets-

tocht ‘Van kerkhof tot parkbegraaf-

plaats’. Inschrijven kan op begraaf-

plaatsen@leuven.be of 016 22 21 15.

*Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek

Na de mis van 10.30 uur kan je de

kerk vrij bezoeken tot 17.00 uur.

Vanaf 14.00 uur start er een rondlei-

ding en om 15.00 uur kan je een or-

gel- en blokfluitconcert meepikken.

Vanaf 16.00 uur is er een geleid be-

zoekaanhetkerkhof.

Inlichtingen: Cel evenementen en

feestelijkheden: 016 27 22 50, evene-

menten@leuven.be

(Uit Info-bladLeuven)

OPENKERKENDAG - Met klanken en stilte

Op zondag 5 juni 2016
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1 mei is traditioneel de dag waarop we ar-

beid vieren. Maar hoe zijn we tot die dag

gekomen? Wat is de geschiedenis achter de

dagvandearbeid?

Arbeidadelt

Zijnnietdemensenopgezadeld,

deeeuwendoortotopvandaag,

geringeloordmet ‘ArbeidAdelt’,

enwelkearbeidisdevraag.

Want werken doen wij om te leven,

alblijkthetandersomtegaan.

Wijzoudenallesmoetengeven

omvoorelkander intestaan.

Zo zijn wij ooit bedoeld, geschapen

door Haar die ons bezworen heeft

omnietbijonrecht inteslapen,

maartoeteziendat ieder leeft.

Duiding

1 mei is een “rode” feestdag die we

vieren door niet te gaan werken.

Maar waarom vieren we dit op 1

mei? De meest voor de hand liggen-

de verklaring ligt in de Amerikaan-

se Moving Day: de dag waarop con-

tracten werden opgemaakt, beëin-

digd en verlengd en veel arbeiders

verhuisden. Die viel traditioneel op

1mei.

Vanaf 1 mei 1886 mobiliseerde Ame-

rican Federation of Labor (AFL)

werknemers om te strijden voor een

8-uren week. In Chicago leidde die

strijdvaardigheid tot doden en ge-

wonden. In 1888 besloot AFL om

op 1 mei jaarlijks te demonstreren

ter nagedachtenis aan deze gebeur-

tenissen.

In Europa namdeTweede Internati-

onale in Parijs in 1889 het voorstel

over.

Pas vanaf 1947 werd het in ons land

eenofficiëleenbetaaldefeestdag.

Op 1mei vierenwedeDagvandeAr-

beid.Maar vooral: wat valt er die dag

te beleven in Brussel? Tracé Brussel

beantwoordtal jevragen.

‘De 30-urenweek: een 1 meivisie van Links

datdurft

Kameraden, wij moeten het huidige sta-

tus-quo in Europa verlaten. Wij moeten

ons opnieuw inschrijven in een 1 meivi-

sie van vernieuwing, in een 1 meivisie van

Links-dat-durft.’

‘De eerste mei is ontstaan als strijd-dag

voorarbeidsduurvermindering.

Toen de mensen 12-uren en 14-urendagen

klopten en de arbeidersbeweging een 8-

urendag voorstelde. Precies 125 jaar gele-

den, op 1 mei 1890 werden, in de hele we-

reld actiedagen georganiseerd voor de 8-

urendag.’

‘Iedereen verklaarde die eis toen als zotter-

nij. Alles zou failliet gaan indien de ar-

beidsters in de textiel en de arbeiders in de

mijnen minder lange dagen zouden klop-

pen. Niets daarvan. De pioniers van de ar-

beidersbeweging hebben doorgezet, en uit-

eindelijk in 1921 de 8-urendag afgedwon-

gen.’

‘Wij moeten het debat voeren over de pro-

ductiviteit. Die is ontploft sinds de jaren

1960.Weproduceren steedsmeermet steeds

minder mensen. Maar tegelijkertijd was

er ook een explosie van burn-outs en van

stress.’

‘En dan kom je tot een enorme tegenstel-

ling. Aan de ene kant: burn-out en stress

als ziekte van de 21ste eeuw, mensen die

zich te pletter lopen en geen tijd meer

hebben. En aan de andere kant: meer dan

600.00 werklozen. Wij moeten over een

anderarbeidsmodeldurvennadenken.’

‘De 30-urenweek is een positief voorstel.

Het is een gezond voorstel: het leidt tot

minderdepressies enburn-outs.

Het is een eerlijk voorstel: het leidt tot een

betere verhouding tussen betaalde arbeid

en huishoudelijke arbeid, en dus ook tot

een betere verhouding tussen mannen en

vrouwen.

Het is een creërend voorstel: het leidt tot

meer tewerkstellingsplaatsen op een duur-

zamemanier.

En, het is een democratiserend voorstel:

het leidt tot meer vrije tijd om actief te

zijn, om te lezen, om te studeren, om te

sporten, om aan cultuur te doen, om be-

trokkentezijn.’

"Op de zevende dag was Gods

schepping voltooid, en rustte hij."

(Exodus 20:11) Een katholieke waar-

heid die inmiddels plaats heeft moe-

ten ruimen voor de jachtigheid van

het moderne leven? Volgens Ant-

werps burgemeester Bart De We-

ver wel. "Zondagsrust is iets van de

vorige eeuw", verkondigde hij aan

eenpaarhonderdbetogers.

Die waren daar om hun ongenoe-

gen te uiten over het afschaffen van

die zondagsrust. De stad heeft de

ministeriële goedkeuring gekregen

om het historisch centrum te la-

ten erkennen als toeristische zone.

Hierdoor kunnen winkels in die

omgeving elke dag van de week hun

deurenopenen.

'Werkbaar werk' is een van de doel-

stellingen van de regering Michel I.

Er moeten meer mensen aan de slag

en ze moeten langer aan de slag blij-

ven. Maar wel op zo’n manier dat

hetvooriedereendoenbaar is.

WatisWerkbaarwerk?

werk dat voldoende leerkansen

biedt,datmotiverendis,

werk dat niet te veel stress oplevert,

werk dat een evenwichtige werk-

privébalansmogelijkmaakt.

Wie werkbaar werk heeft, heeft

meer plezier in het werk, leert meer,

blijft langer aan de slag en is minder

vaakziek.

Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in het mechanis-

me van productie en consumptie,

indemensalskostenfactor,

indemensalswegwerpartikel.

Maar ik wil geloven in de arbeid als

dienst,

in het werken aan de leefbaarheid

vandezeaarde,

in de menselijke solidariteit en ver-

bondenheid.

Ik zal niet geloven dat ik de verdruk-

kingelderskanbestrijden

als ik het onrecht hier laat bestaan.

Maar ik wil geloven dat recht één is,

hierendaar,

dat ik niet vrij ben zolang nog een

mensslaaf is.

Ik zal niet geloven dat alle moeite te-

vergeefs is.

Ik zal niet geloven dat de droom van

demensheid

eendroomzalblijven.

Maar ik durf geloven – altijd en on-

danksalles–

indenieuwemens,

indeandereweg.

Ik durf geloven in God’s eigen

droom:

een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde.

Eensooit

Eens, langgeleden,

isdemensbegonnen

metzoekenenvinden,

metgevenendelen,

en hij nam het brood en de beker

enwerddeeerstediezei:

broodmetanderengedeeld

en wijn voor anderen verschon-

ken,

ommensvanteworden

endanweer

metvelenverdertegaan.

Nog hoeveel eeuwen kan het duren,

zullenwij leven,

voorgoedenzonderangst,

vangevenenontvangen,

vanaanzienenbeminnen,

en voor het eerst zullen wij weten,

dat liefdeisgedeeld

enleedvergeten,

datdehemeldeaardeis

omzomaar

eindeloos verder te gaan.(Jan van Op-

bergen)

Jef Wauters - Uit de viering van1 mei 2016

inhetDonBoscocentrum

WERKBAAR WERK

GústaGúchipas (Colombia)

Sara Crois (dochter van Majo Werrebrou-

ck,medewerkster in deDonBoscoparochie)

en Freddy, haar echtgenoot, zetten zich

vol overgave en idealisme in voor hun

Stichting Gústa Gúchipas in Colombia.

Wie graag dit mooie werk ondersteunen

wil kan naar deze Wereldse zondag trek-

ken.

De ‘Wereldse zondagen’ zijn fijne

feesten met een exotisch tintje. Met

een lekkere maaltijd en randanima-

tie zettenwemaandelijks op zondag

een land & een sociaal project in de

kijker.

Menu: 15 euro / 8 euro (kinderen)

Voorgerecht: Soep met een Colombi-

aanstintje

Hoofdgerecht: Colombiaans stoofpot-

jemetrijst

Vegetarische schotel op basis van

kikkererwten

Wanneer: Zondag 5 juni 2016 – 12-14

u.&18-20u.

Waar: COOP Wereldcafé, Joris Hel-

leputteplein2,3000Leuven

Inschrijven: Via www.wereldcafe.be

Fundación Gústa Gúchipas ONG

Sociaal-Ecologische Stichting in Colom-

bia

Gewijd aan de verdediging van het

milieu, de samenwerking en ac-

ties tegen de klimaatsverandering

en het beschermen van de produc-

tie van water en lucht in de Colom-

biaanseAndes.

Stichting met veel visie op een toe-

komst voor de kinderen en jonge-

ren in de boerengemeenschappen

van Gúchipas en haar gemeente

Pasca.

Geïntegreerd in een sociaal, cultu-

reel en educatief proces met als doel

in de gemeenschap van Pasca een

echte verandering teweeg te bren-

gen en het bewustzijn te verhogen

rond het behoud van de natuurlij-

kerijkdommenvanderegio.

In onze projecten staat de levens-

kwaliteit van mens, dier en natuur

voorop waarbij we steeds onze filo-

sofie van respect, samenwerking en

waardigheiduitdragen.

Meer info: www.facebook.com/co-

munidadguchipas/

WERELDSE ZONDAG

THEMAWANDELINGEN

IN LEUVEN -Ken-Uw-Stad-

enzomerwandelingen2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen.

Zondag 5 juni 2016 – 14.30 uur: Met

de fiets en de prentenatlas uit 1615

opverkenning

Vandaag zijn de prenten die een

kunstenaar in de 17de eeuw schets-

te van Leuven en haar landelij-

ke omgeving onmisbaar voor stu-

dies voor het behoud en herbestem-

ming van erfgoed in en rond de

stad.

Tijdens een fietstocht confronteren

we die prenten met het hedendaags

uitzicht. We bekijken samen welke

oude elementen waardevol genoeg

werden geacht en als erfgoed be-

waard bleven. Vertrek: Pui stadhuis.

Einde:Centrum

Je kan individueel aansluiten om 14.30

uur bij deze uitstap. Duur: ongeveer 2

uur. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5

euro per persoon. Tickets worden verkocht

aanhet startpunt.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

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

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”. (Uit Programma-

gids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

KOERDISCHE MAALTIJD Soli-

dariteitsactie voor vluchtelingen in

Syrië - Op zondag 12 juni 2016: GS

De Wildeman, Schoolstraat 15, He-

rent

12.00u.:Koerdischemaaltijd.

Raki of fruitsap als aperitief en hap-

jes

Linzensoep

Hoofdschotel: Kip of kebab (gehakt

vlees) of vegetarisch: falafel (balle-

tjes van kikkererwten) met groen-

tensalade met rijst en Syrisch brood

14.00 u.: Informatie en twee getuige-

nissen van Syrische vluchtelingen

14.45 u.: Koffie met koekje of baklava

15.15 u.: Optreden Koerdische mu-

ziekgroep Noegin (Nieuw Leven)

Vooraf inschrijven tot 3 juni 2016

Prijs:20 euro voor maaltijd en mu-

ziek. Drank is ter plaatse te betalen.

Voor kinderen 1 euro per leeftijd tot

12eurovoor12-jarigen.

Kaarten bestellen via mail van

de GROSH, Gemeentelijke Raad

voor Ontwikkelingsamenwerking

Herent (grosherent@gmail.com)

Bestemming opbrengst: De op-

brengst gaat naar een afdeling van

het Rode Kruis in enkele dorpen

van de gemeente Afrin in Syrisch

Koerdisch gebied voor initiatieven

van noodhulp aan kinderen (voe-

ding)en/ofmedischmateriaal.

ContactadresOrganisatie:

marcel_deprins@skynet.be

0486342295
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