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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Hetdiepeweten

Overstijgtallekennis

Het is indebloesemgeuren

Het is indeavondschemering

Het is indeverscholenbron

Hetwacht inmijnstillebinnenhof

In september mediteren we samen

op maandag 12 september 2016.

We komen samen om 20 uur 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

Woensdag 7 september

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 september

NM: Seniorencafé

Vrijdag 9 september

VM+NM De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 11 september

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 12 september

13.30u.: OKRA wandeling

Dinsdag 13 september

NM: Seniorencafé en matcurling

AV: Prisma

Woensdag 14 september

NM: Ziekenzorg Scherpenheuvel

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

FRANCISCUS

Woensdag 7 september

10.00 uur Ziekenzorgkern

in de Kristoffelzaal

Donderdag 8 september

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 11 september

12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 13 september

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 14 september

20.30 uur Infoavond Vormselcate-

chese FRANDO 2017

Donderdag 23 juni

13.00 uur Bedevaart naar Scherpen-

heuvel

PAROCHIEAGENDA

PAROCHIE-

GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS

ALS JE MEKAAR BEDONDERT

GAAT ALLES NAAR DE BLIKSEM

bzn

Beste vrienden

Op woensdag 14 september zijn we toe aan onze jaarlijkse uitstap naar

Scherpenheuvel.

De bijdrage tot deelname bedraagt 12 euro.

12u30: Vertrek aan de Colruytparking

12u40: Vertrek aan het Don Boscocentrum.

13u40: Aankomst aan De Pelgrim en tas koffie

14u15: Kruiswegmeditatie, voor wie dit wil meedoen

15u00: Misviering in Basiliek met nadien vrije wandeling.

17u30: Vertrek met de bus

18u30: Terug aan St.-Franciscuskerk/Don-Boscocentrum

Tot dan!

Inschrijven middels 12 euro, voor 8 september (!) kunt u bij:

Uw ziekenbezoeker of bij

Annie Seré Vlietstraat 9 3001 Heverlee. Tel: 016-250737

ZIEKENZORG Sint-Franciscus

Scherpenheuvel

De eerbied voor de mens stelt ons

tot taak het boze in de wereld te be-

strijden onder al zijn vormen, uit

respect voor de mens: strijd tegen

het fysische kwaad om de wereld te

maken tot een betere wereld voor de

mens, ontmaskering en bestrijding

van alle vormen van onrecht die in

de wereld bestaan.

Deze strijd zal echter altijd moeten

gebeuren uit eerbied voor de mens,

d.i. uit eerbied voor elke mens af-

zonderlijk en allen gezamenlijk –

en zal daarom ook nooit mensen

kunnen sacrifiëren aan het beoogde

doel.

Hierin ligt de betekenis van alle

ware revolutionaire of contestatai-

re bewegingen. Maar daarin ligt te-

gelijk hun norm. Een revolutie die

de rechten van de mens verkracht,

heeft haar eigen recht ondergraven.

D Scheltens

Kalenderblaadje

VOEL JE VEILIG! Dinsdag 6 sep-

tember 2016 van 10.00 u. tot 12.00

u. Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Je kan

bij haar terecht met vragen, proble-

men en voorstellen over alles waar-

voor de politie een bepaalde hand

kan reiken. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

BABBEL OP ZONDAG Zondag 11

september. We horen regelmatig op

Seniorama dat alleenstaande deel-

nemers en vrijwilligers op zoek

zijn naar een moment om gezellig

samen te zijn. Ze hebben zin in een

leuk gesprek, een glimlach of wil-

len hun gedachten vrijblijvend de-

len met anderen. Ben jij iemand die

een gezellige babbel met andere al-

leenstaanden ziet zitten? Dan nodi-

gen we je graag uit op ons maande-

lijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in

taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo

(Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

van Seniorama aanwezig.

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 18 september

25ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 18 september

startviering

11.00 u. Kindgerichte viering met

koor- en samenzang

Intentie: mevrouw Chris Vandaele en

de heer Roger Reviers

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 september

Vierentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering 50 jaar

Caracashulpfonds met receptie na de

viering

Zondag 18 september

Vijfentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u.: Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

VICARIAAT VLAAMS - BRA-

BANT EN MECHELEN werft

aan:

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 faseringsplan deze paro-

chies begeleidt naar de vorming

van een pastorale zone. Contacten

uitbouwt met de vrijwilligersgroe-

pen, bestaande samenwerkingsver-

banden ondersteunt en nieuwe uit-

bouwt. Op deze wijze versterkt het

draagvlak voor de pastorale zone.

Zal haalbare projecten ontwikkelen

om impulsen te geven aan de cate-

chese, de diaconie en de evangeli-

satie, zo mogelijk in dialoog met al

bestaande werkingen. Zal meewer-

ken aan de redactie van Kerk en Le-

ven, de uitbouw van de website en

facebook en op deze wijze de visie

van de pastorale zone uitdragen. 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 verant-

woordelijke Territoriale Pastoraal

F. De Merodestraat 18 2800 ME-

CHELEN

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

Aanwerving
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REDACTIEAlgemeneredactieHalewijnlaan
92, 2050 Antwerpen03 210 08
40redactie.kerkenleven@kerknet.besecretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEITTrevi plus bvbaMeerlaan 9,
9620 Zottegem09 360 48 54 • fax 09 367 49
88katrien.lannoo@treviplus.bewww.treviplus.be

DIENST
PAROCHIEBLADENHalewijnlaan 92,
2050 Antwerpen03 210 08
30dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTENAbonnementen en
adreswijzigingen uitsluitend via de parochie.

CopyrightAlle teksten, foto’s en
beeldmateriaal uit KERK & levenzijn
auteursrechtelijk beschermd. Zonder
toestemming van de uitgever mogen ze op
geen enkele wijze worden verspreid. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties. Lezersbrieven
moeten naam en adres vermelden. De
redactie behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVEROlivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-BrusselHans
MedartVarkensstraat 6, 2800 Mechelen015 29
84 17hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon
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Eerste Communie bij mensen op de vlucht
Vervolg van pagina 1

17 Eerste Communicanten Don Bosco waren in maart 2016 op bezoek bij “Kinderen op de vlucht” in het asielcentrum Lubbeek. Wij hebben hen leren kennen en samen bloemen geknutseld. Dit heeft

grote indruk gemaakt op velen van ons, en ik vernam dat sommigen de verdediging van deze vluchtelingen opnamen.

Laatmijzien…

Laat mij zien dwars door mijn ver-

blinding. Laat mij spreken dwars

door verstomming. Laat mij stap-

pen dwars door stilstand. Laat mij

voelen dwars door denken. Laat mij

handelen dwars door verlamming.

Laat mij minnen dwars door haten.

Laat mij dwars zijn dwars door ge-

wenning heen.

(Luc Vankrunkelsven)

Lezing uit het boek van de Uittocht

De zonen van Israël komen bij hun uit-

tocht uit Egypte aan in de woestijn van

Sien.

Ze morren over Mozes en Aäron. Ze ver-

kiezen de vleespotten van Egypte boven de

honger in de woestijn. Dan laat de Ene

brood uit de hemel regenen.

Lezing uit het evangelie van Lukas

Een van de leerlingen vraagt Jezus: “Heer,

leer ons bidden” . Jezus’ antwoord is twee-

ledig.

Als eerste deel van zijn antwoord geeft

Hij het ons bekend gebed mee: Wanneer ge

bidt, zegt dan: Vader…

Vervolgens vertelt Hij twee gelijkenissen

waarin hij als voorbeeld neemt de hou-

ding van een vriend tegenover een vriend

en van een vader tegenover zijn kind,

waarin Hij ons de kracht van het gebed

laat aanvoelen en verduidelijkt.

Duiding

1.

De meesten onder ons hebben thuis

leren bidden via het rozenkransge-

bed.

Toch bestaat er heel wat onduide-

lijkheid over wat we van het gebed

mogen verwachten.

Velen bidden in momenten waar-

op zij door onheil worden getroffen

en verwachten een bijna directe tus-

senkomst van God in hun leven om

het onheil definitief te keren.

In elk geval mogen wij te pas en te

onpas bidden zo blijkt uit de para-

bels over een vriend en zijn vriend

en de vader en zijn kind.

De vraag van de leerling: “Heer,

leer ons bidden” zou dus ook onze

vraag kunnen zijn.

2.

Laten we even stilstaan bij het ons

bekend gebed dat Jezus als voor-

beeld meegeeft.

Misschien heeft het nog niemand

jullie gezegd hoezeer dit gebed ge-

worteld is in de Thora, in het woord

van God.

Zo verwijst de bede om dagelijks

brood ons naar het exodusverhaal

waarin God zijn volk dagelijks het

manna geeft. Opvallend hierin is de

richtlijn dat je het niet mag verza-

melen, oppotten voor de volgende

dag. Uitzondering is de sabbat, de

zevende dag, de rustdag.

Het manna, het dagelijks brood

is hier direct verbonden met het

woord van God, met de wegwij-

zers ten leven. Daarom zal Jezus la-

ter zeggen: een mens leeft niet van

brood alleen, maar van ieder woord

door God gesproken.

3.

In dit verhaal valt ons nog iets op.-

God schenkt zijn volk het manna

op het moment dat zij morren, dat

zij het Mozes kwalijk nemen dat

hij hen in opdracht van de Ene uit

Egypte heeft weggeleid, heeft be-

vrijd.

Zij keren zich tegen de Ene, hun

God-bevrijder en verlangen terug

te keren naar Egypte en de welvaart

van dit land.

Liever in ellende leven, onder-

drukt, in slavernij, dan bevrijd te

leven, in verantwoordelijkheid.

Tijdens de goede week heb ik jul-

lie uitgelegd dat wij het uittocht-

verhaal kunnen verstaan als een af-

leggen van de macht. Niet heersen,

maar dienen zal Jezus’boodschap

zijn. Hij heeft ons getoond dat het

kan, hoe het kan de macht weigeren.

4.

Voor een mens blijkt het leven zon-

der macht, een levenshouding van

niet heersen maar dienen een zeer

moeilijke opdracht. De nieuwe we-

reldsituatie met aanslagen wereld-

wijd maakt ons dat triestig duide-

lijk.

Wij zijn in oorlog zeggen politici

zoals Hollande.

Op weg naar de wereldjongerenda-

gen heeft paus Franciscus de vinger

op de wonde gelegd.

De wereld is in oorlog omdat ze

vrede is verloren. Het gaat niet om

een godsdienstoorlog, zei hij. ‘Het

is een oorlog van belangen. Een

oorlog voor geld. Een oorlog voor

natuurlijke rijkdommen. Een oor-

log van het domineren van mensen.

Dat is de oorlog.’

Als wij dan in het Onze Vader bid-

den om ons niet te laten bekoren,

te laten verleiden, dan wordt juist

deze verleiding tot de macht be-

doeld. Pas als wij afzien van de

macht, niet heersen, maar dienen

zal al het kwade dat de macht met

zich brengt niet over ons en deze

wereld komen.

Als wij afzien van de macht zullen

wij de adem van de geest ontvangen.

De weg die Jezus is gegaan is in deze

tijd actueler dan ooit.

Voorbeden

Om adem van geest bidden wij,om

inzicht in de machtsstructurendie

in onze wereld gelden en diezoveel

geweld en lijden veroorzaken.

Wijbiddenomvrede

Om adem van geest bidden wij, om

moed om telkens weer de uittocht

uit Egypte te wagen, het afleggen

van de macht.

Wijbiddenomvrede

Om adem van geest bidden wij, om

moed en uithouding om nieuwe

wegen te gaan niet deze van heer-

sen en domineren maar deze van

dienen en van dienst zijn naar het

voorbeeld van Jezus van Nazareth.

Wijbiddenomvrede

Om adem van geest bidden wij, om

troost en nabijheid voor familie en

slachtoffers van geweld en terreur.

Wijbiddenomvrede

Slotgebed

Bidden is mij niet gegeven als ik

volkeren zie vertrapt. Het vloekt in mij.

Laat dan maar mijn vloeken bidden

zijn.

Bidden is mij niet gegeven als ik

kinderen zie verkracht. Het huilt in

mij. Laat dan maar mijn huilen bid-

den zijn.

Bidden is mij niet gegeven als

ik vluchtelingen zie verjaagd. Het

stormt in mij. Laat dan maar mijn

stormen bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven als ik

kapitaal zie heersen. Het breekt in mij.

Laat dan maar mijn breken bidden

zijn.

Bidden is mij gegeven als ik vloe-

ken mag, als ik huilen kan, als ik

stormen durf, als ik breken leerom

zoveel onrecht, om zoveel leed. (Luc

Vankrunkelsven)

Jef Wauters – Uit de viering van 31 juli

2016 in het Don Boscocentrum

HET AVONTUUR WACHT

BINNEN IN JE - bzn

HEER, LEER ONS BIDDEN



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.

Op vraag van Eugenio werden ook

de nodige fondsen ingezameld voor

het bouwen van een gemeenschaps-

centrum, klaslokalen, een coöpera-

tiva, jeugdlokalen en een funerari-

um.

Een succes zonder weerga werd het

studiebeurzenproject voor de kans-

arme jongeren in de barrio Campo

Rico.

Op 10 september 1982 overleed Pad-

re Eugenio. Zijn werk wordt echter

voortgezet door gemotiveerde men-

sen van de gemeenschap Campo Ri-

co.

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,

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Tel.016253523
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“Zijn het er maar weinig die gered

worden,” vraagt iemand aan Jezus

Watziteronderdezevraag?

Jezus antwoordt niet op deze vraag,

met ‘ja’ of ‘neen’. Misschien wel

omdat Hij de vraag hoort die ach-

ter deze vraag zit, een vraag die mis-

schien ook spontaan in ons wordt

opgeroepen: “Heer, wij zelf zullen

er toch wel bij zijn zeker, bij die

geredden, bij die mensen die op de

goede weg zijn, want wij zijn toch

goede katholieken, wij zijn gedoopt

en gevormd, wij gaan naar de mis,

er kan ons toch niets verweten wor-

den.”

Deze vraag is vandaag weer heel ac-

tueel. Wij worden geconfronteerd

met de terreur van Islamitische staat

die telkens weer zeggen dat zij de

enige ware gelovigen zijn en dat alle

anderen het niet waard zijn om te

blijvenleven.

We horen elke dag dat zij barbaars

en wreedaardig met deze overtui-

ging omgaan, vannacht weer met

een aanslag op een Koerdisch huwe-

lijksfeest met meer dan 30 doden.

Het is in de geschiedenis van

de mensheid een vaak terugke-

rend dramatisch verhaal: Joden die

meenden dat zij alleen het uitver-

koren volk zijn omdat zij toch de

ware kinderen van Abraham zijn.

Zo dachten ze ook in de tijd van Je-

zus. Een fundamentalisme dat ook

in het Indië van vandaag volop in

opmars is en waar fundamentalisti-

sche hindoes op vele plaatsen mos-

lims en christenen proberen te ver-

drijven en zelfs te vermoorden. En

over dat fundamentalisme in een

aantal moslimlanden hoef ik hier

nietverder integaan.

Maar ook in de geschiedenis van de

christenheid moeten we veeleer be-

schaamd staan met de kruistochten,

de inquisitie, de godsdienstoorlo-

gen tussen katholieken en protes-

tanten die nog voelbaar is tot in het

Noord-Ierland van vandaag. Voor

ons christenen is het wapengeklet-

ter daaromtrent misschien eerder

geschiedenis maar de uitsluiting

van mensen omwille van hun sek-

suele geaardheid of omwille van

het mislukken van hun huwelijk

(en het daaraan vasthangend ver-

bod om te communie te gaan) zijn

misschien nog wel tekenen dat we

niet te vlug moeten zeggen dat wij

alskerkaltijdbijdegoédenzijn.

In het evangelie van vandaag ver-

wittigt Jezus ons reeds: dat het uit-

eindelijk gaat over of wij onrecht

bedrijven of niet. Of wij opkomen

voor wie zwak zijn of niet. Of wij el-

kaar veroordelen of niet. Of wij de

liefde van God in ons leven toelaten

of niet. Of wijzelf vanuit die liefde

levenofniet.

Inneke en Michaël, zien jullie het

zitten om ook vanuit die evange-

lische boodschap Amber te laten

dopen?

Inneke: “Het zijn wel 2 moeilijke lezin-

gen op de dag die jullie kozen voor het

doopsel van Amber” had priester Fons ge-

zegd. We werden dus een beetje gewaar-

schuwd op het voorbereidend gesprek voor

dit doopsel. Nochtans vonden we heel snel

dat deze twee lezingen heel goed illustreer-

den hoe wij God een plaats willen geven

in ons leven. “Dieu ne peut que donner

son amour ”, zei frère Roger van Taize.

“God kan ons alleen maar zijn liefde ge-

ven.”

God als liefde, een universele liefde, overal

en bij iedereen aanwezig maar misschien

te vaakverborgendoor onrecht, kwaadheid

of verdriet. Om die liefde te ervaren hoef je

niet uitgebreid te tonen hoe een voorbeel-

dige Christen je bent, hoef je niet uitver-

koren te zijn, hoef je niet de catechismus

vanbuiten te leren. Wat wij willen mee-

gevenaanAmber isdemoedomtelkensop-

nieuw God te herkennen en te erkennen,

zijn liefde is er immers altijd en voor ie-

dereen, de kracht om God te laten leven in

haar handelen, door liefde uit te stralen,

door God telkens opnieuw te laten verrij-

zen. We willen ook zelf het engagement

aan gaan om haar hier liefdevol te bege-

leiden, samen met de gemeenschap waar-

inwehaar latenopnemen.

Viering St.-Franciscus met doop -

21ste zond, d/h jaar C - 21 aug. 2016

Fotografie: Thierry Van Craenem

Bij een Doopsel van Amber in Sint-Franciscus

LEZING IN SENIORAMA

“De onzekere toekomst van de open-

bareomroepen”

door Cas Goossens, voormalig admini-

strateur-generaalvandeVRT

Datum: maandag 12 september 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag13en27september2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Vrijdag 16 september 2016 - Hulshout -

(80km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort of

10.00 u. Wijgmaalbrug. Verzeke-

ringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Seniorama vzw Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

www.seniorama.be

4 FEDERATIE FRANDO

Herfstwandelweekend

Van vrijdag 23 september 2016 – 19 uur

totzondag25september2016–16uur

*Vrijdag23september

19.00 uur: Vanaf 19 u. staat de soep

klaar.

21.00 uur: We maken een kleine

kennismakingswandeling.

*Zaterdag24september

08.00 uur: Ontbijt. We voorzien

voldoende fruit en hartelijkheden

om een goede fitheid op te bouwen.

09.00 uur: We wandelen een ganse

dag en nemen onze picknick mee.

Met de auto’s verplaatsen we ons

evenverder indeomgeving.

De afstand schatten we tussen 15

à 20 km. Rustig wandeltempo met

voldoende stops. Genietend van de

ontluikende natuur en de weidse

landschappen.

Op een gasvuurtje maken we on-

derweg iets lekkers in een pannetje

klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven bij de

ondergaandezon.

Samen het avondeten voorbereiden

enhopendatwenog totde laatste af-

was onze ogen kunnen open hou-

den.

Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Een gezelschapsspel of snel onder

dewol,want…

*Zondag25september

08.00uur:Ontbijt

09.00 uur: Wandeling van een 4-tal

uur in de omgeving van Het Mo-

lenhuis. We nemen wat fruit en

versnapering mee voor onderweg.

13.30 uur: Middagmaal gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

HetMolenhuis.

16.00 uur: We nemen afscheid. Ho-

pelijk met een flinke dosis ener-

gie om de volgende wintermaanden

met voldoende energie tegemoet te

gaan.

Zeker meebrengen: Hoeslaken en

kussensloop, toiletgerief, donsde-

ken of slaapzak, gezelschapsspel,

wandelschoenen, laarzen, huis-

pantoffels, warme kleren en regen-

jas, rugzakje, zaklampen, drink-

beker en drinkbus. Wandelstok of

pools (voor wie niet zonder kan).

Eventueel een trekkerscomfoortje.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Inschrijven: Liefst voor 20 septem-

ber. Men schrijft zich in voor het

ganse weekend. Via onze website

methetonlineformulier.

Max.aantaldeelnemers:50

Verantwoordelijke: Leo Van Noten

enIvoHendrickx

Gravin de Merodestraat 88, 2260

Westerlo/ 016 69 79 37 / hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Bankrekening Leo: BE39 0001 0314

2019/ Vermelding: Herfstwandel-

weekend+naam+datum

MOLENHUIS BERISMENIL
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