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Don Boscocentrum “Ademtocht”

We verlangen er naar dat onze meditatie

ons voldoening schenkt. We willen ons-
zelf bewijzen dat onze meditatie werkt,

dat het ons lukt om in Gods aanwezig-
heid te vertoeven. Onze meditatiepraktijk

leertonsechterdingen ‘los te laten’.

Wanneer God naar ons gevoelen ons nabij

of ver verwijderd is doet niets af aan onze

meditatiepraktijk. Onze overtuiging is

niet gevestigd op ons voelen maar op ons

geloof in het feit dat Hij de Alomte-
genwoordige en Absolute aanwezigheid is

van genade, van liefde en van mededo-
gen. De onthullende stilte van Zijn aan-
wezigheid vervult ons met verwondering;

de stilte van Zijn afwezigheid leert ons

trouw. Het Woord is in beide aanwezig.

John Main

Volgende meditatie op maandag 27
maart 2017. Afspraak om 20 uur
in de stille ruimte “Ademtocht”
in het Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Het gaat in het evangelie om de on-
derdrukten, de armen, de wenen-
den. Deze partijdigheid wordt ver-
der niet afgeleid van iets anders,
de bijbel vraagt om deze belangstel-
ling voor de vrijheid van allen te
delen, en zelfs te verstaan als ons
eigen belang. Alleen de bevrijding
van allen kan ook definitieve bevrij-
ding voor de enkeling zijn.
D. Sölle

KALENDERBLAADJE

Woensdag 15 maart

VM: De Ark
14 u.: Samana Crea
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 16 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 17 maart

VM: De Ark
NM: Bar Michotte

Zondag 19 maart

11 uur: Zondagscafé
NM: Gastvrij Michotte Breinamid-
dag
AV: Koor Dissonant

Maandag 20 maart

AV: Vergadering Buurt Michotte

Dinsdag 21 maart

14 u.: Seniorencafé

Woensdag 22 maart

VM: De Ark
13.30 u.: Samana Crea
20 u.: Koor Blij Rondeel

DE AARDE IS

BOORDEVOL HEMEL bzn

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 maart

3e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor de heer Maurits Van
Buggenhout
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 maart

4e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie: Mauritz Andries (priester)
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

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 19 maart

3de zondag in de veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Eva Voets
Homilie: campagnefilm Broederlijk
Delen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 26 maart

4de zondag in de veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 19 maart

Derde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 26 maart

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 2 april

Vijfde zondag van de

Veertigdagentijd

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

Talent gezocht

Vanuit de activiteitencel zijn we op zoek

naar talent, opdat we onze eigen activitei-
tenwatkunnenuitbreiden.

Ben je een organisatietalent met

ideeën voor een leuk activiteitaan-
bod?

Onze eigen activiteiten richten
zich tot alle mensen van de Molen
en in het bijzonder tot mensen die
het minder gemakkelijk hebben in
onze samenleving.

Momenteel zijn er wandelweek-
ends en midweeks, een avontuur-
lijke vierdaagse, rustige freewheel
weekends, een zang- en creaweek-
end, een fietsweekend en gezond-
heidsweekends.

Om het aanbod van onze activitei-
ten te verbreden willen we graag een
database opmaken van alle talenten
die zich onder de molenaars bevin-
den. Dans, voeding, sport, cultuur,
natuur, …we horen het graag!

Is de keuken een plek waar jij graag
helpt of je ding doet?
Sommige weekends doen graag be-
roep op wat mensen die helpen in de
keuken. Vaak is er een aankoopver-

antwoordelijke, helpen er mensen
mee groenten snijden, een kleine
fantasie met wat restjes en zo wordt
alles tot een heerlijke maaltijd ver-
werkt. Heb jij goesting om af en toe
eens mee te helpen in de keuken,
een activiteit te ondersteunen met
inkopen en/of koken, laat het zeker
weten.

nele.steeno@

moulindebellemeuse.be

0495/ 36 48 96

Alvast bedankt namens de activitei-
tenkern en het hele molenhuisbe-
stuur.

MOLENHUIS BERISMENIL

Vasten …

isbewustekeuzesmaken,

is richtingkiezen.

Kiezendoenwenietaltijd

tussenzwart enwit.

Het isvaakhet enedoen

enhetandere laten.

Het ismeestal en/en,

inplaatsvanof/of…

Laten we samen op weg gaan. We vetrek-
ken vanuit een grondhouding en basisver-
trouwen dat christenen levenskeuzes ma-
ken.

Kom dus meevieren en noteer

zeker volgende momenten:

Aswoensdag werd gevierd op 1
maart om 20 u (viering met asopleg-
ging - zie frontpagina).
Zondagen van de veertigdagentijd:
5 maart tot en met 2 april: tij-
dens deze vieringen willen we kie-
zen voor thema’s als kwetsbaar-
heid, toekomst, bron, visie, inkeer.

En vergeet niet de data op van de
goede week:

- Palmzondag 9 april: palmtocht
en wijding tijdens de viering om 10
u.
- Witte Donderdag 13 april: vie-
ring om 20 u (het laatste avond-

maal).
- Goede Vrijdag: 14 april: 'kruis-
weg om 15 u' en 'goede vrijdagvie-
ring om 20 u'
- Paaswake (15 april) om 20 u: Fees-
telijke eucharistieviering met wij-
ding van het licht! - Familieviering
opgeluisterd door ons Franciscus-
koor
- Pasen (16 april) om 10 u: Feeste-
lijke Paasviering opgeluisterd door
ons koor Blij Rondeel
- Paasmaandagviering (17 april)
om 10 u: Stille Paasviering opgeluis-
terd met CD-muziek

In het weekend van 1 en 2 april hou-
den wij terug onze inzamelactie

van kledij.

Gelieve bij de grote kuis in uw
kleerkast dus rekening te houden
met deze actie voor het goede doel.
Meer info volgt later.

De werkgroep liturgie en het team
van de Franciscusgemeenschap

Vasten en Goede Week in Sint-Franciscus
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Op zondag 30 april is het zover.

Stad Leuven en de Vlaamse Vereni-

ging voor Watersport die de jacht-

haven beheert slaan de handen in

elkaar om samen met verschillende

lokale verenigingen de buurt van

de Vaartkom tot leven te brengen.

Het belooft een leuke familiedag te

worden. In het kader van de haven-

feesten zijn er doorlopend gratis

vaartochtjes op de boten van de Leu-

vense jachthaven, kan je een initia-

tie kajakmeepikken, ofbezoek jehet

opleidingsschip “MS De Leie” van

demarine-kadetten.

De KU Leuven is ook pionier in

het ontwerpen van op zonne-ener-

gie aangedreven boten, en ze laten

dit in de aanloop van de eco-race

ook graag zien met hun aanwezig-

heid. Verder is er een rommelmarkt,

zijn er old-timer legervoertuigen,

een springkasteel en kan je er ook

terecht voor een versnapering en

eendrankje.

Even verderop bevindt zich het

Sluispark. Dit nieuw stukje groen

in de havenbuurt dat tot stand

kwam via participatie van de buurt-

bewoners wordt dan ook feestelijk

enofficieelgeopend.

Kortom een leuke gratis familie-uit-

stap..

Praktisch: Havenfeesten en ope-

ningSluispark

Locatie:Vaartkom,Leuven

Datum: Zondag 30 april, van 10 tot

19uur.

Bereikbaarheid:

Parkeren kan gemakkelijk en goed-

koop op de parking op het En-

gels Plein 26 (parking nabij Albert

Heyn).

Vanaf het station van Leuven kan je

de Vaartkom gemakkelijk te voet be-

reiken. Reken hiervoor en kwartier-

tjewandelen.

http://www.vvwleuven.be

https://www.leuven.be/sluisstraat

Contact: patrick.deboeck@vvwleu-

ven.be (VVWLeuven)

annick.robeets@leuven.be (stad

Leuven)

DE LEUVENSE VAARTKOM KOMT TOT LEVEN

Vandaag houden we het bij twee lezingen:

een periscoop uit de eerste brief van Pau-

lusaandeKorintiërs

en een periscoop uit de Bergrede van het

evangelievanMatheus.

Allebei benadrukken ze het tegendraads

karaktervangeloveninChristus.

Korinthe: kosmopoliete stad – wel-

stand – hellenistische cultuur – en

daar middenin een geïsoleerde ge-

meenschap die wilt leven volgens

de boodschap en levenswijze van

een zekere Jezus van Nazareth die

kort voordien aan het kruis werd

genageld. En voor die gemeenschap

predikt Paulus nu dat de wijsheid

van de wereldorde te verwerpen

is, dat we moeten kiezen voor de

dwaasheidvanhetkruis.

Uit1Korintiërs3: 16-23

Weet u niet dat u een tempel van

God bent en dat de geest van God in

uwmiddenwoont?

Wanneer iemand van u denkt dat

hij in deze wereld wijs is, moet hij

eerst dwaas worden; pas dan kan hij

wijs worden. Wat namelijk in deze

wereld wijsheid is, is dwaasheid bij

God.

Niemand van u moet zich laten

voorstaan op een ander mens, want

alles is van u; of het nu Paulus, of

Apollos of Kefas is, wereld, leven of

dood, heden of toekomst – alles is

van u. Maar u bent van Christus en

ChristusvanGod.

Is er geen parallel te trekken tussen Korin-

the van toen en onze situatie hier en nu?

Dewijsheid van dewereldorde doet ons re-

soluut kiezen voor de god van de economie

en eilandjes van christenen durven voor-

opzetten dat de dwaasheid van het kruis

toch te verkiezen is. De wereld omgekeerd!

Uit het evangelie volgens Matheus:

5; 38–48

Jullie hebben gehoord dat gezegd

werd:”Je moet je evennaaste liefheb-

ben en je vijand haten.” En ik zeg

jullie: heb je vijanden lief en bid

voor wie je vervolgen, alleen dan

zijn jullie kinderen van de Vader in

de hemel. Hij laat zijn zon immers

opgaan voor goede en voor slech-

te mensen en laat het regenen over

rechtvaardigen en onrechtvaardi-

gen. Is het een verdienste als je lief-

hebtwiejouliefheeft?

Doen de tollenaars niet zo? En als

jullie alleen je broeders en zusters

vriendelijk bejegenen wat voor uit-

zondering doe je dan? Doen de hei-

denennietnetzo?

Wees dus volmaakt zoals jullie he-

melseVadervolmaakt is.”

Homilie

In het eerste deel van de homilie ga

ik in op twee thema's uit de brief

naar de Korintiërs: de mens is de

tempel vanGod ende paradoxale te-

genstelling: wijs tegenover dwaas.

In Kerugma, het tijdschrift waar-

uit ik altijd mijn mosterd haal om

de viering voor te bereiden, haalt

Hans Siemerink het verhaal aan

van de Trappisten van de Abdij van

Tibirhine in Algerije, verhaal dat

verfilmd werd onder de titel “Des

hommes et des dieux. Daarin wor-

den de hoger vermelde thema's in

beeldgebracht.

De abdij is gesticht in 1938 in

een arme streek met natuurlijk een

moslimpopulatie.

Algerije beleeft een weerzinwek-

kende guerrilla-oorlog sinds 1955.

Het FLN strijdt tegen de Franse ko-

loniale bezetter. De zeven monni-

ken die nog aanwezig zijn in Tibir-

hine staan in 1996 voor de keuze :

blijven of vertrekken naar veiliger

oorden. De film draait rond het ant-

woord op die verscheurende vraag.

De monniken hebben vooral con-

tact met de lokale bevolking via het

werk van Frère Luc, een dokter die

trappist is geworden. Dagelijks staat

hij ten dienste van de autochtonen

met zijn consultaties in het kloos-

ter en huisbezoeken. Hij is hun ge-

neesheer en geestelijke raadsman.

De Trappisten doen niet aan beke-

ringswerk. Ze zijn enkel een wel-

doende aanwezigheid voor de arme

bevolking. De gewetensvraag voor

hen is: gebruiken we ons verstand

en gaan we terug naar het moeder-

land of zijn we dwaas door hier

te blijven. In Tibirhine getuigen

ze van een leven zonder eigenbe-

lang na te streven...in het verborge-

ne. Ze willen gewoon God aanwe-

zig stellen door hun leven in se-

reniteit – liefde – en gebed – mid-

den een arme bevolking met primi-

tieve, ruwe omgangsvormen van

grote ongelijkheid tussen mannen

en vrouwen. Ze beseffen dat ze een

onschatbaar goede invloed hebben,

dat ze een baken van hoop en ver-

trouwen zijn midden het guerril-

lageweld, dat ze “broeders zijn in

mens-zijn” zoals Frère Luc het uit-

drukte.Hijschreefook

”Wij krijgen te maken met de duis-

terekantvandewereld–methaaten

geweld. Maar daar moet je niet van

weg vluchten. Je moet verder het

kleine plekje dat je is toevertrouwd

uitdiepen; dan zal je God en al het

overige vinden. De liefde graaft die-

per.” Met uitdiepen bedoelt hij zelf

krachten vinden in de liefde en die

liefde uitstralen voor de anderen.

De monniken hebben gekozen van

te blijven...tot ze samen werden ver-

moord.

Als je in dat verhaal hoort hoe de mens in

staat is, licht voor de wereld te zijn, zout

van de aarde te zijn, dan weet je dat liefde

die diep graaft, krachten naar boven kan

brengenwaarvanwe het bestaan niet eens

vermoeden.

Paulus heeft het wezen van diep

gravende liefde onder andere woor-

den weergegeven: “Weet dat u een

tempel vanGodbent, endat degeest

van God in u woont”. M.a.w. elke

mens kan in zichzelf de boven –

natuurlijke kracht van God opha-

len, als hij maar diep genoeg graaft.

Maar... paradoxaal, wie dat doet is

niet van deze wereld; die is niet wijs

–maardwaas!

Bij Matheus zegt Jezus dat lief-

de verder gaat dan toepassing van

rechterlijkerechtvaardigheid.

Je linkerwang aanbieden als op de

rechter wordt geslagen – je vijand

beminnen – twee mijl meelopen

met de Romeinse soldaat i.p.v. de

ene mijl waartoe je wordt verplicht.

Welke uitleg kan daaraan gegeven

worden?

In elke samenleving wordt recht gespro-

ken; van palaveren onder de Afrikaanse

boom tot het hoogste internationaal ge-

rechtshof. Om een samenleving te orde-

nen worden regels, wetten uitgevaardigd,

waaraan iedereen zich moet houden om

het samenlevenmogelijk temaken.

Maar Jezus zegt dat de kwaaddoe-

ner tegemoet komen met liefdevolle

benadering meer uithaalt dan sim-

pel het recht toe te passen. Als het

gaat om je vijand lief te hebben, dan

gaat dat om handelen waartoe men

nooit verplicht wordt; een hande-

len dat de morele verplichting over-

schrijdt; een handelen dat in volle

vrijheidgeschiedt.

Jezus zegt geen jota van de Thora te

willen veranderen maar om van de

wereld een Rijk Gods te maken kun-

nen we, moeten we meer doen dan

rechtvaardigheidbeoefenen.

Het Rijk Gods zal des te beter er-

kenbaar worden als er meer Christe-

nen zijn die leven volgens de Berg-

rede en die meer doen dan de Thora

voorschrijft.

Voorbeden

* Goede en getrouwe God, wij bidden u,

dat zij die zich als navolgers be-

schouwen van uw zoon, Jezus van

Nazareth,

in hun handelen de wereldse wijsheden

weten te overstijgen en de wereld laten

zien

dat de dwaasheid van het christe-

lijk geloven mensen gevoelig maakt

voor ware menselijkheid, milde

rechtvaardigheid, en de voorlopig-

heid van alle menselijk handelen.

* Goede en getrouwe God, wij bidden u,

dat zij die verantwoordelijkheid

dragen in de christelijke geloofsge-

meenschappen,

de dwaasheid en de buitensporigheid van

waarlijk en ideaal christelijk handelen zo

onder woorden weten te brengen en zo in

huneigenhandelen latenzien

dat de wereld er verbaasd en bewon-

derendnaarstaattekijken;

dat zij met de boodschap waar-

voor zij verantwoordelijkheid dra-

gen, worden uitgenodigd deel te ne-

menaanhetpubliekedebat overwat

goedhandelenis.

Wijbiddenudataluwmensen

in vrede en gerechtigheid mogen leven.

Amen.

Tafelgebed

Jijenikenjij

wij worden allemaal geroepen bij

onzenaam

om deze, om onze aarde bewoon-

baartemaken,

broodvoorallen.

Wijhorenjestem,

stemtewordenvoorstemlozen,

tekiezenvoorjeminstemens.

Mogen deze woorden werkelijk-

heidworden

inonzegemeenschap

die zich niet afsluit voor geen mens

maarallensamenbrengt

ronddeze,onzetafel.

Breekmethenjeleven, jebrood

laat het wonder opnieuw gebeuren,

broodvoorallen

mandenvol,overvloedig!

Slotgebed

Wat,alsweelkaareenszagen,

voor ogen hebbend de kwetsuren

diewijzelfdragen!

Zoudenwenietmilder

voorelkaarzijn

bijhetzienvanaldiepijn?

Misschienwerdenwedanook

watmildervooronseigenik

en keken we de wereld aan met een

positieveblik.

Want zijn we toch allemaal als een

druppel indeoceaan

diezonderaldiedruppels

nieteenszoubestaan.

We zijn gelijken op reis in de tijd

vaakeenzaamopzoek

naarzoietsalsverbondenheid.

Herman Baeyens – Uit de viering van fe-

bruari 19 februari 2017in het Don Bosco-

centrum

WACHT NIET OP DE EERSTE

ZON OM VRIENDSCHAP

TE LATEN BLOEIENbzn

BEN JE BANG

VOOR HET ONBEKENDE?

LEER HET KENNEN!bzn

GEVOELIG VOOR WARE MENSELIJKHEID



Gelaatsverzorgingop

dinsdag28maartvanaf13.30u.

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging.

Maggie komt eenmaal per maand

langs bij Seniorama om je een rust-

gevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze

voor het reinigen van de huid, de

massage, een masker en indien ge-

wenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Mag-

gie werkt uitsluitend met anti-aller-

gischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

GELAATSVERZORGING

Het kunstveilingcomité Korbeek-

Lo organiseert een verkoop van een

reeks werken voor het goede doel.

De opbrengst gaat integraal naar de

StichtingtegenKanker.

Tal van Leuvense kunstenaars ver-

lenenhunmedewerking.

De veiling heeft plaats op zondag 19

maartvan14tot17uur

in Loft 130, Oude Baan 120, Kor-

beek-Lo.

De dag voordien kunnen de werken

al bekeken en gekeurd worden tus-

sen11en17uur.

Het aanbod zal bestaan uit een

mooie mix van kunstwerken zo-

als gravures, etsen, olie-, acryl- en

aquarelschilderijen, beeldhouw-

werken, keramiek, tekeningen, ju-

welen,enz.

Wie niet zou kunnen langs komen

en het goede doel toch zou willen

steunen kan vrijblijvend een be-

drag storten op het volgende reke-

ningnummer:

BE53 0636 1216 8853: Kunstveiling

Levensloop2017

Meerinfo:

beaverhooghe@outlook.com

(Uit infoblad Leuven – Rondom, van 1

maart 2017)

Doe je mee aan dé wandeluitdaging van

2017 van Broederlijk Delen?

Op zaterdag, 29 april 2017: ‘Dwars door de

boerenbuiten’

Een wandeltocht van Leuven naar Sint-

Truiden voor Burkina Faso.

Hoe overleef ik een lange wande-

ling.Tips&tricks

Hou je van beweging? Een langere

wandeling of fietstocht in het voor-

uitzicht?

Met een goede voorbereiding, zo-

wel op fysiek als mentaal vlak, haal

jezekerdeeindmeet.

Hoe versterk je bijvoorbeeld bepaal-

de spieren, hoe hou je je motivatie

hoog, wat eet je best voor, tijdens en

nadeinspanning?

Met welke praktische zaken moet je

zoalrekeninghouden?

Met enkele tips en tricks wordt be-

wegenechtwelfun!

Deze workshop (theorie e n prak-

tijk) is de ideale voorbereiding op

de wandeltocht ‘Dwars door de boe-

renbuiten’ van Broederlijk Delen.

Doejemee?

Wanneer: Donderdag 30 maart 2017

van19.30tot22.00u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001

Heverlee

Prijs:5euro

Begeleiding:HildePlaetinck

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag16maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag17maart

Samana Vrienden van Heverlee-

bosenMeerdaalwoud

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag19maart

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

BroederlijkDelen

Dinsdag21maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag23maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag24maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag26maart

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

BroederlijkDelen

PAROCHIEAGENDA

4 FEDERATIE FRANDO

*DonBoscoanno1967*

HOE VER STAAT HET MET DE

BOUWPLANNEN?

Ze zijn vertrokken naar "De Dienst

voor Stedebouw" om de bouwtoela-

ting te bekomen. Wie ze graag eens

bekijkt en er zijn gedacht wil over

zeggen,komtmaareensaf.

Intussen zijn we de peterparochies

gaan bezoeken. Daar kruipt heel

wat tijd in. Maar onze confraters

zijn dat wel waard. Op zondag 19

november a.s. is het "De Dag van

de Kerkenbouw". In al deze pe-

terparochies, en ook in de onze,

zal men voor onze bouwzorgen 'n

omhaling doen. Wijzelf zullen o.a.

in Hoeilaert, gaan vertellen wel-

ke onze bouwmoeilijkheden zijn.

Maar de pastoors van de andere pe-

terparochies waren er mee akkoord

dat ook andere medeparochianen,

mannen of vrouwen, dit mochten

komen doen tijdens de zondags-

missen. We zouden dan een der-

tigtal medewerkers of medewerk-

sters moeten vinden die 'n woord-

je willen gaan zeggen of aflezen i.-

v.m. onze bouwplannen en -zor-

gen.Wiewilermeedoen?

Parochieblad 5 oktober 1967

BIECHTVIERING

Opmaandag 30 oktober te 20 uur in

de kapel. Na het onderzoek dat we

deden in het voorjaar en de daarop-

volgende dag te Wijgmaal op 21 mei

l.l. bleek zeer duidelijk de vraag (wel

50%) naar een gezamenlijke biecht-

viering. Dit om beter te kunnen ko-

men tot een ruimer zondebesef (wat

Noodkapel Don Bosco anno 1959

moeten we nu nog biechten?) om

ook een beter aangepaste biechtvie-

ring te bekomen (men heeft heel

wat bezwaren tegen de biechtstoel).

De biechtviering, die we samen de-

den tijdens de Goede Week was ze-

ker heel goed, maar, door de priva-

te biecht in de biechtstoel tijdens

de gezamenlijke viering te behou-

den werd het een heel lange, veel

te lange viering (anderhalf uur!).

Daarom zouden we voorstellen van

deze gezamenlijke viering te doen

zonder private biecht tijdens deze

viering en wie privaat wil biechten

daartoe de gelegenheid te geven de

avond voor Allerheiligen, van 18

uurtot19uur.

Parochieblad 26 oktober 1967

HOE VER STAAT HET MET DE

BOUWPLANNEN?

Verleden week hebben we U dus al

meegedeeld dat de Dienst voor Ste-

denbouw de plannen heeft goedge-

keurd. Enkel de inplanting (voor-

al omwille van de bestaande ge-

bouwen) heeft heel wat moeilijk-

heden meegebracht, maar, hierover

later meer nieuws. Nu de goedkeu-

ring der Diensten der Urbanisatie

er is (waarvoor we al de mensen

die dit mogelijk hebben gemaakt,

willen danken) wordt er verder ge-

werkt aan de detail-afwerking der

plans en het opstellen van het las-

tenboek voor de aanbesteding. In-

dien iemand 'n goed aannemer voor

het metselwerk en voor de centrale

verwarming zou kennen, mag hij

nietnalatenditmeetedelen.

Niemand kan gediend zijn met

mensen die enkel achteraf van alles

beter weten. Enkel in positieve sa-

menwerking kan kritiek en gedacht

zeggenzinvolzijn!

Parochieblad 8 november 1967

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

BONDZONDERNAAM

Als reactie op de stakingen in de

Brusselse gevangenissen lanceerde

Bond Zonder Naam de oproep naar

burgers om mee de gevangenis in

te gaan. We liggen namelijk wakker

van het gemak waarmee er gespro-

ken wordt over mensen die leven en

werken in de gevangenis. Maar niet

mét. Daarom nodigde Bond zonder

Naam burgers uit om kennis te ma-

ken met de wereld achter de muren

en de dialoog aan te gaan met (ex)-

gedetineerden en dienstverleners.

400 burgers reageerden op onze op-

roep. BZN organiseerde 6 gevan-

genisbezoeken (Hasselt, Oudenaar-

de, Ruiselede, Antwerpen, Hoog-

straten, Leuven-Hulp) en bracht zo

110 burgers in contact met de we-

reld van mensen achter de muren.

Deze actie leverde BZN ook heel wat

persaandacht op (o.a. VTM Nieuws,

VRT Journaal, De Standaard, Het

Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen,

Radio2,…)

Je kan je aanmelden om mee achter

detraliestegaanvia

gevangenisbezoek@bzn.be

GEVANGENISBEZOEKEN VOOR BURGERS

FILM IN SENIORAMA “Modig-

liani” – Verenigde Staten, Frankrijk,

Duitsland, Italië – 2004 – 128 minu-

ten van: Mick Davis - met: Andy Garci-

a, Elsa Zylberstein. Datum: vrijdag 17

maart 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

LEZING IN SENIORAMA “Het

goud van Congo: 20 jaar oorlog

in Oost-Congo” door Peter Verlin-

den, VRT-journalist Datum: maandag

20 maart 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

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Kortenberg – Sint-

Joris-Weert (18 km) Woensdag 22

maart 2017. Bijeenkomst om 9 u. in de

wachtzaal van het busstation Mar-

telarenplein Leuven. Voorzie ge-

makkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Info: 016 22 02 52 of 0494 88 35 22

en016893965of0478530729
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