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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Binnengaan in vreugde

Stel je voor dat alle geluiden van ons

lichaam stil zouden vallen, samen met

onze bezige gedachten over de aarde, zee en

lucht; dat de wereld zelf stil zou staan,

en het verstand op zou houden over zich-

zelf te denken, aan zichzelf voorbij zou

gaan en heel stil zou worden; dat zij

zouden luisteren naar de stem van

Hem die hen maakte en niet naar die

van zijn schepping; en wij buiten

onszelf zouden treden om een flits

van die eeuwige wijsheid te berei-

ken, die boven alle dingen is.

(Andrew Harvey)

Onze volgende meditatie is op

maandag 21 november 2016. We ko-

men weer samen om 20 uur in

de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 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

Volwassen worden is zo van men-

sen kunnen houden, zo op ze re-

kenen als je kon als kind. Door de

diepten van teleurstellingen heen

tot de ander terugkomen, jezelf

toch aan hem verliezen, toch tot die

ander intreden. Wie dat kan schept

een nieuw evenwicht van krachten

in zichzelf. Er treedt een ontspan-

ning op van het ik, die een doorbre-

king meebrengt van allerlei oude en

star geworden kaders.

Zo'n mens hervindt zichzelf, maar

dan verrijkt, ontplooid door de lief-

de. Hij wint zijn leven doordat hij

het meerdere malen heeft verloren.

J. Nieuwenhuis

KALENDERBLAADJE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 10 november

11.00 uur Herfstfeest Samama Sint-

Antonius en Park Heverlee

Vrijdag 11 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie

in de kerk

Zondag 13 november

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 15 november

14.00 uur Kaartnamiddag

op het terras

Donderdag 17 november

14.00 uur Kaartnamiddag

op het terras

20.00 uur Vergadering van de Litur-

giegroep in de Kristoffelzaal

God van alle leven die ons hier heeft

samengeroepen om een warme ge-

meenschap te vormen. Laat onze

overledenen wonen in uw huis.

Waar ruimte is voor velen, en houd

ons allen, in hun spoor gaande op

weg naar U. Amen.

Franciscusviering 1-11-2016

DE UTOPIE

VAN EEN MISSIE

Kadoc KU Leuven

Vlamingenstraat39 – 3000 Leuven

Tentoonstelling – Erfgoed van 30

september 2016 tot 17 januari 2017

Ma-Vr: 9 – 17 u.; Zo: 13 – 17 u. (Tot

21 november 2016 gelden volgende

uren: Ma-Wo: 9-17 u.; Do: 9-22 u.;

Vr: 9-18 u.; Za-Zo: 11-18 u.) Gratis

De zoektocht naar de ideale wereld

ging ook na Thomas More verder.

Duizenden Belgen trokken in de

19de en 20ste eeuw naar zogenaam-

de ‘missiegebieden’. Zij wilden er

het Rijk Gods vestigen, een zuiver

christelijke wereld die in West-Eu-

ropa niet meer mogelijk was na de

Franse Revolutie.

De tentoonstelling staat stil bij en-

kele grote missieprojecten van over

de hele wereld waarvan sommigen

totaal vergeten zijn. Als afsluiter

maak je ook kennis met Belgische

projecten als abdijen en begijnho-

ven.

www.utopialeuven.be

(Uit Programmagids Leuven )

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 november

33ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 november

34ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde anoniem

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 9 november

VM: OKRA GEWEST

14u.: Samana Bingonamiddag

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 10 november

NM: Seniorencafé

Zondag 13 november

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT

Maandag 14 november

13:30u.: OKRA wandeling

Dinsdag 15 november

NM: Seniorencafé

Woensdag 16 november

14u.: Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

SINT-ANTONIUS

Donderdag 10 november

Herfstfeest Ziekenzorg

11.30 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Lector: Myriam Neves

beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 13 november

33ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Jules

Cosemans – Elisabeth

Vanderstappen,

de heer René Kestens,

de heer en mevrouw Alfons en

Stephanie Van Audenhoven-Delva

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 20 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Naamopgave van de frando-

vormelingen

Intentie: de heer Albert Parijs,

echtgenoot van Marie-Jeanne

Verheyden

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

en Lieven Dries

Lectoren: vormelingen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Muziek: Johan, Pieter en Sien

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 13 november

33ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 20 november

34ste zondag door het Kerkelijk Jaar

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

‘k HAD EEN HEERLIJK VISIOEN

IN MIJN DROMEN.

Alleluia! Ik moet het U zingen.

Want ik droomde van hemelse

dingen: van een tafel gedekt in Gods

huis. Van een huis opgesmukt als in

dromen. Alleluia, hier klinken

gezangen. Hier verdwijnt het

onrustig verlangen en zegt God met

een lach: "Welkom thuis" !

Mauritz Andries

Franciscusviering1-11-2016

VIERINGEN

bzn - EEN GOEDE KANT IS EVENVEEL WAARD ALS EEN GROOT VERSTAND
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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
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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)
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Graag nodigen wij je uit op het Don

Bosco gemeenschapsfeest Special op

zondag27november2016.

Waarom een Special? Omdat de

tijden veranderen en een periode

wordtafgesloten.

Wij willen er een dankfeest van ma-

ken, dank zeggen om al het goede

dat is geweest en 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 je gratis aangeboden en voor

de maaltijd betaal je 18€ per volwas-

sene, 8€ voor de -12 jarigen, dran-

keninbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner

van harte uit.

Je kan inschrijven tot dinsdag 15

november 2016 op het mailadres:

jef.w@edpnet.be

Vriendelijkegroetvanwege

Jef Wauters, parochiepriester en de

beleidsploeg.

DON BOSCO

GEMEENSCHAPSFEEST

SPECIAL

Mama,

ik kan niet slapen!

LEUVEN+

Aanbodvoorgroepen

Zin in een leuke cultuur-histori-

sche uitstap met je vereniging, be-

drijf, familieofvrienden?

Wil je kennis maken met Leuven,

herinneringen aan jouw studen-

tentijd ophalen, genieten van een

hapje en een drankje onder bege-

leiding van een deskundige gids of

heb je een bepaald thema in gedach-

ten? Dan ben je bij Leuven+ aan het

juisteadres.

LuchtigLeuven

Wil je liefst een wandeling met sap-

pige anekdotes en smakelijke verha-

len over bekende en minder beken-

de Leuvense toestanden dan vind

je bij ons zeker je gading. Wij ver-

tellen graag over de uitspattingen

van middeleeuwse studenten, het

niet altijd even vrome gedrag van

de begijnen, de grollen van Paep

Thoon en de verbijsterende com-

mentaren van geleerde humanisten

ophetLeuvensdrankgebruik.

Je kan met ons mee op stap met een

echte kotmadam en een authentie-

ke professor. Je zal je oren soms

niet geloven, maar wij garanderen

wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook,

al onze verhalen zijn echt gebeurd.

Andere wandelingen: *Ontdek Leu-

ven *Universitaire wandeling *Op

stap met een begijn *Stand-

beelden wandeling *Architectuur-

wandeling *Leuvense bierverhalen

*HapjeTapje

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+. Je reserveert je

gids best tenminste drie weken op voor-

hand. Alle wandelingen kunnen worden

gegidst in het Nederlands – Frans – Duits

– Spaans en… Leuvens. Een wandeling

vanmax. 2uurkost 5 europer persoonmet

een minimum van 75 euro. We voorzien 1

gids per groep van maximaal 25 personen.

Elkextrabegonnenuurkost35euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense

Gidsenbond.

Website:

http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

BROCHURE

WOONZORGCENTRA

ARRONDISSEMENT LEUVEN

De stuurgroep Woonzorgcentra

heeft 59 “woonzorgcentra” van het

arrondissement Leuven in een bro-

chure bijeengebracht, met enke-

le elementaire gegevens die van

krachtzijn.

Ze is te verkrijgen op het onthaal

van Seniorama tegen een vergoe-

dingvan€10.

Ook telefonisch of per mail kan de

brochurebesteldworden.

Na storting van € 12,50 (vergoe-

ding + verzendingskosten) op reke-

ningnummer

IBAN BE32 7364 0304 8202

BIC KREDBEBB met vermelding

“woonzorgcentra” en duidelijke

vermelding van uw naam en adres,

wordtdebrochureopgestuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent

deze brochure kan u steeds op dins-

dagnamiddag bij de medewerker op

het onthaal van Seniorama terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven.

www.seniorama.be
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VACATURE KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS - HEVERLEE

MOLENHUIS BERISMENIL

Kalendereigenactiviteiten2017

*VanoudnaarNieuwjaar

–29dec.'16–1 jan. '17

*Winterwandelweekend

–20jan.–22jan.2017

*Mutskesweekend

–24febr.–26febr.2017

*Werkweekend

–10maart–12maart2017

*Zangweekend

–17maart–19maart2017

*Lentewandelweekend

–24maart–26maart2017

*Knopkesweekend

–21april–23april2017

*Fietsweekend

–5mei–7mei2017

*Lentewandelmidweek

–15mei–19mei2017

*Lentewerkweekend

–19mei–21mei2017

*Lentekriebels

–24mei–28mei2017

*Zomerwerkweekend

-23juni–25juni2017

*Werkvakantie

–11aug.–20aug.2017

*Vastenenzuiveren

-3sept.–8sept.2017

*Stekskesweekend

-15sept.–17sept.2017

*Herfstwandelweekend

-22sept. -24sept.2017

*Nazomerwandelmidweek

-25sept.–29sept.2017

*Werkweekend

-20okt.–22okt.2017

*Verstillendeparels

-29okt.–2nov.2017

*Winterwandelmidweek

-11dec.–15dec.2017

*Vanoudnaarnieuw

29dec.–1 jan.2017-2018

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse. Ko-

ning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-

Lo.0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

Website:

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

BABBEL OP ZONDAG Zondag 13

november 2016. We horen regelma-

tig op Seniorama dat alleenstaande

deelnemers en vrijwilligers op zoek

zijn naar een moment om gezellig

samen te zijn. Ze hebben zin in een

leuk gesprek, een glimlach of 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 maan-

delijks ontmoetingsmoment. Deze

gaat door in taverne ’t Paviljoen

in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516),

lugubere fantasie of waarschuwen-

demoralist?

Prof. Jos Koldeweij (Radboud Uni-

versiteit Nijmegen, Faculteit Lette-

ren)

Dinsdag15november2016

Vrede in Centraal-Afrika: een uto-

pie?

Mevr. Nadia Nsayi (Broederlijk De-

len&PaxChristiVlaanderen)

Dinsdag22november2016

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

Foto's doorlopend - Digi-shows
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Inleiding

Jezus is nog steeds op weg naar Je-

ruzalem. Onderweg maakt hij dui-

delijk wat het Rijk Gods inhoudt.

Het is een samenleving waarin de

ene mens niet boven de andere staat

enzichniet,

zoals de farizeeër in de gelijkenis,

hoogmoedigafzondert.

In het Rijk Gods wordt niet geheer-

st, maar gediend. Mensen beseffen

er dat macht corrumpeert en willen

zich bekeren tot een andere levens-

houding, deze van het dienen, zo-

alsdetollenaar indegelijkenis.

In het rijk Gods is er hoop voor klei-

ne mensen, naar hen wordt omge-

keken, met hen wordt rekening ge-

houden.

Tegenwoordig hebben veel mensen

het in onze samenleving moeilijk.

Wie neemt het voor hen op? Ook

hier wordt een land gezocht waarin

iedergelijkenzijn.

Hier wordt het land gezocht waar wij ge-

lijken zijn, niemand apart en geen kleu-

ren die minder zijn. Hier wordt de tijd

verhaast dat wij elkaar verstaan, handen

diewenkenenogendieopengaan.

Lezing uit het evangelie van Lukas

Tot enkelen die overtuigd waren

van hun eigen rechtvaardigheid en

de anderen minachtten, sprak Jezus

de parabel van de farizeeër en de tol-

lenaar die naar de tempel trokken

omtebidden.

De farizeeër dankt God en voelt

zich verheven boven de anderen die

zo weinig volgens de Thora leven.

De tollenaar voelt zich een zondaar

en vraagt God om hem genadig te

zijn.

Ik zeg jullie, zegt Jezus, hij daalde

af naar zijn huis, als een rechtvaar-

dige,dieanderniet.

Duiding

I. Farizeeërs achtten de Thora zeer

hoog. Zij trachtten ernaar te leven;

te leven als een rechtvaardige, als ie-

mand die recht doet, als iemand die

het juiste doet. Het volgen van de

Thoraiszijnideaal.

Volgens de Thora moet een Jood éé-

nmaal per jaar vasten, op Grote Ver-

zoeningsdag; en een tiende geven

vandegraanoogst.

De farizeeërs vasten tweemaal per

week en geven tienden van alles wat

zijbezitten.

Zij doen dus meer dan de Thora

voorschrijft en zouden het beeld

kunnen zijn van de “ware Israë-

liet”,eentoonbeeld.

En toch heeft Jezus kritiek op de fa-

rizeeërs en wel om twee redenen.

In het 16de hoofdstuk beschrijft Lu-

kas de farizeeën als belust op geld.

Hier reageert Jezus op door te ver-

wijzen naar het eerste woord van de

tienwoorden:

je kanGod, de Ene niet dienen én de

mammon.

In deze parabel is de farizeeër hoog-

moedig, stelt zich boven de ande-

ren; heeft niet de houding van de

dienaar.

De tollenaar, de inner van belastin-

gen, die in die tijd veracht werd,

heeft wel een nederige houding en

doetdenkenaandedienaar.

Bovendien erkent hij zijn fouten

enwensthijzichtebekeren.

Zo wordt de tollenaar het beeld van

de“WareIsraëliet”.

II. Zoals het bidden van de we-

duwe meer is dan devotie, gods-

vrucht, maar een dwingend sme-

ken om haar recht te doen, is het

bidden van farizeeër en tollenaar

meer dan een gebedshouding, meer

daneenlevenshouding.

Het gaat hier om een maatschap-

pelijk project met politieke, sociaal

economischegevolgen.

Lukas situeert de parabel niet voor

niets in de Tempel, in het poli-

tiek, sociaal, economisch en religi-

eus centrum van hun maatschap-

pij.

Wij mogen niet vergeten dat Jezus

hier nog steeds op weg is naar Jeru-

zalem, naar de Tempel, het centrum

vandemacht.

Daar zal het tot een confrontatie ko-

men, een conflict tussen het Jeru-

zalem als huis van de koninklij-

ke macht en Jezus die vanaf zijn

doopsel en zending door God zijn

geliefde zoon wordt genoemd, de

ware Israëliet, de Messias, de die-

naar, die geen koninklijke macht

begeert, maar in alle nederigheid

wildienen.

Deze confrontatie, dit conflict

wordt in deze parabel verduidelijkt.

III. De messiaanse Jezusbeweging

gafstemaandemenseninnood.

Zij gaat de weg van ontferming, van

solidariteit, de weg van de Thora.

Vorige maandag werd in het parle-

ment, opdedag vanhet verzet tegen

extreme armoede, de nieuwe federa-

lebegrotingbesproken.

De meerderheid zat hoogmoedig te

glunderenomhaarprestatie.

1,35 miljard wordt bespaard in de sociale

zekerheid. 900 miljoen daarvan in de ge-

zondheidszorg

De welvaartsenveloppe, bedoeld voor het

optrekken van de laagste sociale uitkerin-

gen, wordt verminderd met 161 miljoen.

Nog eens 144 miljoen worden gevonden

bij diverse sociale uitgaven o.a. door lang-

durig zieken deeltijds aan het werk te zet-

ten.

De toekenning van brugpensioen en tijd-

kredietwordtverderverstrengd.

Enzenz

Hetdebatwas nietmeer te aanhoren

of aan te zien hoe de meerderheid

de oppositie, die het opnam voor de

meest kwetsbaren in onze samenle-

ving,weghoonde.

Later waren er ook reacties van vak-

bonden, ziekenfondsen, bewegin-

genvanarmen.

80 procent van de Belgische bevol-

king is gewonnen voor een vermo-

gensbelasting.

Dit zou gemakkelijk 8 miljard Euro

opbrengen zodat de werkende men-

sen en zij die van een uitkering

moeten leven, niet meer alle lasten

moetendragen.

Dit zou pas een rechtvaardige fisca-

liteit tengoedekomen.

De tollenaar ging als een rechtvaar-

dige naar huis. Wie heeft daartoe

vandaagdemoed?

Hier wordt de Stem gehoord die nog niet

klinken mag: mensen die hopen op ooit

hun bevrijdingsdag. Hier staat een tafel

waaraan ons wordt voorgedaan hoe wij

genezenvanheersenenmisverstaan.

Hetbroodvandearme

Jijaandekant

aanderand

aandegrens

Jij

uitgeschudde

uitgeklede

uitgewezenmens

Jij

boerzonder land

arbeiderzonder loon

menszonderstem

Jij

landonderdruk

stadondervuur

volkonderdevoet

Jij

Goddiemijaankijkt

metdeogenvandeminsten:

roepmij

winmij

enmaakmijtoteenmens

dienietevenmaarvoorgoed

jouwzijdedurft tekiezen.

Geefmijdemoed

omdewegtegaan

vandemens

diemijwerddoorverteld

envanwieikdenaam

hebmeegekregen

endiemijmeerenmeer

voorogenkomt

alsbroerenpartizaan

vanalwielijdtaandeze

ongelijkverdeeldewereld,

vanalwiewachtop

ommekeer ten leven. (Jan van Opber-

gen)

Aan mijn partijgangers, de armen

Je hebt me de broederlijkheid gege-

venvoorwieiknietken.

Je hebt voor mij de kracht verza-

meldvanallendieleven.

Je hebt me de vrijheid gegeven die

deeenzamenietheeft.

Je hebt me geleerd de goedheid te

ontsteken,alshetvuur.

Je deed me bouwen op de werkelijk-

heidalsopeenrots.

Je hebt me de klaarte van de wereld

en de mogelijkheid van de vreugde

doenzien.

Je hebt me onverwoestbaar gemaakt

want met jou eindig ik niet in me-

zelf.

(PabloNeruda,CantoGeneral)

Jef Wauters - Uit de viering van 23 okto-

ber2016 inhetDonBoscocentrum

HOOP VOOR KLEINE MENSEN

Vocalicious is een enthousiast Ha-

gelands popkoor. 60 mannen en

vrouwen, jong of minder jong,

brengen hedendaagse populaire

muziek met een live band, onder

leidingvanEviBex.

Ze zingen een avond lang solidair

ten voordele van MaliMuleba vzw,

een fruit- en schoolproject in Tan-

zania. Het project verwerkt lokaal

fruit tot een gezond fruitsap dat en-

kel lokaal verkocht wordt. De op-

brengsten bieden ouders en boe-

ren een extra inkomen, zodat ze

zelf hun kinderen onderwijskan-

sen kunnen bieden en zo sterker

hun toekomst kunnen uitbouwen.

Fruitvooreenschoolbankdus.

Waar en wanneer? Zaterdag 19 no-

vember,om20uur.

Lemmensinstituut, Lemmensberg

3,Leuven

Tickets: 12 euro, via vrienden.mali.-

muleba@outlook.com

Meer info over het project? http://-

malimuleba.weebly.com/

Benefietconcert Vocalicious

“Fruit voor een schoolbank”

LEZINGEN IN SENIORAMA

“De troost van literatuur en poëzie.

Eenpersoonlijkegetuigenis”

doorBartStouten,presentatorKlara

Datum: maandag 14 november 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats:Seniorama

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	
	

	
	

	
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	KALENDERBLAADJE

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	vacature Kerkfabriek Sint-Antonius - Heverlee

	
	

	
	

	
	

	Mama, ik kan niet slapen!
	

	
	Don Bosco gemeenschapsfeest Special

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	HOOP VOOR KLEINE MENSEN
	

	Benefietconcert Vocalicious“Fruit voor een schoolbank”
	

	
	

	Foto's doorlopend - Digi-shows
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

