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MEDITATIE IN DE CHRISTE-

LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Totpersoonlijkeharmoniekomen

Een van de opvallendste kenmerken van

onze tijd is het bijna universele gevoel dat

bij de mensen leeft, dat zij op de een of

andere manier terug moeten naar de ba-

sis van persoonlijk vertrouwen, naar de

grond, het fundament van hun leven. Er

bestaat een bijna universele angst om in

een toestand van niet-zijn te raken, om

het contact met onszelf te verliezen, of om

op een zekere afstand van onszelf te leven.

James Joyce zei over een van zijn perso-

nages dat ‘hij op een afstand van zijn li-

chaam leefde’. Het was in zijn eenvoud

een schitterende, maar accurate diagnose

van wat wij vervreemding zijn gaan noe-

men.

John Main – Uit ‘Van Woord naar

Stilte’

Op maandag 22 mei is de tweede me-

ditatie-avond van deze meimaand.

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

KALENDERBLAADJE

De toekomst van de Kerk zal ook dit-

maal, zoals altijd, bepaald worden

door de heiligen. Dus door mensen

die verder zien dan de leuzen die

echt modern zijn. Door mensen die

meer kunnen zien dan anderen om-

dat hun leven een grotere dimen-

sie heeft. Zelfverloochening, welke

de mens vrij maakt, wordt slechts

verkregen doordat hij zichzelf dag

in, dag uit, prijs geeft in kleine din-

gen. In deze dagelijkse passie, waar-

door de mens pas ontdekt met hoe-

veel banden hij vastzit aan zichzelf,

in deze dagelijkse passie en alleen

daarin komt de mens beetje bij beet-

je open te liggen. In de mate waarin

hij geleefd heeft en geleden heeft, in

die mate ziet hij.

Ratzinger

Hoi hoi lieve mensen, luister

eens naar mij: ‘k heb er van-

af vandaag een kei-toffe vriend

bij!

Vandaag wil ik echt danken om

mijn vis in zijn bokaal, om de kik-

kers in de vijver, om mijn hond met

zijn kabaal.

‘k Ben blij om al mijn vriendjes om

mijn poezen in hun mand, om de

kippen met hun eitjes, om de vogels

in het land.

Maar het tofst van al is toch dat ik

Jezus heb ontmoet, want dat is toch

wel fantastisch, ja dat is toch bere-

goed!

Franciscus-gezinsviering23/4/17

Beste vrienden

Ik krijg binnenkort een nieuwe

'voordeur', zoals we thuis zeggen

als iemand een decennium afrondt.

Tijd dus om even terug te blikken.

En om origineel te zijn, trakteer ik

jullie op een orgelconcert met wer-

ken van mijn vrienden van vroe-

ger voor mijn vrienden van vroe-

ger en nu. Ik breng een verzame-

ling orgelwerken van verschillen-

de componisten, met als enige rode

draad dat ik ze stuk voor stuk parel-

tjes vind, die ik zelf graag speel, en

zelf graag hoor.

Ik nodig jullie dus graag uit om op

zondag 21 mei om 15 uur in de kapel

van de Zusters Clarissen in Kessel-

Lo te komen meeluisteren en mee-

vieren.

Het is een unieke gelegenheid,

want de Clarissen vertrekken later

dit jaar uit hun klooster.

Na het concert is er nog een kleine

receptie in de hall van het klooster.

Laten jullie vóór 15 mei weten of

jullie naar het concert komen, en zo

ja, met hoeveel.

Het aantal plaatsen in de kapel is im-

mers beperkt.

En als 21 mei niet zou passen, en

je toch wat wil meepikken : ik speel

het grootste deel van dit program-

ma de week voordien, op 14 mei, in

de Sint-Franciscusparochie, op de

Tiensesteenweg in Heverlee, na de

zondagviering van 10 uur. Dat zal

dus rond 11 uur beginnen.

Tot dan?

Herman

Gratis, maar reserveren voor de

zrs. Clarissen verplicht:

herman.baumers@gmail.com

Hij wist op eigen wijze de grootste noten

klein te krijgen. Met rechte rug, de voeten

vrijbegeleiddehijdekorenreioprei

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 mei

5e Paaszondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 21 mei

6e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Thierry Van Craenem

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 14 mei

5de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorgangers: pater Romain Clement

Assistent: Myriam Neves

Lectoren: de vormelingen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 21 mei

11 u. FRANDO Vormselviering

Voorganger: vormheer

Assistenten: Lieven Dries en Caroline

Van Audenhoven

Lector: de vormelingen

Homilie: vormheer

Beelden: Leo Swinnen

Muziek: Pieter, Johan en Stien en

vormelingen

Dirigent: Pieter Vanderveken

DON BOSCO

Zondag 14 mei

Vijfde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 21 mei

Vierde paaszondag

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 11 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-

vormsel

Vrijdag 12 mei

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 16 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Samana Gewestelijke uitstap naar

Zichem-Zussen-Bolder met optre-

den van Luc Steeno

Donderdag 18 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 19 mei

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 10 mei

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 11 mei

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor PARCOEUR

Vrijdag 12 mei

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

Zondag 14 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 16 mei

14 u.: Seniorencafé

Woensdag 17 mei

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA
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De vastenactie kende ook dit jaar

eengrootsucces!

Er werd maar liefst 157 liter soep af-

gehaald en 37 kommen warme ver-

se soep opgediend in onze Kristof-

felzaalnadezondagsvieringen.

Ook de verkoop van ‘huisgemaak-

te druivengelei’ was een voltreffer.

We verkochten maar liefst 52 pot-

ten.

Op het verzorgd wereldontbijt

mochten we 30 deelnemers verwel-

komen.

Veel dank aan alle medewerkers:

Mia, Rita, Leo, Jaak, Lea, Hubert,

Hilde, Liliane, Mirjam, Anny, Chi-

ara, Mieke, Greet, Annemie, Ray-

mondeenCaroline.

Dankookaanalledeelnemers.

Onze actie bracht in totaal 1196,13

euroop.

KIRIKOU

Inzameling spullen, nu voor kinde-

rentot12 jaar

Baby- en kindermateriaal in goede

staat inzamelen voor Leuvense ge-

zinnen die er nood aan hebben: met

die eenvoudige formule startte twee

jaar geleden het project Kirikou. Nu

is het project zo’n succes dat het

haar doelgroep uitbreidt tot kinde-

renvan12jaar.

Kirikou werd in 2015 opgestart door

stad Leuven, Huis van het Kind

Leuven en tal van Leuvense part-

nerorganisaties om samen materië-

le zorgen tijdens zwangerschap en

jong ouderschap weg te nemen. De

geschonken spullen worden ver-

deeldoverkwetsbaregezinnen.

Het project kende in 2016 een ster-

ke groei. 221 unieke gezinnen wer-

den geholpen met kindermateriaal

en dat is meer dan dubbel zoveel als

in 2015. Er werden maar liefst 1.557

artikelengeschonken.

“Om aan de vraag te blijven vol-

doen verhuisde Kirikou naar een

ruimer depot in de Andreas Vesali-

usstraat”, zegt schepen Bieke Ver-

linden. “Bovendien breidt Kirikou

zijn doelgroep vanaf april uit tot 12

jaar, om kwetsbare gezinnen nog

beter en langduriger te versterken.

“

De nood blijft groot maar de soli-

dariteit tussen Leuvense gezinnen

volgt op de voet. Via het duurzaam

herverdelen van kwalitatieve kin-

derspullen proberen we met Kiri-

koutegemoet tekomenindemateri-

ële en financiële zorgen van kwets-

baregezinnen.

(Krant Het Nieuwsblad – 20 april 2017)

Kirikou – Andreas Vesaliustraat 47

– 3000 Leuven Tel 0486 44 73 20 kiri-

kou@huisvanhetkindleuven.be

Openingsuren: Ma.,Di., Wo. Van 8 tot 17

u.; Do. Van 8 tot 18 u.; Vr. van 8 tot 17 u.

Gesloten op Za. en Zo. En op feestdagen.

(Raadpleegdewebsite)
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Inleiding

Deze avond herdenkt de kerk de

instelling van de eucharistie, de

kwetsbare zelfgave van Jezus, tot

de dood aan het kruis, tot hij alles

heeftvolbracht..

Het is een dag van gedenken én een

dagvanhandelen:

doeditommij tegedenken.

Mattheus, Marcus en Lucas gebrui-

ken het beeld van breken en delen:

ontvang,neemeneet.

Johannes gebruikt het beeld van de

voetwassing.

De Heer wordt dienaar, een mens zonder

macht, die de voeten wast van zijn leer-

lingen.

Begrijpenwijwathiergebeurt?

Ontvangen, ons de levenswijze van Jezus,

ons het woord van leven, de Thora, eigen

makenblijktozomoeilijk!

Afscheidsbrief

Van acht ontwikkelingshelpers uit Bur-

kina Faso die voor Broederlijk delen enke-

lewekeninVlaanderentegastwaren

Met de steun van de Belgische be-

volking, via organisaties als Broe-

derlijk Delen, bestrijden wij in

Burkina Faso dagelijks de structu-

rele oorzaken van voedselonzeker-

heid. Vóór ze leiden tot echte hon-

gersnoodzoals inOost-Afrika.

Door mensen betere landbouwtech-

nieken aan te leren, waarmee ze

zich kunnen wapenen tegen de ne-

gatieve effecten van de klimaatop-

warming.

Door mensen te helpen andere eco-

nomische activiteiten te ontwikke-

len. Zodat ze niet alle eieren in een

en hetzelfde mandje leggen en op

andere inkomsten kunnen rekenen

wanneereenoogstmislukt.

Structurele ontwikkeling brengt

mensen samen om van elkaar te le-

ren en ondersteunt een sterk so-

ciaal middenveld dat rechten ver-

dedigt en belangen behartigt zodat

overheden verantwoording moeten

afleggen voor wanbeleid of erger,

voor oorlog, zoals we dat vandaag

inZuid-SoedanenSomaliëzien.

Daarom vragen we aan de men-

sen in Vlaanderen en aan de Bel-

gische overheid om gul bij te dra-

gen aan het lenigen van de ergste

noden in Oost-Afrika maar vooral

ook om meer dan ooit te investe-

ren in structurele ontwikkelings-

samenwerking via lokale organisa-

ties. Dit is de beste manier om de vi-

cieuze cirkel van chronische voed-

selonzekerheid en hongersnoden

te doorbreken en humanitaire ram-

pen zoals in Oost-Afrika in de toe-

komsttevermijden.

Lezing uit het evangelie van Johan-

nes

Voor het feest van Pesach wast Je-

zus, als een dienaar, de voeten van

zijnleerlingen.

Jezuszegtdaarnatothen:

Herkentgewat ikaanuhebgedaan?

Als ik die gij ‘leermeester’ en ‘heer’ noemt,

ú de voeten wast, zijt ook gij verschuldigd

elkaardevoetentewassen;

want ikhebueenvoorbeeldgegeven

opdat, zoals ik aan ú gedaan heb, ook gij

zultdoen!

Duiding

1. Niet met militaire macht, als een

machtige koning, maar op een ezel-

tje als een dienaar zonder macht is

JezusJeruzalemingetrokken.

Zijn leerlingen herkennen dit niet.

Zij verstaan de Thora nog niet : dat

echte bevrijding betekent dat men

niet alleen wegtrekt uit onderdruk-

king vandaan maar dat men ook af-

zietvandemacht.

2. Dat inzicht zal Jezus zijn leerlin-

gen bijbrengen tijdens de maaltijd.

Dat hij geen koning is zoals de vol-

keren die kennen, maar een dienaar

is zonder macht maakt hij duidelijk

metdevoetwassing.

Hier wordt de agape gevierd, niet

zomaar de liefde, maar de solidaire

liefde.

3. Als jullie naar het altaar kijken

zien jullie onder het tafelblad een

hand.

Als ik van mijn kant kijk, zie ik twee

handen.

Naast de betekenis dat de ene hand

niet weet wat de andere geeft, heeft

de kunstenaar ook willen uitdruk-

kenhoemoeilijkhet istegeven

én hoe moeilijk het is te ontvangen.

Dat merken we ook bij Petrus. Hij

weigert dat Jezus hem de voeten

wast.

Zich de levenswijze van Jezus, het

woord van leven, de Thora, eigen

makenblijktozomoeilijk!

4.Enwij?

Meer dan wij wensen maken wij

deel uit van deze wereldtijd die zo-

veel lijdenvoortbrengt.

Hieruit wegtrekken, loskomen van

de macht, breken en delen, herver-

delen, een keuze voor het leven

maken, is ook voor ons niet een-

voudig, niet vanzelfsprekend, vaak

moeilijk.

Er zijn mensen die een beroep kie-

zen niet voor het grote geldgewin

maar om mensen van dienst te zijn.

Er zijn mensen die zich gratis bin-

nen organisaties als artsen zonder

grenzen ten dienste stellen van de

meestachtergestelden.

Acht ontwikkelingshelpers uit

Burkina Faso, die voor Broederlijk

Delen enkele weken in Vlaanderen

te gast waren, nodigen ons uit te in-

vesteren in structurele ontwikke-

lingssamenwerking om de vicieuze

cirkel van chronische voedselonze-

kerheid en hongersnoden te door-

breken omdat voorkomen beter is

dangenezen.

'StortregenvoorBurkinaFaso'

zovraagtBroederlijkDelenons.

5. Zijn wij bereid in ons land te in-

vestereninsolidaire liefde?

Er zijn handen te kort in ons on-

derwijsenindeverzorging.

Toch wordt de sociale sector ver-

smachtdoorbesparingen.

Op 21 maart betoogden 17000 men-

sen uit de non-profit voor de der-

de keer in 4 maanden tijd voor een

nieuw sociaal akkoord met betere

loon-enarbeidsvoorwaarden.

Ook de sociale zekerheid wordt ver-

der uitgehold door de besparings-

drang.

De overheid zuiverde steeds de te-

korten van de sociale zekerheid aan.

Nu hebben onze regeringsleiders

deze aanzuivering afhankelijk ge-

maakt van de beperkte budgettaire

ruimte waar de overheid over be-

schikt.

Dit is een aanslag op de sociale

zekerheid, het collectief vermogen

van de werkende bevolking en cru-

ciaal in de opbouw van een solidai-

resamenleving.

Iedereen heeft recht op sociale be-

scherming.

Maar dan zullen we een tandje moe-

tenbijsteken.

In een solidaire samenleving moet

iedereen zijn steentje bijdragen, dat

wil zeggen dat de sterkste schou-

dersdezwaarste lastendragen.

Deze structurele vorm van solidai-

re liefde vraagt meer dan ooit een

rechtvaardige fiscaliteit, een her-

verdelende fiscaliteit, een progres-

sief belastingstelsel met als sluit-

stukeenvermogensbelasting.

Wiezijnleven

Wiezijnlevennietwilgeven

nietwildelenmetzovelen

meteenander,gaatverloren.

Wiewilgevenwathijheeft

diezal leven,opgegeten,

diezalwetendathij leeft.

Liedvanhetbrood

Hetbrooddatwijmoeteneten

omnietverlorentegaan:

wijdelenhetmetelkander,

onshelemensenbestaan.

Gijdeelthetmetons, zodeeltGij

Uzelfaanonsuitvoorgoed,

eenmensomnooit tevergeten:

eenGodvanvlees enbloed.

Jef Wauters – Uit de viering van Witte

Donderdag inhetDonBoscocentrum



BABBEL OP ZONDAG

Zondag14mei2017

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 ge-

dachten vrijblijvend delen met an-

deren.

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

vanSenioramaaanwezig.

FIETSEN MET SENIORAMA *

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 16 en 30mei 2017. Vertrek: 13.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40

km) met mogelijkheid tot aanslui-

ting om 14.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug (25 km). Verzekering ver-

plicht. Info:016254436

*Fietsdagtochten

Donderdag 19 mei 2017 - Scherpen-

heuvel-Zichem – meestal vlak (85

km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

DROOM-IN-ZICHT

Iedereen slaapt… en iedereen

droomt!

Wil jij weten waarom je droomt?

Wil je weten wat je droom je vertelt?

CM-kern Heverlee organiseert het

infomoment ‘droom-in-zicht’ om

je meer inzicht te geven in de bete-

kenisvanjedromen.

Maandag22mei2017om19.30u.

Raadzaal Gemeentehuis Heverlee,

Waversebaan 66 (gratis parkeer-

gelegenheid achter het gemeente-

huis). Meer info en inschrijven: So-

fie Coene. 016 35 96 00 of www.cm.-

be/agenda
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* Lentewandelmidweek: 15 mei – 19

mei2017

* Lentewerkweekend: 19 mei – 21

mei2017

* Lentekriebels: 24 mei – 28 mei

2017

* Zomerwerkweekend: 23 juni – 25

juni2017

* Werkvakantie: 11 aug. – 20 aug.

2017

* Vasten en zuiveren: 3 sept. – 8 sept.

2017

* Stekskesweekend - 29 sept. – 1 okt.

2017

* Herfstwandelweekend: 22 sept. -

24sept.2017

* Nazomerwandelmidweek: 25 sept.

–29sept.2017

* Werkweekend: 20 okt. – 22 okt.

2017

* Verstillende parels: 29 okt. – 2 nov.

2017

* Winterwandelmidweek: 11 dec. – 15

dec.2017

* Van oud naar nieuw: 29 dec. 2017

–1 jan.2017-2018

Deelnemingskosten voor de eigen

activiteiten

1. Een gewone activiteit (3 maaltijden per

dag inbegrepen)

Perpersoon,pernacht

Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro

pp/n; Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n;

Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind

(4-5 jaar)8europp/n

2. Een activiteit met als doel het onder-

houd van het Molenhuis (werkweekends,

werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3maal-

tijdenperdag

Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro

pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n;

Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind

(4-5 jaar)4europp/n

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Kor-

beek-Lo

0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be
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