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Dag mama en papa, broers en zus-

jes. Dag ouders die voor ons zorgen.

Dagmeter enpeter, dag oma en opa.

We vinden het tof dat jullie allemaal

hier zijn. Het is voor ons een speci-

ale dag. Daarom staat de deur open.

Iedereen kanmet ons samen feesten.

Welkom allemaal.

Van harte welkom op dit grote feest.

Lieve meisjes en jongens, wat zien

jullie er stralend uit! Jullie zijn vol

verwachting, want jullie zijn van-

daaguitgenodigdophet feest van Je-

zus. Wij vieren samen dat Hij jullie

en onze vriend is, dat Hij ons brood

isomechtvanteleven.

Tijdens de catechese gingen we op

weg met muzieknoten. Ieder met

zijnbetekenis.

Wat kan muziek in ons leven zeer tof zijn. © Raf Ferlin

Daarom staat de deur open. Iedereen kan met ons samen feesten. © Raf Ferlin

Ja muzieknoten brengen muziek in

ons leven. Zoals nu tijdens dit lied

om jullie allemaal welkom te heten.

Komaanwebeginneneraan.

Super, super, super-blij

voel ikmijvandaag!

Jezuskrijgteenzoenvanmij

‘kziehemechtheelgraag!

Kijkeensdaarenkijkeenshier,

heelveeloogjesvolplezier!

Jezusmaaktonstochzoblij

Schuifdusookjestoeltjebij!

Hij leertonsomfijnte leven

enelkaarveel liefs tegeven!

’t Isdevriendvaniedereen!

Komerbij, janumeteen!

Vergevingsmoment

Wat kan muziek in ons leven zeer

tof zijn. Zeker als we daarmee dit

feest kunnen openen. Maar af en toe

zingen we wel eens een valse noot.

Laten we daarom bij het begin van

deze viering onze spijt tonen over

alleswatersomsfoutloopt.

Floris - De La, van lachen, vraagt

om een lachend gezicht. Maar soms

toonikeenbozeblik.

Flore - De Re, van respect, vraagt

respect voor elkaar. Soms gebruik ik

kwetsende woorden en dat doet an-

derenpijn?

Kato - De Do, van doen, vraagt ons

omdehandenuit demouwen te ste-

ken. Soms zie ik niet waar ik kan

helpen.

Mathis - De Fa, van familie, vraagt

ons om net zoals Jezus een fijne fa-

milie te vormen. Soms vergeet ik ie-

mandenookjouJezus?

Thomas R - De Sol, van solidariteit,

zegt ons: "Kijk naar de anderen en

doe eens iets voor hen." Vaak kijk ik

alleennaarwatikwil.

Marie-Lore - De Mi en de Si, van

Missie, stuurt ons met een op-

dracht op stap. Net zoals Jezus dat

wil. Maar ik volg Jezus voorbeeld

nietaltijd.

Daaromzingenwij:

GoedeGodikwasniet lief.

Blijf iktochjehartendief?

‘kMaaktefoutennuendan,

‘khoopdatjevergevenkan!

Iedereen telt mee

Er waren eens drie instrumenten:

een piano, een dwarsfluit en een gi-

taar. Ze waren de beste vrienden van

elkaar. Tweemaal in de week kwa-

men ze samen in het muziekhuis,

waar ze naar hartenlust op hun in-

strumenten speelden. Ze oefenden

voorhungroteconcert

en als het eenmaal zo ver was dan

zouden heel hun familie en al hun

vriendenkomenluisteren.

Maar toen gebeurde er iets heel erg-

s… Op een avond tijdens de repetitie

kon de piano het niet laten om stie-

kem bij zichzelf te denken dat hij

toch wel het mooiste instrument

was met het fijnste geluid. Niemand

van de andere instrumenten klonk

zo mooi als hij en hij dacht: “Zou

ik niet beter solo spelen? Zo hele-

maal alleen op het podium en dan

beroemdworden…”

En hij had geen zin meer om met de

andere instrumenten samen te spe-

len. Maar de piano was niet de eni-

ge…

Ook de gitaar wilde helemaal alleen

spelen en had geen zin meer om

samen met de anderen te oefenen

aan het mooie muziekstuk. Ook de

dwarsfluit dacht bij zichzelf: “Ik

ben eigenlijk een heel bijzonder ie-

mand. Ik ben helemaal uit zilver ge-

maakt.” Enook zij speelde nietmeer

mee in het orkest. Gedaan was het

metsamenspelen!

En toen gebeurde het… Op een

avond hadden alle instrumenten de

radio aangezet om naar het nieuws

te luisteren. En wat hoorden ze? De

dirigent kondigde droevig aan dat

het concert niet kon doorgaan om-

datdespelersziekwaren.

“Ziek?” vroegen alle instrumenten

zich af. “Ja,” zei de bas met een zwa-

re stem, “de spelers zijn ziek. Ze

Nu wisten ze het weer: elk instrument speelt zijn eigen melodie, hoog of laag, onmisbaar in

het orkest van elke dag. © Raf Ferlin

hebbenallemaalhetsolisme.”

“Solisme?”, vroegen de instrumen-

ten: “Wat is dat?” En de bas zei:

“Van solisme ben je zo ziek dat je

niet met de andere instrumenten

wil spelen, maar alleen in je een-

tje. En dan kun je geen concert ge-

ven.” Iedereen, ook de instrumen-

ten, vonden het heel jammer dat

het concert niet doorging. Ze wer-

den een beetje boos en ze verveel-

denzich.

Er moest verandering komen… De

dwarsfluit zou een poging wagen

om met de gitaar en de piano te pra-

ten. En kijk… het lukte. Iedereen

wilde graag terug komen. Ze waren

genezen van het solisme. Ze von-

den het veel fijner om samen te spe-

len. Ze oefenden dag ennacht enhet

concertwasprachtig.

Nu wisten ze het weer: elk in-

strument speelt zijn eigen melodie,

hoog of laag, onmisbaar in het or-

kest van elke dag, zoals ook wij sa-

men onderweg zijn, en onmisbaar

zijnvoorelkaar.

Lees verder op pagina 3
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MOLENHUIS BERISMENIL

Tiendaagse 2017

Van vrijdag 11 augustus, 18 uur, tot zon-

dag 20 augustus 2017, 16 uur

Het Molenhuis stelt ons in staat om

op verschillende wijzen voeling te

krijgen met natuur, met stilte, met

onszelf en met onze ‘naasten’. We

bieden daarvoor gedurende het jaar

een hele diversiteit aan activitei-

ten: wandelen, vasten, creativiteit,

fietsen, zingen, bezinning, maar

ook samenwerken aan het prachtige

project Molenhuis.

Ons Molenhuis en alles wat het te

bieden heeft, kan maar blijven be-

staan als er geëngageerde, handi-

ge, praktische, sociale mensen zijn

die zorg dragen voor dit bijzondere

huis.

Werkjes…

Daarom organiseren we een werk-

meerdaagse waar vooral kleine

klussen aan bod komen: we heb-

ben vooral aandacht voor het on-

derhoud van het huis: hier en daar

bijschilderen, kleine herstellingen

uitvoeren, een klink repareren, ta-

fels afschuren en hervernissen, ste-

viger maken van zitbanken, een

nieuwe bank in mekaar steken voor

onder het afdak, de keuken heror-

denen, onkruid wieden, her en der

wat snoeien, vrijmaken van het ka-

naaltje, kuisen van de schoorste-

nen, gewoon eens grondig poet-

sen, verfraaien van kamers en leef-

ruimtes, naaien van kopkussens,

nazicht van bedovertrekken en her-

stellen waar nodig, elke dag voor

het eten zorgen, voorbereidende

werken doen die nodig zijn om de

grotere veranderingswerken moge-

lijk te maken.

Ontspanning …

Het is niet de bedoeling om van de

eerste tot de laatste minuut te wer-

ken. Nee, we houden een dagritme

aan waardoor we ’s avonds nog tijd

hebben voor allerlei activiteiten: jij

zorgt voor de invulling hiervan.

We pauzeren ook twee dagen (af-

hankelijk van het weer).

Van de +12-jarigen verwachten we

dat ze participeren waar ze kunnen.

Graag tijdig bekend maken welke

periode we je mogen verwachten: al-

leen, met vrienden, met je kinde-

ren. Op die manier kunnen we ook

beter voorbereiden.

Voor dit jaar voorzien we een fotoreporta-

ge, video, filmrapportage, om het samen-

werken in de stille natuur te kunnen in

beeld brengen als organisatie en dit te de-

len met andere organisaties en betrokke-

nen.

Welkom!

www.MOULINDEBELLEMEUSE.BE

info@moulindebellemeuse.be

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 juni
10.00 u.: Dankviering met de
zusters Clarissen IN HET
KLOOSTER.
Voorgangers van onze beide

gemeenschappen zullen samen

voorgaan in de eucharistieviering.

De viering wordt opgeluisterd door

het Franciscuskoor en ensemble.

Deze zondag is er geen viering
in de Franciscuskerk.
Wil je graag vervoer naar het klooster laat

het dan weten op

franciscusheverlee@gmail.com

of bel op 016 250 459

Zondag 2 juli
10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Dankviering voor het Gouden
Huwelijksjubileum van
François Barette en Christiane
Courant
Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 juni
Dankviering

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Roger reviers

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: kinderen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 2 juli
13de zondag door het jaar A

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Mirjam Van Lammeren

CD-muziek: Leo Swinnen

JE HOEFT NIET VEEL TE
HEBBEN
OM TE DELEN bzn

DON BOSCO

Zondag 25 juni
Twaalfde zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 2 juli
Dertiende zondag door het kerkelijke

jaar

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

VLIERBEEK
Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

KALENDERBLAADJE
De kristen van wie Teilhard de

Chardin droomt is iemand die zich

met hart en ziel wijdt aan zijn vrij

gekozen aardse taak; iemand die

wijd open staat voor iedere nieuwe

gedachte, ongeacht uit welke

richting zij hem toewaait; iemand

die zich samen met de besten onder

zijn medemensen inzet voor de

verovering van de nieuwe

wetenschap, van nieuwe en betere

techniek en vooral van meer

rechtvaardigheid en voor geestelijke

groei van de mensheid; iemand die

rotsvast gelooft dat de kosmos

waartoe wij behoren geen absurde en

zinloze realiteit vormt, maar

integendeel, hoe ondoorgrondelijk

ook voor onze geest, een diepere

betekenis en een grandioze

bestemming heeft. Wildiers

VIERINGEN

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De klassieke weg naar de rust is die van

de meditatie. De christelijke meditatie, die

sinds de derde eeuw wordt beoefend, com-

bineert het ritme van de ademhaling met

een woord. Reeds het letten op de adem

richt het bewustzijn naar binnen en geeft

rust. Zolang we in ons hoofd blijven, zijn

we altijd onrustig. Want ons hoofd laat

zich niet zo gemakkelijk tot rust brengen.

Onze gedachten dwalen voortdurend over-

al heen. Bij het uitademen kunnen wij

ons voorstellen hoe we al die gedachten

die steeds weer opkomen, eenvoudigweg la-

ten wegstromen. Als we dit een tijdje doen,

worden we rustig van binnen.

Anselm Grün

In de maand juli komen we drie

keer samen om te mediteren: maan-

dag 3, maandag 17 en maandag 31

juli 2017. Plaats van samenkomst:

de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo. Uur van samen-

komst: 20 uur.

Wie er ook graag eens bij komt is

welkom. Verwittig wel even Jos Ver-

meulen.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be
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Een betere wereld

Ikdroomvaneenwereld

diedraaitrondliefde

rond zorg voor onszelf en elkaar

enrondzorg

voordeplantenendieren

Ikgeloof inditkrachtiggebaar

Enikdroom

van een groene en eerlijke wereld

Waargenoegisvanalles

vooriedereen

‘t Is er veilig en heerlijk om te leven

Altijdsamen,nooitalleen

Ikdroom

vaneenwereldzonderoorlog

Geenhebzucht,

geenhaatengeenangst

Geengebrokengezinnen

opdoortocht

Maardewegnaardevrede

duurthetallerlangst

Jongens en meisjes

Zing mee dit hoopvol lied

Voor alle mensen

Die kampen met groot verdriet

Enalleskomtgoed,

Wantikbouwmee

aaneenbeterewereld!

Enalleskomtgoed,

Wantikbouwmee

aanmeerzorgvoorelkaar!

Voorbeden

Vandaag komen wij samen in deze

kerk om te vieren maar ook om te

bidden tot Jezus. We mogen nu aan

Hem vertellen wat er in ons hart

omgaat.

Elien:Wijbidden

vooronzemama'senpapa's.

Zijhebbenhunbestgedaan

om van deze dag een feest te maken.

Tiemen:Wijbidden

vooronzeopa'senoma's.

Onze Vader....© Raf Ferlin

Wijzijnbijhensteedswelkom

enkomenopdeeersteplaats.

Otto-Beer:

Wij bidden voor onze catechisten.

Ze hebben ons geholpen om de ver-

halen van Jezus goed te begrijpen.

Laatonszingendbidden

Wij bidden Heer, kom bij ons en

luisterwatwijvragen,

wij bidden Heer kom bij ons, van-

daagenalledagen.

God, dit zijn onze woorden als een

oprechtgebedtotU.

Wees ons nabij thuis, op school, op

straat,ophetwerk

of waar wij ook verblijven. Amen.

Terwijl we de tafel dekken om sa-

men te vieren zullen enkele kinde-

ren de omhaling verzorgen. Van-

daag is deze voor een speciaal doel:

De omhaling is voor Let us change.

Dit is een organisatie van chirolei-

der Johan die kinderen in Ethiopïe

een leven probeert te geven weg van

de straat of criminaliteit. Dank voor

uwsteun.

Offerandelied

Aantafel!Aantafel!

Broodenwijnstaanalklaar.

JezusdeeltalwatHijheeft.

Aantafel!Aantafel!

Broodenwijnstaanalklaar.

JezusdeeltalwatHijheeft.

’t Isechtwaar!

‘kHebeenheerlijk fijngevoel,

heelveelkriebels inmijnbuik.

‘kZitop’tpuntjevanmijnstoel

wantJezusnodigtmijnuuit.

Mijn hartje gaat veel sneller slaan,

doetvanrikke-tikke-tik.

Jezus zegt: ‘kom, schuif maar aan.

Neemeneetwantditbenik.’

Vredeswens

OveralwaarJezuskwam,zeihij

datmensenmoetenproberen

lief tezijnvoorelkaar,

zodat er vrede kan zijn in de wereld.

Laat die vredeswens ook hier in ons

middenklinken,

vanharteenwelgemeend.

En geven wij elkaar dan zingend

eenhartelijktekenvandievrede

met een handdruk of een ander ge-

baar.

Lied: Ik wens je vrede van God

Uitnodiging tot de communie

Wijmogengelukkigzijn

dat wij vandaag genodigd werden

aandemaaltijdvandeHeer

want zie dit brood gebroken is Je-

zusChristus levendbijons.

Communielied

Durf jezelf zijn

Sommige meisjes houden van voet-

bal. Sommige jongens houden van

ballet. De broers zijn dol op de bar-

biepoppen

Legovindtdezustevet

Sommige kinderen zijn verlegen

Enanderekrijg jenooiteensstil

Maarlaat iedereenzichzelfzijn

Endoenzoals iewil

Durf jezelfzijn!

Springgerust inhetoog

Want tussen zwart en wit is niet en-

kelgrijs

Maar alle kleuren van de regenboog

AlbenjeroodalsdeIndianen

OfgeelalsdeChinees

ZwartalsbijdeAfrikanen

OfwitzoalsplatteKees,

Iedereen is soms blauw en treurig

Ofgroenvanjaloezie

En paars van woede in te houden

’tIsbestals je ‘t laatzien!

DeKoranvoordeMoslim

ZoalsdeToravoordeJood

Enhet kruisje aan de hals van deKa-

tholiek

Lieve kinderen, onthoud wat we vandaag gehoord, gezongen en gebeden hebben: vertel het verder, leef het verder. © Raf Ferlin

Zegt:Liefdeoverwintdedood

Tochiserveel teveelgevochten

Maar wat is goed? En wat is slecht?

Hetenigedat ikzekerweet is:

Liefdemaaktonsecht!

Mochterooit iemandjezeggen

Datjenietpastbijderest

Zeg dan: gewoon doen, dat kan ie-

dereen,

Maarmezelfzijnvoelthetbest!

Endewereldiszoveelmooier

Metoogvoorelkverschil

Dus zolang ik er niemand pijn mee

doe blijf ik lekker doen wat ik wil!

Ikdurfmezelfzijn

Ikspringaleensinhetoog

Want tussen zwart en wit is niet en-

kel grijs, maar alle kleuren van de

regenboog

Durf je, durf jezelf te zijn en toon je

eigenkleur

Zolang je er niemand pijn mee doet

ishetgoedvooronshumeur.

Wij mogen gelukkig zijn dat wij genodigd werden aan de maaltijd van de Heer. © Raf

Ferlin

Slotlied

Hoi, hoi lieve mensen

Hoihoi lievemensen,

luistereensnaarmij:

‘khebervanafvandaag

eenkei-toffevriendbij!

Vandaagwil ikechtdanken

ommijnvis inzijnbokaal,

omdekikkers indevijver,

ommijnhondmetzijnkabaal.

Maarhetmeesttochzegikdank

omdatJezushoudtvanmij,

wantdatvindikzogeweldig

jadatvindikechtdol-fijn!

‘kBenblijomalmijnvriendjes

ommijnpoezeninhunmand,

omdekippenmethuneitjes,

omdevogels inhet land.

Maarhettofstvanalistoch

datikJezushebontmoet,

wantdatistochwel fantastisch,

jadatistochbere-goed!

Lieve kinderen, onthoud wat we

vandaag gehoord, gezongen en ge-

beden hebben: vertel het verder,

leef het verder.

Foto'sRafFerlin

https://www.rafferlin.be/

Eerste communieviering in Sint-Franciscus 25 mei 2017

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 16 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 22 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 21 juni

13.30u.:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 22 juni

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 23 juni

VM:DeArk

NM:BarMichotte

AV:BuurtcomitéMichotte

Zondag 25 juni

10 u.: Dankviering bij de zusters

Clarissen en geen viering in de

parochiekerk!!

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 27 juni

14u.:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 28 juni

9.30u.:OKRATeamvergadering

NM:SNVLStudiedag

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA



ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA

Bezoek aan kunstatelier “Oon de

Kabörre” te Korbeek-Dijle - Code:

Z5

Dinsdag27 juni–13.20u.

Bijdrage: € 4 - Gids: Anny Vancam-

penhout

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

FIETSEN MET SENIORAMA

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

Dinsdag27 juni2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km).

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

VAKANTIECURSUSSEN IN SE-

NIORAMA

Naast de cursussen in de loop van

het jaar organiseert Seniorama zo-

meractiviteiten en ook vakantiecur-

sussen.

Mandala

Ben je graag creatief bezigmet kleu-

ren en ontwerpen dan kan je in de

vakantie in 4 lessen enkele basis-

patronen leren maken die je daar-

na zelf eindeloos kan aanvullen met

prachtige cirkeltekeningen of man-

dala’s.

Code:MANV

Seniorama: dinsdag van 9.30 tot

12.30u.

Data: 18, 25 juli; 1, 8 augustus 2017

-Aantal lessen:4

Prijs: € 24 + € 10 voor het gebruik

van papier, fotokopieën en borstels.

Lesgever:MaggyVught

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

4 FEDERATIE FRANDO

Aan de ouders van de kinderen uit

het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De

Regenboog’, 'De Zonnebloem' en

‘DeBron’

Geachteouders,

Uw kind zit momenteel in het eer-

ste leerjaar en kan volgend jaar zijn

EersteCommunievieren.

Dat is een belangrijk gebeuren

dat in de geloofsgemeenschappen

Sint-Franciscus als in Sint-Antoni-

usvoorbereidengevierdwordt.

Het vieren van de Eerste Commu-

nie is geen schoolgebeuren en de

voorbereiding hierop gebeurt ook

niet indeschool.

Het meest zinvolle is dat uw kind

zijn Eerste Communie viert in de

geloofsgemeenschap waar u woont

of deelneemt aan de vieringen en/of

activiteiten.

Indien u kiest om de Eerste Com-

munie van uw kind te vieren in

één van bovengenoemde geloofsge-

meenschappen, vragen wij u om

uw kind vóór 30 juni 2017 in te

schrijven.

Vriendelijkegroeten,

namensdefederatieFRANDO

CarolineVanAudenhoven

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

Mail of schrijf in voor de viering

vandeEerste Communie:

- in de geloofsgemeenschap van

Sint-Franciscus

maildeinschrijvingdoornaar

franciscusheverlee@gmail.com

ofbuszeophetsecretariaat

Tiensesteenweg190teHeverlee

- in de geloofsgemeenschap van

Sint-Antonius

maildeinschrijvingdoornaar

carolineva@telenet.be of bus ze in

de pastorie, Léon Schreursvest 33 te

Heverlee

- in de geloofsgemeenschap Don-

Bosco kan men aansluiten bij een

van beide voornoemde parochies.

Eerste Communie mei 2018 in FRANDO

Aan de ouders van de kinderen uit

het 5de leerjaar van ‘De Ark’, ‘De

Regenboog’, 'De Zonnebloem' en

‘DeBron’

Geachteouders

Uw kind wordt volgend jaar 12 en

kan tussen Pasen en Pinksteren

2018 het sacrament van het Vormsel

ontvangen.

Het Vormsel is meer dan een feest

voor de 12-jarigen. Door de zal-

ving met Chrisma ontvangen zij de

Kracht van de Geest om als gelovi-

ge christen door het leven te gaan.

En dat mag uiteraard gevierd wor-

den, maar het vraagt ook een dege-

lijkevorming.

In voorbereiding op het Vormsel

2018 wordt er catechese aangebo-

den in de geloofsgemeenschap van

Sint-Franciscus en Sint-Antonius.

Alhoewel de stappen naar het Vorm-

sel toe in beide geloofsgemeen-

schappen dezelfde zijn, is de ma-

niervanwerkenwelanders.

In Sint-Franciscus zijn het de

ouders, die in samenspraak met

een verantwoordelijke, de cateche-

se verzorgen. De vormelingen ko-

men vanaf begin oktober tot aan het

Vormsel een aantal keer samen. De

data worden afgesproken op de eer-

steouderavond.

In Sint-Antonius wordt de cate-

chese verzorgd door een ploeg van

vier catechisten op momenten bij-

gestaan door enkele ouders. De sa-

menkomsten gaan door op donder-

dagavonden van 18.45 tot 20.15 uur

(nooit tijdens de schoolvakanties).

Don Bosco kan aansluiten bij een

vanbeideparochies.

Omwille van organisatorische rede-

nen verwachten wij de inschrijvin-

gen voor het Vormsel nog voor het

einde van het schooljaar. Enkel zo

kunnen wij u in september de no-

digeinfobezorgen.

Wij willen nog benadrukken dat

de catechese en het Vormsel geen

schoolactiviteiten zijn, maar een

gebeuren binnen een dragende ge-

loofsgemeenschap. U kan uw kind

dus het best inschrijven in de ge-

loofsgemeenschap waar u woont of

deelneemt aan de vieringen en/of

activiteiten. Uw kind inschrijven

betekent ook dat u geïnteresseerd

bent en de voorbereiding op het

Vormselvannabijwiltvolgen.

Kiest u voor één van de bovenge-

noemde geloofsgemeenschappen,

schrijf dan in vóór 30 juni 2017.

Vriendelijkegroeten,

namensdefederatieFRANDO

CarolineVanAudenhoven

Mailofschrijf invoorde

voorbereidingophetVormsel:

- in de geloofsgemeenschap van

Sint-Franciscus

maildeinschrijvingdoornaar

franciscusheverlee@gmail.com of

bus ze op het secretariaat Tiense-

steenweg190teHeverlee

- in de geloofsgemeenschap van

Sint-Antonius

maildeinschrijvingdoornaar

carolineva@telenet.be of bus ze in

de pastorie, Léon Schreursvest 33 te

Heverlee

- in de geloofsgemeenschap Don-

Bosco kan men aansluiten bij een

van beide voornoemde parochies.

Vormsel mei 2018 in FRANDO

VAKANTIEREGELING

Ook voor het parochieblad wordt

hetvakantietijd.

Het nummer 26 (27-28) dat volgen-

de week woensdag, 28 juni 2017,

verschijnt brengt nieuws van drie

weken.

Op woensdag 5 en woensdag 12 juli

komterdusgeenparochieblad.

Nummer 29 (30-31), ook met nieuws

van drie weken, kan je verwachten

opwoensdag19juli2017.

Endanmaar aftellen totwoensdag 9

augustus. Dan krijg je parochieblad

32 in je brievenbus. En we keren

dan met het parochieblad terug uit

vakantietijd en zetten de gewone re-

gelmaat van wekelijks verschijnen

weerin.

Een fijne, zonnige, uitrustende va-

kantieperiode gewenst aan u allen!
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