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Entoch…

Ikweet

Uvaartnietalsdewinden,

Uwuiftnietalseenwolk,

Ulaaitnietalseenvuur.

Entoch

Ikweet

Uscheptnietalsonzewerken,

Uspreektnietalsonzetaal,

Uklinktnietalsonzemuziek.

Entoch

God

hoe groot gaat U, hoe klein ben ik.

Eerste lezing uit het boek van de

schepping

God blaast geestesadem in de eerste mens.

Tweede lezing uit het evangelie van

Johannes

Jezus sterftaanhetkruis.

Jezus zegt : ‘Het is voleindigd!’ Hij

neigt het hoofd en geeft de geestesa-

demprijs.

Derde lezing uit het evangelie van

Johannes

Jezusverschijntaanzijn leerlingen.

Hij zegt: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader

mij gezonden heeft zo zend Ik u.’

‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij

iemand zonden vergeeft, dan zijn

zevergeven.’

Ikgeloof

Ikgeloof inhetonverwachte,

dat zomaar mijn leven kan binnenko-

men:

andersdanmijnplannenendromen,

maarhet trektmijnengewereldopen.

Duiding

1. Wie zegt dat iets zal gebeuren als

Pasen en Pinksteren op één dag val-

len, bedoelt dat iets nooit zal gebeu-

ren. Ook de variant als Pasen op een

vrijdag valt komt voor – dat bete-

kenteveneens 'nooit',

want Eerste Paasdag valt altijd op

eenzondag.

En toch! Als wij het evangelie van

Johannes lezen, vallen Pinksteren,

PasenenGoedeVrijdagsamen.

Bij de ontmoeting van Jezus met

zijn leerlingen in de avond van de

eerste Paasdag gebeuren er twee din-

gen:

Hij blaast geestesadem over hen en Hij

geeft hen de macht zonden te vergeven.

2. Jezus blaast geestesadem over

zijn leerlingen zoals de Ene God

geestesadem blaast in Adam, de eer-

stemens.

Na de ontmoeting van Maria Mag-

dalena en Jezus in de tuin, is dit

de tweede verwijzing naar de tuin

van Eden waarmee de evangelist Jo-

hannes een nieuwe schepping op-

roept. Voor Johannes is dit een nieu-

we samenleving waarin mensen elkaar

niet meer de dood aandoen, waarin geen

pijn,verdrietof rouwzalzijn.

3. Om zo’n samenleving mogelijk

te maken is het vergeven van zon-

deneenhoeksteen:

mensen moeten elkaar nieuwe kansen ge-

ven.

Hoe dikwijls moeten we dat doen

vraagt Petrus aan Jezus. Zeven

maal?

Als wij ons bedenken hoe moei-

lijk de samenleving het vandaag

heeft om mensen slechts één nieu-

we kans te geven, dan is zeven zeer

veel.

Entochishetteweinig:

niet zeven maal, maar zeventig

maalzevenmaal,

wat in de feiten betekent: iedere keer

opnieuw.

Als je de dood uit je samenleving

wil bannen, dan is de verzoening

het allerbelangrijkste. Dat blijkt uit

de bergrede waarin Jezus zijn inter-

pretatie van de tien woorden geeft.

In zijn interpretatie van het vijfde

woord: je zult niet moorden, zegt

Jezus:

als je dan je gave offert op het al-

taar en jij daar indachtig wordt dat

je broeder iets tegen je heeft, láát je

gave daar voor het altaar en ga eerst

heen:

verzoen je met je broeder en dán

kunjekomenenjegaveofferen.

Het weren van de dood, het verijde-

len van de moord, begint bij het be-

gin, waar de ene mens iets heeft te-

gen de andere, en het begint met ver-

zoening.

Jezus spreekt blijkbaar een andere

taal dan Trump bij zijn verkoop aan

Saoudi Arabië van 100 miljard dol-

larwapentuig.

4. Pinksteren en Pasen vallen sa-

men.

Wij kunnen de gave van de geest

niet los zien van het leven van Je-

zus.

De geest helpt ons als opgestane

mensen te leven, mensen opgestaan

uitdedood.

Zelfs Pinksteren en Goede Vrijdag

vallensamen.

Johannes schrijft hoe Jezus aan het

kruisdegeestgeeft.

De geest geven heeft twee betekenis-

sen:

sterven,maarookdoorgeven.

Onder het kruis stonden de leerling

en de moeder, beeld voor de nieuwe

christelijkegemeenten.

Zij leven dus vanuit de geest die ook

Jezusbezielde.

Het is dan ook te betreuren dat de

bisschoppen vandaag bij de hervor-

ming van de kerk alles blijven cen-

treren rond de celibataire ambte-

lijke priester, de gelijkwaardigheid

tussen man en vrouw niet erken-

nen, het breken en delen louter sa-

craal verstaan en niet als de leefwij-

ze van christenen, die geïnspireerd

door de Geest zich maatschappelijk

inzetten.

Ikgeloof

Ikgeloof inhetwonderlijkegeheim,

in de goddelijke kracht die de wereld elke

dagvernieuwt.

Endatondanksdedroeve feiten,

ondanks mijn angsten en twijfels die mij

vaakverlammen.

Voorbeden

*Bidden wij om de geest die ons de

moed geeft elkaar te vergeven, nieu-

we kansen te geven, niet eenmaal,

maarsteedsopnieuw:

mensen die zich met elkaar verzoe-

nen,

debreukmetdoodengeweld.

*Bidden wij om de geest die rij-

ken inspireert tot het optillen van

armen tot een menswaardig leef-

niveau, de grote ongelijkheid van

vandaagongedaangemaakt

doorsolidariteit,

geen mens meer geknecht, verla-

ten,vernederd.

Tafelgebed:Herhaaldvergeven

Ikzal erzijnvoor jou

alseenlicht indenacht, -

“jouwtoekomst” ismijnnaam,

Godvanontrechten.

Weesdanvoorons

liefdezondergrenzen

inhet liefhebbenvanelkaar,

liefde tot onze naaste, liefde tot

onzevijand.

Weesdanvoorons

barmhartigheid inhetafwijzen

vanhaatenwraak,

oog om oog, tand om tand, na kwet-

sendonrecht.

Weesdanvoorons

Gastvrijheid in het dekken van de

tafel,

brood, - gegeven voor ieder mens

opaarde;

wijn, - gegeven voor ieder mens op

aarde.

Weesdanvoorons

Wijsheid in het steeds opnieuw ge-

venvanlevenskansen,

verderreikenddanonszelf,

geven,vergeven,vergeven.

Weessteedsopnieuw

vooronsvergeving

in ´t herhaald vergeven aan elkaar.

(JefWauters)

Ikgeloof

Ikgeloof indepersoon

vanJezusvanNazareth,

Zijnbezielingheeftmijgeraakt,

Zijnwoorden

hebbenmijaangesproken,

Zijngeestheeftmij

gezondeonrustgegeven

eneendiepvertrouwen

indewegdie ik tegaanheb.

Jef Wauters – Uit de viering van Pinkste-

ren inhetDonBosco centrum

PINKSTEREN 2017 DON BOSCO GEMEENSCHAP KESSEL-LO
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Ik laat mijn geest langs de ladder van het

woord afdalen naar de innerlijke ruim-
te van de stilte. Ik leg in het woord en in

het uitademen mijn hele verlangen naar

de ‘sabbatrust van God’, naar de innerlij-
ke plaats van de rust. Dan kan het zijn

dat woord en adem mij een moment daar

brengen waar het in mij helemaal stil is,

waar elk lawaai verstomt en de onrustige

maalstroom van gedachten tot rust komt.

Anselm Grün

In de maand juli komen we drie keer
samen om te mediteren: maandag 3,
maandag 17 en maandag 31 juli, in
augustus op maandag 14 en maan-
dag 28 augustus 2017.
Plaats van samenkomst: de Stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20
uur.

Je mag gerust eens bij ons aanslui-
ten. Verwittig dan wel even Jos Ver-
meulen.

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

VAKANTIEREGELING

Ook voor het parochieblad is het va-
kantietijd.
Dit nummer 26 (27-28) van woens-
dag, 28 juni 2017, brengt nieuws
van drie weken.
Op woensdag 5 en woensdag 12 juli
komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31), ook met nieuws
van drie weken, kan je verwachten
op woensdag 19 juli 2017.

En dan maar aftellen tot woensdag 9
augustus.
Dan krijg je parochieblad 32 in je
brievenbus. En we keren dan met
het parochieblad terug uit vakantie-
tijd en zetten de gewone regelmaat
van wekelijks verschijnen weer in.

Een fijne vakantietijd gewenst

aan u allen!

Zelfs de medemens kan geen zin ge-
ven aan het lijden van zijn broeder.
Vandaar onze stelling: indien het
lijden zinvol is, dan zal enkel en al-
leen de lijdende de zingever moeten
zijn.
Zo treden wij in het voetspoor van
Jezus die niet moest gestraft wor-
den, het lijden niet opzocht, vragen
stelde, niet in berusting afstompte
maar wél het lijden heeft aanvaard.
Hij stierf met open handen.
J.P. G.

Ik zing een lied Heer God voor jou

een zonnelied voor jou, voor jou,

Heer God voor jou.

God onze Vader, voor U wil ik zin-
gen, Gij geeft uw adem aan al wat be-
staat. U zing ik lof als de dag gaat be-
ginnen. U zeg ik dank als de zon on-
dergaat.

Dank voor de zon, onze broeder,
de warme, vurige koning die heerst
overdag. Leven en licht schenkt Hij
rijken en armen. Gij schenkt hem
volheid en zonnige lach.

Dank voor de maan, onze zuster,
de klare, koele vriendin, voor wie
doolt in de nacht; dank voor de dui-
zelingwekkende schare sterren, uit
hen straalt uw luister en pracht.

Dank voor de wind, onze broeder,
de speelse, ruw als een zeeman,
soms lief als een kind. Dank voor
de wolken, de sneeuw en de regen.,
dank voor de dauw waaruit alles be-
gint. - - - - - - - - Vervolgt op pagina 4

Tekst: Mauritz Andries - Dankviering

FranciscusbijdeClarissen25 juni

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 juli

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Dankviering voor het Gouden
Huwelijksjubileum van François
Barette en Christiane Courant
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 9 juli

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

Zondag 16 juli

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 23 juli

10.00 u. Jaargetijde voor
Katrien Cockx-Vanermen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 2 juli

13de zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 9 juli

14de zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Voets
CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 16 juli

15de zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
CD-muziek: Hubert Gorissen

Zondag 23 juli

16de zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
CD-muziek: Ad Van Poppel

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 2 juli

Dertiende zondag door het kerkelijke

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 9 juli

Veertiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 16 juli

Vijftiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 23 juli

Zestiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke
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Een verhaal uit de Fioretti, de

verhalenbundel met de beroemdste

verhalen over het leven van Fran-

ciscusvanAssisi.

Wanneer Franciscus in Assisi was,

onderrichtte hij Clara vaak in heili-

gezaken.

Clara koesterde de vurige wens om

een keer samen met Franciscus te

eten.

Hij weigerde dit , tot zijn gezellen

hierover hoorden. Zij zegden:" Va-

der je strengheid is niet in overeen-

stemming met de Goddelijke lief-

de".

Franciscus luisterde goed naar zijn

gezellen en zei: " Als jullie dat den-

ken dan sluit ik me daarbij aan. Zij

leeft al lange tijd in afzondering

in San Damiano. Het zal haar goed

doen het verblijf van Maria Deg-

li Angeli terug te zien. Daar liet ze

haar haren knippen en daar is ze

bruid van Jezus Christus gewor-

den."

Franciscus liet de maaltijd, als naar

gewoonte, klaarzetten op de grond.

Franciscus, Clara, haar gezellin en

alle andere broeders schaarden zich

nederigrondhetmaal.

Maar Franciscus sprak van bij het

begin zo mooi, verheven en betove-

rend over God, dat allen in extase

geraakten.

De mensen uit de omgeving zagen

een rode gloed waardoor de kerk,

het broederverblijf en het nabij ge-

legen bos als het ware in vuur leken

testaan.

Toen allen weer tot zichzelf terug-

keerden, voelden ze zich zo ver-

kwikt door de voeding van de Gees-

t, dat ze zich nog weinig bekom-

merden om het voedsel voor het li-

chaam.

Nadien keerde Clara, onder goede

geleide, terug naar San Damiano.

De zusters waren blij dat Francis-

cus, Clara niet naar een andere plek

had gestuurd. Hij had dit reeds en-

kele keren gesuggereerd. En Cla-

ra had zeker gehoorzaamd. Maar

sinds deze dag, voelde Clara zich in-

tensvertroost.Amen.

Uit de dankviering 25 juni Sint-Francis-

cusgemaanschap bij de Clarissen Kessel-

Lo

Verhaal rond Franciscus en Clara

ALLEEN MAAR…EEN STEM

Bijbelvierdaagse2017

7–10augustus

‘Bevrijdendebijbellezing’

Om de zoveel jaren mogen we gaan

stemmen, maar eigenlijk hebben

we geen ‘stem’ in het publieke fo-

rum. Boven onze hoofden wordt

zoveel beslist, is er een heel systeem

werkzaamwaar we geen vat op heb-

ben. Onder de mom van ‘democra-

tie’ worden we een richting uitge-

stuurd,diewenietmeebepalen.

Vandaar dat hele groepen afhaken.

Bij velen groeit de desinteresse voor

de politiek om voort te drijven op

het consumeren. Anderen schreeu-

wen de machteloze kreet van het

populisme uit, keren het establish-

ment de rug toe om dan in de han-

den te vallen van wie valse zeker-

heid belooft en een gemeenschappe-

lijkevijandaanwijst.

De Bijbelse verhalen werden ge-

schreven vanuit dat spannings-

veld: mensen aan de kant, zonder

stem, worden gehoord, opgeroepen

om een heel eigen weg te gaan, die

haaks staat op wat bijna iedereen

normaalvindt.

We treffen daar mensen aan, die

een andere ‘stem’ opvingen, soms

fluisteren, soms roepend, een stem

die hen niet meer loslaat. Ze noe-

men het de ‘Ene’ de ‘Enige’ tegen-

over die vele goden die ons land-

schapdomineren.

Het wordt een radicale keuze. En

tegelijk moet men leven tussen de

anderen, die deze keuze niet delen.

Wij zouden graag in een Bijbelvier-

daagse mee in dat proces duiken,

herkenning vinden, bemoediging

ook.

We proberen ons eigen verhaal op

het spoor te komen en maken ook

kennis met maatschappelijke keu-

zes in onze tijd door een gastspre-

ker, enkele projecten… We maken

tijd voor bezinning, samen zingen

ensluitenafmeteenviering…

Het kunnen boeiende dagen wor-

den!

Praktisch

De vierdaagse heeft plaats in

het Oasecentrum (Don Bosco) in

Groot-Bijgaarden, H. Placestraat

46,

Van maandag 7 augustus (10 u.)

tot donderdag 10 augustus (16 u.)

Deelnameprijs: tot 11 jaar: 95 euro,

volwassenen: van 95 tot 255 euro,

volgensinkomen.

De werkwijze van deze vierdaagse

vereisteenvolledigedeelname.

Na inschrijving, met storting voor-

schot van 95 euro per persoon, ont-

vangen de deelnemers een brief met

praktische gegevens en een wegbe-

schrijving.

Info, inschrijving

Lieve Neukermans: tel. 016 22 93 70

- lieve_neukermans@skynet.be

JanDeRoek:0486787637

Rek. nr. 001-0789642-41 (IBAN

BE88001078964241

van Opstaan, met vermelding ‘Bij-

belvierdaagse2017’

Inschrijvenvoor1 juli.

ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA

Bomenwandeling in het Arenberg-

park-Code:Z6

Woensdag 5 juli – 13.50 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: Louis De Smet

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Bezoek aan de moskee Al Fath in

Leuven-Code:Z7

Dinsdag 11 juli – 13.20 u.

Bijdrage:€4-Gids: lokalegids

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

De Molen van Rotselaar - Code: Z8

Dinsdag 18 juli – 12.25 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: plaatselijke

gids

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 4 juli 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016255536

*Fietsdagtochten

Vrijdag 7 juli 2017 - Landen – hellingen

(89 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 052 30 15 85 of 0472

608830

Dinsdag 11 juli 2017 – Marcinelle-route –

meestal vlak (81 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuvenmetmogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 of 0473

929941

*4-daagseRetie

Dinsdag 18 juli 2017 - 4-daagse Retie -

heen - vlak - 70 km

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Platte Los-

traat nr. 582, 9.50 u. stipt aan Aar-

schotsesteenwegVuntbrug

Woensdag 19 juli 2017 - 4-daagse Retie -

Antwerpse Kempen - vlak - 80 km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Donderdag 20 juli 2017 - 4-daagse Retie -

Limburgse Kempen – vlak - 72 km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Vrijdag 21 juli 2017 - 4-daagse Retie - te-

rugrit Leuven – vlak - 75 km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

3FEDERATIE FRANDO

GEMENGD KOOR o.l.v. PETER

CANNIERE in de ABDIJKERK

O.L.VROUW VLIERBEEK – KES-

SEL-LO

Maandag 14 augustus 2017, 21 u.,

vooravond van het hoogfeest van

Maria’s Tenhemelopneming : zoals

de vorige jaren brengt het Gemengd

Gelegenheidskoor Vlierbeek de Grego-

riaanse Completen, onder begelei-

ding van Peter Canniere, dirigent

van het Leuvens Gregoriaans Koor

in de Oude Abdijkerk van O.L.-

Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo). Zan-

gers en zangeressen en met hen

heel veel toehoorders houden van

die traditie, herinnering aan het da-

gelijkse, korte avondgebed van de

monniken die de Vlierbeekse abdij

gedurende ongeveer acht eeuwen

bewoonden. Noctem quietam (et finem

perfectum) concedat nobis Dominus om-

nipotens. Met die gezongen slotzin

vraagt men aan de Heer om de aan-

wezigen een rustige nacht te bezor-

gen. Daarna volgde eertijds voor de

monniken de heel strict te onder-

houden“grotestilte”.

Het initiatief om de Completen te

zingen vindt zijn oorsprong in

het besef dat de restauratie van

een abdijgebouw, en eigenlijk van

de ganse abdijsite zoals in Vlier-

beek, niet zomaar gereduceerd mag

worden tot een zaak van overi-

gens enorme financiële middelen.

Bij de restauratie hoort ook, voor

zo ver enigszins mogelijk, de her-

innering aan het monnikenleven,

en meteen overstijgend aan de in-

breng die monniken door de eeu-

wen heen hebben gehad in de ont-

wikkeling van ons cultureel erf-

goed. Daar hoort – zeker weten - het

eeuwenoude gregoriaans bij, zon-

derfranjes,welauthentiek.

Het wil geen concert zijn. Geen in-

gangsgeld dus. Al wie een half uur

authentieke religieuze en culture-

le ervaring niet schuwt is welkom.

En uitgenodigd om daarna te genie-

ten van een glaasje in de Grote zaal

van het Nieuw Abtskwartier, bij de

ontmoeting van al dan niet beken-

den die er allicht zoals u vorige ja-

renookalbijwaren.

www.abdijvanvlierbeek.be

Gregoriaanse Completen

LEUVEN: STADSWANDELIN-

GEN OP WOENSDAG

Elke woensdagavond in juli en augustus

ben je welkom op één van onze zomerse

stadswandelingen.

Wij vertrekken om 19 u. aan het stadhuis.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kunt individueel aansluiten en je hoeft

niet te reserveren.

Kostprijs: 6 euro per persoon. Tickets wor-

den verkocht aan het startpunt van de ver-

gadering.

Leuvenafgestoft

Woensdag 5 juli 2017

Op de maandag na Beloken Pasen

1317 wordt in Leuven begonnen met

de bouw van de Lakenhalle, een

gebouw dat zo belangrijk was dat

de bouwmeesters hun naam lieten

vereeuwigen op twee hoekstenen.

De textielnijverheid zou voor Leu-

ven lang belangrijk blijven: na de

lakenweverij volgde het vervaardi-

gen van luxeproducten zoals hand-

schoenen en kleren versierd met

pluimenenbont.

Wandel met ons mee, vanaf het

middeleeuwse laken tot de laatste

hedendaagsemodetrends.

7veninLeuven

Woensdag 19 juli 2017

In 1947, 70 jaar geleden dus, ga-

ven gidsen van de Leuvense Gid-

senbond hun eerste rondleidingen.

Om dat te vieren staat deze wande-

ling in het teken van zeven: de 7 ge-

slachten, de 7 wonderen van Leu-

ven, de 7 schepenen,de 7 vrij kun-

sten…

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Website:www.leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gamil.com

Tel.:0460978566

LutherinLeuven

Woensdag 12 juli 2017

Op 31 oktober 1517 publiceert de Au-

gustijner monnik Martin Luther

95 stellingen als reactie tegen de

verkoop van aflaten. Wat dachten

de Leuvense Augustijners daarvan?

Wat vonden Erasmus en paus Adri-

anus, die zelf kritisch tegenover

Rome en de curie stonden, van de

Duitse monnik? Hoe ver reikte Lu-

thers invloed in een stad vol theolo-

gendiehemactiefbestreden?

Je leert er alles over tijdens een wan-

deling die vertrekt op de plek waar

vijf eeuwen geleden Luthers boe-

kenwerdenverbrand.

Hoe ver reikte Luthers invloed in een stad

vol theologen die hem actief bestreden ?



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 22 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

***************************************

Sint-Franciscus

Elke zondag

11uur:Zondagscafé

Elke dinsdag en donderdag

14uur:Seniorencafé

Woensdag 28 juni

9.30u.:OKRATeamvergadering

NM:SNVLStudiedag

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 29 juni

14uur:Seniorencafé

Vrijdag 30 juni

VM:DeArk

AV:BBQBlijRondeel

Vrijdag 7 juli

VMenNM:BarMichotte

Zaterdag 8 juli

AV: OKRA voorbereiding zondag

Zondag 9 juli

OKRAElf-juliviering

11.30 uur: gratis Concert in de St-

Franciscuskerk verzorgd door Sie-

be CHAU op gitaar en Clara EVENS

op viool, musici-studenten van het

Lemmens instituut. Karin BROU-

WERS, Vlaams parlementslid en

Leuvensgemeenteraadslid

vertelt in de gelegenheidstoe-

spraak "wat Vlaanderen en Leuven

voordeseniorendoen".

13u.:BBQmetJosvanEmelen

AGENDA

Dank voor Heer Jezus, de eerste

der broeders, dank voor zijn leven,

zijn liefde, zijn kruis. Dank voor de

dood, onze zuster, de kille, zwijg-

zame gids naar uw zonnige thuis.

God onze Vader, voor U wil ik zin-

gen, zingen en danken, blij als een

kind. Gij geeft uw adem aan men-

sen en dingen, dank voor het leven,

dank dat G'ons bemint (t.M.Andr.)

4 FEDERATIE FRANDO

Uit het omvangrijk werk van Rik Uytter-

hoeven, vooral uit “Leuven Weleer”, deel

6, putten we heel wat info over het ont-

staan rond 1893 van de Sint-Antoniuspa-

rochie en iets later in 1912, de H.-Hart

parochie. Met dank aan Yvonne Lambert

die welwillend toestemming gaf teksten

en foto’s te gebruiken van haar in 2006

overleden echtgenoot Rik Uytterhoeven.

Hier een eerste artikel over het ontstaan

van de Sint-Antonius parochiegemeen-

schap.

Architect-dominikanerpater Ray-

mond-M. Biolley (1848-1914) bouw-

de in 1883 langs de Tiensesteen-

weg voor de zusters Dominikanes-

sen van de Gedurige Rozenkrans

een klooster, dat de buurtbewoners

gewoon "de Sou" noemden, omdat

het cent per cent bijeen gebedeld

was. Verborgen achter hoge mu-

ren tussen de Tiensesteenweg en

de Bierbeekstraat leidden de non-

nen er een teruggetrokken bestaan

ingebedenversterving.

Nadat hun vestiging bij de lucht-

aanval van 10 mei 1940 zwaar geteis-

Het in 1940 zwaar getroffen Dominikanessenklooster langs de Tiensesteenweg waar nu de

Delaunoislaan is. (c) Rik Uytterhoeven

terd was, vluchtten een veertigtal

zusters via Brussel naar Banneux;

de twaalf, die in 1967 nog leefden,

sloten zich toen aan bij de commu-

nauteit"Bethlehem"teDinant.

Op het grondgebied van hun Leu-

vens sticht werd later de Alfred Del-

aunoislaanaangelegd

Rond 1890 groeide net buiten de

Tiensepoort een nieuwe wijk uit,

grotendeels bevolkt door spoor-

wegmannen en cipiers, die in het

nabijgelegen station of de gevange-

niseenbroodwinningvonden.

Op vraag van de bewoners bezocht

kardinaal Goossens van Mechelen

in oktober 1893 de buurt om een

plaats te kiezen voor de bouw van

eenkerk.

Aanvankelijk dacht men aan een

open ruimte links van de steenweg

nabij de Tiensebrug. Vermoedelijk

op de plaats waar nu nog het oude

gebouw (“het Patronaat”) van de

huidige school “De Ark 3” langs het

begin van de Platte - Lostraat staat.

Later, op 15 november 1942 pas, zal

“het Patronaat met aangrenzende speel-

plaats” door “den Eerwaarden Heer Cl.

Van Berchem van de H. Antonius, Hever-

lee” aan “den Eerwaarden Heer P.Coen,

pastoor van ‘t H.Hart, Heverlee” verkocht

worden voor “55.000 franken” (uit het

archiefH.Hart).

De keuze voor een nieuwe kerk viel

uiteindelijk op de vest zelf, op He-

verlees grondgebied. Het gemeente-

bestuur tekende aanvankelijk ver-

zet aan. Tevergeefs, want de eer-

ste pastoor las vanaf januari 1896

zijn parochiemissen in de kapel

van de zusters dominicanessen aan

de Tiensesteenweg. De Sint-Anto-

niuskerk zou gebouwd worden op

Een goedgevulde kerk van Sint-Antonius van Padua op de Léon Schreursvest tijdens het interbellum (c) Rik Uytterhoeven

grond die was geschonken door Ca-

th. Vansighem, weduwe van Val.

Aelbrecht, langs “den boulevard”

of toen ook de Geldenaaksevest ge-

noemd, die na de Eerste Wereldoor-

log de Léon Schreursvest zou wor-

den. Even later is de nieuwe kerk

in opbouw op de Geldenaaksevest

tegenover de Dekenstraat. De paro-

chie krijgt Sint-Antonius van Pa-

dua als patroon. Op 25 maart 1897,

feest van Maria- Boodschap, wordt

de nieuwe kerk geconsacreerd. Als

pikant detail vermeldt de "Journal

des Petites Affiches" dat diverse per-

sonen er van hun geldbeugel ont-

last werden. De familie Van Diest

van het gelijknamig confectiebe-

drijf bleef decennialang de belang-

rijkste maecenas van dit bedehuis.

De nieuwe parochie bediende delen

van Heverlee, van Leuven en van

Kessel-Lo; toen een echt grensge-

val, dat sedert de fusie uit de wereld

isgeholpen.

In 1969 liet pastoor Jos Peeters het

overladen interieur (zie foto) in-

grijpend en smaakvol aanpassen

aan de noden van de moderne litur-

gie.

Leo P. 2017

Ontstaan van de Sint-Antonius parochiegemeenschap

Meerdaagse gezins- en werkvakan-

tie

Van vrijdag 11 augustus tot zondag 20 au-

gustus 2017

Voor sommige groepen biedt Het

Molenhuis de enige, betaalbare ge-

legenheid om op vakantie te gaan

midden in de natuur. Ons Molen-

huis en alles wat het te bieden heeft,

kan maar blijven bestaan als er ge-

ëngageerde mensen zijn die zorg

dragen voor deze bijzondere plek.

Daarom organiseren we een werk-

meerdaagse waar we vooral aan-

dacht hebben voor het onderhoud.

Dit zijn werkjes zoals schilde-

ren, kleine herstellingen uitvoe-

ren, wieden en maaien, onze hout-

voorraad beheren, poetsen en op-

ruimen. Voor ieders talent (en tem-

po)welwatwils.

Daarnaast moet er natuurlijk ook

gegeten worden. Koken voor de

groep is al een stevige klus. Laat ons

zeker je voorkeuren weten zodat we

hiermee rekening kunnen houden

bijdeinkopen.

Dit jaar willen we de binnen af-

werking van het nieuwe dak ver-

zorgen, metsen we een kamp-

vuurput, sorteren we onze voor-

raden van materiaal en allerlei

gerief, starten we voorbereidende

werken voor toekomstige verande-

ringswerken mogelijk te maken. De

grootste werken laten we uiteraard

uitvoerendooreenaannemer.

Het is natuurlijk niet de bedoe-

ling om van de eerste tot de laatste

minuut te werken. De dagindeling

laat ‘s avonds genoeg tijd voor al-

lerlei activiteiten. Breng dus je ge-

zelschapsspelletjes en instrumen-

ten mee. Daarnaast pauzeren we 2

dagen om bvb. te wandelen of te

gaanzwemmenindeOurthe.

Ook kinderen zijn welkom! Het

Molenhuis is een prachtige plek om

te ravotten. Wanneer we tijdig we-

ten dat de groep kinderen groot ge-

noeg is, proberen we ook voor kin-

deranimatie tezorgen.

Kom je graag een handje toesteken,

al is het maar voor enkele dagen,

niet aarzelen om je in te schrijven.

Samen werken schept dichte ban-

den en dat is waar het in Het Molen-

huisuiteindelijkomdraait.

Inschrijven

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten of bezorg het in-

schrijvingsformulier uit het Mo-

lenhuisboekje 142 aan de organisa-

tor.

Liefstvoor04augustus2017

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusiefeten)

+18 jaar: 10 euro pp/per dag; 13-18

jaar: 8 euro pp/per dag; 6-12 jaar:

6 euro pp/per dag; 4-5 jaar: 4 euro

pp/perdag;0-4jaar:gratis

Meebrengen

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, toiletgerief,

werkkleding en gerief, pantoffels,

zaklamp

Verantwoordelijke: Johan Deforche

Telefoonnummer.0498/59.50.01

E-mail: johan.deforche@telenet.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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