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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Dekracht vanhet gebed ligt in hetwenden

van hart en denken naar God. Wij heb-
ben in het gebed een voortdurende band

met God nodig, een vereniging met Jezus

Christus in ons hart, als bron van wer-
kende kracht, die ons innerlijk en uiter-
lijk leven leidt in de geest van het evange-
lie.

Johannes Chrysostomos

De volgende maand zijn onze medi-
taties op maandag 6 en maandag 20
november 2017.
Plaats van samenkomst is de Stil-
le ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20
uur.
Wil je er ook eens bij zijn? Je bent
welkom. Neem maar contact op met
Jos Vermeulen.

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

Allerheiligen is het moment om
graven een opfrisbeurt te geven en
van een bloemetje te voorzien. De
stad Leuven heeft 2500 bloempot-
houders ter beschikking. Je kan er
gratis één lenen aan de ingang van
de begraafplaats.

De meeste mensen laten ze aan het
graf staan tot 1 december. De stads-
diensten halen ze terug en zorgen
ervoor dat je er volgend jaar op-
nieuw gebruik van kan maken.

Van 29 oktober tot 2 november
staan er bloemenkransen aan de
Stadsbegraafplaats en de begraaf-
plaatsen De Jacht en Vlierbeek.

Van 23 oktober tot 2 november zijn de be-
graafplaatsen open vanaf 8 uur en sluiten

ze om 17 uur. –alleen op woensdag kan je

er tot 19uur terecht.

Info: dienst begraafplaatsen

begraafplaatsen@leuven.be

Telefoon:0162221 15

(Uit Stadsmagazine LVN – Oktober 2017)

BEGRAAFPLAATSEN

Opgelet!

Je volgende

KERK&leven

komt pas toe

op donderdag

2 november!

De snelheid, het passeren is een fac-
tor die het leven van zijn zin be-
rooft. Snelheid dwingt tot eenzij-
digheid, haastig lopen is voorbij-
lopen. Wie ver wil komen moet niet
snel lopen. Of misschien is niet de
fout van de loper dat hij de bloemen
langs de weg voorbijloopt, maar dat
hij een weg beloopt zonder dat hij
weet heeft van andere wegen. Snel-
heid wordt dikwijls gehouden voor
een toppunt van vitaliteit, maar het
is een spel met de dood. Het is zich
opsluiten in de spichtige rechtlij-
nigheid van een nuttigheidsstre-
ven.
Verhoeven

LEZING IN SENIORAMA “Het

kwetsbare gelaat van de ander”

door Roger Burggraeve, Datum: maan-
dag 6 november 2017 van 14.00 u. tot
16.00 u. Plaats: Seniorama, Vanden
Tymplestraat 35, Leuven. Bijdrage:
5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie
inbegrepen

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 oktober

30ste zondag door het jaar A
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 november

31ste zondag door het jaar A
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Guillaume Struyf en
Gerarda Boogaerts
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Jacques Mommens
Zang:
Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 oktober

30ste zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert

Woensdag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: pater Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 5 november

31ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer André Goens, de
heer en mevrouw Alfons en
Stephanie Van Audenhoven-Delva
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistent: Mirjam Vanlammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 29 oktober

Dertigste zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 1 november

Allerheiligen

10.30 u. Viering

Zondag 5 november

Eénendertigste zondag door het

kerkelijk jaar

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.

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

VIERINGEN

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje.

ToonHermans

Wantalles,

het fluisterendwater,

mijnadem,

destroomvangedachten,

het licht indekerselaar,

behoort tot eeneeuwigbewegen.

KrisGelaude

Van harte welkom op de Spirituali-
teitsdag 2017 in het Don Boscocen-
trum op zaterdag 18 november. Tij-
dens die dag maken we ouder wor-
den en afscheid nemen bespreek-
baar.

Programma:

9.15 u onthaal met koffie
9.30 u prof. Fons Marcoen spreekt
over de spirituele dimensie van ou-
der worden. Hoe kunnen we elkaar
behoeden voor levensmoeheid?
10.15 u korte bezinning
10.30 u pauze
10.45 u groepsgesprek
11.30 u broodjesmaaltijd

Inschrijven kan vóór 15 november

bij Lieve 016/229370 of per e-mail
Lieve_Neukermans@skynet.be
Cockx.Willocx@gmail.com
ook persoonlijk na de vieringen

(22-10, 1-11, 5-11) bij Lieve, Chris en
Ingrid.
Deelname: broodjes en koffie inbe-
grepen - aan de kassa 10 euro
Met TGL-nummer "Luisteren naar
de ondertoon. Ouderen en hun le-
vensverhaal” 17 euro
Don Boscocentrum

zaal Ademtocht

Ortolanenstraat 2

3010 Kessel-Lo

Nietwetenwordtuitzien

naarwatop jewegkomt.

Ennaarhetheilige,

tragegebaar

vanvoltooiing.

KrisGelaude

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 26 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

27-28-29 oktober

Herfstweekend in Eupen

Dinsdag 31 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 2 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 3 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 25 oktober

VM: OKRA Teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 oktober

14 uur: Seniorencafé
20 uur: Koor Parcoeur

Vrijdag 27 oktober

VM: De Ark - Bar Michotte
NM: Bar Michotte

Zondag 29 oktober

11 uur: Zondagscafé
AV: Dissonant

Dinsdag 31 oktober

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 1 november

11 uur: “Zondags”café
20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA
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Leuven opent nieuw museum voor

religieuserfgoed

Vanaf dit najaar heeft Leuven er een

nieuw museum bij, en wel een voor

religieus erfgoed: Parcum. De ope-

ningstentoonstelling ‘Van de we-

reld. Beelden van beslotenheid en

bevrijding’ is gewijd aan het leven

van kloosterlingen en kluizenaars.

Vanaf 25 oktober kan je terecht in de

pas gerestaureerde westvleugel van

AbdijvanPark.

Van de wereld / wo 25/10 – zo 25/2 /

PARCUM/AbdijvanPark

Info&Tickets:www.parcum.be

Een museum voor religie, kunst en

cultuur klinkt wat saai en stoffig,

zegje?

‘Integendeel zegt curator Liesbet Kusters.

Onze stukken vertellen een fascinerend en

verrassendactueelverhaal.’

De openingstentoonstelling toont

een veertigtal eeuwenoude objec-

ten die nooit buiten de kloostermu-

ren zijn geweest. Dat is op zich al

de moeite, maar de stukken vertel-

len ook een verrassend actueel ver-

haal. Kijk maar naar het centrale

thema: Isolement. In onze samen-

leving is de sociale en professio-

nele druk vaak zo hoog dat heel

wat mensen opnieuw op zoek gaan

naar onthaasting en verstilling.-

Daarnaast zijn de objecten gewoon

ontzettend fascinerend. Ze helpen

je een antwoord te vinden op vra-

gen als ‘Waarom trekken religieu-

zen zich in een kloostercel terug?

En ‘Zijn mensen die een besloten

leven leiden naïef en wereldvreem-

d?’ En vooral: ze gunnen je een au-

thentieke blik op het leven achter de

klooster-enabdijmuren.

Rondleidingeninhetklooster

Er is nog een tweede goede reden

om vanaf 25 oktober langs te gaan

bij Abdij van Park: je kan opnieuw

een bezoek brengen aan het pand-

hof, de pandgangen en de kapittel-

zaal van het klooster, die begin dit

jaar werden gesloten voor restaura-

tie. Individuele bezoekers kunnen

op vaste tijdstippen deelnemen aan

een kennismakingsrondleiding (45 mi-

nuten).

Voor groepen is een uitgebreid be-

zoek (90 minuten) mogelijk. Daar

komen ook de ruimere restauratie

en herbestemming van de abdij aan

bod. Je kan het groepsbezoek ook com-

bineren met een bezoek aan de expo

(120minuten).

Info & tickets: www.abdijvanpark.-

be (Uit Stadsmagazine Leuven LVN – ok-

tober2017)

PARCUM
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Naar aanleiding van ‘Leuven Res-

torative city’ organiseren we een pa-

nelgesprek van een slachtoffer van

een misdrijf, een ex-gedetineerde

en een familielid van een gedeti-

neerde. Elk misdrijf richt een ra-

vage aan bij het slachtoffer, de da-

der en de omgeving van beiden. We

gaan op zoek naar wat het verle-

den vandaag betekent enhoewe van

hieruit kijken naar de toekomst.

Hoe bouwen we conflicten om tot

ietsconstructiefs?

In samenwerking met Huis van de

TolerantieLeuven.

Praktischeinfo:

Waar? Huis van de tolerantie Leu-

ven, Brusselsestraat 332, 3000 Leu-

ven

Wanneer? Maandag 20 november

2017van19.30tot21.30u.

Begeleiding:BartSchoovaerts

Prijs:Gratis

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/

panelgesprek-straffe-

getuigenissen-0

Code: 175759

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

PANELGESPREK ‘STRAFFE GETUIGENISSEN’

KINDEREN VEILIG ONLINE

Heel wat kinderen en jongeren zijn

quasi continu bezig met online so-

ciaalcontact.

Tijdens dit infomoment krijg je een

heleboel tips aangereikt om je kind

beter te begeleiden in zijn/haar in-

ternetgebruik. Er worden heel wat

handvaten aangereikt om je kind

verstandig te leren omgaan met al-

lerhandesocialemedia.

Spreker is verbonden aan Child Fo-

cus.

Iedereen is welkom. Graag op voor-

handinschrijven.

Wanneer: Woensdag 15 november

2017om19.30u.

Waar: Kleuterpaviljoen van kleu-

ter- en lagere school Heilig Hart

Heverlee, Naamsesteenweg 355,

3001Heverlee

Prijs: Iedereengratis

Organisatie: CM Heverlee i.s.m.

ouderraad van kleuter- en lagere

school Heilig Hart Heverlee en Ge-

zinsbond

Meer info en inschrijven: Sofie Coe-

ne – 016 35 96 00 of via leuven@cm.-

be

WANDELEN MET SENIORA-

MA Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 2 en 16 november 2017

om 13.30 u. De Becker Remyplein,

ter hoogte van de kapel. De chauf-

feurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

KINDEREN VEILIG ONLINE



Wandelaars die graag een wandel-

weekend of wandelmidweek orga-

niseren!

Voor ons winterwandelweekend

(19- 21 jan. 2018) zoeken we nog lo-

gistiekeonderneming.

Voor onze lentewandelmidweek

(14-18 mei 2018) zijn we nog op zoek

naareenorganisator.

We zoeken iemand die houdt van

wandelen, graag een wandeling uit-

stippelt voor een groep en de orga-

nisatie van het weekend verzorgt.

Heb je zelf ideeën om dat weekend

of die week nog wat extra invulling

tegeven,datkan.

Onze activiteiten richten we tot

alle mensen van Het Molenhuis

en in het bijzonder tot mensen die

het minder gemakkelijk hebben om

deel te nemen aan zulke weekends.

Als organisator zorg je voor de lo-

gistieke omkadering en voorberei-

ding. Terplekke maakt iedereen het

weekend mee door zijn steentje bij

tedragen.

Bij interesse voor één van beide, we

horenhetgraag!

Ook als je twijfelt of nog vragen

hebt, laatzekervanjehoren.

nele@moulindebellemeuse.be

0495/364896

MOLENHUIS BERISMENIL - Gezocht!

Sama Sama, ACV-steungroep Fili-

pijnen, nodigt je uit op zijn 21ste

Filipijnenfeest op zaterdag 28 okto-

ber in Kessel-Lo. Tussen 18 en 20

uur eten we samen chop suey (met

of zonder kip - 12 euro), met als zoe-

te afsluiter het homemade dessert-

buffet. De opbrengst gaat naar de Fi-

lipijnsepartnerorganisaties.

Om 20 uur geven we het woord

aan June Mark Yañez, afkomstig

van Mindanao. Father June was een

aantal jaar parochiepriester. Vanuit

de National Council of Churches

in the Philippines (NCCP) werkte

hij samen met de vakbond KMU.

Sinds drie jaar organiseert Father

June in de haven van Hamburg Fi-

lipijnse arbeiders en zeelui, samen

met de Internationale Transportfe-

deratie (ITF). We laten hem aan het

woord over de situatie van Filipijn-

se werknemers, over migratie en

precaire jobs.

En Wim De Ceukelaire, net terug

uit de Filipijnen, geeft een inkijk

in de actuele situatie, onder het be-

windvanpresidentDuterte.

Welkom vanaf 18 uur in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6

(zijstraat Plattelostraat), 3010 Kes-

sel-Lo/Leuven.

Reserveer je (vegetarische) scho-

tel(s) via mail aan cabsama2@g-

mail.com.

Kan je er niet bij zijn? Koop een (of

meer) steunkaart(en) aan 5 euro.

PS In de nacht van 28 oktober draai-

en we de klok één uur terug: extra

solidari-tijd!

Totdan,

SamaSama

FILIPIJNENFEEST

Aan het einde van de 19de en het

begin van de 20ste eeuw zetten

kunstenaars, schrijvers, architec-

ten, taalkundigen… zich expliciet af

tegen de tradities van hun discipli-

nes. Voor hen konden alleen nieu-

we technieken en benaderingen een

nieuwe wereld vatten, een wereld

waarin verregaande industrialise-

ring niet alleen het landschap maar

ook de maatschappelijke structuren

radicaal verandert, waarin de gru-

wel van WO I alle zekerheden aan

diggelenlijktteslaan.

In deze lezingenreeks werpen Lette-

renonderzoekers uit verschillende

domeinen een kritische blik op het

modernisme. Ze bespreken de veel-

belovende vernieuwingen van het

modernisme, maar ook de grenzen

engebrekenervan.

Programma

*Woensdag 8 november 2017

Wat het betekent ‘modern’ te zijn:

enkele theorieën over de Europese

avant-garde

Sascha Bru

In de geschiedenis van alle moderne

kunsten (van de beeldende en podi-

umkunsten tot de literatuur) neemt

het werk van de zogenaamde his-

torische avant-gardes (de beweging

van het futurisme expressionisme,

dadaïsme, surrealisme, constructi-

visme en andere ismen uit de eerste

helft ven de 20ste eeuw) een centra-

leplaats in.

In deze lezing wordt het belang

van deze bewegingen belicht aan

de hand van een aantal toonaange-

vende theorieën die duidelijk ma-

ken hoe en waarom de historische

avant-gardes de moderne kunst

voorgoedveranderden.

Sascha Bru spitst zich toe op de

Europese avant-gardes van de eer-

ste helft van de 20ste eeuw. Hij

onderzoekt bijvoorbeeld de gespan-

nen relaties tussen die avant-gar-

des en meer populaire en politieke

kunst.

*Woensdag 22 november 2017

Over de ‘onbeschaamdheid van de

zogenaamde moderne mens’: een

transhistorische terugblik op hon-

derd jaar moderniteit in de beelden-

dekunst (1917-2017)

Hilde Van Gelder

Sascha Bru

*Woensdag 6 december 2017

De lange schaduw van de Russische

ziel. Hoe Rusland de wereld ‘moder-

n’maakte

Wim Coudenys

Kostprijs: 15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing. Studenten betalen

5europerlezing.

Praktisch

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u (inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven (Blijde Inkomststraat 21 –

Leuven)

Bereikbaarheid: De Faculteit Lette-

ren bevindt zich op 10 minuten

wandelen van het station van Leu-

ven. U kunt aan het station ook bus

1 , 4 , 5 of 6 nemen tot aan de halte

‘LeuvenCampusVesalius’.

Parking: Parking Ladeuze bevindt

zich op 400 m van de faculteit Let-

teren.

Meer info: Online inschrijven –

Meerinfoopdewebsite

Indien u net voor een lezing in-

schrijft kunt u per plaatse betalen.

https://www.arts.kuleuven.be/lezin-

genreeks

MODERNISME

Lezingenreeks – Faculteit Letteren – Leuven
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nodigt u uit op haar gastvoorstel-

lingop

zaterdag 4 november 2017 om

20uen

zondag 5 november 2017 om 15u

Waar:

ParochiezaalSt-Franciscus

Tiensesteenweg1903001Leuven

Vier spelers geven zichzelf een on-

mogelijke opdracht: het Volledig

Werk van de Grote Bard spelen op

een uur en drie kwartier. Uiter-

aard is dat onmogelijk, maar laat

dat vooral de pret niet drukken; in

een verschroeiend tempo vliegen de

personages, de pruiken en de oneli-

nersuomdeoren.

Of wat dacht u van Titus Androni-

cus als kookprogramma, Macbeth

met een Schots accent, of alle perso-

nages uit de koningsdrama’s op één

voetbalveld?

Om dan nog maar te zwijgen over

het verband tussen een fluitketel en

Othello,demoorvanVenetië.

U mag misschien niet alle stuk-

ken kennen, maar dat is geen be-

zwaar, onze professionele Shake-

speare-kenners zullen uw kennis

over de Grote Bard stevig bijspijke-

ren!

“Het volledig werk van William

Shakesepare (verkort)” is een hila-

rische greep uit het werk van een

van de meest briljante toneelschrij-

versterwereld.

Een voorstelling van en met: Jaap

Kruithof, Karel Van Eeckhout, Lie-

ve Reynaert, Mia Van Laeken. Re-

gie: Günther Samson. Gebaseerd op

“The Complete Works of William

Shakespeare Abridged” - Reduced

ShakespeareCompany.

Met deze voorstelling speelde de

Toneelklas Volwassenen van Aca-

demie De Vonk uit Oud-Heverlee

haar laatste voorstelling, een voor-

stelling bovendien waarin de spe-

lers zelf een regie hebben gemaakt

vaneenscène

Inkom: GRATIS

Ook in 2018 wil KERK&leven graag

elke week uw reisgezel zijn. Een ge-

zel die u gidst langs grote en kleine

verhalen over mensen op zoek naar

zingeving, mensen gedreven door

het leven.

Zij brengen nieuws uit de paro-

chie en nieuws van verder weg,

over mensen en verenigingen die

de handen uit de mouwen steken

en zo anderen weten te inspireren,

nieuws over cultuur en Kerk, reli-

gieenspiritualiteit .

*Blijf jijmetonsmeedoen?

Wij zouden het fijn vinden u bij

onzeabonneesterugtevinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2018 samen voor de drie pa-

rochies van onze Federatie Frando.

Die lijst moet hij aan de drukkerij

bezorgen. Als de overschrijvingen

tijdig binnenkomen kan hij rustig

afwerken. Veel dank als je daarmee

rekeninghoudt!

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je niet te laat in. Schrijf liefst

invoor15november.

Zo ben je zeker dat je geen enkel

bladzultmoetenmissen.

Je kan 37 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg190,3001Heverlee

Telefoon:016250459

Open van 9.30 tot 11.30 op maan-

dag, dinsdag, donderdag en vrijdag

(woensdagnietopen).

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven

(Het nummer van onze Federatie

Frandois4330.)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?
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