
4646
WEEKKRANT

16 NOVEMBER

JAARGANG 77

EDITIE 4330

2 0 1 6

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Don Boscocentrum “Ademtocht”

Al ons zoeken naar geheime kennis, ver-

borgen wegen of leringen is overbodig en

nutteloos omdat ons het diepste geheim

werd geopenbaard: ‘het geheim is: Chris-

tus in u’. We moeten er in ons bidden

dan ook niet naar streven iets te laten

plaatsvinden. Het heeft al plaatsgevon-

den. Door dieper door te dringen in de ver-

eniging met het bewustzijn van Jezus, in

het wonder van onze eigen schepping, ver-

wezenlijkenwij enkelwater reeds is.

John Mai

Onze volgende meditatie is op

maandag 21 november 2016. We ko-

men samen om 20 uur in de stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

In december zijn er twee meditatie-

avonden: op 5 en 19 december.

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 17 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal en op het terras

20.30 uur Vergadering van de Litur-

giegroep in de Kristoffelzaal

Vrijdag 18 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 20 november

9.30 tot 10.30 uur Ontbijt voor de ge-

zinnen van de vormelingen in de

Antoniusruimte

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 22 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 24 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

PAROCHIEAGENDA

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sterrebeek (16 km)

Woensdag 23 november 2016

Bijeenkomst om 8.45 u. busstation

Leuven

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 63 39 26 of 0472

90 40 96 en 015 51 46 36 of 0499 41

02 97

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 november 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

44 32 45

Woensdag 16 november

14u.: Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 17 november

VM: Prisma Tentoonstelling op-

bouwen

NM: Seniorencafé en matcurling

AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 18 november

NM: Prisma

AV: Prisma tentoonstelling

Zaterdag 19 en zondag 20 no-

vember

Prisma tentoonstelling

Dinsdag 22 november

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 23 november

9.30 u.: OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Laten wij eerst en vooral zeggen

dat kritiek liefdeloos kàn zijn. Men

mag de zaken evenwel niet zó ver-

eenvoudigen, dat alles wat pijn doet

liefdeloos wordt genoemd. Kritiek

kan soms hard klinken, soms te

ongenuanceerd en onhandig naar

voor worden gebracht, maar vaak

heeft zij een teleurgestelde liefde

op de achtergrond, een authentieke

liefde, want voor iets waarvoor men

zich niet interesseert blijft men on-

verschillig.

A. Boudens

DE BELANGRIJKSTE DINGEN

IN HET LEVEN

ZIJN GEEN DINGEN bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 november

34ste zondag door het jaar

Christus Koning

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde anoniem

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 27 november

1ste zondag van de Advent

OKRA viering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Jacobus Rosier, pater

Norbertijn en stichter van de

parochie

Intentie voor E.H. Modest Goossens

vanwege de buren

Intentie voor de familie Segers-

Demandt en zoon Gerard

Voorganger: erepastor Jef Bulckens

Assistent: Cécile Van Hoecke

Lector: OKRA leden

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

ECHTE LIEFDE?

MEKAAR NIET MEER

WILLEN VERBETEREN

bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 november

Christus Koning

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Naamopgave van de 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 Stien

Dirigent: Toon Maes

Zondag 27 november

1ste zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Willy Schaeken,

mevrouw Johanna Van Uffelen

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 20 november

34ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 27 november

Eerste zondag van de Advent

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

VIERINGEN

BENEFIETCONCERT

Strijdkoor Kontrarie

www.kontrarie.be

Concert voor De Witte Helmen uit Syrië

Op vrijdag 18 november 2016 om

20u30

GC De Wildeman, Schoolstraat 15,

3020 Herent

Kaarten: Voorverkoop 13 euro, kassa 15 eu-

ro.

Inschrijven via: De Kouter, Spoor-

wegstraat6,Herent, tel. 016853020

info@gcdewildeman.be of www.g-

cdewildeman.be

Syrië kent de grootste humanitaire

tragedie van de laatste decennia.

De protesten voor waardigheid en

vrijheid zijn geëvolueerd van een

burgeroorlog tot een ‘plaatselijke

wereldoorlog’. Het regime en al-

lerlei oppositiegroepen, maar ook

grootmachten en regionale actoren

vechten in Syrië voor eigen belan-

gen hun conflicten uit.

Met haast een half miljoen doden

als gevolg, 7,4 miljoen mensen op

de vlucht; 13,4 miljoen mensen met

nood aan humanitaire hulp.

De Syrische Civiele Bescherming,

beter gekend als The White Hel-

mets is een humanitaire organisa-

tie van ongewapende vrijwilligers.

Met risico’s voor eigen leven ha-

len ze slachtoffers van onder het

puin op plekken die gebombardeerd

werden. Ze hebben op die manier

al meer dan 60.000 levens gered. Ze

waarschuwen de burgerbevolking

voor nakende aanvallen, en verle-

nen eerste hulp.

Verder zijn ze betrokken in het her-

stel van vitale basisinfrastructuur

(elektriciteitsleidingen, veiligheid

van gebouwen) Zie voor meer info:

www.whitehelmets.org

Wie niet kan komen naar het con-

cert, kan toch het goede doel steu-

nen met een bijdrage op de reke-

ning van de GROSH: BE16 5230

8070 3974 met als melding: Witte

Helmen

BENEFIETCONCERT Kontrarie
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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



Lezing:Boerentroef!

Hoewaardevol isonzeplaneet?

Onze honger naar grondstoffen is

onstilbaar. Denk bijvoorbeeld aan

de mijnontginning die nodig is

voor allerhande toestellen zoals een

gsm. Onze planeet staat meer dan

ooit onderdruk op sociaal, econo-

misch en ecologisch vlak. Vaak zijn

boerendeeersteslachtoffers.

In deze lezing ga je op een inter-

actieve manier op ontdekkingsreis

van het verre zuiden, over de Filip-

pijnen, tot dichtbij huis. Laat je ver-

rassen over hoe jij een verschil kan

maken in je dagdagelijkse leven.

Want elke handeling, hoe klein die

ook mag zijn, loont voor het be-

houd van waardevolle gronden en

vanonzeaardeinhetalgemeen.

Begeleiding:MariusSnauwaert

Wanneer: Donderdag 24 november

2016van20tot22.30u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001

Heverlee

Prijs:5euro

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

VORMINGPLUS

UTOPIA-Leuven2016:

tussendroomendaad…

Een tentoonstelling over verleden en he-

den van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief

van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leu-

ven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9

tot19u.;za:van10tot17u.

De tentoonstelling brengt een

twintigtal historische projecten in

beeld aan de hand van archiefdo-

cumenten uit het Leuvense stadsar-

chief, aangevuld met werk uit on-

dermeer het Universiteitsarchief en

M–MuseumLeuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het

Gaudiaanse torenontwerp voor de

Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs

en het Sint-Maartensdal project van

Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven

ooit werd bedacht, ook al kwamen

die dromen zelden helemaal uit.’

Leuven 2016: tussen droom en daad’

graaft sporen van een utopisch Leu-

ven op, legt de documenten op de

leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

Versterkte missiepost van de missionarissen van Scheut in Binnen-Mongolië (China) ca.

1900

DEUTOPIEVANEENMISSIE

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

FranseRevolutie.

De tentoonstelling staat stil bij en-

kele grote missieprojecten van over

de hele wereld waarvan sommigen

totaal vergeten zijn. Bijvoorbeeld

de jezuïeten bij de Indianen in

Noord-Amerika, de scheutisten in

China, pater Damiaan op Moloka-

i, ‘katholiek Vlaanderen’ in Con-

go; de vervlogen droom van Gui-

do Gezelles Noordpoolmissie en de

christelijke dorpen in de islamiti-

sche Punjab. Als afsluiter maak je

ook kennis met Belgische projecten

alsabdijenenbegijnhoven.

www.utopialeuven.be

(Uit Programmagids Leuven )
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Winterwandelmidweek

Van maandag 12 december, 16 uur, tot

vrijdag16december, 16uur

Het gefluister van de Belle Meu-

se, de harsgeur van brandend hout,

het geritsel van de muizen, de war-

me gezelligheid van samen ont-

haasten, eenvoudig samenzijn in

Het Molenhuis, dicht bij de na-

tuur.

Veggie voor de hoofdmaaltijden,

verzorgd door Dorine. Maar ook

eenommeletjemet spek en een ‘Pata

Negra’ op de boterham. We wande-

len naar ieders vermogen, met mo-

gelijkheid om ’smiddags af te haken

enterusteninHetMolenhuis.

Welkom op de winterwandelkmid-

week!

De kamerindeling gebeurt in geza-

menlijk overleg bij de kennisma-

king.

Meebrengen: slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken, kussensloop, war-

me kleren en regenjas, laarzen,

wandelschoenen, zaklampen, rug-

zakje, drinkbeker en drinkbus,

huispantoffels

+ brooddoos, kleine thermos, plas-

tiek zakje of mini - isolatiematje om

op de grond te zitten bij mooi weer.

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro,

kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12

jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Inschrijven voor 5 december 2016.

Een inschrijving is slechts geldig

nabetaling!

Jouw inschrijving ook melden aan

Dirk:dirkbastien@skynet.be

Verantwoordelijke: Dirk Bastien /

tel. 09 22 42 724 / dirkbastien@sky-

net.be / bankrekening van de vzw

Moulin:BE57734377235635

Vermelding: Winterwandelmid-

week+naam

MOLENHUIS

BERISMENIL

LEUVEN+

Rondleidingen voor personen met

fysieke beperking en rolstoelge-

bruikers

LeuvenBierstad:

Maak uitgebreid kennis met ‘Leu-

ven als bierstad door de eeuwen

heen’.

Geniet van de verhalen en wetens-

waardigheden over het brouwen en

het drinken van ons bier. Maar

we laten het niet alleen bij ‘droge

verhalen’, we degusteren ook een

streekbier.

Leuvenvoorbeginners:

Je maakt kennis met het middel-

eeuws verleden en de belangrijkste

band tussen de stad en haar univer-

siteit van op locaties die voor rol-

stoelgebruikers toegankelijk zijn.

Ook het oorlogsverleden en het he-

dendaagse Leuven komen aan bod.

Leuven+

KoninklijkeLeuvenseGidsenbond.

Website:http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

BuurTTeater brengt op zat 3, zon

4, don 8, vrij 9 en zat 10 december de

eerste productie van het Toneeljaar

2016-2017: “ Homerus’ Odyssee“.

Ineke Van den Zegel en Patrick Van

Dievoet zijn dan de “moderne rap-

soden” van dienst in een regie van

Rudi Geerkens. Zij brengen een ge-

animeerde vertelling met muziek

envreemdefiguren.

In het Oude Griekenland traden de

rapsoden vaak op voor een select ge-

zelschap…

Voel u aangesproken en reserveer

uw plaatsen via buutteater@sky-

net.beof0477/376403.

Zaal De Kring: Jozef Pierrestraat 58

inKessel-Lo. Inkom:8€

PAROCHIEBLAD2017

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. Toon Osaer – Luk

Vanmaercke

*SLUITJIJWEERBIJONSAAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee! Wij zien u graag op

onzelijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

dieaandedrukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maakjehethemgemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van Wau-

ters Frando K-L Cristianlaan 43

3010Kessel-Lo

Wie toch nog liever contant betaalt

kanterechtbij:

* Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

* Of op het secretariaat van Sint-

Franciscus:

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

–Tel.016250459

Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u.

op maandag, dinsdag, donderdag

envrijdag

4 FEDERATIE FRANDO

LEZINGENINSENIORAMA

“Wat brachten de Amerikaanse ver-

kiezingen?”

door Bart Kerremans, prof. KU Leuven

Datum: maandag 21 november 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen
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