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De geloofsgemeenschap Sint-An-

tonius nam op zondag 22 ja-

nuari 2017 om 11.15 u. deel aan

de Oecumenische Gebedsdienst in

de Sint-Geertrui parochie, Halve-

maartstraat teLeuven

Gebeden uit de viering

Help om mensen te zijn naar Uw

beeld en gelijkenis om samen met

U ware menselijkheid te scheppen

op aarde,om de wapens van onrecht

Voorgangers van links naar rechts: Ernst Veen (Verenigde Protestantse Kerk van België in

Leuven), Jack Mc Donald (Anglican Church), Eric Elong Ebolo (Presbyterian Church of

Cameroon), Pater Cornie Cornelissen (Assumptionist van de Grieks-katholieke ritus) en

Arnold Castro (Assumptionist). Het Gertrokoor van de Sint-Geertruiparochie luisterde de

viering op.

en geweld, van haat en verdeeld-

heid om te smeden tot werktuigen

van recht en wereldvrede,tot in-

strumenten van liefde, éénheid en

verbondenheid.

Want dag na dag staan mensen el-

kaar naar het leven, zijn mensen

verdeeld en verscheurd. Bevechten

mensen elkaar om hun land en le-

ven, om hun denken en doen, om

hun kerken en tempels, om hun ge-

loofenongeloof.

Wij bidden U niet alleen om een-

heid tussen kerken en godsdien-

sten maar ook tussen provincies en

gewesten, tussen landen en volke-

ren, werelddelen en continenten,

opdat muren geslecht worden en

bruggen gebouwd, opdat solidari-

teit en medemenselijkheid wereld-

wijd zal zijn. Wijs ons zo een uit-

weg als mensen onderling geen toe-

gang vinden, elkaar liever als vij-

and zien dan als medemens. Bekeer

onsdanallentotUentotelkaar.

Lieve God, wij bidden U om een aar-

de

waarvooriedereenplaats is.

waar de tranen zullen zijn afgewist

waar geweld en oorlog nooit meer

zullenzijn

waar polarisatie tussen godsdien-

stenenculturennietbestaat

waar extremisme en fundamentalis-

meonbekendis.

waar medemenselijkheid en naas-

tenliefderegeert.

waar vrede gewoon is en liefde alle-

daags.

Help ons dan zo om samen met u

meetebouwen

aan de komst van Uw Nieuwe Aarde

vanvredeenrecht.

Amen

Bidden wij voor alle christelijke

kerken in deze wereld: om gemeen-

schap, waar afscheiding dreigt,

om toenadering waar vervreem-

ding binnensluipt, om verzoening

waar breuken zijn geslagen, om

herstel waar misbruik is gepleegd,

om het afzien van fanatisme en fun-

damentalisme. Om samenwerking

in dienst van Uw Woord. Om een-

heid in de geest van de Heer die één

is.

Biddenwijomvredeeneenheid

te midden van de gebrokenheid van

dewereld.

Overbrugdeafgrondentussen

JodenenPalestijnen,

Moslimsenchristenen

ArabierenenWesterlingen.

Heeldebreuklijnentussen

alle volkeren en godsdiensten op

aarde

dieelkaarnaarhet levenstaan.

Biddenwijvoordeslachtoffers

vangeweldenterreur.

Voor allen die onschuldig het le-

ven lieten,laat hen delen in uw vre-

de en vreugde, Heer.Voor de velen

die vechten voor hun leven,voor al-

len voorgoed getekend; lichamelijk

of geestelijk. Dat zij mensen op hun

weg vinden die hen met zorg en be-

moedigingnabijzijn.

Vredeswens

“Opdat allen één zijn”: Zo bidt de

Heer in zijn zorg voor alle men-

sen en heel de schepping. Laten wij

daarom bidden: Heer Jezus Chris-

tus, Gij hebt ons bestemd om één

volktezijn.

Vermeerder ons vertrouwen in U

en in elkaar opdat wij niet schuwen

dewegvaneenheid te gaan enelkaar

te vergeven en tot vrede te zijn, nu

en alle dagen van ons leven. Amen.

De eenheid en de vrede van de Heer

mogenaltijdmetuzijn.

Heer,maakuwkerk

inalhaarvormen

totveelkleurigestralen

vanuweneongebrokenlicht.

Weesdeenelichtbron

waaropwijallenonsrichten

onderonzekoepelsentorens,

eninonzebinnenkamers.

Licht ons aan

met de stralen van uw liefde,

zodat wij zichtbaar worden

als een toegankelijk huis

van levende stenen,

met elkaar vertrouwd

om Uwentwil.

Eenonderdak

voorwieeenthuiszoeken,

eenopenhuis

voorwieeenheidzoeken.

Laathetvuurerbranden

voorwieverkildzijn,

endeGeestaanwezigzijn

hartverwarmend.

Maak ons samen

uw heiligdom,

het levende

lichaam van Christus,

ook als het stem moet geven

aan het onschuldig bloed

in onze dagen. Amen.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer we pogen te verstaan wat we ge-
loven, dan lukt dat nooit helemaal. Maar

het feit dat we op onze grenzen stoten – en

dat we het ook beseffen – is op zich al een

merkwaardig resultaat. We zijn ervoor ge-
maakt om tot de grens te gaan vanwatwe

intellectueel kunnen begrijpen: dat is na-
melijk net het punt waarop het contem-
platieve bewustzijn tot leven komt. Het

mystieke werk “De wolk van niet-weten”

stelt: “God kunnen we nooit met ons den-
ken kennen, alleen door lief te hebben.”

En Augustinus zegt het nog beknopter:

“Als jehetbegrijpt, ishetGodniet.”

Uit “Ontwaken en zien” – Laurence

Freeman

In februari mediteren we samen op
maandag 13 en maandag 27.
Afspraak om 20 uur in de stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 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

Wanneer mensen worstelen om el-
kaar voortdurend vrij te maken,
wanneer zij dag aan dag zoeken
en vechten om elkaar in liefde en
welwillendheid tegemoet te treden,
dan behoeft het geen betoog dat
deze levenswijze niet overeen stemt
met de gangbare gedragingen en op-
vattingen in de maatschappij van
vandaag, en waarschijnlijk die van
alle tijden. Zij zullen tegengewerkt
worden, ontgoochelingen beleven,
ook omtrent eigen zwakheid en be-
perktheid.
Voor de christen vangt het leven
aan, zelfs in het hart van de misluk-
king, de vervolging of de eigen on-
toereikendheid.
Marc Van Tente

KALENDERBLAADJE

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 12 februari 2017

We horen regelmatig op Seniora-
ma dat alleenstaande deelnemers en
vrijwilligers op zoek zijn naar een
moment om gezellig samen te zijn.
Ze hebben zin in een leuk gesprek,
een glimlach of willen hun gedach-
ten vrijblijvend delen met anderen.
Ben jij iemand die een gezellige
babbel met andere alleenstaanden
ziet zitten? Dan nodigen we je
graag uit op ons maandelijks ont-
moetingsmoment.
Deze gaat door in taverne ’t Pavil-
joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger
van Seniorama aanwezig.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 februari

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Modest Goossens en
mevrouw Goossens-Heylen.
Intentie voor Julia Van
Cauwenberghe.
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 februari

Eerste communie voorbereiding
Intentie: Pieter Coen (priester)
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: eerste communicanten en
ouders
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Johan Van Audenhaege

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 12 februari

Jaargetijde pastoor Paul Peeters

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters
de heer en mevrouw François en
Augusta Morren-Kestens
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 19 februari

7de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie:
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 12 februari

Zesde zondag van het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 februari

Zevende zondag van het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 26 februari

Achtste zondag van het kerkelijk

jaar

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

VIERINGEN
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BOEKENMANDJE

Mini-bibliotheek

Ja, het boekenmandje is mee het

nieuwe jaar ingegaan. Je kan een

boek ruilen: een meenemen en er

‘eens’ een bijleggen. Sommige boe-

kenmagjehelemaalhouden.

In het parochieblad van 22 oktober

2014 spraken we voor het eerst over

onze leuke vorm van ‘delen’: Men-

sen die een deugddoend, ontspannend,

leerrijk (…of gezegend met een andere wel-

daad) boek bezitten en anderen de gelegen-

heid gunnen ook van hun boek te genie-

ten, vulden een boekenmandje in de Stil-

le Zone waar de vieringen plaats hebben.

Daar mag je dus een boek lenen en na

lezing thuis, terugzetten. Wie ook boe-

ken heeft die anderen kunnen vreugde of

dienst bewijzen, mag het mandje aanvul-

len. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weg-

geven deelt dat liefst mee op een briefje of

plakkertje inhetboek.

3FEDERATIE FRANDO

Woensdag 18 januari was het We-

relddag van de Migranten en

Vluchtelingen. De Vredesverkla-

ring van Langemark inspireerde

ons voor deze viering. Tijdens de

vredeswake van zondag 6 novem-

ber 2016 lanceerde Wakker voor

Vrede de Verklaring van Langemark die

oproept tot een humaan asielbeleid,

totgastvrijheidensolidariteit.

Honderd jaar geleden joeg de Eerste We-

reldoorlog 10 miljoen mensen op de

vlucht. Vandaag zijn wereldwijd meer

dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels

door oorlog, maar ook door klimaatsver-

andering, gebrek aan sociale bescherming,

medische verzorging, onderwijs – kortom

doorgebrekaantoekomst.

Elkaarontmoeten…

Je moet van twee kanten komen om

elkaarteontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onder-

wegzijn.

Je moet geen doel voor ogen hebben

en je moet laten gebeuren waarvoor

jebangbent.

Je moet niet alles willen verklaren.

Voor je het weet verklaar je elkaar de

oorlog.

Bijbelseverwijzing

In de Bijbel is er expliciet aandacht

voor de vreemdelingen die in Israël

verblijven.

Volgens het Hebreeuwse woorden-

boek is een vreemdeling iemand die

zijn of haar land heeft moeten ver-

laten, als gevolg van oorlog of op-

roer, bloedschande, hongersnood

of ongeluk, en hij of zij is daarmee

indeeersteplaatseenkwetsbare.

Precies zo herkent Israël in de

vreemdeling die in haar midden

verblijft, een bepalend element van

haar eigen geschiedenis: “Behandel

vreemdelingen die bij jullie wonen als ge-

borenIsraëlieten.

Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn

zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”

(Leviticus19:34),

en: “Ook u moet vreemdelingen met lief-

de behandelen, want u bent zelf vreemde-

lingen geweest in Egypte.” (Deuterono-

mium10:19).

“Ik was vreemdeling, en jullie namen

mij op”, zegt Jezus (Mattheus 25: 35 ev.).

“Wanneer hebben wij u als vreemdeling

gezien en opgenomen?” is de verbaasde re-

actie van hen die bij hun eigen weten niet

Jezus, maar wel vreemdelingen hebben ge-

huisvest. “Alles wat jullie gedaan hebben

voor een van de minsten van mijn broe-

ders of zusters, dat hebben jullie voor mij

gedaan”antwoordt Jezus.

VerklaringvanLangemark

- Getuigenis Willy: Hoe de verkla-

ringtotstandgekomenis

-GetuigenisAhmed

FragmentuitdeVerklaring:

“Wij roepen alle krachten in onze samen-

leving op om werk te maken van een cul-

tuur van ontmoeting, omdat wij geloven

dat elke waarachtige ontmoeting met een

nieuwkomer de samenleving verrijkt en

versterkt.“

Geloofsbelijdenis:

Wij engageren ons om in een

vluchteling of migrant allereerst

een (mede)mens te zien en te besef-

fen dat we allen gelijkwaardig zijn,

hoezeer we ook van elkaar verschil-

len.

Wij willen mee bouwen aan een

breed draagvlak voor dialoog, ont-

moetingendiversiteit.

Wij nodigen al onze medeburgers

uit om vluchtelingen en migranten

te verwelkomen met concrete daden

vansolidariteit.

Samen met alle nieuwkomers wil-

len wij werk maken van een vre-

devolle samenleving - in ons dorp,

onze stad, ons land, Europa, de we-

reld.

Voorbeden (Bij elke voorbede wordt

eentheelichtjeaangestoken.)

Godvanallemensen,

Gij die ons het leven geeft om met elkaar

tedelen,

wijbiddenU:

Voor degenen die hun land

moesten ontvluchten, omdat hun

leven gevaar liep, om welke reden

dan ook, de mensen die alles achter

hebbenmoetenlaten;

dat zij onze gastvrijheid mogen ervaren…

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

gen

begintnieuwehooptedagen.

Voor degenen die tijdelijk in ons

midden wonen, omdat ze voor hun

werk uitgezonden werden naar ons

land, mensen die zich hier vaak

verweesdwanen;

dat ze zich bij ons welkom mogen voe-

len…

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

gen

begintnieuwehooptedagen.

Voor de vreemdeling die hier is ko-

men wonen en die moeite heeft te

aarden in dit vreemde land met z’n

vreemde mensen en hun vreemde

gebruiken;

dat hij (of zij) hier ook thuis zal kunnen

raken…

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

gen

begintnieuwehooptedagen.

Voor hen die leiding geven en

beslissingen moeten nemen, zij

die verantwoordelijk zijn voor een

goedimmigratiebeleid;

dat ze ditmogen doenmetwijsheid en res-

pectvoordemedemens…

Goede God, Gij die het geluk van

alle mensen wilt, open onze ogen

en ons hart voor hen die onder ons

verloren lopen en doe ons groeien

in liefde en aandacht voor elkaar,

naar het voorbeeld van Jezus Chris-

tus, uw Zoon, en onze Heer. Amen.

Communietekst

Je moet van twee kanten komen om

elkaarteontmoeten.

Je moet jezelf in de ander durven

zien zonder in die ander te verdwij-

nen.

Het kan opeens zomaar voor je

staan.

Het lijkt op iets om uit de weg te

gaan.

Datishetvreemdevangeluk.

Communielied: luisterlied.

Een beter land - Herman van Veen

GezongendoorhetkoorKontrarie

Zetrekkenoverbergen,

doorkruisendewoestijn

ofzwervenoverzeeën

omvrij tezijn.

Waardeoorlogteistert

waardehongerwoedt

moetenzeuithuisvandaan

enzwervendanvoorgoed.

De eeuwen door klinkt in de nacht

steedsdiezelfdebangeklacht:

Waar is thuis? Waar is thuis? Waar

isthuis?

Iedereenblijfthopen

dathijnogeentoekomstheeft,

rustvoorzijnvermoeidehoofd,

eenplekwaarhij invredeleeft.

Als jemaardichtbijblijft

gaanwehandinhand

enzullenwedegrenspasseren

vaneenbeter land.

Slotbezinning :

Noemmijgeenvreemdeling:

mijnwoordenklinkenvreemd,

maar mijn gevoelens zijn dezelfde

alsdievanjou.

Noemmijgeenvreemdeling:

ikwilmensendichtbijme,

omdathetzokoudisenkil

diepinmijnhart.

Noemmijgeenvreemdeling:

de grond waarop wij lopen is dezelf-

de,

maarniethet ‘beloofdeland’

dat ikhadverwacht .

Noemmijgeenvreemdeling:

grenzenzijnmensenwerk,

scheidsmurenbouwenwezelf

enisolerenookjou.

Noemmijgeenvreemdeling:

ikzoekzoals jijvredeenrecht

innaamvanGod

zoisermaaréén.

(uit : Geef ons heden ons dagelijks brood.)

Zending:

Je moet van twee kanten komen om

elkaarteontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onder-

wegzijn.

Je moet jezelf in de ander durven

zien.

Je maakt het waar of je maakt het

stuk.

Hetkanjoubedreigen,

hetkanjoubehoeden.

Maar je moet van twee kanten ko-

men…

Chris Willocx, Willy Cockx, Lieve

Neukermans – Uit de viering van

22 januari 2017 in het Don Bosco-

centrum

IEDEREEN BLIJFT HOPEN …

* Don Bosco anno 1966 *

VERHEUGEND NIEUWS

Eindelijk is de grond, die aange-

kocht is om een kerk te bouwen,

hiertoe vrijgekomen. Tot nog toe was

de grond, door 'n KB bestemd om

woningen van de "Kleine Landei-

gendom" op te bouwen. Dit is nu

gewijzigd en daardoor zal de grond

een bestemming van openbaar nut

kunnen krijgen, t.t.z. om een kerk

op te bouwen. Na al de jaren dat

de parochie aan een kerk denkt, is

dit zeker een zeer belangrijke stap

voorwaarts. Nu kan er definitief

verder gewerkt worden. Er zijn na-

tuurlijk nog een heleboel moeilijk-

heden. Hierover spreken we u lie-

ver als ze opgelost zijn, dat is heel

wataangenamer!

Intussen kunnen we in alle geval

verder ons best doen om een échte

parochie van levende stenen te wor-

den: mensen die, zoveel ze kunnen:

meewerken, meesparen en mee zoe-

ken.

Parochieblad13 februari 1966

GOED NIEUWS

Een grote moeilijkheid, bij de voor-

bereiding tot het bouwen van de

nieuwe kerk, was: dat de overheid

ons geen toelating zou geven op

de ruimte, die we al bezaten, een

kerk in te planten. (Parkeermoge-

lijkheden, open wijk, enz.) Er zat

niets anders op dan naar een grote-

re ruimte te zoeken. Daarom is, in

overleg met de eerwaarde zusters, het

stuk grond aangekocht dat naast de

kapel ligt. Dit zal ieder zeker ver-

heugen, daar dit een noodzakelij-

ke stap is om ooit aan het bouwen

te geraken. Volgende week zal het

programma vanhet te bouwen com-

plex besproken wordenmet de over-

heid van het bisdom. Of dit pro-

gramma zal kunnen aanvaard wor-

den, zal van zeer verschillende fac-

toren afhangen: toelatingen, geld-

mogelijkheden, enz... Wie voorstel-

len wil doen en meewerken: de deur

staat altijd open! Speciaal op dins-

dagavondnadeavondmis.

Parochieblad20maart 1966

VERHEUGEND NIEUWS!

De gemeenteraad heeft, in zitting

van 26-8-1966, beslist een toela-

ge van 1.000.000 uit te keren voor

de bouw van onze nieuwe kerk.

Dat kan ons tot grote dankbaarheid

stemmen.

Het is reeds een zeer zware last van

onze schouders. Dit wil natuurlijk

niet zeggen dat we zelf niet nog

zeer, zeer veel te sparen hebben.

Maar met de goede wil van ieder

parochiaan komt dit wel stillekens

aan in orde. De sympathieke manier

waarop zo velen hebben meegege-

ten en gefeest, verleden zondag, is

hiervoor zeker een grote waarborg.

Proficiat en dank aan allen die zo

goed begrijpen dat door gezamen-

lijke inspanning schone resultaten

mogelijkzijn!

Parochieblad25september 1966

NIEUWE PLANNEN

Vorige jaren voerde onze parochie

een kerstkaartenactie voor de bouw

van onze kerk. Die 5 kerstkaarten-

acties brachten ongeveer 700.000 fr.

op.

Dit jaar trachten wij een Don Bo-

scoprentje te verspreiden met gebed

om zegen van de grote opvoeder der

jeugdoveronzekinderen.

De parochianen, die het parochie-

feest bijwoonden, hadden gelegen-

heid een prentje te nemen. De bij-

drage hiervan is volledig vrij. Vele

milde gevers maakten dat de op-

brengstméérdan2.000fr.was.

Alle weldenkende parochianen en

ouders zullen zeker wensen zelf

het Don Bosco-prentje te hebben en

zoveel mogelijk te helpen versprei-

den. U zult gelegenheid hebben 's

zondags er een te nemen achter in

de kerk en uw vrije bijdrage te ge-

ven. Wij zoeken vele parochianen

om buiten de parochie 'n afzet te

vinden.

Deze actie mag niet onderdoen van

devroegerekerstkaartenacties.

Indien U uit een andere parochie

hier zijt komen wonen of indien

U bevriend zijt met bestuursleden

van organisaties uit andere paro-

chies, kunt U dan niet bekomen dat

op een feestvergadering van vrou-

wengilde of andere, dit prentje ver-

spreid wordt? Nadere inlichtingen

en al het nodige materiaal van deze

actiebijHaven,Koetsweg7.

Wij moeten met deze actie naar de

"100.000".

Parochieblad9oktober 1966

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN



Krachtlijnen van onze vereniging

De vzw “Moulin de Belle Meu-

se” organiseert allerlei activitei-

ten waaraan volwassen en kinderen

kunnen deelnemen. Deze activitei-

ten gaan door in de oude “Moulin

de Belle Meuse” van Bérismenil, in

het hartje van de Ardennen. Hiertoe

laat de vzw zich inspireren door vijf

krachtlijnen:

1.Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Gelegen in een om-

geving waar je kan thuiskomen bij

jezelf en bij de kern van het leven.

Omgeven door bossen die de mens

uitnodigen om binnen te treden in

het grote mysterie van de natuur en

het leven.

2.Ontmoeting

Te midden van de immense rust en

stilte kan het dat de mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten. Hier

wordt echt ontmoeten, vriendschap

bouwen van mens tot mens terug

mogelijk.

3.Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder

het beste van zichzelf geeft. Daar-

om is de inrichting van het huis

ook sober. Met eenvoudige midde-

len wordt getracht een gezellige en

rustige sfeer te creëren. Je vindt

er een stukje warmte dat je samen

met anderen opbouwt: samen eten

klaarmaken, opruimen, karweitjes

opknappen, wandelen en genieten

van het onverwachte van dergelijke

situaties.

4.Vooriedereen

De vzw houdt daarom haar activi-

teiten zo goedkoop mogelijk, om ie-

dereen de kans te bieden stil te staan

bij wat hem/haar bezig houdt. Over

de prijs kan gepraat worden, over de

krachtlijnenniet.

5. Samen verantwoordelijk bezitten

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende leven

mogelijk is en waar dit ook kan ont-

kiemen.Dit wil zeggen een ontmoe-

tingsruimte gemeenschappelijk be-

zitten, gebruiken, onderhouden,

ervan genieten en er zorg voor dra-

gen.

Jo Roels, Koning Albertlaan 143,

3360Bierbeek

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag9februari

14.00uurKaartnamiddag

ophetterras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag10februari

19.45tot21uurKoorrepetitie

indekerk

Dinsdag14februari

14.00uurKaartnamiddag

ophetterras

Donderdag16februari

14.00uurKaartnamiddag

ophetterras

Vrijdag17februari

19.45tot21uurKoorrepetitie

indekerk

Zondag19februari

13.00 uur Franse zondag in de Sint

Antoniuszaalachterdekerk

Sint-Franciscus

Woensdag8februari

14u.:Samana

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag9februari

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag10februari

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zondag12februari

11uur:Zondagscafé

14uur:BreinamiddagMichotte

AV:KoorDissonant

Dinsdag14februari

14u.:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag15februari

13.30u.:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

PAROCHIEAGENDA

LEZINGENINSENIORAMA

“Thomas Morus: zijn Utopia en

zijn Leuven” door Jan Papy, prof.

KU Leuven. Datum: maandag 13 fe-

bruari 2017 van 14.00 u. tot 16.00

u. Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

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

Dinsdag 14 en 28 februari 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. Voor meer info:

016254436

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Pellenberg 2 lus-

sen (16 km) Donderdag 16 februa-

ri 2017. Bijeenkomst om 9.15 u. in de

wachtzaal van het busstation Mar-

telarenplein Leuven. Voorzie ge-

makkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Info: 016 35 59 77 of 0478 88 15 56 en

016893965of0478530729

4 FEDERATIE FRANDO

Het Caracashulpfonds Op 11 sep-

tember 2016 vierden we in het Don

Boscocentrum het gouden jubile-

umvanhetfonds.

Pater Willy Polders, werkzaam in

Campo Rico, Caracas, nam er ook

hetwoord.

Hij vertelde dat Venezuela het

moeilijkheeft:

“Venezuela heeft het moeilijk. De natio-

nale rijkdom, de olie, is gebruikt om pro-

ducten te kopen in het buitenland en niet

om zelf te produceren. De olieprijs is nu

sterk gedaald en de gevolgen zijn drama-

tisch, de winkels zijn leeg, de apotheken

zitten zonder medicamenten, de hospita-

len hebben geen middelen om de zieken te

verzorgen, enz.“

Indemedia ginghet dezedagenook

overVenezuela.

In een interview in de krant en in

een uitzending op TV kwam de toe-

stand in het huidige Venezuela ook

ter sprake. Het was een erg pakkend

en schrijnend beeld dat we te lezen

oftebeluisterenkregen.

Pater Willy Polders dankte in de vie-

ring voor de hulp die wij bieden.

In dat dankwoordje sijpelde ookwat

door over de moeilijkheden van de

mensenginds:

“Wij investeren in mensen. In deze hui-

dige situatie is een studiebeurs nog be-

langrijker als voorheen, nu de jongeren

gemakkelijk van school weg blijven om-

dat ze thuis niets te eten hebben. Een aan-

moediging is hier op de goede plaats. Zij

weten dat ze niet alleen staan, datmensen

van ver weg hen steunen. Dat alleen is al

heel veelwaard,wetendat iemand omhen

geeft.

Graag wil ik u aanmoedigen op de

ingeslagenweg.”

Het Caracashulpfonds laat deze

mensen nu zeker niet in de steek.

Wij willen het blijven opnemen

voordezekansarmen.

Hiervoor hoeven we geen grootse

dingen te doen. Een extra bijdrage

oponzerekening

BE06 4310 2248 0122 van het Ca-

racashulpfonds maakt het ons mo-

gelijkhenbij testaan.

Dankvooruwhulp!

(Vanaf een bedrag van 40 euro ont-

vang je een attest wegens schen-

king.)

Om nader kennis te maken met het

Caracashulpfonds en zijn werking,

kanjeterechtbij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41,

3010Kessel-Lo.Tel.016253523
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