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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Let op de bron in jezelf, word stil in de

klankschaal van je ziel want daar waakt

je oor voor het Heilige, daar klinkt het

woord van de Ene en wie stil is zal het ver-
staan.

Op maandag 4 juli 2016 komen we
in deze vakantiemaand samen voor
onze meditatie in de stille ruimte
“Ademtocht” in het Don Boscocen-
trum, Ortolanenstraat 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.
Op maandag 18 juli 2016 gaat
onze tweede samenkomst van deze
maand door.
Jij bent ook welkom. Verwittig wel
even Jos Vermeulen.

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

Hoe kan verdriet groei brengen,
hoe kan er winst komen uit ver-
lies? Verlies en verdriet leren ons
dat het leven eindig is en tijd kost-
baar. Ieder moment van het leven
moeten we zo goed mogelijk benut-
ten en ieder aspect van het bestaan
weten te waarderen. We moeten re-
laties, schoonheid en alles wat de
natuur ons biedt zo intens moge-
lijk beleven en ons persoonlijk in-
zetten voor de wereld en de mensen
die er in zijn. De enorme emotione-
le catastrofe die volgt op de dood van
iemand uit onze directe omgeving
dwingt ons bijna tot een herwaar-
dering van ons hele leven, gezien
vanuit een totaal nieuw perspectief,
terwijl die herwaardering een ver-
andering teweegbrengt die wij kun-
nen ombuigen naar groei (als wij
willen).
A. Freese

KALENDERBLAADJE

Op vrijdag 17 juni werd Jitte Voets

door het doopsel opgenomen in de
geloofsgemeenschap van Sint-An-
tonius. Jitte is het vierde dochtertje
van Katrijn en Lien Van Echelpoel,
kleine zus van Jana, Flore en Fen-
ne, tiende kleinkindje van Mathieu
en Rita Voets-Taes.

Proficiat aan de ouders, peter en me-
ter en de ganse familie.

Welkom lieve Jitte!

Welkom in

ons midden

VAKANTIEREGELING

Ook het parochieblad is in vakantie-
sfeer.

Na dit nummer 26 (27-28) zal er
op woensdag 6 en woensdag 13 juli
geen parochieblad verschijnen.

Parochieblad 29 (30-31) kan je ver-
wachten 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 prettige en deugddoen-
de vakantietijd u allen toege-
wenst!

SINT-FRANCISCUS

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
Piano: Tom Akkermans

Zondag 10 juli

15de zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 juli

16de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 24 juli

17de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 10 juli

15de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Van hooymissen
cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 17 juli

16de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mathieu Voets
cd-muziek: Leo Swinnen

Zaterdag 23 juli

Huwelijk van Phyline en Joris

Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven

Zondag 24 juli

17de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
cd-muziek: Leo Swinnen

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 3 juli

Veertiende zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 10 juli

Geen vieringen in Don Bosco

Zondag 17 juli

Zestiende zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

DON BOSCO - zomer 2016

Vieringen:

Tijdens de vakantiemaanden
zijn er vieringen op:

Zondag 3 juli

Zondag 17 juli

Zondag 31 juli

Zondag 14 augustus

Zondag 28 augustus

Vanaf 4 september

terug iedere week

Na de vieringen is er gelegenheid
om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar
Op het nummer 0485/063038

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.

VIERINGEN

ZOMERACTIVITEITEN

IN SENIORAMA

Dinsdag 12 juli – 13.15 u.

De Kesselberg, een geologische en
archeologische parel
Info en inschrijven via Onthaal Se-
niorama 016 22 20 14

Dinsdag 26 juli – 13.45 u.

De Leuvense kruidtuin
Info en inschrijven via Onthaal Se-
niorama 016 22 20 14

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 10 juli en 14 augustus 2016

We horen regelmatig op Seniora-
ma dat alleenstaande deelnemers en
vrijwilligers op zoek zijn naar een
moment om gezellig samen te zijn.
Ze hebben zin in een leuk gesprek,
een glimlach of willen hun gedach-
ten vrijblijvend delen met anderen.
Ben jij iemand die een gezellige
babbel met andere alleenstaanden
ziet zitten? Dan nodigen we je
graag uit op ons maandelijks ont-
moetingsmoment.
Deze gaat door in taverne ’t Pavil-
joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg
300).
Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger
van Seniorama aanwezig.

BROCHURE WOONZORGCEN-
TRA ARRONDISSEMENT LEU-
VEN

De stuurgroep Woonzorgcentra
heeft 59 “woonzorgcentra” van het
arrondissement Leuven in een bro-
chure bijeengebracht, met enke-
le elementaire gegevens die van
kracht zijn.
Ze is te verkrijgen op het onthaal
van Seniorama tegen een vergoe-
ding van € 10.
Ook telefonisch of per mail kan de
brochure besteld worden. Na stor-
ting van € 12,50 (vergoeding + ver-
zendingskosten) op rekeningnum-
mer IBAN BE32 7364 0304 8202
- BIC KREDBEBB met vermelding
woonzorgcentra en duidelijke ver-
melding van uw naam en adres,
wordt de brochure opgestuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent
deze brochure kan u steeds op dins-
dagnamiddag bij de medewerker op
het onthaal van Seniorama terecht.
Plaats: Seniorama Vanden Tymple-
straat 35, 3000 Leuven.

Seniorama vzw

Activiteiten
Vanden Tymplestraat 35,
3000 Leuven
www.seniorama.be
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VergevingenLiefde

“Het gebeurt dat wij mensen uit

onzeomgevingmijden.

Het gebeurt dat het ons lukt verge-

ving te vragen, vergeving te krij-

gen,zelf tevergeven.

Het gebeurt dat we – in het spoor

van Jezus – er in slagen solidair te

zijnmetmensenaanderand…”

Woorden over liefde en vergeving

horen we in deze samenkomst. La-

ten we in die gezindheid samen

vieren. In de naam van de vader, de

zoonendegeest.

Vergeten…

In een viering van 16 jaar geleden – over

het thema: tekens van vergeving - stond

een verhaal dat we nu kunnen beluiste-

ren.

Van een vrouw in het dorp werd

verteld dat ze goddelijke verschij-

ningen had. De dorpspastoor wilde

ergraagbewijzenvan.

“Als God nog eens verschijnt” zei

hij, “vraag hem dan dat hij mijn ge-

heimste zonden vertelt. Dat zou een

afdoendbewijsvoormijzijn”.

Een maand later kwam de vrouw

aan de pastoor vertellen dat God

haaropnieuwwasverschenen.

‘Heb je hem mijn vraag voorge-

legd?’ vroeg hij. ‘Ja’. ‘En wat zei

hij?’

Hij zei: “Zeg de pastoor dat ik zijn

zondenvergetenben.”

Gebedomvergeving

De boodschap die ik eruit haal is: ‘We

kunnenaltijdopnieuwbeginnen’.

Laten we in dat vertrouwen benoemen

waarin we tekortschieten, vergeving vra-

gen en zingend verwoorden datwe de kans

krijgenomteherbeginnen.

Er is de weg van de kleine goedheid

vanmenstotmens:

geduld, luisterbereidheid, een lieve

attentie.

Eenwegdiewenietaltijdgaan

en daardoor waren er omwille van

onze tekorten minder gelukkige

mensen.

Blijfniet starenopwatvroegerwas,

staniet stil inhetverleden.

Ik, zegthij, ga ietsnieuwsbeginnen.

Het isalbegonnen,merk jehetniet?

Er is de weg van de dagelijkse taak:

doenwatmoetgedaanworden:

eerlijkheid in tijd en werk, een weg

diewenietaltijdgaan,

en daardoor is er wat minder gerea-

liseerd waarvoor toch op ons gere-

kendwerd.

Blijfniet starenopwatvroegerwas,

staniet stil inhetverleden.

Ik, zegthij, ga ietsnieuwsbeginnen.

Het isalbegonnen,merk jehetniet?

Er is de weg naar de grote wereld,

inzet voor maatschappij en kerk,

voordemensverafofdichtbij,

Dewegdiewijnietvolhouden

en zo komt het dat anderen dubbele

inzetmoetengeven.

Evangelielezing:Lucas7,36-3

Jezus werd aan tafel genodigd bij Si-

mondefarizeeër.

Een vrouw die bekend stond als

zondares ging met geurige olie

naar het huis. Ze ging achter Jezus

staan, aan het voeteneinde van het

aanligbed; ze huilde en zijn voe-

ten werden nat door haar tranen. Ze

droogde ze met haar haar, kuste ze

enwreefzeinmetdeolie.

Jezus zei tot de verstelde farizeeër-

vervolgde: ‘Deze vrouw krijgt ver-

geving van zonden want ze heeft

veel liefdebetoond.’

Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof

heeftugered;gainvrede.’

Duiding

Met een beetje verbeelding kan je de

scène van dit evangelieverhaal bij

Lucas 7,36-8,3 voor ogen halen: Je-

zus is gast aan tafel bij Simon, de

Farizeeër. Ondanks het feit dat Si-

mon een vooraanstaand man is, en

als geen ander de wetten en regels

kent, ontvangt hij Jezus zonder de

gebruikelijke welkomstrituelen: de

voetwassing, de begroeting met een

kusenhetzalvenmetolie.

Plotseling stapt een vrouw het huis

binnen. Ze neemt de rol van gast-

vrouw aan. Ze gaat naar Jezus, wast

zijn voeten met haar tranen, droogt

deze met haar haren en zalft ze met

balsem.

Die vrouw, ze staat bekend als zon-

dares, wordt door Lucas niet bij

naam genoemd. Simon trekt on-

middellijk zijn conclusies: Jezus

kan geen profeet zijn als Hij niet

doorheeftwiedievrouwis.

De vrouw met de balsem duikt op

bij de 4 evangelisten, zij het dan tel-

kens anders ingekleurd: een ande-

re vrouw, een vrouw mét een naam,

een andere plaats en andere tegen-

spelers. Daardoor ontstaat er enige

verwarring.

Van Mattheüs en Marcus kennen

wij een verhaal waarin Jezus wordt

gezalfd in het huis van Simon, een

melaatse. Daar staat het verhaal aan

hetbeginvandepassie.

Bij Marcus lezen we iets opmerke-

lijksoverdevrouw:

‘Ik verzeker jullie: waar ook maar ter we-

reld het goede nieuws verkondigd wordt,

zal ter herinnering aan haar verteld wor-

denwatzijheeft gedaan.’

Johannes heeft eenzelfde verhaal

aan het begin van zijn passiever-

haal: in Bethanië, in het huis van

Lazarus, neemt Maria een kruikje

kostbare nardusolie en zalft Jezus

hiermee. Zij doet dat met het oog

op zijn begrafenis, Jezus’ lichaam

wordtopvoorhandgebalsemd.

Lucas vertelt het verhaal aan het be-

gin van Jezus’ prediking. Van nu

af trekt Jezus rond om het goede

nieuws van Gods koninkrijk over-

al teverkondigen.

Het is alsof deze liefdeszalving door

die vrouw Hem consacreert voor dit

dienstwerk. In tegenstelling tot de

gastheer Simon ziet zij in Hem wel

eenprofeet.

Op de duur is de anonieme vrouw

gekoppeld aan de figuur van Maria

Magdalena.

Ze komt wel ter sprake in het hoofd-

stuk dat meteen volgt. Maar dat ze

“zondares” zou zijn is niet ver-

meld. Wél dat ze bevrijd werd van

zeven demonen, en dat ze Jezus

volgde.

Aan het einde van de perikoop

volgt er nog een scène waarin Jezus

de vrouw persoonlijk aanspreekt.

Want tot nu toe heeft Hij alleen

overhaargesproken.

Het draait allemaal om liefde. Waar

komt die overmaat van liefde van de

vrouw vandaan? Ze vroeg zich niet

af ‘Hoeveel kost het’ of ‘Wat levert

het op’ of, ‘Zal het niet nadelig zijn

voorlater’.

Jezus bevestigt in haar wat bij haar

tot dit grote vermogen om lief te

hebbenheeftgeleid:

‘Uwzondenzijnuvergeven.’

Haar wordt veel kwijtgescholden.

Haar zonden zijn haar vergeven, al

waren het er vele, want zij heeft veel

liefde betoond. Ze wordt geprezen

vanwege haar geloof in het bevrij-

dend handelen van Jezus. Ze heeft

mensen ontmoet die de bevrijden-

de boodschap van vergeving voor

haar heel concreet hebben gemaakt,

ze hebben haar opnieuw kansen ge-

geven, haar geheeld zodat ze weer

inzichzelfkangeloven.

En Jezus voegt daar nog iets opmer-

kelijksaantoe:

’Gaheeninvrede!’

Voor ons legt dit evangelieverhaal

fundamentele vragen op ons bord.

Want hoe kijken wij naar mensen?

Hoe zouden wij reageren als we bij

Simon mee aan tafel zaten? Zouden

we die vrouw de deur hebben gewe-

zen? Zouden we haar zoals Simon

vastgespijkerd hebben op haar ver-

leden?

Wat doen we vandaag met mensen

die hun verleden als een zware last

metzichmeezeulen?

We kunnen ons ook in de andere

posities inleven: hoe is het om te le-

ven als vrouw die bekend staat als

zondares? Hoe moet Jezus zich ge-

voeld hebben in deze verrassende

situatie?

Opmerkelijk bij Lucas is ook de

aandacht voor de vrouwen in het

evangelie. Ze hebben een belangrij-

keplaats. Zewordenapart genoemd.

Het zijn vrouwen die Jezus volgen

en uit eigen middelen in zijn on-

derhoudvoorzien.

Milder

Watalsweelkaareenszagen

dekwetsuren

dieweinonsdragen?

Zoudenwenietwatmilder

voorelkaarzijn

bijhetzienvanaldiepijn?

Misschienwerdenwedanook

watmildervooronseigenik

enkekenweeensmeer

meteenpositieveblik.

Wezijntochallemaal

alseendruppel indeoceaan

die,zonderaldiedruppels,

nieteenszoubestaan.

Wezijngelijken

opreis indetijd

vaakeenzaamopzoek

naarzoietsals

verbondenheid. (ChristelHeselmans)

GeestvanGod, inspireerons

tot juiste woorden, tot creatief handelen.

Lieve Neukermans – Uit de viering van 12

juni2016 inhetDonBoscocentrum

VROUW VAN DE ZALVING

AGENDA

Sint-Franciscus

Woensdag 29 juni

8.30u.:OKRATeamvergadering

Donderdag 30 juni

NM:Seniorencafé

Zondag 3 juli

11-13u.:Zondagscafé

Maandag 4 juli

13.30u.:OKRAWandeling

Dinsdag 5 juli

NM:Seniorencafé

Donderdag 7 juli

NM:Seniorencafé

Zaterdag 9 juli

NMenAV:OKRA

Zondag 10 juli

11-13u.:Zondagscafé

NMenAV:OKRA

Maandag 11 juli

VM en NM: OKRA Feest Vlaamse

Gemeenschap

Dinsdag 12 juli

NM:Seniorencafé

Donderdag 14 juli

NM:Seniorencafé

Zondag 17 juli

11-13u.:Zondagscafé

Dinsdag 19 juli

NM:Seniorencafé

Parochiegemeenschap

Sint-Antonius

AGENDA TIJDENS DE ZOMER-

VAKANTIE

Iedere zondag ontmoetings-

moment na de viering van

12.00 tot 13.30 uur in de Kristof-

felzaal.

Geen kaartnamiddagen.
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Devrouwuithetevangelie:

“een vrouw die geen meisje meer is,

niet meer de wind in de bomen ziet

of het lied met haar naam hoort in

hetsuizenvandewind.”

(uit het lied “When I was a child”,

gezongendoorSusanBoyle)

Neen, het meisje is intussen een

vrouwgeworden

die het leven heeft leren kennen zo-

alshet is,

en daarin een eigen weg is gegaan,

niet een weg om trots op te zijn of

ommeeuittepakken…

Neen, zij was gekend als ‘de zonda-

res’,

wellicht nagekeken en uitgejouwd

door Simon de Farizeeër en zoveel

anderen

diemenenbetertezijn

omdat hun zonden misschien han-

digerverstoptzijn

oftoevalligmindergekend.

Maar deze zondares-zonder-naam

wist feillooswaarzijmoestzijn

of beter: bij wie ze moest zijn - om

nieuwleventevinden.

Enzijging

wellichtmeteenkleinhartje

en misschien diep in gedachten ver-

zonken,

piekerend over wat ze precies zou

zeggen

enhoezehetzouzeggen.

Maar soms ben je zo ten einde raad

dat jegeenwoordenmeerhebt,

alleenmaargebarenenemoties.

Enwatkanjedanandersdoen

danwatzijgedaanheeft:

jebuigen, jekleinmaken,

somsmettranenindeogen,

een zoen geven misschien, en nog

eenennogeen

enstrelenenzalven.

Zovele tekens van deze vrouw voor

Jezus omdat ze geen woorden meer

had - of een te grote krop in haar

keel - om te zeggen: ik zie je graag,

helpmij,

laatmijnietvallen.

Endangebeurthet:

Jezus’ liefdevindtwelwoorden,

druktzichuit intaal.

Hij spreekt woorden van bevrij-

ding:

“haar zonden zijn haar vergeven

want zij heeft veel liefde betoond.”

Entotdevrouw:

”Ga in vrede, uw geloof heeft u ge-

red.”

Woordendiehaaroprichten.

Endaarstaatzijdan:

bevrijd,

herboren,

gewordenwiezijmagzijn,

tendiepstezichzelf,

omdat zij zich geborgen mag weten

inzijnLiefde…

Dathaarverhaal

ookhetonzemagworden…

MiekeKerckhof

Een vrouw die

geen meisje

meer is



THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN ‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomer-

wandelingen’ 2016 Doorheen het

jaar organiseert de Koninklijke

Leuvense gidsenbond Leuven+ ver-

schillende themawandelingen. 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 woens-

dagavond om 19 u. welkom op één

vanonzezomerwandelingen.

Opstapmetdekotmadam

Woensdag6 juli2016–19uur

Justus Lipsius was met eentje ge-

trouwd - ze was soms het slacht-

offer van studentengrappen – ze

figureert in menig codex-lied en

ze kreeg een fraai standbeeld op de

OudeMarkt:dekotmadam.

Je kunt je Leuven als studenten-

stad niet voorstellen zonder kotma-

dammen – en toch zal je hen niet

meer alle dagen tegenkomen. Maar

op deze wandeling zal je in het

gezelschap verkeren van een ech-

te kotmadam die heel wat te stellen

heeft met haar studenten maar die

ze toch ook niet zou kunnen mis-

sen. Je loopt met haar langs studen-

tenkoten – peda’s en residenties en

leert ondertussen het verschil ken-

nen tussen een kotmadam en een

marraine en het geheim van een

‘mariage louvaniste’. Opgelet: een

mondje Leuvens begrijpen strekt

totaanbeveling.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Rodeoortjes

Woensdag13 juli2016–19uur

Hoe preuts waren de generaties

voor ons nu eigenlijk? Afgaande

op de verhalen en de beelden die

zij achterlieten moet dat allemaal

behoorlijk meegevallen zijn. Een

flink geschapen Noach in de gevel

van het stadhuis, lichtekooien in

het Pauscollege, naaktzwemmen in

de Dijle, ontucht in openbare bad-

huizen, het zijn maar enkele voor-

beelden van de vrijmoedigheid van

het Ancien Régime. Maar niet alle

verhalen zijn even scabreus. Ook

romantiek vindt zijn plaats op deze

wandeling. Wij garanderen je dat je

in elk geval rode oortjes zal krijgen

van het geboeid staan luisteren naar

onzegidsen.

Vertrek: Pui stadhuis – Einde: Centrum

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per

persoon. Tickets worden verkocht aan het

startpunt van een wandeling. Alle info

vind je op de website van de 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 Ko-

ninklijkeLeuvenseGidsenbond)

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADE-

RINGEN

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de Chiro-

lokalen)

Capaciteit:

voorfeesten:50personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803
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