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Inleiding

De ware leerling van Jezus moet

zich kunnen losmaken van wat

hem te veel bindt aan zichzelf, aan

zijn omgeving, zijn status, zijn be-

zit. Zo horen we in het evangelie

vanvandaag.

Eugeen Vanhoorenbeke heeft deze

evangelische uitnodiging ten volle

begrepen door in 1966 naar Caracas

in Venezuela te vertrekken. Op zijn

beurt heeft hij ons uitgedaagd, ge-

confronteerd met zijn werk voor de

armen en ons de vraag naar onze

weg gesteld. Het Caracashulpfonds

was het antwoord dat zijn gewezen

parochianen gaven op zijn vraag

naar solidariteit met de allermin-

sten.

Reeds 50 jaar mogen wij vandaag

vieren dat dit initiatief studiebeur-

zen geeft aan jongeren in Campo

Rico die zich zo kunnen vormen

en ontwikkelen om zich nadien ten

dienste van hun gemeenschap te

stellen.

Openingsgebed

Jij, enige ware, geef kracht en be-

stemming aan de werken van onze

handen. Dat ze stand zullen hou-

den. Geef richting aan het werk van

mijnhanden.

Eerste lezing

Meewerken aan ontwikkelingshulp is

veel meer, veel dieper en veel ruimer dan

Padre Eugenio

een ogenblik ontroerd te zijn of een traan-

tje weg te pinken bij het zien van een op-

gezwollen buikje van een klein ondervoed

kindje of het aanschouwen van een uit-

gemergeld lichaam... En dan maar gerust

weer ons gewone leventje verder leiden.

Nu leert Jezus ons dat we allen samen on-

derweg moeten gaan om gelukkig te wor-

den. Dat hebben we wel wat vergeten of

er niet eens aan gedacht. Wij zijn hier

onze eigen weg gegaan, hebben hier ons ei-

gen huisje gebouwd en economie opgezet,

zonder rekening te houden met de mensen,

onze broeders en zusters van de zogezeg-

de derde wereld. We zijn maar voortgehold

zonder er ons rekenschap van te geven dat

er miljoenen mensen zijn die achteraan

komen gestrompeld.

We hebben ons in Europa. opgesloten in

een gouden cel van luxe en overvloed. Die

cel is zo aangenaam dat wij er ons zelf

niet van bewust zijn dat we onze vrijheid

verkocht hebben aan de weelde.

We moeten onze vrijheid heroveren door

niet onbezonnen rond te rennen op de weg

van meer luxe en weelde. We moeten een

broederlijke en oprechte hand leren reiken

aan hen die achteraan komen gestrompeld

zodat zij op gelijke hoogte kunnen komen

als wij.

PadreEugenio.23cktober1972

EvangelievolgensLukas

Grote menigten trokken met hem

mee. Hij keerde zich naar hen toe

en sprak: Als iemand naar mij toe

komt en niet zijn vader haat en zijn

moeder en zijn vrouw en zijn kin-

deren, zijn broeders en zusters en

zijn ziel, kan hij mijn leerling niet

zijn. Wie niet zijn kruis draagt en

achter mij aan komt - hij kan mijn

leerlingnietzijn.

Als een van jullie een toren wil bou-

wen, gaat hij er eerst voor zitten om

de kosten te berekenen - of hij hem

afbouwen kan. Want stel, hij heeft

de fundamenten gelegd, maar kan

hem niet voltooien, dan zullen al-

len die het zien, de spot met hem

drijven en zeggen: 'Die mens begon

te bouwen, maar kon het niet vol-

tooien.'

Of, een koning die optrekt om

oorlog te voeren tegen een ande-

re koning, die zal zich toch eerst

beraden of hij met tienduizend

weerstand kan bieden aan iemand

die met twintigduizend op hem af

komt.

Zo niet, dan stuurt hij een gezant-

schap als die ander nog ver is, om te

onderhandelenovervrede.

Niemand van jullie die geen af-

scheid neemt van al wat hij bezit,

kanmijnleerlingzijn.

Zout is goed. Maar zout dat zijn

smaak heeft verloren, hoe kan het

zijnsmaakterugkrijgen?

Het deugt niet meer, niet voor

het land, niet voor de mestvaal-

t, dus wordt het weggegooid.Wie

oren heeft om te horen, laat hij ho-

ren.

Woordje door Padre Willy Polders

Bestevriendenallemaal,

Vorige zondag heeft Paus Fran-

ciscus moeder Theresa heilig ver-

klaard. Er was veel volk op het

Sint Pietersplein van Rome voor

die plechtigheid, mensen die erbij

wouden zijn omdat ze moeder The-

resa bewonderen, en nog veel meer

mensen waren er overal ter wereld

diemeeleefden omwille vande grote

uitstraling op wereldvlak van deze

kleine vrouw. Toch is zo een heilig-

Pater Willy Polders

verklaring niet zozeer om iemand

te bewonderen als wel om te laten

zien waartoe een mens in staat is

als hij zich door Gods roepstem

laat leiden. We moeten geen moeder

Theresa worden, we moeten haar

niet na-apen, maar gewoon onszelf

zijn, attent voor hetgeen God van

onsvraagt.

Vijftig jaar geleden vertrok vanuit

deze parochie Eugeen Vanhooren-

beke naar Venezuela, antwoord ge-

vend aan Gods roepstem. Hij trok

weg uit hetgeen hij zelf had helpen

opbouwen om ver weg de armen

te dienen. En terzelfdertijd hebt gij

hier in de parochie ook aan Gods

roepstem beantwoord: ge hebt u sa-

men ingezet, groep gevormd om

uw pastoor te steunen. Zo ontstond

het Caracas Hulpfonds, vijftig jaar

geleden; wat wij vandaag vieren.

Ontstaan uit sympathie voor uw

pastoor, dat was de aanleiding maar

het was meer dan dat. De sympathie

duurt geen vijftig jaar en zeker niet

als de persoon in kwestie al 34 jaar

overleden is. Het is God die u riep,

het is zijn werk: laat Hem doen. Hij

doethetgoed.

Het is heel goed gezien God te dan-

ken voor die vijftig jaren Caracas

Hulpfonds. Gij zet hiermee niet

uzelf in de bloemen, maar ge dankt

God die u geïnspireerd heeft om so-

lidair te zijn, meer menselijk. God

is diegene die het diep menselijke in

ons naar boven wil halen, Hij weet

dat we dan gelukkiger zijn en het le-

venopaardehoopvollerwordt.

Het evangelie dat we hebben ge-

hoord vandaag komt ons hierbij

helpen. We hebben het vorige zon-

dag al gehoord. Op het eerste ge-

zicht is het straffe taal die Jezus

gebruikt: vader en moeder haten,

broers en zusters haten, alle bezit

achter laten, enz. is precies taal voor

helden of krachtpatsers, voor een

paar mensen misschien. Toch is ze

voor gewone mensen zoals gij en

ik. Het zijn wegwijzers naar meer

menselijkheid. Jezus vraagt onze

visie over de ander, wat wij van

hem denken, te haten, om hem echt

te kunnen ontmoeten en bemin-

nen zoals hij is. Jezus vraagt ons

om alles te verlaten om zijn leer-

ling te kunnen zijn. Hij wilt dat

wij ons vrij maken van, om vrij te

zijn voor, ons vrij maken van onze

eigen mening, van alle mogelijke

bindingen, van alles wat ons gevan-

gen houdt in ons klein luxe we-

reldje, zoals Gène zegt in de brief

die we hebben gehoord. Vrij zijn

van om echt mens te worden, steeds

meer menselijker, zoals velen die

onszijnvoorgegaan.

Sint Augustinus zegt het zeer

mooi, als hij zijn bekering vertelt

na veel zoeken, hoe hij God ontdek-

te: “Ik zocht u buiten en Gij waart

binnen in mij; ik zocht u ver weg

en Gij waart dicht bij mij, dichter

danikzelf.”

Elke bijbeltekst, elke viering, elke

eucharistie, komt ons helpen om

diep menselijk te zijn, dan zullen

we God vinden, van daaruit klinkt

zijnstem.

Na het overlijden van Gène, en toen

ook nog de zusters van Vorselaar

uit Campo Rico vertrokken, heeft

het Caracas Hulpfonds zich toe-

gespitst op studiebeurzen voor de

jeugd van de barrio. Een heel goede

keuze, denk ik, omdat studies direct

met de persoon te maken hebben,

met de persoon die het moet doen.

Studies maken de jongeren bekwa-

mer, geven hen een bredere visie

voor mogelijkheden. Het is zoals

een chinees spreekwoord zegt, be-

ter dan iemand een vis te geven,

leertgehemvissen.

lees verder op pagina 3

Caracashulpfonds 50 jaar
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Letopdebronin jezelf,

word stil in de klankschaal van je ziel

wantdaarwaakt jeoor

voorhetHeilige,

daarklinkthetwoordvandeEne

enwie stil is zalhetverstaan.

Onze tweede avond meditatie van

oktober gaat door op maandag 24

oktober 2016.

Samenkomst om 20 uur in de stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

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

Iedere dag de eerste.

Iedere dag een leven.

Iedere dag moeten we de schaal van

ons wezen aanreiken om te ontvan-

gen, te dragen en terug te schen-

ken. We moeten haar leeg aanreiken

– want wat vooraf gegaan is zal al-

leen weerspiegeld worden in haar

helderheid, haar vorm en haar om-

vang.

Dag Hammerskjöld

KALENDERBLAADJE

DIGITAAL FOTOTOESTEL Leer

je digitaal fototoestel kennen en ge-

bruiken! Raak je niet wijs uit alle

functies en instellingen van je digi-

taal fototoestel en is de handleiding

te complex? Dan kun je hier indi-

viduele hulp krijgen. Iedere woens-

dagvoormiddag (behalve vakanties)

vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seni-

orama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14. Merk en type van fototoe-

stel opgeven. Toestel moet opgela-

den zijn of breng een reservebatte-

rij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te beta-

len. Plaats: Seniorama Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. la-

ten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met

zo’n ijzeren bal hebben gegooid

zijn welkom. We leggen wel niet uit

hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen

die nog op zijn benen kan staan en

met zijn armen kan bewegen kan

ook petanquen. En het is nog ple-

zierig ook. Het is tevens een unieke

gelegenheid om nieuwe vrienden te

maken, je wordt meteen warm opge-

nomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de

kaarten en ook wie dat niet kan, le-

ren we het.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maar-

tensdal, op de hoek van de Rijdende

Artillerielaan en de Minckelerstraat

in Leuven. Inschrijven hoeft niet:

je komt gewoon en wij vangen u

op, alvast met gratis koffie. Eigen

ballen meebrengen kan, maar moet

niet: het centrum heeft ballen ge-

noeg. Info: Jos Tuerlinckx 0475 87

50 61

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

* Don Bosco anno 1981 *

V.Z.W. Caracashulpfonds

Wist ge dat 15 jaar geleden het Ca-

racashulpfonds werd opgericht in

Don Bosco!

De bedoeling was Eugène Vanhoor-

enbeke, pastoor van Don Bosco, die

in 1965 naar Venezuela vertrok, te

helpen in zijn werk bij de minstbe-

deelden in de barrio Campo Rico in

Caracas.

Dank zij de hulp van velen wist Eu-

genio er een parochie- en jeugdcen-

trum te verwezenlijken. Een poly-

valent gebouw voor de opvoeding

van het kind en de ontwikkeling

van de basisgemeenschappen werd

opgericht. Het gonst er thans van

allerlei activiteiten.

Sedert 6 jaren worden aan talrij-

ke begaafde jongens en meisjes stu-

diebeurzen verleend op voorwaar-

de dat zij zich voor hun medemen-

sen van de barrio inzetten.

In verschillende basisgemeen-

schappen wordt het evangelie ge-

lezen en besproken en wordt er,

steeds in de geest van het evange-

lie, gezocht naar concrete oplossin-

gen voor de talrijke noodsituaties

van de barriobewoners. Zij worden

in Venezuela beschouwd als uitge-

stotenen.

Beschouwen wij hen als onze broe-

ders?

Parochieblad38van1981

Uit ons grijze parochieverleden

FILM

“Far from the Madding Crowd”

– Verenigd Koninkrijk, Verenigde

Staten – 2015 - 119 minuten

van:ThomasVinterberg

met: Carey Mulligan, Matthias Schoe-

naerts

Datum: vrijdag 21 oktober 2016 van

14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den 5,00 euro

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 25

oktober vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging.

Maggie komt eenmaal per maand

langs bij Seniorama om je een rust-

gevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze

voor het reinigen van de huid, de

massage, een masker en indien ge-

wenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Mag-

gie werkt uitsluitend met anti-aller-

gische producten.

Maak een afspraak via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Van God is de aarde en die haar be-

wonen, van hem zijn haar diepte en

toekomst.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?

Wie mag staan met geheven hoofd

in zijn huis?

Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,

afgekeerden van schijn en leugen.

Mensen onkreukbaar

met licht geladen,

die doen het goede

wat moet gedaan....

Moge er zo ooit vrede zijn.

De vrede van Heer zij alvast met U.

Laten we elkaar die vrede geven.

Franciscusviering2oktober2016
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SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 oktober

29ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman

Zondag 23 oktober

30ste zondag door het jaar

Missiezondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel:

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 16 oktober

29ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 23 oktober

30ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 16 oktober

29ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 23 oktober

30ste zondag door het Kerkelijk Jaar

Missiezondag

10.30 u. Viering

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.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 13 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45-20.15 uur Vormselcatechese.

Thema: ‘Wat is Eucharistie?’

Samenkomst in de Kristoffelzaal.

Zondag 16 oktober

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de

Kristoffelzaal

Dinsdag 18 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

20.00 uur Vergadering van de Paro-

chieploeg en het Comité voor het

Tijdelijk in de Kristoffelzaal

Donderdag 20 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 12 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 13 oktober

NM: Seniorencafé

Vrijdag 14 oktober

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

Zaterdag 15 oktober

AV: KALIPSO

Zondag 16 oktober

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT

Dinsdag 18 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 19 oktober

14-14 u.: Ziekenzorg Crea

20u.: Koor Blij Rondeel
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Kyriëgebed

Barmhartige God,gedenk uw men-

sen met de ruimte van uw hart. Ge-

denk hen, als zij u zoeken maar

niet weten te vinden, als zij zich

van U hebben afgekeerd en alle zoe-

ken hebben opgegeven. Gedenk uw

mensen, in de steek gelaten, al-

leen gelaten in de nacht, in angst

en doodsnood. Gedenk uw mensen,

die de moed hebben verloren, al te

zeer door het leven gekwetst, be-

schadigd ook door ons.Gedenk uw

mensen, laat uw oog weer op ons

rusten.

Openingsgebed (naar psalm 24)

Zie achter de aardede ademvanGod

en wordt mens. Heilig je handen

met je hele hart en wordt eenvou-

dig. Ontvang alle dagen gastrecht

van God en wordt een geschenk.

Verhef een ander tot woning van

God en kom tot jezelf. Houd in je

wereld een wonder open en God

komtbinnen.

Homilie:Laudatosi

Het menselijk en natuurlijke mi-

lieu gaan samen achteruit en wij

zullen niet op een adequate wij-

ze het hoofd kunnen bieden aan

het verval van het milieu, als wij

geen aandacht besteden aan de oor-

zaken die verband houden met het

menselijk en maatschappelijk ver-

val. De achteruitgang van het mi-

lieu en de samenleving treft in het

bijzonder de zwaksten van de pla-

neet: “Zowel de gemeenschappelij-

ke ervaring van het gewone leven

als het wetenschappelijk onderzoek

laten zien dat de armste mensen te

lijden hebben onder de ernstigste

effecten van alle aanvallen op het

milieu”. De uitputting van de visre-

serves straft bijvoorbeeld vooral de-

genen die van de beroepsvisvangst

leven en niets hebben om deze te

vervangen, de vervuiling van het

water treft in het bijzonder de arm-

sten, die niet de mogelijkheid heb-

ben om water in flessen te kopen,

de stijging van het zeeniveau treft

hoofdzakelijk de verarmde kustvol-

ken, die nergens heen kunnen ver-

huizen. Het effect van het huidi-

ge gebrek aan evenwicht blijkt ook

uit de vroegtijdige dood van veel

armen, in de conflicten die wor-

den veroorzaakt door het gebrek

aan hulpbronnen, en zoveel ande-

re problemen die geen voldoende

ruimte vinden in de agenda’s van de

wereld.

Wij kunnen er niet onderuit te er-

kennen dat een ware ecologische benade-

ring altijd een maatschappelijke benade-

ring wordt, die de gerechtigheid moet

integreren in de discussies over het

milieu, om zowel naar de kreet van de

aarde als naar de kreet van de armen te

luisteren.

Voorbeden

God, geef ons een vuur. Een vuur

omons aan tewarmen in eenwereld

waar het soms zo ongelofelijk koud

kanzijn.

SINT-FRANCISCUS PAROCHIEFEEST – 2 OKTOBER

In de joodse en de christelijke tra-

ditie wordt de mens een bijzonde-

re plaats in de schepping toegekend.

DeaardeisdeplekdieGodhemgeeft

omer een gemeenschappelijk huis

van te maken, een rechtvaardige sa-

menleving op te bouwen en te ge-

nieten van de vruchten die de aarde

geeft.

In deze geest hebben wij ons jaart-

hemagenoemd:

DUIMEN

VOOREEN

WARME

GEMEENSCHAP
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En juist op dat punt hebben onze

leiders gefaald en we lijden nu erg

onder de gevolgen ervan. De nati-

onale rijkdom, de olie, is gebruikt

om producten te kopen in het bui-

tenland en niet om zelf te produce-

ren. En nu de olieprijs sterk is ge-

daald kunnen we niet meer kopen

in het buitenland en produceren

we het zelf ook niet. De gevolgen

zijn dramatisch, de winkels zijn

leeg, de apotheken zitten zonder

medicamenten, de hospitalen heb-

ben geen middelen om de zieken te

verzorgen, enz. Ik denk dat we het

best kunnen vergelijken met het-

geen hier gebeurde onder de tweede

wereldoorlog.

Daarom, de studiebeurzen blijven

vandaag actueel, het is een bijdra-

ge voor een betere toekomst. Wij in-

vesteren in mensen. In deze huidi-

ge situatie is een studiebeurs nog

belangrijker als voorheen, nu de

jongeren gemakkelijk van school

weg blijven omdat ze thuis niets te

eten hebben. Een aanmoediging is

hieropdegoedeplaats.Zijwetendat

ze niet alleen staan, dat mensen van

ver weg hen steunen. Dat alleen is

al heel veelwaard,wetendat iemand

omhengeeft.

Graag wil ik u aanmoedigen op de

ingeslagen weg, dat God u blijve lei-

den. Dat Hij die het goede werk in

ons allen begonnen is, het moge

voltooientotdelaatstedag.

WillyPolders

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in jou, Vader, bron van

leven, een stem die ons wegroept uit

angstendoodvandaan.

Wij geloven in Jou, Jezus, weg ten

leven, een voorbeeld die ons toont

hoedienenlevendoet.

Wij geloven in Jou, Geest, inspira-

tiebron, kracht, trooster en helper

inonzegemeenschap.

Wij geloven in Jou, gemeenschap

van mensen waar ieder welkom is,

de minste mens het meest. (Jef Wau-

ters)

Voorbeden

Laten we Eugeen Vanhoorenbeke

gedenken die vanuit zijn evangeli-

sche bewogenheid radicaal gekozen

heeft voor de armen van Venezuela.

Jouw hand helpt mij op te staan, jouw

voet helpt mij verder gaan en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

Laten we bidden voor de mensen

van Campo Rico opdat ze uit het

voorbeeld van Eugeen Vanhooren-

beke de inspiratie en de kracht put-

ten om zijn werk van bevrijding en

opstandingverdertezetten.

Jouw hand helpt mij op te staan, jouw

voet helpt mij verder gaan en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

Moge de radicale keuze van Eugeen

Vanhoorenbeke voor de armen van

Campo Rico ons aansporen om ons

solidair te blijven tonen met de ar-

men en verdrukten in deze wereld.

Jouw hand helpt mij op te staan, jouw

voet helpt mij verder gaan en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

Moge ook in de toekomst, zoals in

de voorbije 50 jaar, nog vele jon-

geren uit Campo Rico met de steun

van het Caracashulpfonds, een weg

ten leven vinden en zich inzetten

voorhungemeenschap.

Tafelgebed: Geroepen bij je naam

Ik zal er zijn. Zo klinkt uw naam als

een stem in ons midden. Zo heb jij

je kenbaar gemaakt aanMozes en de

profeten, aan Abraham, Isaac en Ja-

cob.

Niet als een vreemde ver weg maar

als een vriend dichtbij bescher-

mend ben jij ons nabij in onze

kwetsbaarheid. Al in de moeder-

schoot, nog voor wij werden gebo-

renkenjijonsbijnaam.

Jij herleidt ons niet tot een num-

mer, naamloos in de massa, maar

roept ons één voor één bij onze

naam om op te staan mens te wor-

dennaarjouwbeeld.

Uw geliefde zoon Jezus - God be-

vrijdt, heeft antwoord gegeven, je

roepen gehoord, zijn naam gestand

gedaan. Hij brak het brood: leven

Bestuur van het Caracashulpfonds

gegeven mens voor mens gebroken

engedeeld.Hij reikte de beker: leven

gegeven mens voor mens vergoten,

vergeven.

Zo willen ook wij antwoord geven,

uw roepen horen, onze naam ge-

stand doen wanneer jij ons zendt-

naar onze medemens, gebroken,

gekwetst om te helen, om te bevrij-

den. (Jef Wauters)

DankwoorddoorEddyDeroost

Namens het bestuur wil ik U allen

bedanken om samen met ons het 50

jarig bestaan van het Caracashulp-

fonds te herdenken in deze viering.

Al jaren steunen we het project van

de studiebeurzen om de kansarme

jongeren van Campo Rico de mo-

gelijkheid te geven om te studeren.

Educatie is de eerste stap om zich

los te kunnen maken van de mise-

rieenarmoede.

Wehebbenhet gelukdat eenVlaam-

se priester de werking in de paro-

chie van Campo Rico van nabij op-

volgt. Het viel Willy Polders op dat

het engagement van Eugeen Van-

hoorenbeke niet zomaar aan de be-

woners van Campo Rico is voorbij-

gegaanmaar dat zijn geest nog altijd

bijhenverder leeft.

Indien U het Caracashulpfonds

wenst te steunen, kan U uw bij-

drage overschrijven op het reke-

ningnummer van het Caracashulp-

fonds dat op de blaadjes staat of één

van de overschrijvingsformulieren

meenemendie achteraan opde tafel-

tjes liggen. U kan ook altijd contact

opnemen met één van de bestuurs-

leden. Waarvoor onze welgemeende

dank.

Rekening van het Caracashulpfonds:

BE06431022480122.

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

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

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest wegens schenking.

Receptie na de viering
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LEZING IN SENIORAMA “Mijn

verhaal: van Palestijnse origine tot

nieuwe Belg” door Madj Khalifeh,

journalist. Datum: maandag 17 ok-

tober 2016 van 14.00 u. tot 16.00

u. Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 18 oktober 2016. Vertrek: 13.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40

km) met mogelijkheid tot aanslui-

ting om 14.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug (25 km). Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016254436

WANDELEN MET SENIORA-

MA Dagwandeling: Charlespoen-

wandeling vertrek Sint-Joris-Weert

(14,50 km) Donderdag 20 oktober 2016.

Bijeenkomst om 9.00 u. busstation

Martelarenplein in het wachtlokaal

van De Lijn. Voorzie gemakkelij-

ke kledij en stapschoenen. Verzeke-

ring verplicht. Voor meer info: 016

23 12 65 of 0479 69 05 50 en 016 40

6013of0483079866

Vormingplus–Lezing

Steeds vaker zoeken mensen naar

stilte als tegengif tegen de ge-

jaagdheid van het leven. Stilte is

echter geen hedendaags fenomeen.

Het heeft een geschiedenis, scherpe

kantjesenschaduwzijden.

Pieter Verstraete geeft een toegan-

kelijke intro over de geschiedenis

van de stilte met o.a. filmfragmen-

ten uit een documentaire over stil-

teopschooluit 1957.

Pieter Verstraete is als docent His-

torische Pedagogiek verbonden aan

de Onderzoekseenheid Educatie,

Cultuur en Samenleving van de

KULeuven.

Hij is auteur van verschillende boe-

ken zoals ‘In the shadow of disabi-

lity’ (Barbara Budrich Publishers),

‘Verminkte stilte’ (Naamse univer-

sitaire pers) en ‘Stilte, Essays over

cultuur, macht en verandering’ (A-

cademic&ScientificPublishers).

Begeleiding:PieterVerstraete

Wanneer: Vrijdag 21 oktober 2016 –

van19.30uurtot21.30uur

Waar : LDC Wijnveld, Wingerd-

straat14–Leuven

Prijs:6euro

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

KAN STILTE

DE WERELD REDDEN?
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Besteouder,

Kinderen die volgend jaar 8 wor-

den en/of nu in het tweede leerjaar

zitten, kunnen in 2017 hun Eerste

Communie vieren. Deze folder wil

vooral een herinnering zijn voor

de ouders om te zorgen voor een

tijdige inschrijving voor de Eer-

ste Communie. Binnen de federatie

FRANDO wordt enkel in Sint-Fran-

ciscus en in Sint-Antonius de Eer-

ste Communie voorbereid en ge-

vierd.Niet langer inDonBosco.

Wij doen beroep op de school ‘De

Ark’ voor de verspreiding van onze

folders, maar de Eerste Commu-

nieviering staat totaal los van het

schoolgebeuren. Het meest zinvol

is het om voor de ‘eigen’ parochie te

kiezen, daar waar u woont of deel-

neemt aan de vieringen en/of activi-

teiten.

Metvriendelijkegroeten,

Namens de Eerste Communiecate-

chistenvanFRANDO

Caroline Van Audenhovenpasto-

raalwerker

SINT-FRANCISCUS

Eerste Communieviering

Hemelvaartdag

donderdag 25 mei 2017 - 10 uur

Samen spelen en werken, plezier

maken, opkomen voor jezelf en

de anderen, delen met elkaar, zin-

gen, knutselen, samen vieren en

feesten… Allemaal elementen die

aan bod komen in de voorberei-

ding naar de Eerste Communie.

Een mooi kinderboek vormt de rode

draad, het leven van Jezus de inspi-

ratie!

Er worden zes catechesemomen-

ten georganiseerd vanaf januari

2017 (1x/maand) in de parochiezaal

op een woensdagnamiddag, telkens

van 14.00 u. tot 16.30 u. De data wor-

den nog afgesproken door de ou-

ders die de catechese zullen geven.

De eerste communie kan in onze

parochie gerealiseerd worden als er

voldoende betrokkenheid en enga-

gement van de ouders is bij de cate-

chese en het begeleiden van de kin-

deren. Wie geïnteresseerd is om ca-

techese te geven, kan dit noteren op

het inschrijfstrookje. In de loop van

oktober wordt u uitgenodigd op een

ouderavond om alle praktische af-

sprakentemaken.

Verder nodigen wij de gezinnen

met een communicant uit op twee

gezinsvieringen.

namensdeparochie

Annemie Van Audenhaege – Men-

nes

Korbeek-Losestraat 1

3001Heverlee

johannemie.vam@skynet.be

016356276

SINT-ANTONIUS

Eerste Communieviering

zondag 7 mei 2017 om 11 uur

Een fijn verzorgde kindgerich-

te Eerste Communieviering wordt

tijdens een vijftal bijeenkomsten

voorbereid. Aan de hand van een

leuk kinderverhaal worden de kin-

deren geboeid en enthousiast be-

trokken bij de voorbereiding en de

viering.

Wij komen na de Paasvakantie vijf

maal samen. Telkens voor ander-

half uur op woensdag- en zater-

dagnamiddag. U wordt tijdig op de

hoogte gebracht van data en uren

voordezesamenkomsten.

In de loop van het jaar plannen

wij enkele vieringen waarin de kin-

deren centraal staan. Wij zullen u

hier ook telkens via mail van be-

richten.

U bent uiteraard ook iedere zon-

dag welkom in de viering om 11 u.

Kinderen voelen er zich makkelijk

thuis. Een teken- en Bijbelhoekje

en een schoolbord dragen hiertoe

bij. En bij de communie worden zij

nietvergeten!

In de loop van het jaar vinden er

ook heel wat fijne nevenactiviteiten

plaats. Vraag ons gerust meer infor-

matie.

namens de catechese- en de paro-

chieploeg

CarolineVanAudenhoven,p.w.

LéonSchreursvest33

3001Heverlee

carolineva@telenet.be

016223811

0476397902

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan tot en met

15 oktober 2016

door de inschrijvingsstrook

hiernaast of via email

Sint-Franciscus

AnnemieMennes

Korbeek-Losestraat 1, 3001 Heverlee

johannemie.vam@skynet.be

016356276

Sint-Antonius

parochieassistent

CarolineVanAudenhoven

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

carolineva@telenet.be

016223811

0476397902

Eerste Communie 2017 in de federatie FRANDO

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelin-

gen’2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen. In september en okto-

ber kan je de derde zondag van de

maand om 15 u. aansluiten bij een

KenUwstad-wandeling.

HetLeuvenvanThomasMore

Zondag16oktober2016–15uur

Vijfhonderd jaar geleden kon de

Leuvense drukker Dirk Martens

het eerste exemplaar van Thomas

More’s Utopia van de pers halen.

Waarom besliste een Engelse staats-

man en theoloog om uitgerekend in

Leuven te publiceren? Hoe zag de

stad van Erasmus, Quinten Metsys

en Jeroen Busleyden eruit. In wel-

ke kringen verkeerden de Leuvense

humanisten en hoe onderhielden

ze contact met hun collega’s in het

buitenland? Hoe stonden de stu-

denten tegenover de nieuwe idee-

ën en wat vonden de gewone Leuve-

naarservan?

Op die wandeling nemen we mee

naar het Leuven van 500 jaar gele-

den. We plaatsen Thomas More in

onze lokale context en zullen vast-

stellen dat die verrassend internati-

onaalblijkttezijn.

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)
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