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De Heilige Drieëenheid is het beeld dat de

Rooms-katholieke kerk ophangt van God.

Over God en over goden bestaan doorheen

de tijd en de wijde wereld veel voorstel-

lingen. Om het specifieke te begrijpen van

ons beeld over God, zijnde een Drieëen-

heid, zullen we de evolutie belichten van

het begrip God doorheen de geschiedenis.

Hoe zijn de mensen, doorheen de

geschiedenis, gekomen tot het be-

gripgod?

1. Kloostergemeenschappen in Me-

sopotamië

Duizenden jaren voor Christus

was Mesopotamië in het Midden-

Oosten al een ontwikkeld land

met stadsvorming – heerschappij

– handel – oorlogen – godenvere-

ring...

Tegelijkertijd met die wereldse

beschaving waren ook kloosters

tot stand gekomen in verafgele-

gen woestijngebieden. Binnen die

kloostergemeenschappen zochten

mystiekers naar de zin van het le-

ven, naar de reden van ons be-

Drievuldigheidsglasraam Sint-Martinuskapel Burgum Friesland

staan, naar de bestemming van de

mensheid. Het ging niet alleen om

kennis, maar die mystiekers streef-

den vooral naar eenwording met de

transcendentie, met de wereld waar-

van we weten, voelen dat hij bestaat

maar die toch buiten onze waarne-

ming ligt. Het antwoord op die vra-

gen noemden ze God; de zoektocht

van de mensheid door de eeuwen

heen noemden ze ”God, die zich

openbaart indewereld”.

Het woord God is dus een naam,

een benaming die mensen geven

aan het mysterie dat de wereld leidt,

achter de schijn van de waarneem-

barewereld.

De mystiekers kwamen ook tot de

stelling dat elke mens een levens-

opgave krijgt, een levensweg moet

afleggen die hij niet op voorhand

kent. Op bepaalde momenten in

zijn leven, meestal naar aanleiding

van lijden, wordt de mens voor de

keuze geplaatst: zich per se vast-

houden aan het bekende in zijn le-

ven of zich overgeven aan de uit-

daging die het lot hem voorhoudt,

bijv. bij een rouwproces: aanvaar-

den dat er een nieuwe fase in het le-

ven komt ofwel zich vastbijten in

het verdriet om wat of wie men ver-

lorenheeft.

Zij ondervonden dat de mens die

zich overgeeft aan het lot, in zich-

zelf altijd een kracht vindt die hem

overstijgt en dat hij al worstelend

toch geluk vindt, vrede, sereniteit.

De kracht om in overgave te leven

werdgoddelijkegavegenoemd.

De meeste mensen durven die over-

gave, die sprong in het duister niet

aan omdat ze bovenal verkiezen de

controle te houden over hun leven.

Ze bewandelen liever bekende pa-

den, maar ondertussen missen ze

de kans om veel potentialiteiten in

zichzelf teontwikkelen.

Dit is één antwoord op de vraag, wat

isgod.

2.Mensenenhungoden

In diezelfde tijden hield men er in

de wereldse beschavingsgeschiede-

nis andere godsdienstopvattingen

op na; namelijk bestonden er voor-

stellingenovergoden.

Watstellendiegodenvoor?

De mens heeft geen volledige greep

op het leven omdat er machten be-

staan, buiten de zichtbare wereld,

machten die het menselijk lot bepa-

len. Die machten werden goden ge-

noemd en ze kregen elk een func-

tie: een god voor de vruchtbaarheid,

een god voor het rad van het for-

tuin,eengodvoordehandel...

De mens trachtte goed te staan met

de goden door middel van ritue-

len, waaronder offeren aan de go-

den van hierboven de voornaamste

rolspeelde.

Op de keper beschouwd waren het

de aardse mensen die de hemelse

goden in hun dienst stelden om

hun eigenbelang te dienen. Langs

de goden probeerden de mensen

macht te verkrijgen op hun levens-

omstandigheden: macht over de na-

tuur, macht over de oorlogskan-

sen, macht over de onderdrukte me-

demens.(cfrdeslavernij).

U hebt het al gemerkt, als het gaat

over goden, dan gaat het over macht

hebbenenmachtverwerven.

En de geschiedenis leert ons dat

het systeem van besturen door uit-

oefening van macht, leidt tot on-

heil – tot verdrukking van het volk.

Macht gebruiken leidt tot dood: zo-

wel de lichamelijke dood als dood

zitteninhet leven.

3.HetJodendominIsraël

Met het Jodendom in Israël krijgen

we een derde visie over God, zoals

verhaaldindeBijbel.

U kent wel het verhaal van Abra-

ham die gevolg geeft aan een stem

die hem influistert van zijn stam

en zijn rijke landstreek in Mesopo-

tamïe te verlaten, en op zoek te gaan

naar het beloofde land, waar hij een

talrijk nageslacht,’ t is te zeggen,

eeneigenstam,zalkrijgen.

De betekenis van het verhaal is:

Abraham verlaat uw land en uw fa-

milie en sticht een gans nieuw volk

dat zal leven volgens een nieuw sa-

menlevingsmodel.

Wat dat nieuw samenlevingsmodel

moet worden vernemen we langs

het verhaal over Mozes en de Tho-

ra: liefde, zorg voor de zwakken, ge-

rechtigheid plegen is de grondwet

voor de nieuwe maatschappij. Dat is

het geheim om goed samen te leven.

Gedaan met een godje voor elk pro-

fijt. Er is slechts één God in wie we

ons vertrouwen mogen stellen om

een goed leven te leiden, nl. JWHW

die het volle leven stort in de mens

dieinliefdeleeft.

Ineengebaarvoorgesteld !

Als teken voor het veel-godendom

kunnen we het gebaar maken van

machtnaarzichtoegrijpen.

Als teken van het monotheïsme met

zijn liefde en overgave maken we

hetgebaarvangeven.

Met de intrede van Jezus in de ge-

schiedenis komen we tot het beeld

vanGodalseenDrieëenheid

Jezus is een overtuigde adept van

de Joodse Bijbel. Maar zou het niet

kunnen dat Hij ook in de leer is ge-

weest bij de mystiekers van de woes-

tijnkloosters?

Eén aspect van Jezus' leven is lief-

de, met aandacht voor de zwakken,

voor de verschoppelingen uit de

maatschappij.

Een ander aspect is de overgave

waarmee Hij zijn roeping volgt. Hij

predikte, onbevangen door het le-

ven te gaan en niet te denken aan

rekenen en voorzien, maar erop te

vertrouwen dat God voor elke mens

zal zorgen gelijk Hij de leliën in het

veld schitterend aankleedt. Hij had

vertrouwen in het zaad dat niet zou

verstikken door het onkruid nadat

het pas gezaaid was. In de passie-

dagen was zijn overgave aan wat te

gebeuren stond grenzeloos, al wist

Hij dat zijn dood stap voor stap na-

derde.

lees verder op pagina 3

De H. Drievuldigheid. Icoon van Andrei

Rublev (1410)
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Geef je over aan de stilte want zij verheft

je,

daal inhaarneerwantzijverdiept je,

luister roerloos naar haar want zij

schenkt je

hetwoorddatdeEne in jeneerlegt.

Op maandag 4 juli en maandag 18

juli 2016 komen we in deze vakan-

tiemaand samen voor onze medita-

tie in de stille ruimte “Ademtocht”

in het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

We luisteren eerst naar een inlei-

dende tekst, mediteren dan 25 mi-

nuten en eindigen met het drinken

van een kopje koffie of thee.

Jij bent ook welkom. Verwittig wel

even Jos Vermeulen

Meditatiegroep Kessel-Lo

telkensom20uur/DonBoscocentrum

Planning voor de tweede helft van

het jaar 2016

maandag 4 juli 2016

maandag 18 juli 2016

maandag 1 augustus 2016

maandag 15 augustus 2016

maandag 29 augustus 2016

maandag 12september 2016

maandag 26 september 2016

maandag 10 oktober 2016

maandag 24 oktober 2016

maandag 7 november 2016

maandag 21 november 2016

maandag 5 december 2016

maandag 19 december 2016

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Wie doodmoe is van binnenkerke-

lijke ruzies en debatten kan verlan-

gen naar een christen zoals Francis-

cus.

Die niet alleen predikt maar ook uit-

straalt.

Die de liefde niet kwetst omwille

van de waarheid, niet prat gaat op ei-

gen orthodoxie maar ook niet beze-

ten is van een pedant progressivis-

me.

Die zich niet onophoudelijk op-

blaast in heilige toorn maar even-

min in beate tolerantie rond wiegelt

op zijn al te soepele stengel.

Kortom: een gewone gelovige waar-

in de genade van de heilige Geest

voelbaar is geworden.

N.G. Van Doornik

KALENDERBLAADJE

Elke mens wordt nu en dan naar

de woestijn gedreven. Een plek waar

alles ontbreekt wat overbodig is.

Soms is de woestijn een cel, soms

een ziekbed, een ruzie of een zon-

de. Maar altijd is de woestijn het

innerlijk gevecht om als mens te

overleven. Eens kwam de Zoon der

mensen uit de woestijn, getekend

door strijd en door ontbering. Hij

ging zo vastberaden: zijn spoor is

nu nog zichtbaar in het mulle zand

van de geschiedenis.

http://www.donbosco.be/

uploads/media/Gebeden_2013.pdf

NAAR DE WOESTIJN

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 3 juli

14de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 03 juli

14de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Romain

Assistent: Myriam Neves

cd-muziek: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 26 juni

Dertiende zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 3 juli

Veertiende 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.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

ook het PAROCHIEBLAD

komt in de VAKANTIESFEER

Het nummer 26 (27-28) dat volgen-

de week woensdag, 29 juni 2016,

verschijnt brengt nieuws van drie

weken.

Op woensdag 6 en woensdag 13 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwach-

ten op woensdag 20 juli 2016.

Dan weer 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 27 juli en woensdag

3 augustus.

Vanaf woensdag 10 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Een fijne, zonnige,

uitrustende vakantieperiode

gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

Sint-Antonius

Donderdag 23 juni

13.00 uur Bedevaart naar Scherpen-

heuvel

Zondag 26 juni

12.00 uur Aperitief en Barbecue

Dinsdag 28 juni

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

Donderdag 30 juni

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kri-

stoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 22 juni

8.15 - 10 u.: De ARK

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 23 juni

NM: Seniorencafé

Vrijdag 24 juni

VM en NM: De ARK

19:30 u.: BBQ Blij Rondeel

Zaterdag 25 juni

VM: Blij Rondeel opruimen zaal

Zondag 26 juni

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 28 juni

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 29 juni

8.30u.: OKRA Teamvergadering

WIE OP ZIJN BEZIT ZIT

GENIET NIETbzn

JE WORDT MOOIER

ALS JE GLIMLACHTbzn

Agenda
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Metdefietsopontdekking

NAAR DE MOOISTE PLEKJES

VAN VLAAMS-BRABANT

* Zondag 26 juni 2016

* Afstand 34 km

* Vertrek: Kerk Blauwput, 14 uur

Deze fietstocht leidt ons tussen

het heuvelende Hageland, langs de

mooie valleien van Demer en Dij-

le. We maken kennis met “Tamara”,

zoals de Demer ooit heette, wat niet

anders betekent dan “zwart water”.

Zwart is het water van de Demer in-

derdaad, vroeger van de turf, later

vandegeloosdeafvalwaters.

De demonteerbare soldatenbrug, in

het begin van de jaren '50 door ge-

niesoldaten aangelegd, is de enige

rivierovergang tussen Werchter en

Betekom en vervangt een oude veer-

pont.

Het wordt een tocht met nog veel

groenehoekjes.

Opgelet:

Bij slecht weer wordt de tocht afge-

last. Daarom vragen we om je vóór

vrijdag 24 juni (telefonisch) aan te

melden bij André Gelin (016 25 23

89), zodat we je, indien nodig, zon-

dagvoormiddag nog kunnen ver-

wittigenbijafgelasting.
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Jezus heeft in zijn openbaar le-

ven blijk gegeven van liefde en van

overgave aan zijn lotsbestemming

in zo een mate dat wij volgens de

Joodse beeldspraak kunnen zeggen

''Hij is de zoon van God': m a w

als ge Jezus bezig hebt gezien mag

je zeggen, dat is compleet het beeld

vanGod:zoonvanGod.

En Jezus was zich diep bewust, dat

in zijn engagement in de liefde en

in de overgave, dat Hij gehandeld

heeft met een visie en een kracht die

de zijne oversteeg. Dat noemde Hij

'deVaderdie inhemis'.

In het evangelie van vandaag be-

loofde Hij aan de leerlingen dat na

zijn dood de kracht die Hij uit-

straalde tijdens zijn leven, dat die

kracht, de Geest, in ieder van ons

zal gestort worden als we ons enga-

geren in de liefde en de overgave op

eenwijzegelijkHijhetdeed.

Dat de Vader, de Zoon en de Hei-

lige Geest een Drieëenheid vormen,

is een sterk beeld voor onze levens-

opgave: durven geloven dat zich ge-

ven aan de liefde en de overgave, ge-

lijk Jezus het voorleefde, dat daar de

bron ligt van intens en gelukkig le-

ven. Daartoe geeft de Geest ons de

kracht om onze menselijke moge-

lijkhedenteoverschrijden.

(Zie ook hieronder: Feest van de Drieëen-

heid - Viering)

HermanBaeyens

Op zondag 22 mei 2016 vierden we het feest

van de Heilige Drieëenheid.

In een notendop samengevat gaat het

daarbij om de Geest die ons de kracht geeft

om het voorbeeld van Jezus te volgen die,

doorheen zijn openbaar leven, het toon-

beeld was van wat de Vader voorheeft met

zijn schepping.

Eerste lezing uit Spreuken 8;22 – 31

De eerste lezing komt uit het boek Spreu-

ken dat behoort tot de Wijsheidslitera-

tuur van de Bijbel.

In het voorgelezen stuk stelt de Wijsheid

zich voor in de ik-persoon en zegt ze van

zichzelf “de Wijsheid is het eerste dat

JWHW schiep – voor Hij de wereld vorm

gaf.”

Wat hier meegedeeld wordt is niet min.

Met het plaatsen van de wijsheid voor de

schepping van de wereld wordt geduid dat

de wijsheid van de mens God zal vinden

als hij zoekt naar de orde die verscholen

zit in de orde van de schepping.

JWHW heeft mij voor al al het ande-

reverworven,

toen hij zijn scheppingswerk be-

gon,schiephijmij.

Ik ben in het begin gemaakt, nog

vooralleserwas,

nogvoordeaardevormkreeg.

Ik was erbij toen hij de hemel een

plaats gaf en een cirkel rondde aarde

Drie-Eenheid raam, drieluik(compilatie), 1939, in doopkapel H. Antonius van Padua,

Kerkrade, voorstellende de Vader, de Zoon en de heilige Geest, uit naam waarin alle

katholieken gedoopt worden. Gesigneerd H Jonas en Mesterom Bunde. Geschenk van C.J.

Crombach.

trok, de wolken aan de hemelkoepel

plaatste, toen hij aan de zeeën gren-

zen stelde, het water met zijn woord

een plaats gaf, de fundamenten van

deaardelegde.

Ikwaszijnlieveling,

een bron van vreugde, elke dag op-

nieuw.

Ik was altijd verheugd in zijn aan-

wezigheid,

vondvreugdeinheelzijnaarde

enwasblijmetallemensen.

EvangelievanJohannes16:12–15

In het evangelie van vandaag belooft Je-

zus aan de leerlingen dat na zijn dood de

kracht die Hij uitstraalde tijdens zijn le-

ven, dat die kracht, de Geest in ieder van

ons zal gestort worden als we ons engage-

ren in de liefde en de overgave op een wij-

ze gelijk Hij het deed.

Ik heb jullie veel meer te zeggen,

maar jullie kunnen het nu nog niet

verdragen. De Geest van de waar-

heid zal jullie, wanneer hij komt,

de weg wijzen naar de volle waar-

heid. Hij zal niet namens zichzelf

spreken, maar hij zal zeggen wat hij

hoort en jullie bekend maken wat

komen gaat. Door jullie bekend te

maken wat hij van mij heeft, zal hij

mijeren.

Nog een korte tijd en jullie zien mij

niet meer, maar kort daarna zien

julliemijterug.

Homelie (Zieookfrontpagina)

Ik herneem één zin uit het voor-

gelezen stuk evangelie: 'Door jullie

bekend te maken wat de Geest van

mij heeft, zal de Geest mij, Jezus,

eren. Alles wat van de Vader is, is

vanmij'

Hier wordt verklaard wat ik in de

inleiding formuleerde als een bepa-

ling van de Drieëenheid: het is de

Geest die ons de kracht geeft om het

voorbeeld van Jezus te volgen, Je-

zus die door zijn optreden een com-

pleet beeld toonde van wat de Vader

voorheeftmetzijnschepping.

Om de kracht van het beeld van de

Drieëenheid te vatten, kijken we te-

rug op de evolutie van het begrip

God. (Zie frontpagina)

Voorbeden.

Mogenwijgodverbondenleven

in deze ene wereld, op deze aarde

doorertezijnvoordeander.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten

die gaan waar geen wegen gaan

overal heen.

Mogenwijgodverbondenleven

doorertezijnvoordeander:

de vreemdeling, de vluchteling, de

mensinnood.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten

die gaan waar geen wegen gaan

overal heen.

Mogenwijgodverbondenleven

door er te zijn voor elkeen, die

deugd beleeft aan onze goedheid.

Tafelgebed

JijbenteenGodvanbelofte,

levenvooriederhieropaarde.

Jij nodigt ons uit in alle vrijheid te

groeien

in menswording naar jouw beeld.

Onberekenbaarstel jij jeborg

voor het leven, eindeloos geschon-

ken.

Jij nodigt ons uit geen mens af te

schrijven, maar hem zoveel moge-

lijk ruimte te geven als nodig voor

het leventekiezen.

Geen zeven maar zeventig maal ze-

ven kansen om de dodelijke cirkel

van kwaad naar erger, van gewro-

kenwraaktedoorbreken.

Zo wordt het mogelijk dat wij

onszelf overtreffen groter dan ons

hart: verzoening en barmhartig-

heidnaar jouwbeeld.

Jij nodigt ons uit ons leven en sa-

menleven

niettebouwenopgeldgewin,

kopen en verkopen de mens als pro-

duct:

arm of rijk, oud of jong, blank of ge-

kleurd.

Leven verweeft zich tot samenle-

ven,

tot verbondenheid op basis van het

delen.

Deel dan naar het voorbeeld van Je-

zusvanNazareth

het brood van je leven tot overvloe-

digeverzadiging.

Vergeef, geef ver, deel wereldwijd

als vergoten bloed tot wereldwijde

verzadiging.

Jouw barmhartigheid, jouw ge-

rechtigheid

daagt ons uit telkens weer onszelf te

overtreffen

mens te worden naar jouw beeld –

degansandere–

onzeVader.

Communiegebed

Hier ben ik, hier zijn mijn handen,

geopendopdatuzevult.

Zezijnvooruomtegebruiken,

waaruzehebbenwilt.

Hier ben ik Heer, hier zijn mijn

voeten,

gekomenvervanuvandaan.

Hier ben ik Heer, u hebt geroepen,

zeg mij waarheen, en ik zal gaan.

Hoop…

Diep in onszelf dragen wij hoop.

Als dat niet het geval is, is er geen

hoop.

Hoopiseenkwaliteitvandeziel

en hangt niet af van wat er in de we-

reldgebeurt.

Hoop is niet hetzelfde als vreugde

omdatallesgoedgaat,

of bereidheid je in te zetten voor wat

succesheeft.

Hoop is ergens voor werken omdat

hetgoedis,

niet omdat het kans van slagen

heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimis-

me

evenmin de overtuiging dat iets

goedzalaflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is

onafhankelijkvandeafloop,

onafhankelijk van het resultaat. (Va-

clav Havel)

Herman Baeyens - Uit de viering van 22

mei 2016 in het Don Boscocentrum

FEEST VAN DE DRIE-EENHEID - viering

MAG IK U UITNODIGEN ROND

DE TAFEL VAN DE HEER om te

bidden en aansluitend te delen in de

communie.

Waar Jezus van Nazareth aanwezig

was, werden blinden de ogen geo-

pend, konden doven weer horen,

werden lammen op de been gezet.

Hij opende harten, mensen lieten

zich raken. Hij at met mensen, goe-

de en kwade, met arme en rijke,

zonder onderscheid. Hij deelde met

henhetbroodendewijn.

Hijdeeldemethenhet leven.

Toen zijn leven ten einde liep, no-

digde Hij hen nog eenmaal aan ta-

fel.

Hij deelde met hen zijn liefde: dit

wasJezustenvoetenuit.

Ten teken van onze trouw aan el-

kaar, ten teken van onze trouw aan

U, God, die ons tot Vader bent, wil-

len wij delen van ons brood, willen

wij delen van onze liefde, om zo te-

genover U en voor elkaar mens te

zijnzoalsHij, Jezus.Amen.

Uit de Sint-Franciscusviering van 12

juni2016



DE IDEALE SAMENLEVING IN

UTOPIA

Leuvenviert500jaarUtopia

‘Utopia’ of utopie staat voor een

ideale wereld. Die wereld beschrijft

Thomas More in een boek dat zo-

veel generaties later nog altijd bran-

dend actueel is. Het thema van het

stadsfestival is dan ook ‘The Future

isMore’.

WieisThomasMore?

Thomas More is een Engelse ge-

leerde en staatsman uit de 15de-16-

de eeuw. More werd beroemd met

het boek ‘Utopia’ dat in 1516 in Leu-

ven gepubliceerd werd bij drukker

Dirk Martens. In het boek beschrijft

More een ideale samenleving op het

fictieve eiland ‘Utopia’. Sommige

gebruiken die aan bod komen, voe-

lenverrassendactueel.

Als gezant van koning Hendrik VIII

van Engeland verblijft hij in 1515

in Brugge en bezoekt hij Brussel,

Mechelen en Antwerpen. Na een

aanslepend conflict met de koning

wordt More beschuldigd van hoog-

verraad. In 1535 wordt hij onthoofd

op de Tower Hill in Londen. Vier-

honderd jaar later, in 1935, ver-

klaart de katholieke kerk hem hei-

lig.

Van 24 september tot 17 januari organi-

seert KU(N)ST Leuven het culturele stads-

festival ‘500 jaarUtopia’.

OpzoeknaarUtopia

MuseumM pakt uit met een van de

meest spraakmakende tentoonstel-

lingenvan2016.

Schitterende werken van topkun-

stenaars als Quinten Metsys, Hans

Holbein, Jos Gossaert en Albrecht

Dürer tonen er de grenzeloze ver-

beelding van een ideale wereld in de

15de en 16de eeuw. Meer dan negen-

tig kunstwerken uit alle grote inter-

nationale musea komen samen. Je

kan zelfs een topstuk uit de collec-

tie van de Britse koningin Elisabeth

bewonderen

Deze tentoonstelling opent op 20

oktober.

YtoBarrada

Een tweede tentoonstelling in Mu-

seum M focust op het werk van

Yto Barrada, die zich net als More

maatschappijkritisch opstelt. Haar

meest recente werk staat stil bij de

archeologische ontdekking van di-

nosaurussen in het land. Haar film

‘Faux Départ’ zoomt in op de han-

del in valse fossielen en stelt vra-

gen bij het kolonialisme, het toeris-

me, de etnografie en de consumptie-

maatschappij.

Eutopia. Mogelijkheid van een ei-

land

Hoe ontwerp je een ideale samenle-

ving? Over die vraag buigen enkele

architecten en kunstenaars zich. Ze

creëren het fictieve eiland Utopia. In

de nok van Museum M vind je een

installatie uitgewerkt op papier. Het

abstracte onderwerp behandelt he-

dendaagse vragen als ‘Hoe omgaan

met andere identiteiten?’ en ‘Tot

hoe ver reikt onze uitbreidings-

drang?’ Als bezoeker krijg je een in-

terpretatie van een wereld waar het

fijnvertoevenis.

Utopia&More

De tentoonstelling in de prachti-

ge Universiteitsbibliotheek gidst je

doorheen het leven van More en

geeft een beeld van zijn nauwe re-

latie met bekende humanisten uit

de Nederlanden en de utopische we-

reld. Je ziet er originele manuscrip-

ten, brieven, oude drukken en al-

lerleicuriosa.

TracingtheFuture

Brengt films en installaties, recent

en nieuw werk van vooraanstaande

kunstenaarssamen.

Op verschillende plaatsen in Leu-

ven vind je kunst die een ideale we-

reld verbeeldt: in de Universiteits-

bibliotheek, de kapel van Kadoc, het

stadspark en het Anatomisch Thea-

ter.

Het festival ‘500 jaar Utopia’ biedt

interessante activiteiten. Je vindt ze

vier maanden lang, verspreid over

de hele stad. Het programma is in

handen van KU(N)ST Leuven vzw.

en het samenwerkingsverband van

de stad Leuven en de KU Leuven, en

vindjeop:

www.utopialeuven.be

Een voordelig combiticket van 16

euro biedt je toegang tot alle Uto-

pia-tentoonstellingen in M – Mu-

seum Leuven en de Universiteitsbi-

bliotheek. Omdat de belangstelling

groot is, koop je best je tickets op

voorhand.

(Uit Info-bladLeuven)

VAKANTIECURSSUSSEN

Schilderenentekenen

Beginners: start 6 juli, woensdag-

voormiddag

Gevorderden: start 26 augustus,

vrijdagvoormiddag

Steeds4lessen

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

DIGITAAL FOTOTOESTELGE-

BRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Na afspraak, via het onthaal 016

22 20 14, iedere woensdag (behalve

schoolvakantie)vanaf10.00u.

Merk en type van fototoestel opge-

ven.€5vooraftebetalen.

Toestel moet opgeladen zijn of

brengeenreservebatterijmee.

GSM/smartphone en iPhone

gebruik. Wie problemen heeft met

gsm/smartphone en iPhone, kan

telkens op donderdag vanaf 10.00 u.

een afspraak maken met een lesge-

ver. Merk en type van het toestel op-

geven en je probleem zo goedmoge-

lijk omschrijven. Zorg ervoor dat je

toestel opgeladen is. € 5,00 vooraf te

betalen.

Seniorama vzw Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

www.seniorama.be

4 FEDERATIE FRANDO

Tiendaagse2016

Van vrijdag 12 augustus, 19 uur, tot zon-

dag21augustus2016, 16uur

Reeds jaren mogen wij zorg dragen

voor een aardmooi plekje op onze

aardbol: Het Molenhuis te Béris-

ménil. 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. Omhet

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.

Er zijn allerhande werkjes op te

knappen: heel veel onderhouds-

werkjes: een laagje verf, de klinken

herstellen, een venster vervangen,

delampeneensnakijken,enz…

We doen ook grotere klusjes. En we

doen dit in ploegjes: we doen dit sa-

men.

Werkenénontspanning

Maar de boog moet niet altijd ge-

spannenzijn.:

En ’s avonds en ’s avonds is het

goed, dan nemen we samen ont-

spanning: een zwempartijtje, wan-

delingetje naar de elfen en de ever-

zwijnen, parkje bezoeken, danspas-

jes aanleren, spelletjes spelen, mu-

ziekmaken,enz…

Van de +12.jarigen verwachten we

dat ze participeren waar ze kunnen.

Wie geeft wat hij heeft is waard dat

hij erbij is. En als het een beetje

lukt, dan vinden onze jongeren el-

kaar gedurende deze tijd in het spel

en de creativiteit, in het spelen aan

de beek, in het bakken enhet koken,

…

Ben je alleen, dat zal niet lang du-

ren…Kom jemet je familie ofmet je

buren. Weet je niet waarheen als al-

leenstaande met je kindjes: ’t is best

te betalen. Wil je ons steunen bij de

startofbijhetafsluiten?

Wekomenjehalen.

We vormen samen een groot gezin!

Je ziet: iedereen is welkom, groot en

klein, dik en dun, handig en kluns,

maar vooral: vergeet jezelf niet mee

te brengen en jezelf te zijn. In de

ontmoetingligtonzesterkte.

Jijkomttochook?

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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