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Don Boscocentrum “Ademtocht”

WatishetwoordvandeEne?

Het isde liefde,die inhaarstilte

dehelekosmosvoortbrengt

enalles tot inzijnkernbewoont

enonsbeweegthaar tevertalen.

(Uit: ‘Gedoopt in licht’, meditatieve tek-

sten.CatharinaVisser.)

Volgende maand komen we samen

op maandag 7 en maandag 21 no-

vember.

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

Wij hebben over de hele lijn het

gevoel van kwaliteit verloren; dit

gevoel moeten wij terugwinnen,

we moeten het leven weer base-

ren op kwaliteit. Waardering van

kwaliteit betekent cultureel gezien

de terugkeer van haast naar ont-

spanning en stilte, van verstrooid-

heid naar concentratie, van sensa-

tie naar bezinning , van virtuosi-

teit naar kunst, van snobisme naar

bescheidenheid, van ongebonden-

heid naar maat.

Kwantiteiten betwisten elkaar de

leefruimte. Kwaliteiten vullen el-

kaar aan.

D. Bonhoeffer

KALENDERBLAADJE

Woensdag 26 oktober

9:30 OKRA TEAMVERGADERING

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 27 oktober

NM: Seniorencafé

18-22 DE KROONERS

Vrijdag 28 oktober

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

AV: Kalipso

Zondag 30 oktober

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT

Dinsdag 1 november

Allerheiligen

Woensdag 2 november

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Donderdag 3 november en dinsdag

15 en 29 november 2016.

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km).

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

HOE MEER LIEFDE

HOE MINDER WOORDEN

bzn

FIETSEN MET SENIORAMA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 oktober

30ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Dinsdag 1 november

Alleheiligen Allerzielen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 november

32ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Priester Fons Boey

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 30 oktober

30ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Intentie: Mevrouw Rosalie Missoul,

weduwe van de heer Etienne

Lamproye

Voorganger: Pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Hilde Pex

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Dinsdag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 06 november

32ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Jos Bloemmen

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 30 oktober

31ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Dinsdag 1 november

Allerheiligen

10.30 u. Viering met gedachtenis van

onze overledenen

Zondag 6 november

32ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

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

Ook in 2017 wil KERK&leven graag

elke week uw reisgezel zijn. Een ge-

zel die u gidst langs grote en kleine

verhalen over mensen op zoek naar

zingeving.

“Er zijn slechts twee manieren om

je leven te leven: doen alsof niets

een wonder is, en doen alsof alles

een wonder is.” Wijze woorden van

Albert Einstein, die ons motto zou-

den kunnen zijn.

ToonOsaer–LukVanmaercke

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frando is 4330.)

Wie toch nog liever contant betaalt

kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo

016 25 05 93

* Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo 016 25 45 87

* Of op het secretariaat van Sint-

Franciscus:

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

– Tel. 016 25 04 59

Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u.

op maandag, dinsdag, donderdag

en vrijdag

God en Vader,

waarom moeten mensen lijden?

Waarom moet ik pijn verdragen?

Laat Gij dit toe?

Gij zijt toch een goede God?

Waarom moeten we telkens vallen

als Gij toch zo almachtig zijt?

Waarom neemt Gij het vele lijden

dan niet weg uit onze wereld?

Mijn kind,

omdat het lijden onafscheidelijk bij

je mens-zijn hoort.

Net als geluk en vreugde,

neem Ik het niet weg.

Ik ben geen hocus-pocus tovenaar.

Jij bent geen marionet in mijn

hand.

Ik trek niet aan de touwtjes.

Maar wel:

Ik zie je,

Ik begrijp je,

en leef met je mee.

Geloof me: Ik lijd intens met je mee.

Kan Ik zo je pijn verzachten?

Franciscusviering16/10/2016
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REDACTIE
Algemeneredactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle 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 UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

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

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

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

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
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
JefWauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan 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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Duiding bij de nieuwe naam.

De naam ‘ZIEKENZORG CM’ riep

voor steeds meer mensen een fout

beeld op. Of vormde zelfs een drem-

pel, vooral bij onze drie belang-

rijkste doelgroepen: de chronisch

zieke mensen, de mantelzorgers en

de vrijwilligers. Daarom gingen we

allemaal op zoek naar een nieuwe

naam…

Het is SAMANA geworden.

SAMANA is een samentrekking van

Samen en Mana, waarbij Mana

‘kracht’ betekent. De kracht van

mensen samen. Samen sterk!

Bij Samana brengen zieke, gezonde

en zorgbehoevende mensen extra

kwaliteit in elkaars leven. Wij gelo-

ven meer dan ooit in de kracht van

allen samen. Wij willen dat ieder-

een ons enthousiasme kent vanuit

allen samen. Daarom mag SAMA-

NA klinken. Niet zomaar om nieuw

te klinken, maar om nieuw te zijn

vanuit dezelfde liefde.

SAMEN KRACHTIG

DAT IS PRACHTIG

Moge deze nieuwe naam ons in

staat stellen om chronisch zie-

ke mensen uit te nodigen en hen

te versterken hun leven zelf (op-

niew) in handen te nemen; als-

ook mantelzorgers te ondersteu-

nen om hun naasten dagelijks bij te

staan.

Een nieuwe, wervelende naam voor

onze vereniging die kandidaat vrij-

willigers, misschien ook jou, op

een enthousiaste wijze uitnodigt

een sociaal engagement op te ne-

men.

SAMANA staat voor een organisatie

waarin zieke mensen, zorgbehoe-

venden én gezonden het voor el-

kaar opnemen. Samen en solidair.

Ieder naar zijn eigen mogelijkhe-

den. SAMANA stelt chronisch zie-

ke mensen, mantelzorgers, vrijwil-

ligers en beroepskrachten gelijk en

versterkt hen.

Het logo heeft ook bepaalde kleu-

Na een warme eucharistieviering ..… ging het FEEST verder: gezellig tafelen met een heerlijk feestmaal.

ren, niet toevallig gekozen.

De hoofdkleur is BLAUW: straalt

hoop, rust en vertrouwen uit. Als

kleur van de zee of de hemel staat ze

voor een open kijk en een breed per-

spectief.

ORANJE: staat voor een warme, vi-

tale organisatie.

GROEN: is de kleur van de na-

tuur, van een vruchtbare omge-

ving waarin nieuw leven kan ont-

staan en waar lichaam en geest in

balans zijn.

GROEN staat voor gezondheid,

herstel, harmonie en hoop.

Dit alles maakt eens te meer duide-

lijk de wens voor de toekomst: chro-

nisch zieke mensen en hun mantel-

zorgers centraal stellen, hen waar-

deren, hen krachtig maken en hun

ondersteunen.

Na een warme eucharistieviering,

samen biddend en zingend… ging

het FEEST verder: gezellig tafelen

met een heerlijk feestmaal.

DAG VAN DE CHRONSCH ZIEKE MEDEMENS

Sint-Francicusparochie - 9 oktober 2016

Enkele sfeerbeelden van de sfeervolle Samana-viering en het gezellig feestje nadien - Meer foto's op onze website - www.franciscusfrando.be / fotoalbum



Donderdag27oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 tot 20.15 uur Vormselcatechese

indeKristoffelzaalenterras

Vrijdag28oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Vrijdagavond 28 oktober tot

zondag30oktober

HerfstweekendinSanktVith

Zondag30oktober

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte indeKristoffelzaal

Donderdag3november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Beste vrienden, dat we zeggen dik-

wijls tegen mekaar, want we hebben

vaak iemand nodig op wie we kun-

nenrekenendoordikendun.

Zo iemand is ook God, een ‘beste

vriend’, zeker de beste van allen.

Hij luistert naar je, Hij hoort je als

jebidt.

We worden opgeroepen het bidden

nooitoptegeven.

Franciscusviering16/10/2016

AGENDA PAROCHIE-

GELOOFSGEMEENSCHAP

SINT-ANTONIUS

DonBoscocentrum–Kessel-Lo

Ortolanenstraat6

(zijstraatPlatte-Lostraat)

3010Kessel-Lo-Leuven

Zaterdag5november2016

18 uur – 20 uur: Feestelijke Filip-

pijnsevis–ofveggieschotel

20uur–21uur:

Joan van Gabriëla over de actuele si-

tuatie indeFilippijnen

Zesx‘meetandgreet’

Kinderatelier met Filippijnenkoffer

Doorlopend

Infostands–Dessertenbuffet

Reserveer je Filippijnse of veg-

gie schotel(s) via mail aan cabsa-

ma2@gmail.com.

Koop een steunkaart en krijg je 2

eurokortingopjeconsumptie.

Organisatie: Sama Sama (ACV

SteungroepFilippijnen)

Info: 0494 05 54 15 https://filipij-

nen2014.wordpress.com/

Wie zonder ophouden en welge-

meend bidt: 'Uw wil geschiede',

moet tevens beseffen dat hij/zij niet

werkeloos mag blijven toezien op

onrecht indezewereld.

Elk van ons heeft de opdracht

zijn/haar steentje bij te dragen aan

de vervulling van Gods droom: een

Rijk van vrede en rechtvaardigheid

voor elke mens, niet enkel later,

maar reeds nu. (naar Kerk in He-

rent)

Franciscusviering16/10/2016

20STE FILIPPIJNEN SOLIDARITEITSHAPPENING
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Kessel-Lo, 12oktober2016

Graag nodigen wij je uit op het Don

Bosco gemeenschapsfeest Special op

zondag27november2016.

Waarom een Special? Omdat de

tijden veranderenen een periode

wordtafgesloten.

Wij willen er een dankfeest van ma-

ken, dank zeggen om al het goede

dat is geweesten even vooruit kij-

kennaarwatnogkomt.

Jij hoort er ook bij omdat wij jou

willen danken om je bijdrage in de

genoemde periode.Dank zij je in-

zet en van vele anderen hebben wij

een gemeenschap opgebouwd waar-

in we lief en leed hebben gedeeld en

hebben wij een onderdak kunnen

geven aan zeer vele mensen om er

hun leven, hun lief en leed te delen

bij doop, huwelijk of uitvaart, eer-

ste communie of vormsel en de tal-

loze zondagsvieringen. Er werd ge-

vierd, gedanst, gefeest of getreurd.

Wij verwachten je op zondag 27 no-

vember 2016. Wij beginnen met een

viering om 10.30 uur waarna we een

aperitief drinken. Je kan tijd vrij

maken om elkaar nog eens te ont-

moeten bij een kaas en wijnschotel

en een taartje als dessert.De receptie

wordt jegratisaangebodenen

voor de maaltijd betaal je 18€ per

volwassene, 8€ voor de -12 jarigen,

drankeninbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner

vanharteuit.

Je kan inschrijven tot dinsdag 15

november 2016 op het mailadres:

jef.w@edpnet.be

Vriendelijke groet vanwege Jef

Wauters, parochiepriester en de be-

leidsploeg.

DON BOSCO GEMEENSCHAPSFEEST SPECIAL

MOLENHUISBERISMENIL

Creatiefweekend

Van 25 november, 19 uur, tot 27 november,

16uur

Wij richten ons tot alle mensen

die graag creatief bezig willen zijn

met beeldende vorming door te te-

kenen, schetsen, schilderen en alle

variaties die op papier mogelijk

zijn.

Het programma heeft ook de bedoe-

ling om jou ervan te overtuigen

dat jij ontzettend knappe kunstwer-

ken kan maken. Vooral de mensen

die al jaren lang denken dat ze ‘het

niet kunnen’, willen we verrassen

met zichzelf! De bedoeling is dat

jij ontdekt wat je kan met papier,

houtskool, pastel, potlood, acryl,

enz. Ook de mensen die geen erva-

ring hebben met tekenen en schil-

deren zijn welkom. Voor hen is het

een mooie gelegenheid om met hun

ongekend kunnen kennis te ma-

ken!

We werken vooral ’s voormiddags

en ’s namiddags. Al doende ontdek-

ken we allerlei dingen over tech-

niek en andere zaken die met teke-

nen, schetsen, enz. te maken heb-

ben. Een persoonlijke benadering

staat hierbij voorop: waar de één

zich thuis voelt in de precisie zal

de ander zich gelukkig voelen door

met veel expressie op een groot vel

papierzichzelf teovertreffen.

Het belangrijkste is meedoen met

het aanbod en dan ook het onbe-

zorgde plezier dat je aan expressie

kunt beleven. Stel je voor… crea-

tief scheppen en niets anders aan

je hoofd dan de ervaring dat je een

knapwerkaanhetmakenbent.

Ze gaan je niet geloven als jij daar-

meethuiskomt!

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken, kussensloop, war-

me kleren en regenjas, toilet-

gerief, laarzen, wandelschoenen,

zaklampen, rugzakje, drinkbeker

endrinkbus,huispantoffels

Koop niets extra aan! Maar als je pa-

pier (van alle formaten en kwali-

teiten), teken- en schildergerief in

huishebt,meebrengena.u.b.!

Wij zorgen zelf ook voor materi-

aal en papier. Voorzie maximum 10

euro voor de eventuele aanschaf of

het gebruik van materialen zoals

papier, teken- en schetsgerief, pas-

tels,ecolineenacrylverf.

Kostprijs: Volwassenen: 40 euro,

kind 13-18 jaar: 32 euro, kind 6-12

jaar: 24 euro, kind 4-5 jaar: 16 euro

Maximum aantal deelnemers is 25.

Inschrijven voor 10 november 2016.

Verantwoordelijke: Jo Roels, Ko-

ning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek

/ 0495 50 61 75 / jo.roels@telenet.be

/ Bankrekening: BE 04 7855 0652

6931 / Vermelding: Creatief weekend

+naam

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be
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