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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Er is voor de contemplatie geen godsvoor-

stelling,maarookgeengodsprobleem.

Er wordt aan de verwachting geen grens

gesteld, zelfs niet de grens die het beeld

is; de horizon wordt open gehouden en

hierdoor richt de contemplatie zich op po-

sitieve wijze niet naar een voorstelbare

godheid of een voorstelbaar hiernamaals,

maar naar een ongenoemde en onnoemba-

re volheid van zin, die alle beperkte zinge-

ving te boven gaat en daarom als een ge-

schenkuitde leegteverwachtwordt.

Verhoeven

In december zijn er twee meditatie-

avonden: op 5 en 19 december.

We komen samen om 20 uur in

de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 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

Woensdag 30 november

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 1 december

NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 2 december

VM en NM: De Ark - Bar Michotte

zondag 4 december

11-13u.: Receptie OKRA

AV: Koor DISSONANT

Maandag 5 december

14 u. OKRA ledenvergadering

Dinsdag 6 december

9 u. Samana kern

NM: Seniorencafé

Woensdag december

14-17u. Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Donderdag 1 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 2 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 4 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 6 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 8 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal en op het terras

AGENDA

SINT-ANTONIUS

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Wat goeds uit de psychiatrie? Spie-

gel voor zingevingsvragen?”

door Katrien Cornette, pastor Sint-Ka-

millusBierbeek.

Datum: maandag 5 december 2016

van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Se-

niorama, Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven. Bijdrage: 5,50 euro,

leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 december 2016 van 9.30

u. tot 11.30 u.

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met se-

nioreninspecteur Joke Luyckx van

de Leuvense politie. Je kan bij haar

terecht met vragen, problemen en

voorstellen over alles waarvoor de

politie een bepaalde hand kan rei-

ken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

KWADE DAGEN

GAAN OOK VOORBIJ - bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 december

2de zondag van de Advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: pastor Fons Boey

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 11 december

3ste zondag van de Advent

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Stand Bond Zonder Naam

achteraan in de kerk

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Hilde Hardeman

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 04 december

2de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer René Preud'homme

echtgenoot van mevrouw Denise

Parmentier

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 11 december

3de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 4 december

Tweede zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Zondag 11 december

Derde 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

TEVREDENHEID

GAAT BOVEN RIJKDOM - bzn

VIERINGEN

PAROCHIEBLAD 2017

HERABONNERING

De kerk die ik liefheb

is een kerk die me meer over vrijheid dan

overgehoorzaamheidspreekt,

meervanhoopdanvanautoriteit,

meeroverChristusdanoverzichzelf,

meeroverdehongervandearmendanover

de binding met de rijken van vandaag en

gisteren.

(JuanArias)

Werk jij mee met ons aan zo’n kerk?

Samen staan we sterker en kunnen

elkaar steunen, bemoedigen, bevra-

gen.

Blijf jij met ons meedoen?

Samen kunnen wij het goede en het

mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee

te stimuleren.

Sluit je weer bij ons aan?

Wij zouden het fijn vinden u bij

onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2017 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando en be-

zorgt ze aan de drukkerij. Die lijst

moet daar wel tijdig zijn.

* Schrijf dus nog vlug in om geen

enkel nummer te missen.

Je kan je 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

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 en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tie Frando is 4330.)

HOMEROS' ODYSSEE

NAVERTELD

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

en vreemde figuren.

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.be of 0477/376403.

Zaal De Kring: Jozef Pierrestraat 58

in Kessel-Lo. Inkom: 8€

LEVEN IS

PARKEREN IN DE ZON - bzn
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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



Eerst dan zal de Kerk Christus-

onder-ons zijn, de gemeenschap

van de Mensenzoon, zich verzet-

tend tegen elk verlangen naar niet-

communicatie, maar ook tegen elke

dwang naar eenvormigheid en ge-

lijkschakeling.

In die zin is de Kerk, is elke ge-

loofsgemeenschap, de plaats waar

de mensen nooit gelijk zullen zijn,

waar de verscheidenheid van de

mensen niet alleen wordt geduld,

maar op positieve wijze aangemoe-

digd.

J.Kerkhofs

MAAK VANDAAG

EEN BELOFTE WAAR

bzn
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Mensen van voorbij

Levendinhetheden

zijnwijverbonden

methetverleden,

metmensendieons

zijnvoorgegaan,

mensenvanvoorbij.

Zijzijneendeel

vanonszelfgeworden,

eendeelvanonsleven.

Wiezijzijngeweest,

watzijhebbengedaan,

watvoorhenbelangrijkwas

blijft inonzetijd

vruchtendragen.

Vandaag,Allerheiligen,

willenwijhengedenken.

Erzijnmeerheiligen

dandeofficieelverklaarden.

Misschienwashijofzijhetwel

van wie wij dit jaar afscheid namen.

Speciaalwelkom

aanfamiliesenvrienden

diedit jaar inonzegemeenschap

afscheidhebbengenomen

vaneengeliefde.

Vandaag,Allerheiligen,

gedenkenweookallen

diegestorvenzijndoorgeweld,

ineenoorlog,opdevlucht.

Aan hen allen zijn wij verschul-

digd te blijven bouwen, te blijven

zoeken naar een land waarin allen

gelijkenzijn,

een land in vrede en gerechtigheid.

Overal en ergens

eenverhaalvanPimmvanHest

Getekend door Sassafras De Bruyn

“Als je me zoekt, lieve schat, dan

zul je me vinden” had haar moeder

gezegd.

En dat doet Yolanda ook, nu haar

mamaisgestorven.

Ze staat er niet alleen voor en wordt

geholpen door haar broer, vader,

tante,grootouders.

Ieder van hen beleeft het afscheid op

zijn/haareigenmanier.

En zo komt Yolanda tot het besef

dat haar moeder overal en ergens is.

“Die nacht heeft Yolanda een prachtige

droom. Ze zit alleen op een bankje. Dan

komt mama naast haar zitten. Gewoon.

Zoals ze dat altijd deed. 'Hé,' zegt Yo-

landa, 'hier ben je. Ik heb je overal ge-

zocht.' Mama leunt voorover en geeft haar

eenkus. 'Dat is ookprecieswaar ikben, lie-

ve schat.' Als papahaar 'smorgenswakker

kust, zegt Yolanda: 'Ik weet waar mama

nu is.' 'Waar dan?' vraagt papa.Mama is.

Overal!”

Lezing uit het hooglied

‘Waarheenis je liefstegegaan,

oschoonsteonderdevrouwen?-

waarheen heeft je lief zich ge-

wend?-

mét jou zullen wij hem zoeken!’

Mijn liefste is afgedaald naar zijn

hof,

naardebeddenvolbalsem,-

omindehoventeweiden

enerleliënteplukken;

ikbenvanmijnliefste

enmijnliefste isvanmij,

de herder die daar weidt tussen de

leliën!

Duiding

1. Bij mensen die recent een geliefde

hebben verloren hoor ik ook hoe zij

steeds opnieuw botsen op hun aan-

wezigheid ook al zijn ze afwezig.

Juist hun afwezigheid maakt hen

aanwezig.

Hoe sterker het gemis; hoe sterker

depresentie.

Ook in het hooglied gaat het meis-

je op zoek naar haar geliefde, maar

vindthemnergens.

Ook zij staat er niet alleen voor en

wordt geholpen door de dochters

vanJeruzalem.

Zij vindt hem in zijn hof, een her-

dertussendeleliën.

Dit is een verwijzing naar de hof

van Eden, het paradijs, de utopie,

waar man en vrouw gelijkwaardig

zijn,

waar mensen elkaar niet meer naar

het leven staan maar herder zijn,

hoeder van zijn naaste, dienaar ge-

wordenzijn.

2. Een kennis van mij kreeg on-

langs op een morgen de politie aan

dedeur.

“Mijnheer mogen we even binnen-

komen.“

Op dat moment vrees je het ergste,

zoverteldehijmevorigeweek.

Zij kwamen hem melden dat zijn

zoon was aangereden, weken heeft

hij indecomagelegen.

Plots ga je beseffen wat in het leven

hetbelangrijkste is.

Alle akkefietjes vallen in het niets.

Hij beschouwde dit als een levens-

les en hoopte dat dit besef richting

zougevenaanzijnverder leven.

Zo is het ook wanneer wij met de

dood van een geliefde worden ge-

confronteerd.

Plots beseffen we wat in het leven

hetbelangrijkste is.

Man en vrouw behandelen elkaar

gelijkwaardig,

een mens wordt herder, hoeder van

zijnnaaste,

eenbarmhartigedienaar.

Zo dragen onze overledenen over

de dood heen vruchten van genera-

tieopgeneratie.

3. Leonard Cohen zingt op zijn re-

centste cd over de liefde als belang-

rijkste inhet leven.

Hetzonlichtgedoofd,

eeneindelozenacht

waarin jenietsmeervoelt

zeeëntotzandverworden,

bloemenversteend

geenmensmeer

omjepijn tehelen

daarop lijktmijn leven

als ik je liefdeniethad

omhetecht temaken.

Gedenken wij

Demensenvanvoorbij

wijnoemenzehiersamen.

Demensenvanvoorbij

wijnoemenzebijnamen.

Zovlinderenzijbinnen

inwoordeneninzinnen

enzijnwijevenbijelkaar

aan’teindevanhet jaar.

Andre Nagels

Rosine Servaes

Marcel Marteau

Griet Van Cromhout

Jouwhandhelptmijopte staan.

Jouwvoethelptmijverdergaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Demensenvanvoorbij,

zijblijvenmetonsleven.

Demensenvanvoorbij,

zezijnmetonsverweven

inliefde, inverhalen,

diewijzograagherhalen,

inbloemengeuren, ineenlied

datopklinktuitverdriet.

Herman den Tandt

Elise Schelfhout

Juliette Verbessem

Jouwhandhelptmijopte staan.

Jouwvoethelptmijverdergaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Demensenvanvoorbij,

zijwordennietvergeten.

Demensenvanvoorbij

zijnineenanderweten.

BijGodmogenzewonen,

daarwaargeenpijnkankomen.

Demensenvanvoorbij

zijninhet licht,zijnvrij.

Alle parochianen

Die in het verleden zijn gestor-

ven

Jouwhandhelptmijopte staan.

Jouwvoethelptmijverdergaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Woordeloos aanwezig

Hoezullenwij

metelkanderspreken

nujijalleenmaar

woordeloosaanwezig

bentinonsmidden?

Hoewijds

isdeleegte,

hoediep

deafgrond?

Indeleegte

die jenalaat,

tastbare leegte, -

schittert je leven

alseenkostbareparel,

spreekt je leven

alsnooit tevoren:

zorgzamenabijheid,

kwetsbaretederheid,

bevrijdendverzet,

zachtheidengoedheid,

hunkeringenverlangen.

Zowordt jijvoorons

meerenmeer

gebrokenbrood

datonzehongerstilt

heuvelsvangerechtigheid.

Zowordt jijvoorons

meerenmeer

verschonkenwijn

datonzedorststilt,

bergenvanvrede.

Zodelenwijsamen,

meerenmeer,

heteneleven

waarinjijonsvoorgaat

teruggekeerdnaardebron

vanallebarmhartigheid,

het levengevendwater, -

ikinU,

Uinmij,

niemandkanonsscheiden.

Inliefdegeborgen,

geredvandeafgrond

sprekenwijmetelkaar

inherinneringen

innerlijketaal,-

taal

vanbinnen,

taal

vanleven. (JefWauters)

JefWauters

UitdevieringvanAllerheiligen2016

Overal en ergens - 1 november 2016

Oxfamcadeaudagen

Als we dit jaar eens allemaal voor

eerlijke cadeautjes zouden kiezen?

Want we weten dat dat niet alleen

een geschenk is voor de ontvanger,

maar ook voor de producenten in

het Zuiden. En dat maakt het ca-

deautje toch net dat beetje mooier.

Lekkere wijnen, streelzachte sjaals, zil-

veren juwelen, eerlijke chocolade, noot-

jes en chips, fris keramiek, metalen be-

waardozen, houten kommetjes, duurza-

me kaarsen, keukenbenodigdheden… de

keuze ineerlijkegeschenkenis enorm.

De wereldwinkels in Vlaanderen

doen hun best om die eerlijke ge-

schenken dicht bij jullie te bren-

gen. Meer dan 100 winkels or-

ganiseren Cadeaubeurzen op ver-

plaatsing, anderen nemen extra ca-

deautjes op in hun winkelvoorraad

en nog anderen hebben extra ope-

ningsuren tijdens de eindejaarspe-

riode.

Geen enkele reden dus om dit jaar

niet voor eerlijke cadeautjes te kie-

zen!

Info:www.oxfamwereldwinkels.be

WereldwinkelsRegioLeuven:

*Oxfam-WereldwinkelHeverlee

Naamsesteenweg 133 – 016 29 41 02 –

wwheverlee@gmail.com

Open Di t.e.m.Za: 10 tot 18 u.; Zo: voor-

middagopdemarkt (nabij station)

Extra open: Zo 11 en 18 dec.: 9 tot 13

u.,Ma19dec. 10tot18u.

* Oxfam-Wereldwinkel Kessel-Lo

Leuvensestraat 38, - 016 25 58 90 –

kessello@oww.be

Open Di t.e.m.Za: 14 tot 18 u.; Za 10 tot 18

u.

Kerstperiode: Di 20 t.e.m. Za 31 dec.:

10 tot 18 u. (uitgezonderd Kerstdag)

Opendeur: Zo 11 en 18 dec.: 10 tot 18

u.

*Oxfam-WereldwinkelLeuven

Parijssstraat 56 – 016 22 01 35 – leu-

ven@oww.be

www.fb.com/oxfamwereldwinkel-

leuven

OpenMat.e.m.Za: 10 tot 18u.

Extra open: alle zondagen van de-

cember: 10tot18u.

Geschenkenbeurs: Sancta Maria In-

stituut, Charles Deberiotstraat 14 in

Leuven:

Za 10dec. 12 tot 20u. enZo 11 dec. : 12

tot18u.

(Uit tijdschrift Oxfam-Wereldwinkels –

OxfamFairTrade)

ANDERE KLEUR

ZELFDE HART

bzn

EERLIJKE HANDEL - EEN CADEAU VOOR IEDEREEN



Tentoonstelling: De gouden eeuw

vandeBijbelstudie

FaculteitTheologieLeuven

Maurits Sabbebibliotheek KU Leu-

ven,

Charles Deberiotstraat 26, 3000

Leuven

Tot 9 december 2016 – Ma – Vr: 8.30

-22.00 uur; Za: 9.00 – 13.00 uur –

Gratis

In 1516 gaf Erasmus, de beroem-

de humanist en een goede vriend

van Thomas More zijn Novum In-

strumentum uit. Deze Latijns-Griek-

se versie van het Nieuwe Testament

week af van de gangbare Latijnse

vulgaat-versie uit het einde van de

4de,begin5deeeuw.

Op de tentoonstelling zie je een

mooi exemplaar van de eerste druk

uit het Grootseminarie van Brugge

(P.IN1809)

Nog een reden om de tentoonstel-

ling te bezoeken: je bewondert er

topwerken uit de eigen collectie van

deMauritsSabbebibliotheek.

(UitProgrammagidsLeuven)

UTOPIA
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Messe de Minuit | Kerstconcert

Niets kan beter de sfeer van

Kerstmis oproepen dan traditio-

nele kerstliederen. Zo dacht ook

Marc-Antoine Charpentier erover

toen hij zijn middernachtmis com-

poneerde rond 1694. Charpentier,

vooral bekend om zijn Te Deum,

verwerkte maar liefst 10 Franse “no-

ëls” of volkse kerstliederen in zijn

“Messe De Minuit”. De afwisse-

ling van opgewekte wijsjes, polyfo-

ne delen en verrassende harmoni-

sche wendingen maakt dit werk zo

boeiendomnaarteluisteren.

Dit stemmige kerstconcert wordt u

gepresenteerd door het Leuvens ka-

merkoor A Chantar, dat voor de ge-

legenheid ondersteund wordt door

een instrumentaal ensemble. Het

geheel staat onder deskundige lei-

ding van Tim Juwet. Na afloop van

het concert kan u nog wat napraten

bij een hapje en een drankje (t.v.v.

scoutsBoven-Lo).

Zaterdag 10 december 2016 om

20u

HeiligeFamiliekerkBoven-Lo

Inkom:10euro

Info en kaarten: koor.achantar@g-

mail.com

Wij kijken ernaar uit jullie te ver-

welkomenopditconcert!

Devluchtelingenproblematiek

Vluchten is van alle tijden. Het is

allesbehalve een zwart-wit verhaal.

De recente instroom van mensen op

zoek naar een nieuwe thuis maakt

velenangstigenonzeker.

Zin om de vluchtelingenkwestie

vanuit zeer uiteenlopende invals-

hoekentebekijken?

Kom dan naar Jeugdcentrum Vleu-

gel F, Leuven, Brusselsestraat 61a,

3000 Leuven, voor één of meer-

dere van onze boeiende lezingen

en getuigenissen. Over geopolitiek,

de wet, identiteit, liefde, hoop en

angst. De grote en de kleine verha-

len.

Tentoonstelling ‘Ik ben de laatste

indiaan’

Van 2/12 19.00 u. tot 4/12 19.00 u. (5 euro)

Een artistiek project waarin Hadil

Al-Ramli op een pijnlijk gevoelige

wijze de rijke Palestijnse geschiede-

nis confronteert met het dagelijkse

leven in Gaza vandaag. Op zondag

om 18 u. zal de kunstenares uitleg

gevenoverhaarproject.

Lezing:Oorlogzondergrenzen

Vrijdag 2/12 - 20.00 u.- 22.00 u.(5 euro)

Terrorisme kent geen grenzen

meer. Ludo De Brabander toont aan

de hand van zijn boek ‘Oorlog zon-

der grenzen’ hoe de politiek van

westerse en regionale machten in de

Arabische wereld overal als een boe-

merang in het gezicht van gewo-

ne mensen terugvliegt. Hij schetst

een verhaal over de koloniale op-

deling van het Midden-Oosten en

Noord-Afrika, internationale ener-

giehonger, steun aan autoritaire re-

gimes, wapenleveringen en militai-

re interventies.

Watiseenvluchteling?

Zaterdag 3/12 - 14.00 u. - 16.00 u.(5 euro)

Tijdens deze vorming staan we stil

bij de verschillende basisprincipes

en lichten we op een toegankelij-

ke manier de asielprocedure toe. We

kijken naar het verloop van de asiel-

procedure inBelgië.

The paradox of non-existence – Een

getuigenisuitAfghanistan

Zaterdag 3/12 – 14.00 u. – 16.00 u. (5 euro)

Param Kapoor kwam zeven jaar ge-

leden als een vluchteling uit Af-

ghanistan in ons land. Hij vertelt

over het leven van een vluchteling

en de moeilijkheden die het gebrek

aan een klein document, een pas-

poort, met zich meebrengt. Het lan-

ge wachten op antwoord na het in-

dienen van een asielaanvraag, fou-

tieve adviezen van advocaten, hard

werken in het zwart voor een paar

euro’s. Hij vertoont zijn kortfilm

‘Paradoxofnon-existence’

Liefdeintijdvanangst

Zaterdag 3/12 – 16.30 u.– 18.00 u. (5 euro)

Filosoof Bleri Lheshi ziet maar een

oplossing tegen onze angstsamen-

leving: de liefde. Liefde die ons laat

bloeien en groeien, die ons samen

brengt. Maar die liefde heeft stevi-

ge wortels nodig, in gezinnen, on-

derwijs, middenveld, media en po-

litiek. Hij vertelt vanuit de dagda-

gelijkse verhalen van gewone men-

sen. Hij spreekt over solidariteit,

spiritualiteit en de noodzaak van

eenliefdessamenleving.

Margriet Hermans: Terug naar ei-

genland

Zaterdag 3/12 – 19.30 u. – 21.00 u.(10 euro)

Haar deelname aan het waardevol-

le tv-programma ‘Terug naar eigen

land’ was een levensveranderende

ervaring. Margriet vertelt over de

ideeën die ze had voor haar vertrek

naar Syrië, haar ervaringen tijdens

de reis, de gesprekken met haar me-

dereizigers en de visie die ze erop

nahoudt na de reis. Een boeiend

verhaal, verteld door een spreekster

metpassie.

We zijn allemaal verschillend. U

ook?

Zondag 4/12 – 14.00 u. – 15.30 u. (5 euro)

Rachida Lamrabet, schrijfster en

juriste voor UNIA, geeft haar advies

op een aantal uitdagingen van deze

tijd. Ze stelt enkele pertinente vra-

gen die jou zeker aan het denken

zetten.

DeJihadkaravaan

Zondag 4/12 – 16.00 u. – 17.30 u. (5 euro)

Journalist Pieter Stockmans reisde

samen met de vermaarde jihadex-

pert Montasser AlDe’emeh naar het

Jordaanse Zarq , de bakermat van

de internationale jihad en de plaats

waar AlDe’emeh in een vluchtelin-

genkamp geboren werd. AlDe’emeh

bracht ook twee weken door bij Bel-

gische en Nederlandse strijders in

Syrië, een unieke kans om hun

denken te doorgronden en de oor-

logswaanzin mee te maken. Stock-

mans bezocht ook andere strijden-

de partijen in het Midden-Oosten.

Ze keerden terug met beklijvende

en surreële verhalen die voor een

onvergetelijke leeservaring zorgen.

Na afloop van de lezing kan je het

boek ‘De Jihadkaravaan” aankopen,

een boek over alle conflicten die

de afgelopen jaren grote vluchtelin-

genstromen hebben veroorzaakt.

Slotmoment

Zondag4/12–18.00u.

Het verhaal achter de tentoonstel-

ling “Ik ben de laatste indiaan”

en uitwisseling impressies over het

weekend.

Inschrijven

Via: www.vormingplusob.be of 016 52 59

00

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
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