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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als alles in ons op God betrokken wordt,

kan het ook levend worden en onze lief-

de tot God verdiepen. Wie alles aan God

overgeeft, zal een grote vrijheid en levens-

lust en ruimte in zich ervaren, hij zal

iets merken van het leven in overvloed dat

Christusons schenkt.

Uit: ‘Met hart en zinnen’ van An-

selm Grún

Maandag 23 oktober 2017 komen we

deze maand een tweede keer samen

ter meditatie.

Plaats van samenkomst is de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 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

We kunnen allen al wel eens klagen

over de kerk. Maar we beseffen ook

wel dat het goede en mooie dat we

er kunnen meemaken moet worden

verder gezet.

Het parochieblad zet dat graag in de

schijnwerper en helpt ons daarbij.

Sluit jij weer bij ons aan?

Je kan nu al 37 euro overschrijven

(0,77 euro per blad!)

Je mag onze vroege overschrijvers

vervoegen die niet aarzelen en di-

rect tot overschrijven over gaan.

Maar: vroeg of laat: schrijf wel in

voor 1 december om zeker te zijn dat

je elk parochieblad van 2018 in je

brievenbus krijgt.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij. Je be-

grijpt wel dat tijdig overschrijven

zijn werk veraangenaamt en ver-

licht! Dank!

Je kan overschrijven op rekening-

nummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Parochieblad

2018

Inschrijvingen

Ik wil vandaag bidden voor chro-

nisch zieke medemensen. Een dag

voor iedereen. Een moment om stil

te staan bij de zieken om ons heen.

Dat zij kracht, geborgenheid en

steun mogen putten bij de mensen

die hen omringen. Voor alle man-

telzorgers die dag in dag uit de zorg

op zich nemen van een levensge-

noot en voor allen die zich zinvol

inzetten voor en met chronisch zie-

ke mensen, dat zij daarbij niet al-

leen gelaten worden. Dat hun in-

spanningen te dragen zijn en dat

liefde de grootste drijfveer is.

Bidden wij voor allen die afscheid

hebben moeten nemen van een ge-

liefd familielid of vriend. We den-

ken daarbij aan de vele leden van

Samana die we zo missen. Moge al-

len omringd worden door zorgen-

de mensen en dat zij steun vinden

in het geloof dat Gij God, altijd bij

hen zijt.

Het is deugddoend om zwakhe-

den, leed en tegenslagen, maar ook

vreugde met elkaar te delen. Bidden

wij vandaag dat we elkaar mogen,

kunnen en willen nabij zijn, daar

waar de ene mens de andere zo no-

dig heeft. Alleen zo kunnen we Sa-

men leven met verschillen.

Liefdevolle God, Gij die niemand

vergeet, wij bidden U: luister naar

de stem van wie roept en smeekt

om genezing. Schenk aan allen de

kracht van het geloof en kom hen

tegemoet met uw genade en vrede.

Amen

God van liefde, zo vaak gaan wij

met elkaar aan tafel: om te feesten

en te vergaderen, bij huisbezoek en

persoonlijk contact. Laat ons aan U

denken wanneer wij nu samen aan

tafel gaan om brood en wijn te ne-

men en bereid te zijn tot delen en

geven vanuit het beste van onszelf.

St.-Franciscusviering8-10-2017

Een dag voor

iedereen

JIJ KAN MET ONS MEE!

In 2012 werd in Don Bosco, bij

het Pastoraal Beraad, het idee ge-

opperd te starten met een vervoer-

dienst voor parochianen die moei-

lijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog

door.

Ben je slecht te been en zoek je men-

sen waarmee je naar de viering kan

komen?

Geef je naam dan op. We contacte-

ren je dan persoonlijk om concrete

afspraken te maken.

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kes-

sel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

Vervoerdienst

Elk wonder dat ooit gebeurde,

gebeurde op een gewone dag,

een dag als vandaag.

Kalender De Druivelaar 17/01/2013

Om U dank te zeggen, Vader, om al-

les wat aan zin en vreugde ons hier-

bij gegeven is, om de oproep die ge-

hoord wordt, de uitdaging begre-

pen.

Om mensen die naast ons staan als

steun en bemoediging, als mee- en

tegenspeler, lot- en tochtgenoot.

Om de vriendschap en de kracht die

van mensen kan uitgaan.

Om het wonder dat ook dit samen-

zijn meer is dan mensenwerk.

St.-Franciscusviering8-10-2017

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 oktober

28ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 22 oktober

29ste zondag door het jaar A

Missiezondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 oktober

28ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 22 oktober

29ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

GOED GEZIND

MAAKT GOED GEZOND bzn

DON BOSCO

Zondag 15 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 oktober

Negenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar - Missiezondag

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

SINT-ANTONIUS

Donderdag 12 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dankfeest Samana in Kessel-Lo

Dinsdag 17 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag - terras

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese in

de Kristoffelzaal

Woensdag 18 oktober

14.00 uur Vormingsmoment Sama-

na: Kritisch en gezond

Donderdag 19 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag - terras

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese in

de Kristoffelzaal

Vrijdag 20 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 11 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 oktober

VM en NM: SNVL – Studiedag tot

18.00 u.

20 uur: Koor Parcoeur

Vrijdag 13 oktober

VM: De Ark + Bar Michotte

NM: Bar Michotte

Zondag 15 oktober

11 uur: Zondagscafé

AV: Dissonant

Dinsdag 17 oktober

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 18 oktober

13.30 uur: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Woordvanwelkom

De Vlaamse Vredesweek begon op 21

september, Werelddag voor de Vre-

de, met een Staten-Generaal van de

liefde. Vandaag komen we samen

om te bidden en ons te bezinnen

over de vrede die uit weerbare, ge-

weldlozeliefdegeborenwordt.

“Liefde is een krachtige bron van verande-

ring. Een kracht die in ons allen zit. Ie-

dereen wordt geraakt door liefde, ongeacht

kleur, religie, cultuur of land van her-

komst,” schrijft Bleri Lleshi in zijn

boek “Liefde in tijden van angst”.

Jezus van Nazareth is tweeduizend

jaar geleden de weg van geweldlo-

ze liefde gegaan. Hij had er zijn le-

ven voor over. Ook vandaag wor-

den wij uitgedaagd tot een grotere

liefde. Vrede wordt niet opgebouwd

door onverschilligheid, wrok, haat

of geweld. Alleende liefde bouwtop.

Laten we in dit uur van samenzijn

ons voeden aan de bronnen van

hoop, geloof en liefde. Bidden we

om nieuwe kracht tot liefdevol ver-

zetenvrede.

Uit de vredesboodschap van Paus

Franciscus

“Geweldloosheid, een stijl van vre-

despolitiek“1 jan.2017

Geweld is niet de oplossing voor

onze gebroken wereld. Geweld be-

antwoorden met geweld leidt tot ge-

dwongen migraties en enorm lij-

den. Kolossale hoeveelheden mid-

delen worden ingezet voor mili-

taire doeleinden. (Dorothee Sölle

schreef: wapens doden ook zonder

gebruikt te worden). Voor de dage-

lijkse noden van jonge mensen, fa-

milies in moeilijkheden, de oude-

ren, de zieken, de grote meerder-

heid van mensen in onze wereld

blijftergeengeldover.

Een ethiek van zuster- en broeder-

schap en van vreedzaam samenle-

ven tussen individuen en volkeren

kan niet gebaseerd zijn op de logi-

ca van angst, geweld en een gesloten

houding, maar op verantwoorde-

lijkheidsgevoel, respect en een op-

rechte dialoog. Daarom pleit ik ook

voor ontwapening en voor het ver-

bod en de afschaffing van nucleaire

wapens.

Ik pleit met net zoveel aandrang

voor een eind aan huiselijk ge-

weld en het misbruik van vrouwen

en kinderen. De weg van geweld-

loosheid moet thuis beginnen en

zich dan verder verspreiden over de

gehele mensenfamilie. “De heilige

Theresia van Lisieux nodigt ons uit

de kleine weg van de liefde in de

praktijk te brengen, nooit de kans te

missen voor een vriendelijk woord,

een glimlach of een klein gebaar dat

vredeenvriendschapzaait.

Evangelielezing

Dichter bij de tijd (C. Leterme 'Bijbel in

1000seconden')

Parabel van een vader en zijn twee

zonen.

Duiding

Van 21 september 2017, de Interna-

tionale Dag van de Vrede, tot en

met de 2 oktober 2017, de Internati-

onale Dag van de Geweldloosheid,

vindt de Vlaamse Vredesweek plaats.

Op initiatief van Pax Christi Vlaan-

deren en met de steun van 29 or-

ganisaties en 4 politieke partijen,

wordt campagne gevoerd in Vlaan-

deren en Brussel om aandacht te

vragen voor vrede in de eigen sa-

menleving.

Thema van deze campagne is ‘ra-

dicaal samen’, radicaal kiezen voor

liefde om te komen tot verbin-

ding en rechtvaardigheid. De Vre-

desweekpartners willen een posi-

tief verhaal zetten tegenover polari-

satie, het wij-zij-denken, angst en

vijandbeelden die een prominente

plaats hebben verworven in de me-

dia, politiek en de publieke ruimte.

Zij pleiten voor liefde. Hiermee be-

doelen zij een diep respect dat de an-

der in zijn waardigheid laat en dat

toelaat het vertrouwen in de ander

op te bouwen en te doen groeien.

Het gaat om een liefde die het an-

ders-zijn van een individu of groep

niet als een bedreiging ervaart,

maar als een gegeven waarmee op

een respectvolle manier rekening

wordt gehouden. Die liefde gaat er-

van uit dat je een ander behandelt

zoals je zelf wil behandeld worden.

Wij kunnen de maatschappelijke

uitdagingen die op ons afkomen

niet alleen aan, ook niet met het

‘groepje’ waartoe wij toevallig be-

horen. Mensen zijn geen eilanden.

Hoe verschillend mensen ook zijn,

er zijn altijd raakvlakken te vinden

die kunnen leiden tot verbinding

en aanzetten geven tot samenwer-

king. Deze liefde slaat bruggen tus-

senmensen.

Op 21 september werd een Staten-

Generaal van de Liefde georgani-

seerd. Traditioneel brengt een Sta-

ten-Generaal de afgevaardigden van

hetvolksamen.

De Vredesweek biedt een platform

aan inspirerende bepleiters van de

liefde: Mohamed El Bachiri, Ble-

ri Lleshi, Christophe Busch, Babs

Mertens, Tom Sauer en Dalilla Her-

mans.

Ook paus Franciscus, die in over-

leg met Pax Christi geweldloosheid

een stijl van vredespolitiek noemt

in zijn vredesboodschap van 1 janu-

ari 2017, promoot samen met ande-

re religieuze en humane tradities de

weg van compassie en geweldloos-

heid als essentiële elementen die de

weg ten leven wijzen. “Slechts vre-

de is heilig, niet de oorlog!”. De

ethiek van broederschap en verbon-

denheid in vreedzaam samenleven

kan niet gebaseerd zijn op de logi-

ca van angst, geweld en afwijzing,

maar op zin voor verantwoordelijk-

heid, respect en oprechte dialoog.

Jezus vertelt vandaag ook de pa-

rabel van de twee zonen aan ons.

De ene zoon zegt ja tegen zijn va-

der wanneer die hem vraagt in zijn

wijngaard te werken, maar doet het

niet. De tweede zoon zegt nee, krijgt

achteraf spijt, en doet het alsnog.

In de evangelielezing gaat het over

het handelen van mensen. Mensen

zijn vaak niet consequent in hun

daden en een gegeven woord is nog

geen gegeven daad. Niets is wat het

lijkt, dat moeten we allemaal gere-

geld vaststellen. Wie zich echter be-

keert en na een aanvankelijke afwij-

zing toch ingaat op de vraag van

zijn vader om te werken in zijn

wijngaard, die heeft wel degelijk ‘de

wilvandevader’gedaan.

Indien wij in Jezus’ voetstappen willen

gaan, moeten we ja zeggen aan de geweld-

loze liefde, zijn droom van vrede mee in

vervulling doen gaan en zo ook het diepe

verlangen van God zelf beantwoorden.

Toen ik vrijdag met de bus van Leu-

ven kwam, was ik getuige van een

ontmoeting tussen twee mensen.

Een jonge zwarte man nam plaats

op de zetel voor mij. Een ietwat ou-

dere dame plaatste zich naast hem.

De jonge man vroeg of ze alleen

was, want hij wou zijn plaats af-

staan aan de persoon met wie zij

eventueel samen was. Ze was alleen,

hoorde ik haar zeggen. De dame

kreeg even later telefoon, en na

het gesprek zei ze hierover iets te-

gen haar medepassagier. Haar man

vroeg zich af waar ze bleef. Toeval

wou dat ze beiden aan dezelfde hal-

te moesten afstappen. De jonge man

wees waar hij woonde. ‘Ik heet Ibra-

him,’ zei hij, ‘ En ik heet Lea,’ zei de

dame, ‘kort en goed’ Ze stapten af en

ja de echtgenoot stond al in de deur

te wachten. Ik moest er even om

glimlachen, maar het was voor mij

inspiratie van hoe mensen bruggen

slaan in plaats van wiggen te drij-

ven.

Op de site van Vredesweek en Pax

Christi kom je hier meer over te we-

ten.

Voorbeden

Wereldvrede begint waar mensen eerbie-

dig omgaan met elkaar en met de natuur.

Moge de Eeuwige Levende ons hiertoe be-

zieleneninnerlijkekrachtgeven.

* Laat ons Gods vrede toelaten in

onzeharten:

dat we hoogmoed en dikdoenerij omrui-

len voor eenvoud en attentvolle, geweld-

loze liefde.

Laatonsbidden.

* Laat ons ruimhartig omgaan met

mensen die worden miskend en

voorwieniemandoogheeft,

dat we hen de hand reiken in liefde en

waardering.

Laatonsbidden.

* Laat ons niet blind voorbijgaan

aan het verdriet en de zorgen van

anderen: vluchtelingen, vreemde-

lingen,zieken,armen,

maar zien endoenwat er gedaankanwor-

den.

Laatonsbidden.

* Laat ons werken aan vrede tussen

devolkerenendereligies,

dat zelfgenoegzaamheid en fanatisme

plaats maken voor openheid en echte ge-

negenheidvoorelkaar.

Laatonsbidden.

* Laat ons luisteren naar hen die

roepenindewoestijn.

Dat we de roep om gerechtigheid blijven

horen en er op vertrouwen dat liefdevol

verzet ons soms langs verrassende nieuwe

wegen leidt.

Laatonsbidden.

Godvanliefde,

we zijn hier samen om ons door U

telateninspireren.

Vervul ons met de Geest van lief-

de die ook in Jezus was en die ons

allen kan vernieuwen, vandaag en

alledagenvanonsleven.Amen.

Bezinning

Jeanne Devos in Langemark - Vredeswake

2013

Riskeer meer dan wat anderen ‘vei-

lig’ vinden. Zorg meer dan wat an-

deren‘wijs’vinden.

Droommeer danwat anderen ‘prak-

tisch’ vinden. Verwacht meer dan

watanderen‘mogelijk’vinden.

Doe meer dan je dacht dat je kan.

Deel meer dan je dacht dat je kan

missen.

Hoop tegen beter weten in. En won-

deren van vrede zullen leven en al-

lesnieuwmaken.

Chris Willocx – Uit de viering van 24 sep-

tember2017 inhetDonBoscocentrum

Ook per fiets kan je Leuven onder

leidingvaneengidsbezoeken.

*Leuvenenhaaruniversiteit

Tijdens deze fietswandeling word

je eerst langs de belangrijkste uni-

versitaire gebouwen in het oude

stadscentrum gegidst. Daarna rij-

den we langs het Arenbergpark

met kasteel naar de Campus We-

tenschap en Technologie, en ver-

volgens naar Campus Gasthuisberg

met het ziekenhuis, waar de Health

Sciences Campus in volle ontwik-

kelingis.

Duur:2uren

Anderegegidste fietstochten

*Leuvenenhaarabdijen

* Leuven en haar moderne architec-

tuur

* Leuven-Noord: kanaal, rivier, ab-

dijengroenrecreatie

* Leuven-Zuid: bos, kasteel, abdij,

rivier

*Leuven-BertemlangsdeVoer

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

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

Leuven+ * Gegidste fietstochten



Concertop14oktober, 19:30uur.

Heilige-FamiliekerkBoven-Lo

Het is zover: het ensemble Dim-

licht speelt in het Leuvense en

meer bepaald in Boven-lo! Voor dit

concert zijn we met acht professio-

nele muzikanten om voor jullie het

octet van Franz Schubert te spe-

len. Er wordt meer uitleg gegeven

over het werk zodat er optimaal kan

genoten van dit orkestraal meester-

werk. Na het concert bieden we jul-

lie een glaasje wijn aan om nog even

natepraten.

“Via mijn Octet tracht ik mij een

weg te vinden naar een Grote Sym-

fonie” (alias Schubert). Het Octet in

fa groot gecomponeerd door Franz

Schubert in 1824 bevindt zich tus-

sen kamermuziek en symfonie. In

eerste plaats qua bezetting, waar

strijkers (twee violen, altviool, cel-

lo en contrabas) en blazers (klari-

net, fagot en hoorn) elkaar vinden

en versterken in een door Schu-

bert zeer transparant uitgewerkte

instrumentatie. De opdracht voor

dit werk werd gegeven door klari-

nettist Ferdinand Troyer, een goede

vriend van Beethoven, die een werk

wou in de stijl van het in die tijd

razend populaire septet van Beetho-

ven.

Tickets kunnen via mail gereser-

veerd worden. (stijnparedis92@g-

mail.com). info: www.dimlicht.be

WELKOM OP DE

SCHUBERTIADE MET

DIMLICHT!

Jonas Slaats

Religie is bijzonder ontvlambaar,

zegt onze basisintuïtie. Indien

godsdienst de regels van de maat-

schappij bepaalt, móet het wel mis-

lopen! De hedendaagse spanningen

rond islam, extremisme en terroris-

me bevestigen dat toch? Nee, een

neutrale publieke ruimte geniet de

voorkeur: religie hoort thuis in de

privatesfeer.

Zijn deze veronderstellingen echt

zo vanzelfsprekend? Sociaal acti-

vist Jonas Slaats (Kif Kif) neemt

de beeldvorming rond religie en

geweld onder de loep en ontdekt

heel veel onverwachte nuances. De

hardnekkigheid van denkbeelden

staat ook centraal in zijn boek ‘Fast

Food Fatwa’s’.

Praktischeinfo:

Waar? Vormingplus Oost-Brabant

– Paul van Ostaijenlaan 20-24 – 3001

Heverlee

Wanneer? Donderdag 9 november

2017van20.00tot22.00u.

Begeleiding: JonasSlaats

Prijs:Vrijebijdrage

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/

islam-geweld-en-beeldvorming

Code: 175764

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

ISLAM, GEWELD EN BEELDVORMING

Vandaag, op de dag van de mens

met een chronische ziekte,

hebben wij respect voor al wie

beperkt is in zijn mogelijkheden.

Vandaag willen wij ook hun kracht,

hun waarde en zinvolheid zien.

Vanuit deze kracht willen wij sa-

men vieren in dankbaarheid, opdat

iedereen zou weten dat Samana ge-

lukkig maakt. Of zoals ons jaarthe-

ma het zegt: Laten we “Samen”

leven met verschillen.

Vandaag staat in de evangelielezing

de wijngaard centraal. We horen

hoe spijtig het wel is dat mensen

die wijngaard vaak verwaarlozen of

hem onrechtmatig in bezit willen

nemen. De wijnbouwers worden

vergeleken met het volk van God.

Wij allemaal krijgen het hoederecht

over de wijngaard die onze wereld

is en ook daar loopt er heel wat mis.

Hoe mooi is het dat deze evangelie-

tekst samenvalt met de week van de

Chronische patiënt. Want ook voor

hen is er nog veel werk te doen. Je-

zus vraagt ons om niet hebberig en

egoïstisch met deze wereld om te

gaan. Hoe het dan wel moet, toonde

Hij ons in zíjn manier van leven.

uit de St.-Franciscusviering met Samana

8-10-2017

Laten we “Samen” leven met verschillen.

4 FEDERATIE FRANDO

VLUCHTELINGEN

OP SCHOOL

Leuvens onderwijs ontfermt zich

overvluchtelingen

Het Leuvens onderwijsnetwerk

SOM heeft een breed actieplan voor

lesgevers die leerlingen hebben met

eenverledenalsvluchteling.

In totaal wonen er 1.634mensenmet

een verleden als vluchteling in Leu-

ven. De meerderheid is jonger dan

26 jaar en vaak nog schoolplich-

tig. “Deze groep verdient bijzonde-

re aandacht van de lesgevers”, zegt

Mohammed Ridouani (SP.A), sche-

penvanonderwijs.

Thema’sverwerken

“Vaak kennen ze de taal niet maar

die leren ze snel. Belangrijk is dat

ze veel te verwerken hebben Kin-

deren uit Syrië, Afghanistan en So-

malië hebben traumatische ervarin-

gen opgedaan. Niet alleen in hun

land van oorsprong, waar ze te

maken hebben gehad met bombar-

dementen, maar ook tijdens hun

vlucht. Ze hebben psychologische

bijstand nodig. Daarenboven heb-

ben ze geen sociaal netwerk, wan-

neer ze hier aankomen. Sommigen

komen zonder familie aan. Ook dit

iseenuitdaging.”

De stad stelt een multidisciplinair

team ter beschikking, om ze te

helpen met zulke problemen. Dit

team biedt trajectbegeleiding aan en

functioneert als voornaamste aan-

spreekpunt. Het is gericht op la-

gere scholen, maar staat ook open

voor het secundair onderwijs. Elke

maand zal er een vrije praktijkses-

sie zijn, waar alle lesgevers in het

Leuvense naartoe kunnen om er-

varingen te delen. Als leerkrachten

dan nog problemen ondervinden

met het begeleiden van een vluchte-

ling, kunnen ze zich ook inschrij-

ven voor een opleiding ‘Op weg naar

onderwijs van de 21ste eeuw’.

Het actieplan werd met40 Leuven-

se actoren en organisaties samenge-

steld.

Nieuwetoekomst

Het actieplan werd voorgesteld in

eenbomvollezaalvanhetStuk.

“Dat de voorstelling op zo veel in-

teresse kon rekenen – we moesten

zelfs met een wachtlijst werken,

want na twee uur was ze volzet –

toont aan dat we in Leuven open

en solidair zijn met mensen die het

moeilijk hebben. Hier telt niet je

afkomst, maar je toekomst. Dat zo-

veel mensen bereid zijn om aan op-

lossingen te werken, maakt me een

trotse Leuvenaar”, zegt Ridouani.

(jph)

Het Nieuwsblad – 21 september 2017

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 17 oktober 2017

De weg naar duurzaam groeien-

de economie. Wat kan de centrale

bankenwatkanzeniet?

Prof. Jan Smets (Gouverneur Natio-

naleBankvanBelgië)

Dinsdag 24 oktober 2017

Salafisme: oorzaak van geweld en

terreur?

Dhr. Jonas Slaats (Theoloog, schrij-

ver,activist)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

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

Digitaal abonnement op de lezingen: 30

euro.

ZIEKENHUISVRIJWILLIGERS

KotK zoekt ziekenhuisvrijwilligers.

Kom op tegen Kanker wil haar vrij-

willigersteam in de regio Leuven

uitbreiden. Daarom zoekt de orga-

nisatie mannen en vrouwen die een

vaste halve dag per week in UZ Leu-

ven een luisterend oor bieden aan

kankerpatiënten en hun naasten.

De zorgvrijwilligers oefenen geen

medische of verzorgende taken uit.

Alle zorgvrijwilligers krijgen een

basisopleiding met praktijkoefe-

ningen. De eerstvolgende opleiding

startop6november2017.

Interesse?

www.komoptegenkanker.be/vrijwil-

liger-ziekenhuis-vlaams-brabant

vrijwilligersschool@komoptegen-

kanker.be

ofophetnummer02/2258390

(Rondom Leuven - 27september 2017)

FIETSEN MET SENIORAMA *

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 12 en 26 oktober 2017. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 en 31 oktober 2017

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

LEZING IN SENIORAMA

“Molenbeek: ervaringen in een

multicultureleomgeving”

door Hans Vandecandelaere, auteur

Datum: maandag 16 oktober 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Woensdag 18 oktober 2017 is Vanes-

saRonchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te

betalenaanVanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Grez-Doiceau (17

km)

Donderdag 19 oktober 2017 Bijeenkomst

om 9.10 u. station Leuven – trein

9.23 u. naar Ottignies tot Gastu-

che. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 23 12 65 of 0479

69 05 50 en 016 40 60 13 en 0483 07

9866

De jaarlijkse onderscheiding van

de Joseph Ratzinger-Benedictus XVI

Stichting gaat dit jaar naar de Est-

se componist Arvo Pärt, waarvan

recent de nieuwe muziekcomposi-

tie De drie herderskinderen van Fatima

gecreëerd werd. Pärt, geboren in 1935

is sinds 2011 hij lid van de Pause-

lijke Raad voor Cultuur. Bij de be-

kendmaking van de winnaars van

de prijs noemde kardinaal Gian-

franco Ravasi, de voorzitter van

de raad, hem als een van de belang-

De Estse componist Arvo Pärt ©

Wikimedia/Este Ministerie van

Buitenlandse zaken

rijkste hedendaagse, nog levende

componisten. De prijs dankt de Est

aan het feit dat geloof een van de

belangrijkste inspiratiebronnen is

van zijn muziek. Bovendien is bekend

dat de emeritus paus Benedictus de muziek

bijzonder naar waarde weet te schatten.

Met Pärt, die een orthodoxe chris-

ten is, worden ook de Duitse evan-

gelische theoloog Theodor Die-

ter en zijn landgenoot, de dog-

maticus Karl-Heinz Menke on-

derscheiden. De protestantse hoog-

leraar en theoloog Theodor Die-

ter ontving in februari ook al een

eredoctoraat van de KU Leuven.

Hij is directeur van het Instituut

voor Oecumenisch Onderzoek in Straats-

burg en een van de specialisten we-

reldwijd in de studie van Maar-

ten Luther. Hij is mede-auteur van

de baanbrekende katholiek-luther-

se verklaring over de rechtvaardi-

gingsleer van Luther. Karl-Heinz

Menke leverde een belangrijke bij-

drage tot de oecumenische dialoog.

Hij is sinds 2014 lid van de Theologi-

sche Commissie vanhetVaticaan.

Bron:Kathpress.at - Kerknet

Estse componist

Arvo Pärt

onderscheiden
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