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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Iedereen wordt bij het mediteren gecon-

fronteerd met de vele gedachten in het

hoofd. Laurence Freeman beschrijft dit in

zijn tekst als ‘de massa’.

‘De eerste stap op het spirituele pad voert

naar het verlaten van de massa. Het is

de eerste stap op weg naar jezelf; een in-

nerlijk proces. Het verlaten van de mas-

sa maakt de greep van het ego losser,

de werkelijke massa waaraan we moeten

ontsnappen, de werkelijke gevangenis, be-

vindt zich in onszelf, maar dat zien we

vaak niet zo. We denken dat de massa zich

buiten ons bevindt en dus gaan we daar

tegen te keer.’

Laurence Freeman

Op maandag 25 september 2017 ko-

men we deze maand weer samen

mediteren. Plaats van samenkomst

is de Stille ruimte “Ademtocht”

in het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van sa-

menkomst: 20 uur.

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

Maar de priester die geen specialist

is, die zichzelf niet buiten spel zet,

terwijl hij ambtelijke adviezen ver-

strekt, maar die zich van God uit

ter beschikking van de mensen stel-

t, bereikbaar voor hen is in hun

droefheid en vreugde, hun hoop en

angst – hij zal ook in de toekomst

nodig zijn.

Ratzinger

KALENDERBLAADJE

Aanvaard elke nieuwe dag als een

geschenk, als een gave, en zo moge-

lijk als een feest!

Sta 's morgens niet te laat op! Kijk

in de spiegel en lach tegen jezelf,

en zeg "goedemorgen" tegen jezelf,

dan ben je een beetje geoefend om

het ook tegen anderen te zeggen!

Als je de ingrediënten van de zon

kent, kun je ze zelf maken, even

goed als dagelijkse soep.

Neem een grote portie goedheid,

doe er flink wat geduld in, geduld

met jezelf, geduld met anderen.

Vergeet dat tikkeltje humor niet,

om de tegenvallers te verbeteren.

Meng er een behoorlijke dosis

werklust in en giet over alles een

gulle lach, en je hebt de zon van de

dag ! https://www.kuleuven.be/tho-

mas/page/gebedenboek/

VERGEET DAT TIKKELTJE

HUMOR NIET

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 september

25ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenis aan Yvonne Morissens

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 1 oktober

26ste zondag door het jaar A

Parochiefeest

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven

Lector: Jacques Mommens

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

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 24 september

25ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Hermine

Vandoren, weduwe van de heer

Edgard Hamels

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Vanlammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 1 oktober

26ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verelst

Beelden: Leo Swinnen

JOUW ENTHOUSIASME

WERKT AANSTEKELIJK bzn

DON BOSCO

Zondag 24 september

Vijfentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 1 oktober

Zesentwintigste zondag door 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

EEN GELUKKIG MENS

IS ER TWEE WAARD bzn

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 21 september

14.00 uur Kaartnamiddag

op het terras

Vrijdag 22 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie

in de kerk

Dinsdag 26 september

14.00 uur Kaartnamiddag

op het terras

Donderdag 28 september

14.00 uur Kaartnamiddag

op het terras

Vrijdag 29 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie

in de kerk

Zaterdag 30 september

19.30 uur Medewerkersfeest

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

Sint-Franciscus

Woensdag 20 september

13.30 u.: Samana Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 21 september

14 uur: Seniorencafé

20 uur: koor Parcoeur

Vrijdag 22 september

VM: De Ark

Zondag 24 september

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 26 september

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 27 september

9.30 u.: OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

BOTERT HET

DAN LOOPT HET GESMEERD

bzn

AGENDA

Op zaterdag 2 september namen we

met velen afscheid van mevrouw

Christiane Demolder, weduwe

van de heer Frans Meynen in de

parochiekerk van Sint-Antonius.

Christiane werd geboren te Booi-

schot op 19 mei 1933 en overleed in

het WZC Dijlehof op 22 augustus.

Het is al meer dan negen jaar

geleden dat Christiane, mevrouw

of madame Meynen, zoals velen

haar noemde, haar woning op de

Schreursvest moest verlaten en op-

genomen werd in de WZC Dij-

Christiane Demolder

lehof. En toch zijn de bewoners

van de Schreursvest haar dagelijk-

se trip naar de Almarkt, de bak-

ker en de beenhouwers niet verge-

ten. De boodschappen waren niet al-

leen voor haarzelf, maar meer nog

voor haar buurvrouw mevrouw

Vanhees. En dat typeerde haar he-

lemaal… dienstbaar zijn, anderen

helpen en bijstaan.

Zoveel jaren was er als moeder niet

alleen de zorg voor haar drie kin-

deren, maar vooral voor haar zwaar

gehandicapte man. Dit vroeg heel

veel van haar en ondermijnde door

al die jaren ook enorm haar gezond-

heid. Maar dienstbaarheid kwam

steeds op de eerste plaats tot een val

hieraan een einde maakte.

Het afscheid van het vertrouwde

huis op de vest was erg zwaar en

het verlangen om nog terug te ke-

ren is eigenlijk altijd gebleven. Flo-

ra en Lea bleven haar al die jaren in

Dijlehof bezoeken. Nieuws van de

parochie en de buurt deed haar al-

tijd veel plezier.

Christiane was een heel gelovige

vrouw. Toen ze niet meer zo goed

te been was, was zij één van de wei-

nige zieken die verlangde om iedere

zondag de Communie thuis te ont-

vangen.

Pijn droeg ze in stilte, maar onge-

twijfeld moet ook zijn weleens ge-

dacht hebben: ‘Heer, waarom laat ge

mij alleen verder gaan en gaat Gij

niet langer met mij mee.’

Na vele jaren van pijn en totaal uit-

geput is zijn van ons heengegaan.

We mogen ervan verzekerd zijn dat

de Heer nu tot haar zal zeggen:

‘Kom, gezegende van mijn Vader,

neem het Koninkrijk ik bezit dat

vanaf het begin van de Schepping

voor jou klaar ligt. Want wat je voor

de minste van mijn broeders hebt

gedaan, heb je voor Mij gedaan.’

Vol vertrouwen kunnen we dan

ook afscheid van haar nemen en

haar uit handen geven. Haar wacht

nu een leven zonder leed en pijn.

Op zondag 1 oktober zullen we

Christiane gedenken in de viering

om 11 uur in de parochiekerk van

Sint-Antonius.

AFSCHEID VAN CHRISTIANE DEMOLDER
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Vrijdag 11 oktober 2017 van 19.30 tot 22.30

uur

Gluten- en lactose-intolerantie, wat

is dat precies? Hoe ga je er mee om?

In deze lezing krijg je tips over

geschikte voeding en bereiding er-

van. Je ontdekt vervangproducten

en wat je best kan vermijden. Proe-

vertjes en recepten maken duidelijk

dat aangepast koken en bakken ook

gezond en lekker kan zijn. Je krijgt

de kans om vragen te stellen en er-

varingenuittewisselen.

Moet je voor jezelf, je gezin of je

kleinkinderen gluten- en lactose-

vrij koken? Schrijf je dan snel in.

Praktischeinfo:

Waar? LDC d’ Ontmoeting, Me-

chelsesteenweg 485, 3020 Herent

Begeleiding: IlseCraps

Prijs: 12 euro – Reductieprijs: 9

euro

Proevertjes inbegrepen.

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/

gluten-enof-lactosevrij-theorie-en-

praktijk

Code: 175672

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

GLUTEN- EN/OF LACTOSEVRIJ

Theorie en praktijk
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De Voedselbank organiseert elk

jaar, in samenwerking met de su-

permarkten van onze partners ,

voedselinzamelingen. De klanten

worden verzocht bij hun passa-

ge aan de kassa een waardebon

te schenken. Naargelang de super-

markt laten die waardebons toe een

of meer maaltijden of producten te

schenken, in functie van het geko-

zenbedrag.

Van donderdag 12 oktober t/m

woensdag 18 oktober vindt er

ook dit jaar een voedselinzameling

plaats in de winkelketen Delhaize,

Diestsesteenweg te Kessel-Lo. Vrij-

willigers bieden de klanten waarde-

bons aan in inkomhal en dit gedu-

rende de openingsuren in blokken

vantweeuur.

Wilt u ook vrijwilliger zijn om in

deze week het cliënteel een folder

met waardebons aan te bieden in de

winkel neem dan contact op met :

Fannes Peter, Gemeentestraat 131,

3010 Kessel-Lo. GSM : 0489326646

Of Vancauwenbergh Paul, Kortrijk-

sestraat 327, 3010 Kessel-Lo, GSM :

0497836703

E-mail : paul.vancauwenbergh@ge-

p.kuleuven.be

Van harte dank voor je medewer-

king.Demedewerkers

De Voedselbank

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

- Deberiotstraat 24, Leuven. Aan-

vang14.00u.–Einde15.45u.

Dinsdag 26 september 2017 Opening

vanhet42stecursusjaar

10.30 uur: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de-Doper

14.00 uur: Het ouder wordende

brein

Prof. Mathieu Vandenbulcke (Fa-

culteitGeneeskunde)

Dinsdag 3 oktober 2017 - Het nieu-

we Europa: beschermen, impro-

viseren en tegenspraak toelaten.

Prof. Luuk van Middelaar (Uni-

versiteit Leiden, Faculteit Rechtsge-

leerdheid)

Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30

euro.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

“De ziekte van Parkinson: oorza-

ken, symptomen en behandeling”

door prof. dr. Bart Nuttin, neurochirurg

UZLeuven

Datum: maandag 25 september 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen



Leer je digitaal fototoestel kennen
engebruiken!
Raak je niet wijs uit alle functies
en instellingen van je digitaal foto-
toestel en is de handleiding te com-
plex? Dan kun je hier individuele
hulpkrijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-
halve vakanties) vanaf 10 u. kan je
hiervoorbijSenioramaterecht.
Inschrijven via het onthaal 016 22
2014.

Merk en type van fototoestel opge-
ven. Toestel moet opgeladen zijn of
brengeenreservebatterijmee.
Bijdrage:€5,vooraftebetalen.
Plaats: Seniorama Vanden Tymple-
straat35,3000Leuven

Heer,

Gij zijt onder ons aanwezig

telkens wij met twee of drie sa-
men zijn in uw naam.

Maak ons als gemeenschap

één van hart en ziel.

Dan kunnen wij met elkaar

doen geboren worden wat Gij

voor ons mensen hebt ge-
droomd: uw Koninkrijk op aar-
de. Amen.

uitdeFranciscusvieringvan10-9-17

DIGITAAL FOTOTOESTEL

De stad Leuven legt de laatste hand aan

haar kerkenbeleidsplan. Op korte termijn

wordt geen van de twintig Leuvense ker-
ken gesloten, maar er wordt wel gezocht

naarnieuweof extra invullingen.

Drie hoofdkerken, heel wat bijker-
ken en enkele kerken met een nieu-
we gemeenschapsfunctie. Dat is het
doel van het kerkenbeleidsplan dat
deken Dirk De Gendt, de kerkraden
en schepen Dirk Vansina (CD&V)
uitwerkten.
Opvallend, ondanks de matige op-
komst die er tegenwoordig is in
sommige kerken, zijn de Stad en
het dekenaat niet van plan op korte
termijnkerkentesluiten.
“Het is niet ondenkbaar dat dat bin-
nen tien tot vijftien jaar wel ge-
beurt, maar vandaag is dat te vroe-
g.” zegt Vansina. “Zowel de kerkge-
meenschap als de bevoegde instan-
ties zijn daar niet klaar voor. De ver-
schillende kerkraden houden toch
nog vast aan hun eigen tradities, en
zijn niet klaar om die zomaar sa-
men te voegen. Ze zijn dan ook nog
behoorlijk actief, en dat respecteren
we enorm. In de kerken vinden ook
heel wat verenigingen nog onder-

dak.Daarom ishet belangrijk datwe
niet
bruusk een nieuwe weg inslaan.”

Op korte termijn wordt daarom ge-
kozen om wel al drie hoofdkerken
aan de duiden, elk voor hun pas-
torale zone. Dat worden de Sint-
Pieterskerk voor Leuven, de Lam-
bertuskerk in Heverlee en de Abdij
van Vlierbeek voor Kessel-Lo. Dat
zijn ook kerken met nog het groot-
steaantalkerkgangers.

In iedere pastorale zone werd ook
één kerk gekozen waar binnen de
vijf jaar een studie wordt opgestart
met het oog op een mogelijke her-
bestemming. Dat zijn Don Bosco in
Kessel-Lo, Sint-Michiels & Sint Re-
nildis in Leuven en Sint-Martinus
inWilsele.

De andere kerken worden als ‘bij-
kerk’ geselecteerd, wat betekent dat
ze minstens voor de komende vijf-
tien jaar in gebruik blijven voor de
eredienst en andere eredienstfunc-
ties in zoverre er bedienaars be-
schikbaarzijn.

Meerorgels

“Er wordt in de komende perio-
de nagegaan hoe nevengebruik in
deze kerken kan versterkt worden.
Er wordt dan ook vooral gedacht
aan gemeenschapsvormende activi-
teiten, zoals repetities van koren”,
klinkthetbijhetkerkbestuur.
Zeker in het centrum van Leuven
wil het kerkbeleidsplan meer inzet-
tenopgebruikvandeorgels.

Tijdnemen

“Ik ben blij met dit plan, en vindt
het goed dat we onze tijd nemen”,
zegt schepen Vansina. “De selectie
van de drie hoofdkerken was rede-
lijk eenvoudig, maar bepalen wat de
toekomst is van de andere kerken is
ietswat tijd nodig heeft.Wegaannu
met alle betrokkenen samenwerken
richting de toekomst. Iedereen be-
seft ook dat we hierover moeten na-
denken, en de kerkraden zijn bereid
meetewerken.”

Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad -

dinsdag29augustus2017

KERKENBELEIDSPLAN

Leuven sluit (voorlopig) geen kerken

Zin in een leuke cultuur-historische uit-
stap met je vereniging, bedrijf, familie of

vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herin-
neringen aan jouw studententijd opha-
len, onbekende aspecten van Leuven ont-
dekken, genieten van een hapje en een

drankje onder begeleiding van een deskun-
dige gids? Heb je zelf een bepaald thema

in gedachten of wil je een volledige rond-
leiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je

altijdaanhet juisteadres.

Stadsvernieuwing en architectuur:

* Eigentijdse architectuur in een

historischkader

Leuven eeuwenoud? Ja maar ook
springlevend. Bezoek met ons de
vernieuwde stadswijken in het cen-
trum, rond het station of aan de
Vaartkom. We tonen je hoe topar-
chitecten van vandaag de uitdaging
aangaan om met eigentijdse ingre-
pen een historische stad leefbaar te
houden in de 21ste eeuw. Het pro-
vinciehuis, het station van de Lijn,

de Balk van Beel, het museum M...
zijn slechts enkele voorbeelden van
de bekroonde architectuur die wij
onderwegzullenaandoen.

Andere architectuurwandelingen:

-ArtnouveauinLeuven?
- De wederopbouw van Leuven na
deeerstewereldoorlog
-Brabantsegotiek
-Devernieuwdevaartomgeving

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie we-
kenopvoorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal

je 6 euro per persoon met een minimum

van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde

uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd

gaat in vanaf het uur van afspraak. Be-
taling gebeurt via overschrijving na ont-
vangstvande factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-
senbond

http://www.leuven-plus.be

info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-
venseGidsenbond)

LEUVEN+ Aanbod voor groepen
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Ter gelegenheid van de nationale
Ziekendag wil Samana Sint-Antoni-
us en Park Heverlee zieken, part-
nersenfamilieverwennenmet

EEN HEERLIJK

EN VERZORGD ONTBIJT

op zondag 8 oktober 2017 vanaf 9
uur in de Kristoffelzaal (naast de
kerk).
Wie vervoer wenst, kan afgehaald
wordentussen9en10uur.
Daarna volgt de eucharistieviering
metkoorensamenzang.
Rond 12.30 wordt u teruggebracht.

Onze aan-huisgebonden-zieken
die nooit kunnen deelnemen aan
onze feesten en uitstappen kunnen
inschrijven voor een ontbijtpakket

dat thuis bezorgd wordt tussen 8 en
9uur.
Wie meer wil weten over deze ac-
tiviteit altijd terecht kan bij Fran-
çois Buekenhout (016/23 44 74 of
0498/04 74 01) of bij Hilde Sinap
(016/448722).
Het ontbijt voor de zieken is gratis!
Partners en familieleden betalen 4
euro.

Iedereen slaapt… en iedereen
droomt! Wil je weten waarom je
droomt? Wil je weten wat je droom
je vertelt? CM-kernen Kessel-Lo en
Bierbeek organiseren het infomo-
ment ‘Droom-in-zicht’ om je meer
inzichten te geven in de betekenis
vanjedromen.

Tijdens deze infoavond wordt ver-
trokken van wetenschappelijk on-
derzoek rond slaap en dromen. Je
krijgt een antwoord op volgende
vragen:

Wat gebeurt er in onze hersenen
terwijlwedromen?
Hoe komt het dat onze dromen zo
‘van de hak op de tak’ springen en
we soms zo’n overdreven emoties

ervarenterwijlwedromen?
Wat is een droom eigenlijk en wat is
erhetnutvan?

Door op een sympathieke, laag-
drempelige manier met je dromen
bezig te zijn, krijg je als toehoorder
niet alleen meer inzicht in je dro-
men, maar ook in jezelf! Dankzij
de beeldspraak in je dromen krijg je
immers een onverbloemd en eerlijk
zicht op je dagelijks leven en hoe
je jezelf nog verder kunt ontwikke-
len.

Iedereen is welkom. De toegang is
gratis. Graag op voorhand inschrij-
ven via www.cm.be/agenda of 016 35
96 00 (Silke Dauwen of Nathalie De-
greef)

Praktisch

Maandag 25 september 2017 om 20
uur
Zaal ‘De Velpe’, Velpestraat 47 in
Bierbeek
Organisatie:CM-kern Kessel-Lo en
CM-kernBierbeeki.s.m.Samana

DROOM IN ZICHT


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


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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	AGENDA

	
	

	AFSCHEID VAN CHRISTIANE DEMOLDER
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	KALENDERBLAADJE

	
	Vergeet dat tikkeltje humor niet

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	De Voedselbank
	

	
	

	GLUTEN- EN/OF LACTOSEVRIJTheorie en praktijk
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	DROOM IN ZICHT
	KERKENBELEIDSPLAN

	Leuven sluit (voorlopig) geen kerken
	

	LEUVEN+ Aanbod voor groepen
	DIGITAAL FOTOTOESTEL

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


	antwerpen linkeroever

