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Eugeen Vanhoorenbeke was onderpastoor

in de Sint-Amandusparochie in Schoten

tot hij in 1958 de opdracht kreeg om in

Kessel-Lo een nieuwe parochie te stichten.

Hij werd een geliefd priester, vooral bij de

bewoners van de sociale woonwijk Casa-

blanca omdat hij het opnam voor mensen

die het niet al te breed hadden.

Zich storend aan de groeiende weelde van

onze samenleving en diep getroffen door

de armoede en miserie in Zuid-Amerika

besloot hij in 1965 zich de rest van zijn le-

ven in te zetten voor de armen in de krot-

tenwijken rond Caracas, de hoofdstad van

Venezuela.

In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hem de no-

dige gelden te bezorgen voor zijn levens-

onderhoud. Maar gaandeweg groeide het

fonds uit tot een steunfonds voor de be-

woners van Campo Rico. Ook na het

overlijden van Eugeen in 1982 is het

Caracashulpfonds blijven steun bieden.

En via hun tijdschrift vzw.Caracas

Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuws uit Campo Rico. (Volgende tek-

sten uit het blad nr. 1 van 2016.)

Venezuelainzwarecrisis

Het zijn moeilijke tijden in Vene-

zuela. Het is moeilijk voor de zie-

ken die de nodige medicijnen niet

kunnen kopen omdat ze niet voor-

handen zijn bij de apothekers. Het

is moeilijk voor de moeders om eten

te koken omdat er weinig te krij-

gen is in de winkels. Het is moeilijk

Eugeen Vanhoorenbeke

voor al degenen die gaan werken

omdat ze vóór of na hun werktijd

nog uren moeten aanschuiven om

iets te kunnen kopen. Het is moei-

lijk voor iedereen omdat de voeten

en benen door het lange aanschui-

ven opzwellen en er geen sanitai-

re installaties voorzien zijn bij deze

urenlangemartelgang.

Weer anderen maken van deze mi-

serie gebruik om gouden zaken te

doen. Ze zitten waarschijnlijk dicht

bij de bron, waar de levensmidde-

len toekomen, of hebben invloed en

kunnen beslag leggen op grote hoe-

veelheden die zij dan aan woeker-

prijzen verder verkopen. Dat is dan

decriminelekantvandezaak.

Stromend water is er twee dagen per

week en in veel arme wijken mis-

schien één keer per maand. Wie een

grote watertank heeft kan zich be-

helpen. Bij de armen is de water-

voorraad klein omdat ze niet over

de nodige middelen beschikken. De

elektriciteit valt ook gemakkelijk

uit omdat ze afhankelijk is van

de watervoorraden die bijna uitge-

put zijn. Het regenseizoen is nog

niet begonnen en kan nog een paar

maanden op zich laten wachten. Dat

alles maakt het leven erg moeilijk

en herleidt het leven tot een ‘over-

leven’.

We kunnen gemakkelijk schuldi-

gen vinden voor al hetgeen het laat-

ste jaar de verkeerde kant is uitge-

gaan in Venezuela: de huidige re-

gering, de vorige regering of de re-

gering die nog moet komen. Het

is allemaal hetzelfde. De prijs van

het olievat is sterk gedaald en we

hebben de goede tijden van de dure

olie niet weten te gebruiken om iets

duurzaams op te bouwen. We heb-

ben voornamelijk geleefd van de

renten en niet van het werk. Hope-

lijk kan er nu iets opgebouwd wor-

den en valt het land niet in een ge-

welddadigereactie.

Een nieuwe pastoor in Campo Rico

Padre Willy laat ons kennis maken met

Padre Antonio Castro die, in de voetspo-

ren van Padre Eric en Padre Eugenio en

met onze steun, voluit wil gaan voor de

jeugd van Campo Rico.

Vorig jaar is Padre Antonio Cas-

tro in september geïnstalleerd als

de nieuwe pastoor van Campo Rico

ter vervanging van Padre Eric, die

aan de andere kant van de stad een

grotere parochie toegewezen kreeg.

De bisschop van Caracas heeft het

moeilijk om alle parochies te voor-

zien van personeel en als een pries-

ter al enkele jaren ervaring heeft in

een kleine parochie wordt hij vlug

verplaats naar een grotere. Dit is het

geval met Padre Eric. Hij is nu pas-

toor van een uitgestrekte parochie

dicht bij mijn huidige parochie in

hetwestenvandestad.

Campo Rico hoort met zijn twin-

tigduizend inwoners bij de kleine

parochies van het bisdom, alhoe-

wel niet iedere priester hiervoor ge-

schikt is omwille van de harde wer-

kelijkheidvaneenbarrio.

Vlnr. Pater Andres Mendozza, bevriende collega, Pater Antonio, Pater Eric Tovar

AfscheidvanPadreEric

Padre Eric was goed ingeburgerd

in Campo Rico en voelde er zich

thuis als een vis in het water. Hij-

zelf is opgegroeid in een gelijkaar-

dige wijk en laat weten dat al zijn

vrienden, waarmee hij destijds op

straat basketbal speelde, vermoord

zijn. Men kan gerust zeggen dat hij

de knepen van het vak kent en snel-

ler dan veel bewoners van de wijk

vlug doorhad wat er gaande was in

debarrio.

Een catechist van Campo Rico ver-

telde me enkele maanden geleden

een anekdote over Padre Eric dat

hem typeert. Deze catechist telefo-

neerde Padre Eric verschillende ke-

ren, maar kreeg geen antwoord om-

dat hij de telefoon gewoonweg niet

opnam. Dan nam hij zijn toevlucht

tot een klein trucje. Omdat hij Padre

Eric goed kent, stuurde hij hem een

sms-bericht dat er dicht bij huis ge-

schoten werd. Padre Eric belde on-

middellijk terug naar de catechist

om te vragen wat er gaande was en

wieopwieaanhetschietenwas.

PadreAntonioCastro

Padre Antonio Castro is ook afkom-

stig uit Caracas, maar uit een heel

andere omgeving. Hij is opgegroeid

in een groot complex van honder-

den flatgebouwen van telkens twin-

tig verdiepingen die vijftig jaar ge-

leden door de staat voor de arbeiders

gebouwd werden. De Augustijnen

hebben hier twee parochies voor

hun rekening genomen. In één van

die parochies heeft Padre Antonio

zijn roeping gevonden. Zijn ou-

ders namen in de parochie deel aan

het neo-catechumenaat waarin An-

tonio mee opgroeide. Als jongeman

van achttien jaar kwam hij iede-

re zaterdag naar Campo Rico, waar

ik verantwoordelijk was voor een

groep kandidaat seminaristen van

hetneo-catechumenaat.

Lees verder op pagina3
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De boodschap van hoop die de contempla-

tief je aanzegt, houdt niet in dat je jouw

weg moet gaan zoeken in de jungle van de

taal en de problemen waardoor God van-

daag de dag is omgeven;maar het betekent

wel, of je het nou begrijpt of niet, dat God

je liefheeft, dat Hij in jou aanwezig is,

dat Hij leeft in jou. Hij woont in jou,

roept je, redt je en biedt je licht en inzicht,

die niet te vergelijken zijn met al wat je

ooit hebt kunnen lezen in boeken of kun-

nenhoren inpreken.

Op maandag 20 juni is onze vol-

gende meditatie-avond. We komen

weer samen om 20 uur in de Stille

Zone van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wil je eens met ons meedoen, ver-

wittig dan even Jos Vermeulen. Je

bent welkom!

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

Nu het leven zelf zich steeds meer

heeft ingewikkeld en vele vragen

sterk in het meervoud staan, is het

voor velen niet meer zo eenvoudig

om thuis te komen in de Kerk, om

ergens nog wat thuis te komen.

Thuiskomen veronderstelt immers

dat ook de gemeenschap zichzelf

leert breken, zodat geen enkele le-

vensvraag wordt omzeild, geen en-

kele verwachting wordt uitgeteld,

door theorie of wat gedruis van

woorden. Dat elk antwoord, hoe po-

ver ook, in de ervaring wil tot le-

ven komen nadat het in luisterbe-

reidheid werd geboren.

Auteuronsonbekend.

KALENDERBLAADJE

Toch wel een merkwaardige con-

frontatie: een publieke vrouw bij Je-

zus in het huis van een farizeeër.

De farizeeërs verijdelen Gods plan

door het doopsel te weigeren, door

Jezus te kijk te zetten als gulzigaard

en wijndrinker, vriend van tolle-

naars en zondaars. Zo iemand kan

toch geen profeet van God zijn. Wat

maakt nu het meest indruk bij deze

vrouw van slechte reputatie? Is het

haar durf binnen te dringen in het

huis van een farizeeër, haar nederi-

ge schuldbekentenis, of haar groot

vertrouwen, haar diep geloof? Op-

recht geloof verschaft haar de moed

om tot bij Jezus te gaan. Liefdevol

bejegent zij Jezus met haar tranen,

haar haar, haar lippen en handen.

Het is haar manier om nederig ver-

giffenis af te smeken en haar voor-

nemen te uiten een beter leven te

leiden. Dat brengt ons de woorden

van de honderdman te binnen. Wij

herhalen ze elke keer als we de Heer

ontvangen: “Heer, ik ben niet waar-

dig…” Is ons geloof in zijn woord

even groot als dat van die honderd-

man en die “onreine” vrouw?

UitK&LvanO.L.V.VanTroost

NEDERIG VERTROUWEN

OKRA Sint-Franciscus Heverlee

organiseert op MAANDAG 11 JULI

2016 een BRUEGELFEEST.

We beginnen op de speelplaats van

de school met toegang langs het

hekken in de Stainierstraat.

De Leuvense Senioren Muziek
Vereniging – LSMV brengt voor

ons een concert van 11 uur tot 11.30

uur en van 12 uur tot 12.30 uur.

Tussenin plannen we een gelegen-

heidstoespraak door de heer Erik

Vanderheiden, schepen van com-

municatie, sport, handel en land-

bouw. Nadien volgt een Bruegel-re-

ceptie op dezelfde speelplaats.

Tegen 13.45 uur worden diege-

nen, die vooraf betaalden, verwacht

in het Parochiecentrum voor een

Bruegelmaaltijd. We kennen Jos

Van Emelen van de BBQ op 11 juli

2014 en 2015 en nu staat hij weer aan

het vuur voor een aangepast feest-

maal.

De deelnemingsprijs is vastgelegd

op 15 euro per persoon over te

schrijven op rekening BE37 7865

7738 7228 van OKRA SF Hever-

lee met vermelding “Bruegelfeest

voor.... “ (namen van de deelne-

mers). We sluiten de betalingen=in-

schrijvingen af op 28 juni 2016. Ta-

feldranken zijn niet in de prijs be-

grepen maar zijn met de gewone

bonnetjes te verkrijgen aan demo-

cratische prijzen. Met dank voor de

medewerking aan Stad Leuven en

Basisschool De Ark.

Bruegelfeest

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 juni
12de zo door het jaar
Familieviering - Slotviering werkjaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 26 juni
13de zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 juni
Kristoffelviering

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overleden

Kristoffelvrienden

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 26 juni
Dankviering

11.00 u. Kindgerichte dankviering

met koor- en samenzang

Voorgangers: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Lector: kinderen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 19 juni
Twaalfde zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 26 juni
Dertiende 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

Sint-Franciscus

Woensdag 15 juni
8.15 - 10 u.: De ARK

14-17 u.: Ziekenzorg Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 16 juni
NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 17 juni
VM en NM: De ARK

Zondag 19 juni
11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 21 juni
NM: Seniorencafé

Woensdag 22 juni
8.15 - 10 u.: De ARK

20 u.: Koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 16 juni
14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 19 juni
12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 21 juni
14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

20.00 uur Kerkraad

n de Kristoffelzaal

Woensdag 22 juni
10.00 uur Ziekenzorgkern

in de Kristoffelzaal

Donderdag 23 juni
13.00 uur Bedevaart naar

Scherpenheuvel

Agenda

Wouter Dekoninck vertaalde Bachs

‘Dritter Teil der Clavierübung’ in

de klankwereld van Bachs orkest

en zangers. Deze avantpremière

brengt een versie voor orgel, strij-

kers en zangers, als inleiding op de

wereldpremière in Lutherjaar 2017

die wordt vertolkt in Bachs feestelij-

ke orkestbezetting.

Hildebrandt Consort & Wouter Dekonin-

ck (artistieke leiding)

Elke Janssens - soprano, Aurélie Moreels -

soprano, Rob Cuppens - altus, Adriaan De

Koster - tenor, Matthew Baker - baritone

Meer info:

http://www.bachinleuven.be/
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Priester Antonio in de processie vanuit Campo Rico

Vervolg van pagina 1

Antonio vertelde mij nog kort ge-

leden dat hij voordien nog nooit

zo ver in Caracas was geweest. Zijn

leven speelde zich voornamelijk af

binnen zijn eigen wijk. Eenmaal in

het seminarie heeft hij nog een paar

jaar stage gedaan in Campo Rico als

seminarist en nadien als diaken. De

parochie is voor hem dan ook niet

helemaal onbekend. Toen de bis-

schop uitkeek voor een nieuwe pas-

toor in Campo Rico, heeft hij er re-

kening mee gehouden om iemand

te benoemen die ervoor bekwaam is

en er niet voor terugschrikt. Pad-

re Antono is drie jaren geleden tot

priestergewijd.

Padre Antonio heeft niet die ge-

makkelijke relaties met de ‘moeilij-

ke jongens’ van de barrio zoals Pad-

re Eric die wel had. Toch legt hij

zich met hart en ziel toe op zijn

nieuwe taak, al is het ook met an-

dere accenten en een andere kijk op

de zaak. Hij voelt zich heel tevreden

en gelukkig en heeft vanaf het be-

gin de hulp van de seminarist die

vorige maand diaken werd gewijd.

De bisschop denkt aan de toekomst

en bereidt op die manier de priesters

voor om in de barrio’s te werken.

De studiebeurzen van het Caracas-

hulpfonds zijn hem bekend en hij

praat er met veel waardering over.

Alle leden van het Caracas Hulp-

fonds en alle lezers van het tijd-

schrift ‘vzw. Caracas Hulpfonds’

groethijhartelijk.

Wijblijvensteunen

Naar het voorbeeld van Jezus en Padre Eu-

genio willen wij het mee opnemen voor de

kansarme jongeren in de barrio van Cam-

po Rico. Hiervoor hoeven we geen groot-

se dingen te doen. Een extra bijdrage op

onze rekening BE06 4310 2248 0122 van

het Caracashulpfonds volstaat om hen in

hun studies en toekomst te doen slagen.

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een fiscaal attest wegens schenking.

Caracashulpfonds: wij blijven steunen

WEK UW KRACHT IN ONS

Goede morgen op deze Pinksterdag, 50 da-

gen na Pasen. Moge de Geest van Pink-

steren ons bezielen, ons openbreken en

ons aanzetten om Gods boodschap te ont-

vangen: een boodschap van adem, ruimte,

vuur, leven. Weten we ons zo in Gods aan-

wezigheid: Vader, Zoon en heilige Geest.

GeïnspireerddoorPsalm104

Alleswachtopuvolhoop.

Alle levenden vragen u om voedsel.

Neemt gij hun adem weg, zij ster-

ven en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden her-

schapen.

Gij geeft de aarde een nieuw ge-

zicht.

Wekdanuwkracht inons

dat wij deze aarde behoeden en die-

nen

envoordetoekomstbehouden.

VeniSancteSpiritus

Kom der armen troost daal neer,

Kom en schenk uw gaven Heer,

Kom, wees in de harten licht. Veni Sancte

Spiritus

(Liederen uit Taizé)

EvangelievanPinksteren.

Het was Pinksteren. Uit de wijde

omtrek waren mensen naar Jeruza-

lem gekomen om het oogstfeest te

vieren. Verdrietig en teleurgesteld

na de dood en het heengaan van

Jezus zaten zijn leerlingen bijeen.

Toen trokken ze ook de stad in. En

voor ze het wisten, waren ze over

hun leven met Jezus aan het vertel-

len.Volvuur.

‘Zo is het begonnen tijdens het

Pinksterfeest. Jezus was niet meer

in levenden lijve aanwezig, maar

zijn Geest was overal voelbaar voor

zijn leerlingen. Op die dag brak er

een nieuwe periode in hun leven

aan. Ze werden apostelen, uitzend-

krachtenvanGod.’

Duiding

Pinksteren is een feest met veel mo-

gelijkebetekenissen.

Lucas situeert het pinkstergebeu-

ren op het Joodse Pinksterfeest. Het

wordt gevierd 50 dagen (of zeven

weken) na Pesach. De bevrijding uit

hetslavenhuis.

Op dit oogstfeest danken joodse ge-

lovigen voor de vruchten van de

aarde. De Geest van God – die over

het water zweefde - heeft de cha-

os herschapen tot vruchtbaar land.

Dan is er leven, dan is er brood.

De joodse traditie vertelt dat bij de

oogst de armen en de vreemdelin-

gen recht hebben op een deel van de

oogst.

Dit feest heeft een tweede luik. Het

wordt gekoppeld aan het verbond

op de Sinaï. Mozes ontvangt de

Thora, de 10 woorden. In dat ver-

haal komt er veel wind en gedruis

voor. Die elementen klinken mee in

de vertelling over de ervaring van

deapostelen.

Nu komen we aan de derde laag.

Lucas, de schrijver van het pink-

sterverhaal, was er bij het ontstaan

van het christendom zelf niet bij.

Wat hij wel heeft ervaren, dat is

de gloed en de bezieling waarmee

over Jezus werd verteld. Bij de vrou-

wen, bij Petrus en de apostelen had

zich een transformatie voorgedaan.

Dat was het meest opvallende resul-

taat van de werking van de Geest:

dat de leerlingen ‘beginnen te spre-

ken’. Hun enthousiasme moet Lu-

cas enorm aangesproken hebben.

En niet alleen hem. Velen werden

in die tijd getroffen door de in-

nerlijke kracht en de gedrevenheid

van de eerste christelijke geloofs-

verkondigers. Met als gevolg dat

mensen in verschillende streken en

van verschillende oorsprong gin-

gen leven vanuit eenzelfde spiritu-

aliteit. Ze pakken de boodschap van

Jezusopengevenhemdoor.

Telkens weer wordt Hij uitgestort.

Ook nu? Zou dat de vierde laag

zijn?

In een recent interview krijgt aarts-

bisschop De Kesel de vraag: “Wat

is uw grootste bekommernis?”

Zijn antwoord luidt: “Het gevaar

van onverschilligheid. In de eerste

plaats op moreel vlak: een cultuur

die het goed heeft, zoals de onze in

het Westen, dreigt zich af te sluiten

vanderestvandewereld.”

De reporter gaat daarop in: “U doelt

op de vluchtelingencrisis?” “Ja,

antwoordt de bisschop, wij moe-

ten oproepen tot liefde en solida-

riteit. Verschillende parochies hu-

ren appartementen om vluchtelin-

gen op te vangen. Dat is wat ik be-

doel met een open Kerk. Weet u,

ik stel me grote vragen als mensen

zeggen dat godsdienst volledig ge-

privatiseerd moet worden. De islam

heeft de godsdienst weer op de kaart

gezet. Ik denk dat het belangrijk is

dat er naast die islam ook een vitaal

christendomis.”

VeniSancteSpiritus

Licht dat vol van zegen is,

Schijn in onze duisternis,

Neem de harten voor U in. Veni Sancte

Spiritus

(Liederen uit Taizé)

Dat zou de Geest van God in onze

dagen kunnen zijn: de kracht die

ingaat tegen onverschilligheid, de

bron voor een vernieuwd vitaal

christendom. En toch is Hij niet

ons exclusief bezit. Gods Geest kent

geen grenzen. ‘Katholiek’ betekent

universeel. We kunnen de Geest

van God ontdekken ook in men-

sen van een andere godsdienst of

levensbeschouwing. De Geest waait

waarheen hij wil, zegt Jezus in het

Johannesevangelie. Een bezield en

open christelijk geloof zal een wel-

daad zijn voor de christenen zelf en

voordewereld.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof

indegemeenschapvandeGeest:

mensendiesamenzichoefenen

inrechtdoenenvredestichten,

inbrekenendelen.

Ikgeloof inhetgoede,

datwijnueensblokkeren

danweeropenbaren.

Enikgeloofdathetgoede

hetkwadezaloverleven;

dat niet het laatste woord zal zijn

aandedood,

maar aan het leven en de liefde.

Amen.

Voorbeden

Wij bidden om levenskansen voor

wie het meest noodzakelijke moe-

ten missen, om brood voor wie

honger hebben en om honger naar

gerechtigheid voor wie overvloed

hebben.

Kom Geest van God, maak ons verant-

woordelijk voor elkaar.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

Bidden we om uitzicht voor wie be-

droefd zijn, om dankbaarheid als

het goed gaat, om vastberadenheid

voor eeuwige twijfelaars, om mild-

heidvoorverhardeharten.

Kom Geest van God, maak ons meelevend

met elkaar.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

Bidden we om eerbied voor al wat

leeft, om wijsheid voor mensen aan

de top en om mondigheid voor

mensenonderaandeladder.

Kom heilige Geest, maak ons bezorgd voor

elkaar en voor uw schepping.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

Bidden wij voor al wat ons persoon-

lijkterhartegaat.

Geest van God, die in ons woont en adem-

haalt,

verwarm wat verkild is en genees wat ge-

kwetst is. Amen.

Bezinningnadecommunie

Wie of wat de H. Geest is, is moeilijk

tezeggen.

Een geest kun je trouwens zo moei-

lijkvastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen van

wieietsuitgaat:

wat ze zeggen, is gemeend. Wat ze

doen, is echt. Ze stralen iets uit dat

metdeGeesttemakenheeft:

warmte, goedheid, vrede, geduld,

begrip, aandacht voor de minsten…

Ook al loopt het levenspad van ve-

lenonderhennietoverrozen,

toch gaat er een kracht van hen uit

waarjezelfbetervanwordt.

Zijzijn ‘geestige’mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden

hoe de Geest vandaag aan het werk

is (naar Carlos Desoete.)

Slot-zending

Kome over ons uw Geest, uw kracht

totvrede.

Geef het kwaad geen macht over

ons. Zegenen wij ons daartoe in

naamvanVader,ZoonenGeest.

VeniSancteSpiritus

Kom, o vrede in de strijd

Lafenis voor ’t hart dat lijdt,

Rust die alle onrust stilt. Veni Sancte Spi-

ritus

(Liederen uit Taizé)

Lieve Neukermans en Chris Willocx - Uit

de viering van 15 mei 2016 in het Don Bo-

scocentrum



Noteernualinjeagenda:

Van vrijdag 12 augustus, 19 uur, tot zon-

dag21augustus2016, 16uur

Tiendaagse2016

Waarom?

Reeds jaren mogen wij zorg dragen

voor een aardmooi plekje op onze

aardbol: Het Molenhuis te Béris-

menil. We mogen er genieten van

de nabijheid van de natuur, van de

stilte, van de eenvoud en de sober-

heid, van het samen zijn en samen

doen, van het tot onszelf komen,

anderenechtteontmoeten.

Iedereeniswelkom

En één van onze gekke keuzes is

dat we willen dat dit toegankelijk

en mogelijk is voor iedereen: rijk of

arm, met of zonder beperking, al-

leenstaand of in gezinsverband: ie-

dereeniswelkom.

Dat laatste lukt niet zomaar. Om het

goedkoop te houden moet je crea-

tief zijn en moet je durven delen.

Dat iswatwedoenop zo’n tiendaag-

se: met onze inspanning, met onze

handen zorgen we ervoor dat Het

Molenhuis er weer wat beter uitziet

dan het voorbije jaar. Dat kost niets.

Werk

Er zijn allerhande werkjes op te

knappen: heel veel onderhouds-

werkjes: een laagje verf, de klinkers

herstellen, een venster vervangen,

delampeneensnakijken,enz…

We doen ook grotere klusjes. En we

doen dit in ploegjes: we doen dit sa-

men.

Enontspanning

Maar de boog moet niet altijd ge-

spannen zijn: we nemen ook sa-

men ontspanning: een zwempartij-

tje, wandelingetje naar de elfen en

de everzwijnen, parkje bezoeken,

dans en spelletjes, muziek maken…

Jij komt toch ook? Ook al is het niet

deheletijd?

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelin-

gen’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 bij een Ken Uw stad-

wandeling.

In juli en augustus ben je elke

woensdagavond om 19 u. welkom

op één van onze zomerwandelin-

gen.

Rond de Luibank Zondag 19 juni

2016 – 15 uur. Tussen de Goudsbloem-

straat en de Remyvest ligt een ge-

bied dat de laatste jaren bijzon-

der sterk veranderd is. Je vindt er

een oud klooster van de Broeders

van Liefde en een studentenhome

– Camillo Torres, 19de eeuwse ar-

beiderswoningen en sociale volks-

huisvesting, enkele oude gangen

ennieuwbouw.

Eduard Remy liet tussen 1886 en

1890 op de latere naar hem genoem-

de vest een promenade aanleggen

rond het bekende uitzichtpunt de

‘Luibank’ en de resten van de Verlo-

ren Kost toren. En aan de overkant

van de vest vind je het Lemmensin-

stituut naast het Johannes XXVIII

seminarie. Kortom dit is een buurt

die meer dan voldoende stof biedt

voor boeiende en afwisselende ver-

halen en die willen we je graag ver-

tellen. Vertrek: Sint-Jacobsplein. - Einde:

Sint-Jacobsplein. Deze wandelingen du-

renongeveer2uur.

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 Leuven-

se Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of

van de stad Leuven http://www.visitleu-

ven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en daarna

op“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten *Vrijdag 17 juni

2016 - Limburgs Rivierenland –

meestal vlak (70 km) Vertrek met au-

to: 9.00 u. stipt Kessel-Lo carp. park.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016254436

*Donderdag 23 juni 2016 – Hoegaar-

den - hellingen (65 km). Vertrek: 9.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016443245

ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA Dinsdag 21 juni – 13.45 u.

Met de boswachter in het woud. Info en

inschrijven via Onthaal Seniorama

016222014

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traag tempo) Woensdag 22 juni 2016

om 13.30 u. De Becker Remyplein,

terhoogtevandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemak-

kelijke kledij en stapschoenen. Ver-

zekering verplicht. Voor meer info:

016633926

SCRABBLE, SCHAKEN EN RUM-

MIKUB IN SENIORAMA

Waarom niet Schaken, Scrabbelen

of Rummikub? Het verhoogt je

concentratievermogen en verbetert

je logisch denken. Daarom wordt

schaken en scrabbelen sterk aan-

bevolen voor senioren. Indien je

je geheugen progressief wil verbe-

teren, kan je bij Seniorama elke

woensdagnamiddag vanaf 14.00 u.

de schaak-, rummikub-en scrabble-

kunst beoefenen of aanleren. Deze

activiteiten gaan ook door tijdens

deschoolvakanties!

4 FEDERATIE FRANDO

KUNSTMAP BIJ HET WERK

VAN RIK VAN SCHIL

Het is van 1996 geleden dat er over

Rik Van Schil een boek is versche-

nen. Rik wordt in 2016 vijfentach-

tig jaar en de jongste twintig jaar

schiep hij een reeks werken over

Franciscus van Assisi, die verdie-

nen om breed gekend en gewaar-

deerd te worden. Rik is beeldhou-

wer en minderbroeder. Er zijn niet

zoveel hedendaagse beeldhouwers

die vanuit hun religieuze roeping

de vele aspecten van de franciscaan-

se spiritualiteit vorm hebben gege-

ven. Het gaat om een unieke serie

beelden. Ze vormen een cyclus en

brengen de rijke ervaringsmomen-

ten van Franciscus echt tot leven.

De publicatie is niet alleen gericht

op kunstliefhebbers, maar vooral

op iedereen die bezield wordt door

de franciscaanse spiritualiteit. Het

is veel meer dan een mooi kijk-

boek of een kunstboek. Daartoe zijn

de prachtige foto’s van de beel-

den los in een doos verzameld en

kunnen bijgevolg individueel be-

wonderd en eventueel ingekaderd

worden. De foto’s worden op een

apart blad begeleid door teksten uit

Franciscus’ geschriften en teksten

over het leven van Franciscus. Voor

deze laatste is teruggegrepen naar

de oorspronkelijke bronnen zoals

de Compilatio Assisiensis, de Fio-

retti en de werken van Thomas van

Celano. In die optiek vormen kunst,

religie en spiritualiteit een hechte

eenheid.

Het beeldhouwwerk van Rik Van

Schil kunnen we algemeen om-

schrijven als realistisch en expres-

sief. Het kan de vergelijking door-

staan met het werk van de Duitse

grootmeester Ernst Barlach (1870-

1938). Hij probeert de werkelijk-

heid weer te geven zoals hij ze

ziet, maar fel uitgepuurd en krach-

tig gestructureerd. De expressie kan

hevig zijn, maar toch met een

diepe, innerlijke dimensie, omdat

ze ontspruit aan de bron van zijn

religieuze ontroering. Daarom is

de expressie niet alleen krachtig

en puur, maar ook brandend be-

zield. Franciscus bezong intens de

schoonheid van Gods schepping,

wat Rik in zijn werk ook nastreeft.

We laten hem zelf aan het woord:

In een wereld van de kunst, waar ik vaak

zie dat de verheerlijking van de decaden-

tie geapplaudisseerd wordt, wil ik me be-

wust opstellen en blijven geloven in de

mensmet zijnmysterie van leven en dood,

van oorsprong en bestemming, van lief-

de en hoop. Met andere woorden: ik wil

me openstellen voor eenwereldwaarin het

goed is te leven. Ikwil zoeken omvooral de

mens uit te beelden in een wereld die door

de Schepper aandemens gegeven is als ‘een

goedegave’.

Die boodschap van Rik sluit naad-

loos aan bij de revival van de fran-

ciscaanse spiritualiteit. Meer dan

ooit heeft onze wereld nood aan de

inspiratie van de kleine man uit As-

sisi:Franciscus.DaniëlDeRycke

Ukannu reeds intekenenopdemap

door overschrijving van 35 euro op

rekening BE35 7330 2764 5737 van

Pro Arte Christiana, Prosperdreef 9,

3054 Vaalbeek. Verzenden kan ook,

maar dan vragen we 10 euro extra

voor de kosten. Daarna wordt de

verkoopprijs 40 euro. Contact via

pac.ofm@telenet.be

De uitgave zal voorgesteld wor-

den op zondag 19 juni 2016 in het

Kunstcentrum PAC om 15 uur en

kan vanaf dan ook afgehaald wor-

deninVaalbeek.
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