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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mystici zijn ervan overtuigd dat er in

ons een ruimte van stilzwijgen is waarin

God woont. Daartoe hebben de gedachten

en gevoelens, de plannen en overwegingen,

de hartstochten en de verwondingen geen

toegang.

Meditatie is een duik in de innerlijke rust

die op de bodem van ons hart in ons ver-

borgen ligt. De uitdrukking ‘tot rust ko-

men’ betekent immers dat de rust er al is,

dat we hem niet eerst moeten fabriceren.

Hij bevindt zich in ons als een ruimte

waar wij naartoe mogen gaan. Meditatie

is de weg waarlangs wij naar de innerlij-

keplekvanrustkomen.

Anselm Grün

In de maand juli komen we nog sa-

men om te mediteren op maandag 31

juli, in augustus op maandag 14 en

maandag 28 augustus 2017.

Plaats van samenkomst: de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20

uur.

Je bent welkom om eens met ons

mee te mediteren. Verwittig dan wel

even Jos Vermeulen.

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

Wat kan de schrift als zij ons al-

len aanspreekt als “uit God gebo-

ren” anders bedoelen dan dat het

ons mogelijk is geworden om in het

spontane overvloeiende leven van

de Zoon te delen?

Overal waar het krampachtige stre-

ven naar zelfbehoud, dat ongeloof

is, afbreekt, daar vindt de herge-

boorte plaats. Uit het vertrouwen

en de overgave bloeien de vrijheid

en de macht, die de liefde mogelijk

maakt.

De demonen blaffen, maar bijten

niet meer.

Fortmann

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Elke zondag

11 uur: Zondagscafé

Elke dinsdag en donderdag

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 4 en 11 augustus

VM en NM: Bar Michotte

AGENDA

(Her)ontdekking van het slagveld

van WO I met muzikaal eerbetoon

* Bezoek aan de oude slagvelden, ge-

denktekens en musea rond Ieper

* Begeleiding en duiding, door em.

prof. dr. Luc De Vos en componist

Piet Swerts

* Wereldpremière van A Symphony

of Trees van Piet Swerts

Dag 1. Oostende – Gistel – Nieuw-

poort – Diksmuide – Vladslo – Ieper

Dag 2. Ieper

Dag 3. Boezinge – Langemark – Zille-

beke – Zonnebeke – Ieper – Oosten-

de

Reisdata: 14 september – 16 septem-

ber 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 730 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 45 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40

euro

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum 25

Inbegrepenindeze reissom:

*Ticket voor het concert met de cre-

atie van Piet Swerts A Symphonie of

Trees

* De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichting van Luc De Vos en Piet

Swerts

* Gebruik van de audiofoon

* Fooi voor de chauffeur

* Overnachtingen met ontbijt in

een kwaliteitsvol hotel

* 1 avondmaal, 1 broodmaaltijd en 3

middagmalen

* Vervoer in een comfortabele auto-

car, vertrek aan het station van Oos-

tende

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Opgelet: Deze reis vertrekt vanuit

het station van Oostende en niet

vanuit de luchthaven van Zaven-

tem

Davidsfonds Cultuurreizen

Omnia Travel,

Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leu-

ven Tel.: 016 24 38 38

cultuurreizen@omniatravel.be

www.davidsfonds.be/cultuurreizen

IEPER - DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 juli 10.00 u.

Eucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Katrien Cockx-

Vanermen

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 30 juli

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Karel De Rocker

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 augustus

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 13 augustus

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

Dinsdag 15 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 juli

16de zondag door het jaar A

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

CD-muziek: Ad Van Poppel

Zondag 30 juli

17de zondag door het jaar A

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Van Hooymissen

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 6 augustus

18de zondag door het jaar A

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Myriam Neves

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 13 augustus

19de zondag door het jaar A

11 u. Viering

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

CD-muziek: Leo Swinnen

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 23 juli

Zestiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 30 juli

Zeventiende zondag door het

kerkelijke jaar

10.30 u. Viering

Zondag 6 augustus

Achttiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 13 augustus

Negentiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Dinsdag 15 augustus

O-L-V ten hemel opgenomen

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

VIERINGEN

Nummer 29 (30-31) van deze week,

woensdag 19 juli 2017, brengt

nieuws van drie weken.

Dan volgen 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 26 juli en woensdag

2 augustus.

Vanaf woensdag 9 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Nog fijne, zonnige, uitrusten-

de dagen gewenst aan u allen!

NEEM JE TIJD

OM GELUKKIG TE ZIJN bzn

WEER OF GEEN WEER

ALTIJD WELKOM bzn

PROBLEMEN

ZIJN GEEN STOPTEKENS

HET ZIJN WEGWIJZERS bzn
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Colofon
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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.

Leuven,stadvansterkevrouwen

Woensdag 26 juli 2017

Leuven, een mannenbastion? Ver-

gis je niet, in onze stad hebben

vrouwen altijd een belangrijke rol

gespeeld. Wij brengen eerst een

Zuster Jeanne Devos

groet aan het beeld van Catharina

Pijpelaers op het stadhuis en nemen

je daarna mee op wandeling over

vrouwelijke onderneemsters, pro-

fessoren, kunstenaars en missiona-

rissen. Geen dames uit het verle-

den maar vrouwen die vandaag ac-

tief aan het leven deelnemen staan

daarbijcentraal.

DeSt. Jozefsparochie

Woensdag 2 augustus 2017

(Her)ontdek deze parochie waar

je zowel opvallende (ver)nieuw-

bouw vindt (het Davidsfonds, de

Rijkswachtkazerne, Zeventuinen)

als oude arbeiderswijken (Mussen-

buurt, Jozef II straat) en een verbor-

gentuin.

We vertellen de bewogen architec-

torale en sociale geschiedenis van

deze buurt, vanaf haar ontstaan in

de 19de eeuw (het plan Laenen, de

‘gangen’, de kloosters van de claris-

sen, karmelietessen en dominica-

nen), over de komst van studenten

(het Erasmusgebouw, studenten-

huisvesting…) en buurtwerking in

de 20ste eeuw tot aan de meest re-

cente renovatieprojecten van van-

daag.

Opgelet: deze wandeling vertrekt

aan het standbeeld van Justus Lipsi-

usindeBondgenotenlaan.

DeGroteMarktonderdeloep

Woensdag 9 augustus 2017

Je dacht dat je de Grote Markt ken-

de? Je bent er ongetwijfeld al ettelij-

ke keren voorbij gewandeld: de ca-

fés, het Tafelrond, de Sint-Pieters-

kerk, het stadhuis. Maar ben je er

ook al eens blijven stilstaan om elk

detail goed te bekijken? De beelden

in en op de gevels, de jaartallen, de

opschriften, de huisnamen. Geniet

samen met ons van de vele kleine en

grote details die mee de rijkdom van

het Leuvense centrale plein uitma-

ken.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Website:www.leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gamil.com

Tel.:0460978566

(Uit Programmagids 2017 Leuven op

maat)

LEUVEN+: ZOMERAANBOD

VOOR INDIVIDUELE BEZOE-

KERS

Leuvenineennotendop

Voor een eerste kennismaking met

de stad is dit de ideale wandeling. Je

ontdekt bekende monumenten en

trekpleisters: de Grote Markt met

het stadhuis, de Lakenhalle, de uni-

versiteitscolleges en de kroegen van

de Oude Markt. Maar we nemen

je ook mee naar kleine straatjes en

steegjes, parken en binnentuinen

en we vertellen je verhalen en anek-

dotes over de bekende enminder be-

kende personen die hun stempel op

onze stad Leuven hebben gedrukt.

Na afloop begrijp je waarom Leuven

zich nog altijd met recht en reden

‘de beste stad van Brabant’ mag noe-

men.

Elke zaterdag vanaf 1 juli tot 26 augus-

tus 2017 om 14.30 u.

In het Engels op zondag 9 juli en 13 au-

gustus om 11 u.

Vertrek: aan de pui van het stad-

huis.Dewandelingduurt1.30u.

Kostprijs:6europerpersoon.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de ba-

lie van Toerisme Leuven of online

via:

http://www.visitleuven.be/nl/

online-tickets

(Uit Programmagids 2017 Leuven op

maat)

Opstapmeteenbegijn

Een Leuvense begijn neemt je mee

op een wandeling door het Groot

Begijnhof van Leuven (Unesco We-

relderfgoed) en vertelt over haar da-

gelijkse leven in de 17de eeuw. Volg-

den de begijnen toen nog de oor-

spronkelijke idealen van deemoed

en kuisheid? Of namen ze het niet

meer zo nauw met hun geloften,

genoten ze van overvloedig gedekte

tafels en dronken ze en dansten ze

naarhartenlust?

Zal je een relativerend en soms een

beetje ondeugend verhaal van haar

leven brengen tijdens de wande-

ling door het prachtig gerestaureer-

de Leuvense Begijnhof met Kerk,

infirmerie, H. Geesttafel, huizen

enconventen…

Elke zondag tot en met 24 september 2017

(behalve op 10 september) om 11 u.

Vertrek:aanhetstadhuis.

De wandeling duurt 1.30 u. en wordt

ofwel in het Nederlands/Frans (2, 16 en 30

juli; 13 en 27 augustus; 24 september)

of Nederland/Engels (op 9 en 23 juli; 6 en

20 augustus; 3 en 17 september) begeleid.

Kostprijs:6europerpersoon.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de ba-

lie van Toerisme Leuven of online

via:

http://www.visitleuven.be/nl/

online-tickets (UitProgrammagids 2017

Leuven op maat)

LEUVEN: Stadswandelingen en zomeraanbod

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u.–11.30u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag: Lieve Van Haegen-

borgh(Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

Parochieteam

ThierryVanCraenemvoorzitter

tel.016895540

thierry.vancraenem@telenet.be

LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochia-

le werken Gewest Leuven-Parochie

Sint-Franciscus001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811 (spaties)

Parochieploeg

CarolineVanAudenhoven,

pastoraalwerker

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

(spaties)

carolineva@telenet.be

MyriamNeves

Platte-Lostraat202,

3010Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,

3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

MathieuVoets

Volhardingslaan30,

3001Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Bankrekening VZW

Antoniusvrienden Heverlee vzw

BE84001805224459

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Contactadressen

Onzepriester

JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Kerkraad

BartMeneve0486937347

JefWauters0485063038

GieSchoemaker016/261803

PatLaforce0495466658

HansPunter0497518258

Don Bosco op het web

www.ademtocht.be

webmaster Jef Wautersjef.w@edp-

net.be

Verhuur Don Bosco centrum

Informatie

m.b.t. zalen, capaciteit, dagprijs,

voorzieningen en beschikbaarheid:

www.donboscocentrum.be

Bezichtiging

zalen: op dinsdag van 19.00 tot

20.00 uur na afspraak via Dirk Wit-

ters0474/501948

Verhuur&Administratie

Email: verhuur.donbosco@gmail.-

com of via sms/boodschap op 0487

/474604(HyacinthSymons)

Bankrekening BE65 7360 2462

1896 van Gemeenschapscentrum

DonBoscote3010Kessel-Lo

Nazicht

IreneJaubin0495784411

Technischesupport

Mobile nummer: 0497 36 23 34

(Bart Hendrickx, Dirk Witters,

RudyVandenPanhuyzen)

Sleutelkast

HansPunter0497518258

waarde vriend het is hier prachtig

de koeien zijn ontroerend drachtig

de spoorlijn loopt dwars door het dal

een vrouw beheert de waterval

zo is het paradijs misschien

en verder is hier alles prachtig, het wordt

me soms wel eens te machtig

Uit: Bergman, De inhoud van het

oppervlak (1975)

Nuttige adressen

WELKOM

Zoals elke zondag komen we samen

omeucharistie tevieren.

Vandaag is het geen gewone zon-

dag als alle andere. Het is de laatste

keer dat onze Franciscusgemeen-

schap samen met de zusters Cla-

rissen in hun klooster zal vieren.

Afscheid nemen, is even stilstaan,

omkijken en elkaar oprecht danken.

De zusters hebben zich in alle een-

voud toevertrouwd aan het leven

met open ogen, een gouden hart en

gevendehanden.

Zo staan we hier samen voor onze

God.

Ik geloof in God, de Schepper van al wat

leeft, de Gever van alles. Ik geloof dat God

mij geroepen heeft tot leven; dat Hij mij

roept om de mens te worden, die Hij be-

doeld heeft.

Ik geloof in Jezus van Nazareth, als de

Weg, de Waarheid en het Leven. Ik geloof

dat ik – kijkend naar Zijn menswording

– ook zelf tot mens kan worden als beeld

van God.

Ik geloof in Clara en Franciscus en in de

weg die zij gegaan zijn. Ik geloof in hen

als richtingwijzers; zij wijzen mij de weg

naar Jezus en daarmee de weg naar God.

Ik geloof in de kracht van de heilige Geest,

die mijn leven in beweging zet en houdt.

Ik geloof dat die bruisende kracht mij de

energie geeft om mijn weg te gaan.

Ik geloof dat God mij droeg, draagt en zal

blijven dragen op mijn weg. Dat Hij mij

– in val en opstanding – nabij zal zijn.

Ik geloof dat, met Zijn hulp, ik de mens

zal worden die Hij bedoeld heeft en dat ik

daarin gelukkig zal zijn. Amen

Uit de Franciscus-Dankviering met de

zusters Clarissen 25 juni '17



FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten Dinsdag 25 juli

2017 - Klein Brabant – vlak (73 km). Ver-

trek met auto: 9.00 u. stipt aan Om-

leiding Herent. Vertrek met fiets:

10.00 u. stipt Heffen (Mechelen).

Verzekering verplicht. Info: 013/78

5133of0494/873272

Vrijdag 4 augustus 2017 – Heist op den

Berg – vlak (74 km). Vertrek: 9.30 u. stipt

aan Parkpoort te Leuven met mo-

gelijkheid tot aansluiting om 10.00

u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzeke-

ring verplicht. Info: 016 44 32 45 of

0476090617

Dinsdag 8 augustus 2017 – Jodoigne - hel-

lingen (70 km). Vertrek: 9.30 u. stipt

aan Parkpoort te Leuven. Verzeke-

ring verplicht. Info: 016 44 32 45 of

0476090617

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 27 juli 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

Donderdag 10 en 24 augustus 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

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

Dinsdag 1, 15 en 29 augustus 2017. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Info: 016 25 44 36

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 3 augustus 2017 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs geven

eenlift tegen0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Info:016237759

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 9 en 23 augustus 2017 om

13.30 u. De Becker Remyplein, ter

hoogte van de kapel. De chauf-

feurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Info:016633926

ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA

Bensberg – Roeselberg, Hagelandse

heuvelsCode:Z9

Donderdag 27 juli – 13.00 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: Paul De Smedt

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Ontdekkingsbezoek aan het ver-

nieuwd Leuvense museum M - Co-

de:Z10

Dinsdag 1 augustus – 14.00 u.

Bijdrage:€10

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Rechtspraak vroeger en nu in Me-

chelenendaarbuitenCode:Z11

Dinsdag 8 augustus – 12.20 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: stadsgids van

Mechelen

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

GSM, iPhone, smartphone.

Wie problemen heeft met gs-

m/smartphone of iPhone kan tel-

kens op donderdag vanaf 10 u. een

afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijk omschrijven. Zorg ervoor dat je

toestel opgeladen is. Inschrijven via

het onthaal van Seniorama tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

4 FEDERATIE FRANDO

In 1897 werd de kerk van Sint An-

tonius van Padua geconsacreerd na-

dat de bewoning rond de Tien-

sepoort toenam. Ook verderop de

Tiensesteenweg groeide de bevol-

kingaan.

Rond 1912 vonden jonge kinder-

rijke arbeidersgezinnen er in de

Noodkerk 1935 in de klaslokalen van de meisjesschool (nu De Ark 2) langs de

Tienesteenweg

buurt hun woning. De Antonius-

kerk werd te ver afgelegen voor de

gezinnen die hogerop de Tiense-

steenweg woonden. Er was nood

aan een school en een nieuwe kerk.

Zuster Isfrida, baron Michotte van

den Berck en Jacobus Rosier ston-

den op 4 augustus 1912 broederlijk

naast elkaar bij de eerste steenleg-

ging van een gedeelte van de meis-

jesschool: 3 lagere- en 2 bewaarklas-

sen.

Volgens de stichtingsbulle van het

aartsbisdom werd de parochie ge-

sticht op 4 maart 1914. Ze werd toe-

gewijd aan het Heilig Hart en pa-

ter Jacobus Rosier werd er als eerste

pastooraangesteld.

De benedenverdieping van de meis-

jesschool langs de Tiensesteenweg

werd als noodkerk ingericht. Zij

bood echter slechts plaats aan 300

personen. Tijdens het interbellum

kende de wijk rond de Tiensepoort

een snelle tweede uitbreiding en

een daarmee gepaard gaande bevol-

kingstoename tot ongeveer 3500 in-

woners. Voor het groeiend aantal

parochianen werd de noodkerk veel

te klein. De bouw van een nieuwe

kerkdrongzichop.

De zusters kregen in 1937 de vraag

een artikel samen te stellen voor de

“plaatselijke dagbladen”. Lees hier

hun boeiend verhaal dat tevens een

mooi overzicht schets over het ont-

staanvandeH.Hartparochie.

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

Het klooster van de Zusters Annon-

ciaden, Thienschen Steenweg, 156,

Heverlee, is een onderhoorig huis

van de Zusters Annonciaden van

Huldenberg, een van de bloeiend-

ste takken van de vrij talrijke An-

nonciaden familie door den Z.E.H.

Pastoor De Clerck, op den voor-

avond van de Fransche Omwente-

ling, in zijn parochie te Veltem ge-

sticht, met dit doel: dat de Zusters

door gebed en deugdenoefening en

door de opvoeding van de jeugd of

de verzorging van zieken en ouder-

lingen het rijk Gods helpen uitbrei-

den.

Bijna ieder jaar mocht het Moe-

derhuis een nieuwe stichting on-

dernemen, gelukkig voltooien en

levenskrachtig bevestigen voor de

komende jaren. Zijn Eminentie,

Kardinaal Mercier zaliger, bracht

in het jaar 1912 persoonlijk een be-

zoek in deze wijk, begaf zich naar

de Abdij te Park - Heverlee, alwaar

hij besliste een nieuwe Parochie

van het H. Hart te beginnen en stel-

de den Eerw. Heer Kanunnik Rosier

alsPastooraan.

Mijnheer Michotte deed een gift in

grond voor Kerk en School. De Zus-

ters Annonciaden van Huldenberg

werden uitverkoren om met moed

op te trekken naar dit oogstveld, ter

veroveringsarbeid voor Christus.

Spoedig hadden zij er hun school

gebouwd en ingericht, bestaande

uit 3 lagere - en 2 bewaarklassen. De

3 lagere klassen beslaan het 1ste ver-

diep, terwijl het gelijkvloers er van

en 1 bewaarklas tot kerk zouden die-

nen.

De nederige arbeidsters in het heer-

lijke opvoedingswerk hadden heel

hun kunnen, hun hebben en hun

zijn, veil voor Christus in de

schoonezielvan‘tkind.

Het huidige bestaande kloosterge-

bouw werd slechts gebouwd in het

jaar 1925 en plechtig gewijd op 7

Meivanhetzelfde jaar.

De school bloeide en ’t getal van de

leerlingen groeide, zoodat in 1936

een welingerichte vierdegraadklas

kon bijgebouwd worden waar, door

een ernstig, frisch onderwijs, de

kinderen degelijk onderricht wor-

den.

Op Maandag 21 Juni 1937 werd door

Z.E.H. Deken Rutten van Hever-

lee den eersten steen van de groote

nieuwe kerk gelegd. De Z.E.H.

Coen, pastoor alhier sedert 1934,

heeft het aangedurfd het grootsche

en moeilijke werk aan te vatten en

al de parochianen smachten vurig

den dag te zien waarop O.L.Heer in

zijn prachtigen nieuwen tempel zal

mogentronen.

De ruime zaal die vrij zal komen

kan aanstonds gebruikt worden om

in de overbevolkte bewaarschool

een 3de klas in te richten, die met

Gods genade met ‘t Paaschverlof

1938zalgeopendworden.

Intusschen werken de zes ijveri-

ge leerkrachten met drukke werk-

zaamheid naar den eisch van ’t

jongste programma, langs den weg

van de nieuwste en beste metho-

des. Ze voelen zich fier en geluk-

kig zich te mogen toewijden aan dit

schoone opvoedingswerk, het apos-

tolaatswerk bij uitnemendheid, het

meest nederige, meest evangelische

meesteffectievewerk.

De School van het H. Hart, moge ze

groeien en bloeien, frissche boom

met zoete vruchten voor den Mees-

ter.

Opgemaakt te Heverlee, 5 Novem-

ber1937

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

Het volledige verhaal van het ont-

staan van de H. Hart parochie, we-

gens de fusie van 1977 sedert 1981 tot

Sint-Franciscusgemeenschap her-

doopt, kan je lezen in het uitgebrei-

de boek van Herman Van Overbe-

ke, met talrijke archieffoto’s “EEN

HUIS VOL MENSEN – 100 jaar ge-

meenschap” waarvan nog enkele

exemplarenbeschikbaarzijn.

LeoP-2017

1912 - Ontstaan van de H. Hart parochie,

sedert 1981 de Sint-Franciscusgemeenschap

ZINTUIGENWANDELING IN

HEVERLEEBOS

Woensdag2 augustus 2017 van 13.30

tot16.00u.

Parking Zoet Water, Maurits Noéstraat

15, 3050 Oud-Heverlee

Code: 175711 - Bijdrage: 5 euro

Op zoek naar een alternatief voor

het zoveelste pretparkbezoek? De

zintuigenwandeling in Heverlee-

bos is een inspirerende natuuruit-

stap voor jong en oud! Kijk naar

de pracht van het bos, luister naar

het concert van de vogels, voel het

zachte en ruwe van de groene om-

geving en snuif de kruidige geuren

op. Al je zintuigen worden geprik-

keld tijdens deze wandeling! Als af-

sluiter proeven we iets lekkers uit

de rijke voorraadkast van de natuur.

Kortom een wandeling om samen

tenvollevantegenieten.

Praktischeinfo:

Versnapering inbegrepen. Ook kin-

deren kunnen ingeschreven wor-

den.

Voorzie aangepaste kleding en

schoeisel volgens de weersomstan-

digheden. Breng eventueel mug-

genmelkmee.

Plaats van afspraak: parking Zoet

Water in Oud-Heverlee naast de

Zaal de Roodenberg, Maurits Noé-

straat15.

Begeleiding:AnSchellekens

Schrijf je in:

https://www.vormingplusob/zintui-

genwandeling-voor-jong-en-oud-he-

verleebos

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB


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


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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	VAKANTIEREGELING

	
	IEPER - Davidsfonds cultuurreizen

	
	MEDITATIE IN DECHRISTELIJKE TRADITIE

	
	KALENDERBLAADJE

	
	AGENDA

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	LEUVEN: Stadswandelingen en zomeraanbod
	

	Nuttige adressen
	

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	1912 - Ontstaan van de H. Hart parochie,sedert 1981 de Sint-Franciscusgemeenschap
	

	
	

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


	antwerpen linkeroever

