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De profeet gelooft dat mensen tot
vrede gelouterd kunnen worden.
Dat zij bij machte zijn, zich aan
elkaar te oriënteren: of zij op een
weg-ten-leven zijn of op een dood-
lopende weg.
Hij gelooft ook dat sommigen, wei-
nigen, geroepen kunnen zijn om
het goed te maken voor anderen;
om met hun geloof en hun moed
het uitzicht open te houden dat
door de moedeloosheid van velen
verduisterd is. Mensen die zich
weerloos inzetten, die, ongekroond
en zonder titel of mandaat en na-
mens niemand, en geloochend als
het moet, “ik” zeggen en “jij”,
en proberen een ander mens een
betrouwbaar uitgangspunt te zijn;
zodat die geloven kan wat zijn ogen
zien; dat het toch mogelijk is te kie-
zen voor het leven.
Oosterhuis

KALENDERBLAADJE

Woensdag 21 december
9.30 u.: OKRA Kerngroepvergade-
ring
14 u.: Buurtgroep Michotte
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 22 december
NM: Seniorencafé

Vrijdag 23 december
VM: De Ark
NM: Bar Michotte

zondag 25 december
KERSTMIS
11-13u.: Zondagscafé

Dinsdag 27 december
NM: Seniorencafé

AGENDA FRANCISCUS

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 22 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 23 december
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Zondag 25 december
12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-
ruimte in de Kristoffelzaal

PAROCHIEAGENDA

HERABONNERING

Prijs: 35 euro
Rekeningnummer: BE82 3770
0592 0168
BIC: BRUBBEBB
Rekeninghouder: Wauters Fran-
do 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.)

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 24 december
Kerstwake
22.00 u. Kerstwake van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Lector: Marion Van Wouwe en
François Barrette
Zang: Pieter Vanderveken en Guy
Saenen
Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 25 december
Kerstdag
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Bovens-
Liesenborghs
Intentie voor de familie Mertens-
Heylen, Fenna Huygen en Jef
Mertens
Voorganger: Marcel Doms
Assitent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 26 december
2e Kerstdag
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: pastor Jef Bulckens
Lector: Jaak Jaeken
Muziek: Lieven Dries

Zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag – Moeder Gods
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Verzoeningsviering
Jaargetijde voor een parochiaan
Voorganger: pastor Jef Bulckens
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

zaterdag 24 december
Kerstavond - Geboorte van de Heer

20.00 u. Feestelijke Kerstviering
opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor
o.l.v. Toon Maes
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 25 december
Kerstmis - Geboorte van de Heer

11.00 u. Feestelijke Kerstviering
opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor o.l.v. Toon Maes
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Myriam Neves en Caroline
Van Audenhoven
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 1 januari
Moeder Gods

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen

KAN JE NIET WAT JE WIL?
WIL WAT JE KAN ! bzn

DON BOSCO

Zaterdag 24 december
Vooravond van Kerstmis

22.00 u. Kerstnachtviering

Zondag 25 december
Kerstmis

10.30 u. Kerstviering

Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaar

Geen viering in Don Bosco

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

VAN GEVEN KRIJG JE bzn

WIE ZICHZELF KENT
VEROORDEELD NIEMANS bzn

VIERINGEN

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben

nog zoveel vragen. Je hebt zoveel voor ons

gedaan, dat zullen we nooit vergeten. We

zullen onze mooie herinneringen voor al-
tijd koesteren. We hielden zo veel van jou,

mochten we nog iets tegen jou kunnen

zeggen, zouhetzeker“dank je”zijn.

Op donderdag 8 december 2016 na-

men wij in de Sint-Franciscus-
kerk te Heverlee afscheid van me-
vrouw Georgette CÉLÉRIER, we-
duwe van Hector ROMAIN, gebo-
ren te Korbeek-Lo op 23 september
1928 en overleden te Leuven in het
UZ Sint-Pieter op 2 december 2016,
gesterkt door de ziekenzalving.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2017.

Bedankt

voorwie ikmochtzijn.

Vooralleswat ikdeed,

eerlijk enoprecht,

altijd rechtvanuithethart,

altijd luisterend, zorgend voor iedereen

ennooitomdathetmoest,

altijd een vrouw van de daad, “vooruit”

moeten we, “doe wel en kijk niet om, ge-

venis immerskrijgenennietnemen

altijd “zoekend, dit kan beter”, altijd “di-
rigerend, controlerend”.

In al mijn gedrevenheid was ik verre van

perfect, maar mijn foutjes werden mij al-
tijd door iedereen gul vergeven omdatmen

wistwie ikwas en dat ik altijd de beste be-
doelingenhad.

Ik had nog graag wat gebleven maar ik

wist2016wordtmijnoverlijdensjaar.

Ik was bang, maar hoefde dat niet te zijn.

De warmte en de liefde die ik steeds van

jullie mocht ontvangen maakt het af-
scheid licht, vooral nu ik gevoeld heb en

zeker weet dat mijn verhaal in jullie ver-
der zal leven ieder met zijn eigen gang!

Beste kinderen, (achter)kleinkinderen, fa-
milie, vrienden en al mijn verzorgenden,

bedankt, bedankt, bedankt voor alles en

weet ikbenbij jullie.

Bedankt voor wie ik mocht zijn

Op 1 december 2016 is Josepha Symons

thuis, Platte-Lostraat – Kessel-Lo, god-
vruchtig overleden. Zij werd geboren te

Kessel-Lo op 23 maart 1926. Zij was we-
duwevanFelixVanroy.

De plechtige uitvaartliturgie had plaats

in het Don Boscogemeenschapscentrum,

Kessel-Lo, op woensdag 7 december 2016

“Allen van harte welkom om af-
scheid te nemen van Josepha Sy-
mons. Wij herinneren ons Josep-

ha als een kleine, tengere vrouw
met een fijne glimlach om de lippen.
Vaak was ze op zondag de eerst aan-
wezige in deze ruimte. Zij was niet
spraakzaam, maar wist zich gelo-
vig gedragen. Vele jaren kon ze ver-
trouwen op Felix, haar echtgenoot
die lang geleden overleed. Al die ja-
ren moest zij het alleen beredderen,
en ging vaak op de koffie bij haar
schoonzus in de buurt. Eenvou-
dig, zoals zij heeft geleefd, nemen

wij vandaag van haar afscheid.”

Alseenopgebrandkaarsje

doofdehaar levensvlam.

Zachtenverlossend

kwamdeoneindige rust.

MogedebarmhartigeHeer

haar levengenadigbeoordelen

enhaardevreugdeschenken

vanhethemelsgeluk.

(Tekstvanhetbidprentje)

Heer, alles is voltooid - overlijden - Don Bosco
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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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Uit de viering Don Boscofeest Spe-

cialvan27november2016

Na de eucharistieviering nam, tot verras-

sing van priester Jef, Jef Vanhout, in ons

aller naam, het woord en overhandigde

Irène Jaubin, in ons aller naam, een ca-

deau.

BartMenève bracht, namens dewerkgroep

rond de Eerste Communie, een speciaal

woordje eneenspeciaal cadeauaan.

EEN BEELD VOOR JEF

Daglievemensen,

dagJef,

In onze cultuur is 'op pensioen

gaan' - gewild of ongewild - een

overgangsritueel.

Overgangsrituelen zijn je ambts-

halve vertrouwd en dierbaar als

heilzame, helende, heilige momen-

ten. Ze maken een mens rijper, wij-

zer, rijker.

Zebewegwijzerenonsleven:

onzedromen,

onzeverlangens,

onzeverwachtingen.

Overgangsrituelen vieren we zoals

vandaagingemeenschap.

Ook onze gemeenschap is een ge-

meenschapinovergang.

Wij rechten de ruggen en vieren

vandaagdubbel.

Jef, om de overgang te vieren

schenkt onze gemeenschap je graag

ditbeeld.

Eenbeeldblijft spreken:

-gelukkiginallestilte-

spreekthetbeeldvoorzich,

spreekthetoverdeschenkers,

spreekthetvoordeontvanger.

Een beeld verwerft zich een plek.

Maar waar het ook staat, een beeld

verzamelt ongewild stof en vraagt

omafgestoft teworden.

Maar waar het ook staat, een beeld

biedt gewild stof tot nadenken, tot

mijmeren, tot genieten en nagenie-

ten:

oppervlakkigvoordekijker,

diepzinnigvoordeziener.

De kunstenaar, Ann Geirnaerdt,

die dit unieke beeld schiep uit ver-

loren was en gegoten brons, gaf het

desprekendenaam `Driekracht'.

'Driekracht' is

de rusteloze vertolker van het bij-

belsgeloof,

vandeevangelischehoop,

vandedienendeliefde

dieonzegemeenschapdraagt.

`Driekracht' is

deboeiendeverteller

vanwathierwasenis,

vanwiehierwarenenzijn:

een warme, open, gulle gemeen-

schap

met oor en oog voor de wereld ver

wegendichtbij.

'Driekracht' is

dedankbaregetuige

dat wij je erkennen als voorganger,

dat wij je ervaren als tochtgenoot,

dat wij je in de nabije toekomst

waarderenalsvrijwilliger.

Jef, wij met zijn allen smaken het

genoegen deze dubbele overgang

luister bij te zetten door jou dit

beeldteschenken.

Jou, Jef, rest de aangename taak dit

beeld de plek te gunnen die het wil

verwerven.

JefVanhout

WAARDERING EN DANKBAARHEID - EEN BEELD VOOR JEF

BesteJef,

Namens de Eerste Communiegroep

hebben we iets heel bijzonders voor

jou meegebracht. Namelijk een Lege

Doos. We vinden het zelf zo bijzon-

der dat we ze mooi hebben verpakt,

meteenfeestelijkestrikerrond.

Het is een heel nuttig cadeau. Je kan

ze bijvoorbeeld vullen met oud pa-

pier. Maar we hopen dat je ze een

speciaal plaatsje kan geven thuis,

zodat je terug kan denken aan de

Eerste Communie. Want eigenlijk

is het een doos vol herinneringen

enverhalen.

Je herinnert je waarschijnlijk nog

het verhaal van de Vier Gelukzoekers dat

we enkel jaren gelden voor de Eer-

ste Communie hebben gebruikt.

Het ging over vier dieren, waar al-

lemaal wel een ‘hoek af was’, die

met veelmoeite en vallen en opstaan

een tocht ondernamen op zoek naar

een schat. En als ze uiteindelijk die

schat vonden bleek de kist gewoon

leeg te zijn. Maar toen beseften ze

dat ze toch heel rijk waren gewor-

den door de tocht. De schat was ei-

genlijk het traject dat ze samen had-

den afgelegd, en de vriendschap die

zehaddenopgebouwd.

Samenmet jouhebbenwe in deEer-

ste Communiegroep ook zo’n ge-

weldig traject afgelegd. Als we er

op terugkijken zien we een hele-

boel prachtige verhalen waarrond

we konden werken, en we hebben

dat altijd op onze eigen eigenzin-

nige manier gedaan. Ook jij had er

merkbaar genoegen in als we weer

eens een wild, gek idee uitwerkten

ineennieuwverhaal.

Als we terugblikken op die verha-

len, dan zijn ze nog allemaal even

eigentijdsenrelevant.

Zo hebben we ooit gewerkt rond

een verhaal van een stad die wegging.

De huizen trokken weg, omdat de

mensen die er in woonden ver-

zuurd waren en altijd zeurden. De

‘samen‘leving verdween dus eigen-

lijk. Dat was een unieke gelegen-

heid. In de viering kon je toen com-

municanten aan het werk zien ver-

kleedalscafé,kerk,ofbakker.

Maar meestal gingen onze verhalen

over dieren. Dat was niet alleen ge-

makkelijker voor kinderen om te

begrijpen. Onze boodschap werd

ook minder confronterend voor

alle papa’s en mama’s, peters en me-

ters, en andere volwassenen die in

devieringwaren.

Vorig jaar werkten we rond Apie en

het kleintje. Het verhaal kozen we in

niet-verdachte tijden, maar dat het

superrelevant was werd doorheen

het werkingsjaar wel heel concreet.

Ons land had plots heel wat men-

sen op de vlucht. Er waren plots wel

heel veel ‘kleintjes’ die onze aan-

dachtverdienden.

Maar verhalen over vissen, lucht-

ballonnen, feesten, muizen, apen,

een Grommige Gruf, of huizen die

op de vlucht slaan…altijd was er wel

eenrodedraad.

Aandeenekanthetsamen:

Samenis fijner,

samenkunnenwemeer,

samenzijnwesterker,

samenisbetervoor iedereen.

Enaande andere kantwashetdelen.

EndatwasdespecialiteitvanJef.

Jef, je hebt heel erg veel gegoocheld

met hosties. Je zorgde altijd voor

een grote hostie die je speciaal bij de

zusters haalde, eentje voor de vie-

ring, en eentje om vooraf te oefe-

nen. En nagedacht dat daar werd!

Wanneer ishetnueerlijkverdeeld?

Enhoemoetdat?

Envooralwaarom?

Hoewel het niet altijd gemakkelijk

was, vond je het een uitdaging om

de discussie met de kinderen aan te

gaan.

We denken dat het nu een moment

is om een level hoger te gaan spelen.

En daarom hebben we – naast de

lege doos – nog een cadeautje mee-

gebracht . Het is een set chocolade-

repen, maar het zijn geen gewone

repen. Het zijn repen die heel moei-

lijk te verdelen zijn. (Grillige inker-

vingeninhetoppervlak)

De fabrikant van de chocolade wil

duidelijk maken hoe oneerlijk het

er in de productie van chocolade

nog altijd aan toe gaat, ondanks

de vele pogingen om ‘fair trade’ te

doen. En dus is het niet gemakkelijk

om de chocolade eerlijk te verdelen.

Je zal er dus goed over moeten na-

denken. En we hebben er ook wat

lectuur bij gedaan om je wat op weg

te helpen. We hebben een tekst bij-

gevoegd waarin een aantal wiskun-

digen zich buigen over de proble-

matiek van deze chocolade: Hoe kan

je die toch eerlijk verdelen over 1, 2,

3,4,5of6personen?

Jekandusgaanpuzzelen!

Als je alleen bent kan het gemak-

kelijk gaan: Je kan kiezen of je een

klein goestingske of een wat grotere

goesting hebt. Maar als je de choco-

lade samen wil eten, en hulp nodig

hebt om te delen, dan roep je maar!

Bart

EEN BIJZONDER CADEAU



Licht geeft in duisternis de kans

om weer de juiste richting te

ontdekken.

Advent is wegen zoeken

naar de stille kern

van ons eigen hart,

naar het hart

van de mens naast ons,

en naar het liefdevolle geheim

van uw goddelijk hart.

Advent is groeien, is verwachten,

is steeds meer licht ontsteken in

de duisternis.

Een tweede kaars

als teken van dat groeiend licht.

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT IN SINT-ANTONIUS

Voor de één de gezelligste periode,

voor de ander

de donkerste periode van het jaar.

In de liturgie is de advent

een tijd van belofte en uitkijken naar ...

Maar ook een tijd

van engagement en solidariteit.

We zullen aandacht geven

aan de actie van Welzijnszorg.

Van de mensen op de affiche zullen we horen

dat die belofte pas werkelijkheid kan worden

als wij allen samen de handen aan de ploeg

slaan.

Ook in onze gemeenschap willen we hier

concreet werk van maken

want we willen duimen

voor een warme gemeenschap.

We steken daarom de tweede kaars aan.

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT IN ST.-FRANCISCUS

4 FEDERATIE FRANDO

LEZINGEN IN SENIORAMA “Het

kapitalismevolgensPiketty”door

WalterVanTrier,prof. SocialeEconomie,

UGent.Datum: maandag 19

december 2016 van 14.00 u. tot 16.00

u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

ro, koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag27december2016

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

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Kerststallenwan-

delingLanden(16km)

Donderdag29december2016

Bijeenkomst om 9.25 u. station Leu-

ven.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 015 51 46 36 of 0499

41 02 97 en 016 63 39 26 of 0472 90

40 96

Het Achtgradenkoor (met onze

Franciscus-organist Herman Bau-

mers) brengt samen met het Arez-

zo-ensemble een stemmig kerst-

concert met zowel oudere muziek

als hedendaagse kerstliederen. En-

kele dagen voor Kerstmis brengen

we je graag al helemaal in de juiste

sfeer…

De opbrengst van ons concert

gaat naar de vluchtelingen die

in Bierbeek plaats in de her-

berg hebben gevonden.

Wie:

8° Koor & Arezzo

Waar:

Sint-Hilariuskerk Bierbeek

Dorpsstraat 22, 3360 Bierbeek

Wanneer: Donderdag 22 decem-

ber 2016 van 20:00 tot 21:30

Kaarten: een kaartje kost 10 euro, te

bestellen via

singetspringet@achtgradenkoor.be
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