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VOLTIJDSE PASTORALE WER-

KER (M/V) VOOR KESSEL-LO

Deze pastorale werker is een aan-

vulling voor het pastoreskader dat

eind 2016 zal bestaan uit twee paro-

chiepriesters. Kessel-Lo bestaat uit

zeven parochies die samen één pas-

torale zone zullen vormen. Een

plaatselijke stuurgroep begeleidt dit

proces.

Opdrachten:

Van de pastorale werker wordt ver-

wacht dat hij/zij :

Vanuit een reeds bestaand fase-

ringsplan deze parochies begeleidt

naar de vorming van een pastorale

zone.

Contacten uitbouwt met de vrijwil-

ligersgroepen, bestaande samen-

werkingsverbanden ondersteunt

en nieuwe uitbouwt. Op deze wijze

versterkt het draagvlak voor de pas-

torale zone.

Zal haalbare projecten ontwikkelen

om impulsen te geven aan de cate-

chese, de diaconie en de evangelisa-

tie, zo mogelijk in dialoog met al be-

staande werkingen.

Zal meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven, de uitbouw van de

website en facebook en op deze wij-

ze de visie van de pastorale zone uit-

dragen.

Zal bij gelegenheid voorganger

zijn in liturgische vieringen.

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief en je CV

voor 10 september 2016 naar :

Guy De Keersmaecker, vicariaal

verantwoordelijke Territoriale Pas-

toraal

F. De Merodestraat 18

2800 MECHELEN

guy.de.keersmaecker@vlbm.be

Voor meer concrete informatie kan

je terecht bij pastoor Rony Tim-

mermans, Heidebergstraat 249 3010

Kessel-Lo GSM 0477/23.30.57 ro-

ny.timmermans@gmail.com

VICARIAAT

VLAAMS - BRABANT

EN MECHELEN

WERFT AAN:

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Laatzijnalwat is

Laatzijnwatopons toekomt

Open-ontvankelijk-beamend

Watons toekomt,

mensenkindenkindvanGod

Jakom

Neemmijopalles in,allesvanmij

Allesallesalles.Algeheel

In september mediteren we samen

op maandag 12 en maandag 26 sep-

tember.

We komen weer om 20 uur samen

in de stille ruimte “Ademtocht”

in het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Jij kunt er ook eens bij zijn. Verwit-

tig 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

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traag tempo) Woensdag 7 september

2016 om 13.30 u. De Becker Remy-

plein, ter hoogte van de kapel. De

chauffeurs geven een lift tegen 0,10

euro per km. Voorzie gemakkelij-

ke kledij en stapschoenen. Verzeke-

ring verplicht. Voor meer info: 016

63 39 26

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 september

23ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Jaargetijde voor Felix Van Diest

Intentie voor Arnold Bovens

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 september

24ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Thierry Van Craenem

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 04 september

23ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 11 september

24ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Intentie: Sara Voets

Voorganger: Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie pater Romain Clement

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 4 september

Drieëntwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u.: Viering

Zondag 11 september

Vierentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u.: Viering van 50 jaar

Caracashulpfonds.

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

Op zondag 18 september 2016

zal er in de Sint-Franciscuskerk

te Heverlee een stand staan met

kunstartikelen uit Bethlehem

(Palestina).

Deze kunstvoorwerpen uit olijf-

hout werden met de hand ge-

maakt door meerdere christelijke

families, verenigd in ‘Grotto Oli-

ve Wood Arts’, en worden op die

stand voor en na de viering van

10.00 uur aan een schappelijke prijs

aangeboden.

Er zijn beelden over de geboorte,

het leven, het lijden en de dood

van Jezus, taferelen uit het evan-

gelie, beelden van Maria en andere

heiligen en van engelen, religieuze

en enkele niet-religieuze voorwer-

pen. Zo zijn er mooie kerststallen

en kruisen en paternosters uit het

Heilig Land bij. Echt een prachti-

ge stand met waardevolle arti-

kelen.

In de stand zal Rami Salsaa

staan. Hij is een christelijke Pa-

lestijn, die in België gestudeerd

heeft en er ook woont. Hij heeft

reeds de Belgische nationaliteit ver-

kregen. Zijn familieleden zijn ook

makers van die kunstvoorwerpen

in olijfhout.

Weet dat door iets te kopen u niet

enkel aan uzelf iets waardevols be-

zorgt, maar ook aan christelijke Pa-

lestijnse families die van dit hand-

werk moeten leven, vooral nu in

zeer moeilijke omstandigheden.

Ga zeker eens kijken. Het is echt

de moeite waard!

Oprechte dank bij voorbaat.

KALENDERBLAADJE

De trouw waar de liefde om vraagt,

splits zich toe op de vele dagda-

gelijkse, gewone, “kleine” dingen:

dingen die binnen ieders bereik lig-

gen. Daar blijkt dat Theresia van Li-

sieux geen gemakkelijksoplossing

voorstaat. De heldhaftigheid wordt

niet uitgeschakeld, maar verlegd

naar het voorhanden zijnde terrein

van de arme mens.

De bergstroom van liefde wordt ge-

kanaliseerd naar het gewone dage-

lijkse leven.

In het programma, waarmee There-

sia van Lisieux haar liefdesdroom

in het hart van de Kerk wil realise-

ren, vallen die “heel kleine dingen”

op, het zijn “bloemen zonder enige

waarde”, “des riens”: een offer, een

blik, een woord, een glimlach.

Koen De Meester
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Het Caracashulpfonds viert op zon-

dag 11 september in het Don Bosco-

centrumzijngoudenjubileum.

Pater Willy Polders zal samen met onze

priester Jef Wauters om 10.30 uur de

misviering opdragen om ons te herinne-

ren aan de tomeloze en onbaatzuchtige

inzet van Padre Eugenio Vanhoorenbe-

ke voor de kansarmen in de krottenwijken

rond Caracas, hoofdstad van Venezuela.

Na de viering wordt in de wandelgangen

van het centrum een receptie aangeboden.

Het Caracashulpfonds werd op za-

terdag 15 januari 1966 gesticht om

de eerste pastoor van de Don Bosco-

parochie, Eugeen Van Hoorenbeke,

financieel te steunen bij zijn werk

alsmissionaris inVenezuela.

Naast de kosten voor zijn af-

reis, uitrusting en levensonder-

houd werden op vraag van Pad-

re Eugenio de nodige fondsen in-

gezameld voor het bouwen van

een gemeenschapscentrum, klaslo-

kalen, een coöperativa, jeugdloka-

len en een funerarium. Een begra-

fenis wordt in Venezuela met de no-

dige luister omgeven en kost veel

geld. Het funerarium stelt de arme

bevolking van Campo in staat om

gratis en op een waardige wijze af-

scheid te nemen van hun geliefden.

Een succes zonder weerga werd het

studiebeurzenproject voor de kans-

arme jongeren in de barrio Cam-

po Rico. Deze jongeren krijgen een

studietoelage op voorwaarde dat ze

goede studieresultaten behalen en

zich tijdens hun studie inzetten

voor de plaatselijke gemeenschap

als jeugdleider, helper in de coöpe-

rativa of begeleider van kinderen bij

hunhuiswerk.

Honderden jongeren kregen hier-

door de kans om een diploma te be-

halen en een betere toekomst op te

bouwen. Velen van hen blijven na

hun studies de gemeenschap verder

ondersteunen.

Op 10 september 1982 overleed Pad-

re Eugenio. Zijn werk wordt ech-

ter voortgezet door gemotiveerde

mensen van de gemeenschap Cam-

po Rico. Zo wordt al dertig jaar op

een voorbeeldige wijze het gemeen-

schapscentrum, de coöperativa en

het funerarium gerund door Ana

de Fernandez. Het project van de

studiebeurzen draait op volle toe-

ren en wordt van nabij opgevolgd

door Luis Silva, één van de allereer-

stebeursstudenten.

Dankzij de steun van het Caracas-

hulpfonds houden deze vertrouwe-

lingen van Padre Eugenio het vol

om naar zijn voorbeeld op te komen

voor de kansarmen in Campo Rico.

Uit de vele dankbrieven die we ont-

vangen blijkt hoe zinvol onze jaar-

lijkse financiële steun voor de be-

wonersvanCampoRicois.

EddyDeroost,

Verenigingstraat41,

3010Kessel-Lo

Tel.016253523

50 JAAR CARACASHULPFONDS

Sint-Franciscus

Woensdag 31 augustus

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 1 september

NM: Seniorencafé en matcurling

Vrijdag 2 september

VM+NM De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 4 september

11-13u.:Zondagscafé

AV:KoorDISSONANT

Maandag 5 september

14u.:OKRALedenvergadering

Dinsdag 6 september

NM:Seniorencafé

Woensdag 7 september

20u.:KoorBlijRondeel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 1 september

14.00uurKaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag 4 september

12.00uurOntmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag 6 september

14.00uurKaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Woensdag 7 september

10.00uurZiekenzorgkern

indeKristoffelzaal

Donderdag 9 september

14.00uurKaartnamiddag

indeKristoffelzaal

AGENDA

3FEDERATIE FRANDO

ZOMERACTIVITEITEN SEP-

TEMBER Dinsdag 13 september –

13.10 u. Ooit liep de Dijle ten zuiden

van Haacht. Info en inschrijven via

OnthaalSeniorama016222014

Dinsdag 20 september – 13.25 u.

Treinmuseum Schaarbeek Train

World. Info en inschrijven via Ont-

haalSeniorama016222014

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be
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Drie sleutelwoorden dragen deze

viering:kunnen–willen-doen.

Is het wel mogelijk te leven naar

Gods woord? Ja, zegt ons de eerste

lezing: de weg die God wijst, ligt

binnenjebereik, jekunthet.

Maar, voegt Jezus er aan toe, je moet

er wel voor kiezen, je moet er prio-

riteit aan geven, je moet het willen

zoals de barmhartige Samaritaan.

En dan moet je het natuurlijk nog

doen. Je moet knopen doorhakken,

je nek uitsteken, ‘Dan zal je leven’,

zegtJezus.

‘Willen’ dat gaat nog; maar aan het

‘doen’ schort het ons wel eens. La-

ten we dit samen, in alle eerlijkheid

erkennen.

Eerste lezing:Deut.30, 10-14

De geboden die ik u vandaag geef,

zijn niet te zwaar voor u en zij lig-

gennietbuitenuwbereik.

Ze zijn niet in de hemel en u hoeft

niet te zeggen: “Wie zal naar de he-

mel gaan om ze voor ons te halen en

ze ons te laten horen, zodat wij ze

kunnenvolbrengen?”

Ze zijn niet overzee en u hoeft niet

te zeggen: “Wie zal de zee overste-

ken om ze voor ons te halen en

ze ons te laten horen, zodat wij ze

kunnenvolbrengen?”

Nee, het woord is dicht bij u, in uw

mond en in uw hart. U kunt het dus

volbrengen.

HetwoordvanGod

Het woord van God tot hiertoe doorverteld

is niet te hoog of veel te ver gegrepen.

Het is niet door een vreemde opgesteld die

ons met wet en orde af wil schepen.

Het komt van iemand die ons kent en telt,

een God die ons uit nood en dood wil sle-

pen.

Evangelie :Lucas10,25-37

Duiding:

De evangelielezing begint met de

vraag: ‘Wat moet ik doen om het

eeuwige leven te krijgen?’ Eeuwig

leven gaat niet over het hierna-

maals, maar over een betere fase in

dit leven. Wat maakt mijn leven het

levenwaard?

Jezus antwoordt met een tegen-

vraag: ‘Wat staat er in de wet? Wat

lees je daar?’ Het antwoord van

de wetgeleerde is perfect en Jezus

antwoordt dat er overeenstemming

moet zijn tussen weten en doen,

tussen theorie en praktijk. Om dui-

delijkheid te geven aan de vraag van

de wetgeleerde, ‘Wie is mijn naas-

te?’vertelt Jezuseenverhaal.

In onze westerse cultuur is ‘Wie

is mijn naaste?’ geen echt punt

van discussie. Ook niet-christenen

vinden dat iedereen ‘onze naaste’

kan zijn en zeker de kwetsbaren en

mensen in nood. Maar wat de chris-

telijke traditie verstaat onder ‘mijn

naaste’ is niet hetzelfde wat Jezus op

hetooghadmetzijnparabel.

Op de vraag ’Wie is mijn naas-

te?’ zou de christelijke traditie ant-

woorden: ‘De man die langs de weg

lag. Hij was de naaste van de drie

voorbijgangers.’

Maar dat antwoord moet Jezus niet

hebben en zegt: ‘Wie van de drie

is naar uw mening de naaste ge-

weest van de man die in handen

van rovers is gevallen?’ In die op-

tiek van Jezus is ‘de naaste’ niet de-

genen aan wie naastenliefde moet

betoond worden, maar degene die

naastenliefde beoefent! Een mens

maakt zichzelf tot naaste in zover-

re hij voor de ander die hem nodig

heeft,barmhartig is.

Naaste word je. Naasten maak je. Je-

zus stelt ieder van ons persoon-

lijk verantwoordelijk: door barm-

hartigheid te doen of niet te doen,

bepaal jijzelf of jij andermans naas-

tebentofniet.

Ook al is het het ‘Jaar van de Barm-

hartigheid’, ‘barmhartigheid’ ligt

niet zo goed in onze mond. Het

heeft een wat softe bijklank van

vroomheid, van sentimentaliteit.

Toch is daar in de parabel niets van

te merken. Onze Samaritaan blijkt

een pragmatische man te zijn die

weloverwogen tewerk gaat. Hij doet

in eerste instantie wat moet gedaan

worden. Hij verzorgt het slachtof-

fer en de rest laat hij over aan de ver-

antwoordelijkheid van de herber-

gier. Hij laat zich door het gebeu-

ren niet van zijn eigen verplichtin-

gen afhouden, hij neemt de draad

van zijn persoonlijke bezigheden

weer op, zij het met een dagje ver-

traging. Hij doet meer dan alleen

iets lanceren en zich dan terug trek-

ken want hij belooft de herbergier

eventuele meerkosten te betalen bij

zijnterugreis.

Het hele verhaal kort samengevat:

Via een lange omweg krijgt de wet-

geleerde op zijn eerste vraag ’Wat

moet ik doen om deel te krijgen aan

het eeuwig leven?’ Van Jezus te ho-

ren: ‘Doe zoals die Samaritaan, doe

barmhartigheid, doe wat je warm

hart je ingeeft.’

Tot slot een klein detail. Hoewel

het de wetgeleerde daar wél om te

doen was, is er in Jezus’ antwoord

geen sprake meer van ‘deel krijgen

aan het eeuwig leven’. Dat is ook

nietmeeraandeorde.Omdat ‘naaste

zijn’, ‘barmhartigheid doen’ dus,

voortkomt uit warmhartigheid. En

een warm hart is betrokken op de

ander.

Voorbeden

Bidden wij voor allen die op hun

levensweg overvallen worden door

tegenspoed, gewond geraken naar

geest of lichaam, of beroofd werden

van hun idealen, verwachtingen en

toekomstperspectieven. Dat zij be-

kommerde en barmhartige mede-

mensen ontmoeten die hen nabij

willen zijn en hen (in Gods naam)

weeropweghelpen.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Bidden wij voor hen die er niet voor

terugschrikken hun medemensen

te beroven en uit te buiten,die veel

leed veroorzaken en niet vies zijn

vangeweld.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Bidden we voor hulpverlenersen

voor mensen werkzaam in zieken-

huizen en zorginstellingen. Dat zij

de kracht blijven opbrengen om

van harte solidair en dienstbaar te

zijn.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Bidden wij dat wij de ogen niet slui-

ten voor het verdriet om ons heen,

voor het leed in de wereld; dat wij

nooit gewend raken aan het onrecht

dat anderen wordt aangedaan, dat

wij onze uitvluchten doorzien en

onze verantwoordelijkheid niet uit

deweggaan.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Naastezijn–naasteworden

Naaste-zijn is op weg gaan,alert met

open oog en handenvoor elkeen die

ik tegenkomlangs of op mijn weg.

Naaste-worden is de ander nabij wil-

len zijn zonder vragen, zonder

oordeel, zonder verwachting, in

alle eerbied zijn vrijheid respecte-

renden zien, doorzien wat hier en

nu zijn leven leefbaarder kan ma-

ken.

En zonder omhaal, niet wachtend

op een gebaar van dank verdergaan.

(vrij naar Ida Guetensà)

Bezinning

Je komt er vandaag niet meer ‘per

toeval’ langs. Het leed, de nood van

mensen, komt dagelijks recht op je

af via de krant en de televisie. En al-

tijd weer diezelfde vraag: Wat zal jij

doen?Geef jijantwoord,ofniet?

Dekeuzeisaanjou:

je laat je raken, je staat stil, je hoort

de vraag en wil er iets aan doen

of…je loopt er in een boog omheen:

wat niet weet, niet deert, ’t is beter

mekaar met rust te laten, of: mijn

kop staat niet naar triestig nieuws

na een drukke dag…en je zapt naar

eenanderepost.

Of stel je toch de vraag: Voor wie

en hoe zal ik een vriend, een naas-

tezijn?

Op deze vraag is het antwoord: doen.

(naar Carlos Desoete)

Chris Willox – Viering van 17 juli 2016

in de Don Boscoparochie

NAASTE WORD JE. NAASTEN MAAK JE

Open monumentendag 2016.

150 jaar zusters dominicanes-

sen te Lubbeek.

Reeds meer dan 25 jaar wordt Open Mo-

numentendag georganiseerd op de twee-

de zondag van september. Elk jaar op-

nieuw is de Heemkundige Kring Libbeke

vzw te gast op een waardevolle locatie die

tijdens die dag wordt opengesteld voor het

publiek.

Op zondag 11 september 2016 zetten de

zusters dominicanessen van Lubbeek hun

klooster open voor het publiek.

Het gemeentebestuur, de Heemkundige

Kring Libbeke vzw en de zusters domini-

canessen verrassen de bezoekers met een in-

teressant programma.

150 jaar zusters dominicanes-

sen te Lubbeek

Het klooster te Lubbeek bestaat 150

jaar.Eenrijkverleden!

De zusters hebben al die jaren in

innige verbondenheid geleefd met

hun tijd. Vanaf het begin hebben

zij ernaar gestreefd antwoorden te

vindenopdenodenvandetijd.

We willen hier graag de woor-

den overnemen van zuster Anne-

Marie, algemene verantwoordelij-

ke van het klooster: “Wat als een

mosterdzaadje begon groeide gelei-

delijk aan uit tot een boom die flink

wortel schoot.” Deze stelling is toe-

passelijk op alle domeinen waarin

dezustersactiefwaren.

Aanpassing aan de noden van

de tijd

Van bij de stichting van het kloos-

ter in 1866 hebben de zusters er al

die jaren naar gestreefd oplossin-

gen te bieden voor de noden van

de tijd. In die tweede helft van de

19de eeuw was er nood aan beter on-

derwijs voor meisjes. Daarom heb-

ben de zusters, onmiddellijk na de

start van het klooster, een school en

een pensionaat met internationale

faamopgerichtvoormeisjes.

Tijdens WO II was er nood aan be-

tere medische voorzieningen. Op-

nieuw slaagden de zusters erin om

die nood te lenigen door locaties

voor ziekenverzorging en later een

ziekenhuisopterichten.

Zorg voor ouderen en weeskinde-

ren lag hen vanaf het begin nauw

Klooster oude postkaart uitg. Albert (verz.

K. Scheys 2011)

aan het hart. Die bekommernis is er

nogsteeds.

De oprichting van bijhuizen voor

onderwijs, ziekenzorg en andere

dienstverlening bewijst hun uit-

zonderlijke dynamiek. Ze trokken

tot ver buiten de grenzen van hun

land, naar Congo, om meisjes te

onderwijzen, zieken te verzorgen,

melaatsen te helpen, jonge vrou-

wen op te leiden. De laatste ja-

ren zetten de zusters hun missi-

oneringswerk verder op een ande-

re manier. Geen enkele Lubbeke-

naar kijkt op wanneer een Afrikaan-

se zuster hun pad kruist. De zus-

ters hebben zich geëngageerd om

enkele studerende Nigeriaanse zus-

ters voor hun studies op te nemen

inhunklooster.

Situatie in 2016

De laatste jaren zijn eerder geken-

merkt door afbouw. De congregatie

telt op dit ogenblik nog elf zusters,

allen verblijvend te Lubbeek maar

in drie tehuizen. De kliniek van

Lubbeek werd in 2001 overgeno-

men door de universitaire zieken-

huizen van Leuven. Ook de mid-

delbare school en de beroepsschool

zijn gesloten. Een teloorgang? We

kunnen dit ook anders bekijken.

De jaren dat de zusters actief wa-

ren hebben een onvergetelijke im-

pact gehad op Lubbeek en op alle

plaatsen waar de zusters werkzaam

waren.

De zusters zijn op dit ogenblik op

een zogenaamd kruispunt van we-

gen gekomen. Aan de ene kant kun-

nen zij terugblikken op een peri-

ode waarin veel nieuwe initiatie-

ven ontstonden. Aan de andere kant

staan de zusters nu voor een nieu-

we fase: het klooster zal, omwille

van allerlei oorzaken, verdwijnen.

De site zal in de komende jaren vol-

ledigwijzigen.

Het Gemeentebestuur en de Heem-

kundige Kring Libbeke vzw zijn er-

van overtuigd dat het na 150 jaar

past om de geschiedenis van de con-

gregatie in het licht te stellen. Ge-

woon als eerbetoon voor het voor-

bije werk. Zij willen voor de toe-

komst vastleggen wat er gereali-

seerdis inhetverleden.

Programma Open Monumen-

tendag 2016

De Heemkundige Kring en de zus-

ters bieden voor Open Monumen-

tendag een gevarieerd programma

aan.

Praktisch

Locatie

Klooster Dominicanessen, Dorps-

kring19,3210Lubbeek

Programma

Zondag11september2016, 10u.

10.00u.

Rondleiding in tentoonstelling

door gidsen Heemkundige Kring

Rondleiding in klooster door gid-

senHeemkundigeKring

11 u. – 12 u.

Lezing door de heer Gert Peeters,

operationeel directeur UPC Z.org

KU Leuven: “Nieuw masterplan

voor de ziekenhuissite te Lubbeek”.

13.00 u. /14.30 u. /15.00 u. / 16.30 u.

/ 17.00 u. rondleidingen tentoon-

stellingenklooster

Publicaties

De Heemkundige Kring Libbeke

vzw biedt aan”150 jaar Dominicanessen

te Lubbeek”. tweede gewijzigde druk,

2016.

Deelname isgratis.

Wij hopen dat onze nieuwe publicatie,

uitgebreide tentoonstelling en rondlei-

dingen in het klooster, dankbare getuige-

nissen zijn voor het onwankelbaar geloof

van deze zusters waardoor zij hun ideaal

konden gestalte geven.

MajVanOekelen

Voorzitster Heemkundige Kring

Libbekevzw
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