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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Hetware spirituelepad

is niet een pad dat ergens naartoe leidt.

Het laat je stilstaanbijwie jebent.

Onze volgende meditatie gaat door

op maandag 6 november 2017.

De tweede meditatie van deze maand

is op 20 november.

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

Telkens weer stijgt uit de zee van

mogelijkheden een nieuw stukje

werkelijkheid op. De wereld is geen

kant en klaar huis, maar een open

ontwikkeling. Ook de mens heeft

zijn ware wezen nog niet bereikt.

Hij weet nog niet wie hij eigenlijk

is. Daarom zoeken de mensen sa-

men naar het huis van de ware men-

selijkheid.

De plek waar over de toekomst van

mens en wereld beslist wordt is het

heden. Enkel wanneer we weten wat

we hopen en willen, kunnen we aan

het front van de tijd de toekomst

winnen. Zo niet, dan verzuimen en

vernietigen we de toekomst.

Moltmann

Wanneer zomer en herfst in elkaar

schuiven, wanneer in de natuur

‘leven’ zich een tijd gaat verbergen

om in de lente weer van onder het

bladerdak onstuitbaar open te bloei-

en, worden mensen van oudsher

even stil… Op dit breekpunt in de

natuur houden we ook even halt bij

de breekpunten van ons bestaan.

Allerheiligen vandaag… Allerzielen

morgen... Het zijn dagen vol her-

inneringen, dagen van stilstaan bij

de leegte en het gemis. Een moeilij-

ke periode voor velen onder ons die

iemand moeten missen. Samen wil-

len wij in de dankbare herinnering

gaan staan. Je aanwezigheid wordt

nog zinvoller als je hier biddend

wil zijn, wat bidden voor jou ook

mag betekenen…

Maar wij willen in onze gemeen-

schap er vandaag geen trieste dag

van maken, want er is hoop.

Daarom vandaag Allerheiligen of

‘Aller’-‘heiligen’, want voor ieder

van ons is er wel iemand geweest die

zoveel meer betekende.

uitdeSint-Franiscusviering1-11-17

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

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: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 12 november

32ste zondag door het jaar A

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Wat ik gewild heb

Wat ik gedaan heb

Wat mij gedaan werd

Wat ik misdaan heb

Wat ongezegd bleef

Wat onverzoend bleef

Wat niet gekend werd

Wat ongebruikt bleef

Heer, neem het van mij af

maak mij tot een nieuwe mens

om van te houden.

Dit is mijn liefde.

Hier ben ik.

SINT-ANTONIUS

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 Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Donderdag 9 november

Herfstfeest Samana Sint-Antonius

en Park Heverlee

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Myriam Neves

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden en CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 12 november

32ste zondag door het jaar A

naamopgave vormelingen

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Vanlammeren

Lector: vormelingen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 5 november

Eénendertigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 12 november

Tweeëndertigste 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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

‘Wij zijn een volk onderweg naar een ge-

meenschappelijke ziel, en we moeten hand

in hand gaan, aan dezelfde bronnen drin-

ken en dezelfde gevaren doorstaan.’ (Juan

Arias)

*Blijf jij met ons meedoen?

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop, en een

steun zijn voor elkaar.

Samen kunnen wij het goede en het

mooie in de kerk verder zetten.

Ook in 2018 wil KERK&leven ons

daarin mee stimuleren en elke week

onze reisgezel zijn,

een gezel die ons gidst langs grote

en kleine verhalen over mensen op

zoek naar zingeving, mensen ge-

dreven 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-

gie en spiritualiteit .

* Sluit jij weer bij ons aan?

Wij zouden het fijn vinden u bij

onze abonnees terug te vinden.

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

rekening houdt!

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je liefst in voor 15 november.

Zo ben je zeker dat je geen enkel

blad zult moeten missen.

Je kan 37 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven

(Het nummer van onze Federatie

Frando is 4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

* Sint-Franciscus

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg 190, 3001 Heverlee

Telefoon: 016 25 04 59

Open van 9.30 tot 11.30 op maan-

dag, dinsdag, donderdag en vrijdag

(woensdag niet open).

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2018

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag9en23november2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

44 32 45.

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken!

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

hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14. Merk en type van fototoe-

stel opgeven. Toestel moet opgela-

den zijn of breng een reservebatte-

rij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te beta-

len. Plaats: Seniorama Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven
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Inleiding

Om de gewichtigheid van de twee wijn-

gaardverhalen van deze zondag te vatten

geef ik een inleidende verklaring voor de

lezingen – en dan nog over een bijzonder

onderwerp, nl de zondeval van Lucifer.

HetverhaalvandeengelLucifer

In het Oud Testament staat het ver-

haal over God en zijn engelenscha-

ren. Het gaat natuurlijk niet over

het echt bestaan van de engelen,

maar over een verhaal, een voorstel-

ling van de essentie van het mens-

zijn ,nl,: mens zijn is in vrijheid al

dan niet de ontvangen liefde beant-

woorden.

Weet dat in bijbelse context de Lief-

de ook wordt benoemd als Licht, als

Leven, ook onder de naam 'God’,JWH-

W,deHeer.

OveronsLucifer-verhaalnu!

Lucifer vertoeft in het heilige der

heiligen, waar alleen liefde de

maatstaf is. Als engel heeft hij de

taak de zon te dragen en het licht

door te geven naar de wereld. Hij

dient de wereld omdat hij het licht,

dat hij ontvangt van God, doorgeeft

aan de kosmos; in zijn ogen als een

ondergeschikt radertje van een ma-

chine. Overigens bevalt zijn lagere

plaats in de hiërarchie der engelen

hem niet. Bovendien staat hij ten

dienste van de mens, die na de en-

gelen geschapen is; naar het beeld

van God; die verblijft in de heerlijk-

heid van de Tuin van Eden, t t z ook

eenwereldwaar alleen liefdebestaat.

Het meest ergerlijke is dat de mens

geschapen is als Man en Mannin,

bestemd om zich voort te planten.

Lucifer is jaloers op de mens die

scheppend de liefde kan doorgeven;

man en mannin kunnen nieuwe

mensen voortbrengen. Het is de

mens, gelijkenis van God, gegeven

te scheppen, de Liefde vorm te geven

van generatie op generatie, in tel-

kensnieuwevormen.

Dat steekt Lucifer die zichzelf her-

kent als slechts een slaafse doorge-

ver van het licht, al vertoeft hij in de

heerlijkheid van het heilige der hei-

ligen. Hij komt in opstand. Hij haat

de mens die hij moet dienen en haat

nogmeerGoddiehembehandelt als

een mindere van de mens. Hij wil

de gelijkenis die de mens heeft met

God vernietigen en langs die weg

zal hij ook het project van God doen

spaak lopen nl een wereld scheppen

waarin Liefde continu en continu

nieuwevormkrijgt.

Hij eist ten eerste de vrijheid op

te weigeren verder zijn taak te ver-

vullen van Licht te dragen en door

te geven. Ten tweede wilt hij de

mens verleiden om, gelijk hijzelf,

ook vrij te kiezen tegen de Liefde,

te kiezen voor de niet-liefde;ook het

kwaadgenoemd.

Hij daagt God uit de proef te nemen

van de mens te laten kiezen tussen

de liefde en de niet-liefde; tussen ge-

lijkenis met God of gelijkenis met

Belial (want dat is de nieuwe naam

die Lucifer aannam na zijn val). Be-

lial is ervan overtuigd dat na enke-

le generaties van 'de mens = beelte-

nis van God' niets meer overschiet;

dat de mensen zullen kiezen voor

de niet-liefde als ze daartoe de kans

krijgen.

Dit is een korte voorstelling van het

beeldverhaal met God en zijn en-

gelen waarin de quintessens wordt

uiteengezet van de zin van het

mens zijn: de mens is vrij te kie-

zen om de liefde die hij ontvangt te

beantwoorden of te kiezen voor het

kwaad.

Daarover gaat het in de twee lezin-

gendiewestrakshoren.

Eerste lezing:uit Jesaja5: 1 -7

Jesaja zingt een lied voor zijn lief en

voordegeliefdevandat lief.

Daarmee wordt bedoeld: Ik, Jesa-

ja, zing een lied voor JWHW die

het uitverkoren volk van Israël lief-

heeft. Het lied gaat over de Heer die

veel zorg besteedt aan zijn wijn-

gaard en er edele wijnsoorten in

plant. Maar de wijngaard brengt

slechtswrangevruchtenvoort.

Tweede lezing uit Matheus: 21: 33 –

43

Het verhaal van de landheer die een

wijngaard aanlegde en omheinde.

Hij verpachtte hem aan wijnbou-

wersengingopreis.

Als de tijd van de druivenoogst is

gekomen willen de wijnbouwers de

vruchten niet afstaan aan de knech-

ten van de heer. Zij reageren met ge-

weld en doden zelfs de zoon van de

heer.

Homelie

We hoorden in het verhaal van

de wijngaard welke moeite JWHW

zich getroost om zijn 'edele drui-

vensoort' toekomst te geven. Maar

de druiven blijken wrang te zijn.

Alle liefde die gestoken werd in de

aanleg van de wijngaard blijkt ver-

geefs te zijn. Beeldtaal waarin wordt

verklaard dat God zijn liefde door-

geeft aan het volk van Israël opdat

die op haar beurt een samenleving

zou voortbrengen waarin gerech-

tigheid heerst. God verwacht als

antwoord op de liefde die het uitver-

koren volk ontvangt, een samenle-

ving waar ook de liefde de maatstaf

is.Quodnon,watnietgebeurde.

Eigenaardigheid in het evangelie

van Matheus! De Heer laat zijn

wijngaard in de steek, gaat op reis

minstens tot de oogsttijd van de

druiven.

Rare zorg voor zijn wijngaard lijkt

mijdat!

Het beeld drukt uit dat God zijn

wijngaard aan ons, aan de mensen

overlaat. Psalm 8 drukt het uit “U

hebt van de mens bijna een God ge-

maakt, hem gekroond met glans en

glorie, hem toevertrouwd het werk

van uw handen en alles aan zijn

voetengelegd.”

Dat is wat de Heer doet; Hij schept

de wijngaard, maar de wijngaard

moetdedruivenvoortbrengen.

En als die opdracht slecht afloop-

t, dan hoort ge de mensen schreeu-

wen: “Hoe kan God zoveel kwaad

toelaten? God laat ons in de steek! Ik

geloof niet meer in het bestaan van

God!

Maar dat is het punt in de schep-

ping! De mens ontvangt de Liefde

onder duizenden vormen: bedenk

maar al de evenwichten in de na-

tuur die het leven mogelijk maken

op onze kosmos; de oneindig fijne

fysiologische regelingen van ons

lichaam die ons toelaten ons aan te

passen aan wisselende omstandig-

heden; de talenten die elk mense-

lijk schepsel in mindere of meerde-

re mate heeft ontvangen; het goed

gevoel dat we overhouden als we

onsopenstellenvoordeandere...

God schenkt zoveel potenties om de

ontvangen Liefde te vermenigvuldi-

gen.

Maar pakt de mens het altijd goed

aan,hetaanbodvandeliefde?

Als hij zijn kansen hier en nu ver-

kwanselt, komt God niet tussen om

het werk van de mensen over te ne-

men. Dan laat Hij ze verkomme-

ren in het onheil dat ze zelf ge-

sticht hebben door onrechtvaardig

tehandelen. In Jesaja lezenwedatde

wijngaarddanverwildert.

Is het amen en uit met het volk dat

zijn eigen ongeluk over zich heeft

uitgeroepen? Denk bijv.aan de Isra-

ëlieten die weggevoerd werden bij

de Babylonische Ballingschap 580

jaar voor Christus. Het heeft gene-

raties geduurd eer het volk het ver-

bond met God kon herstellen. Her-

inner de woorden van Matheus! ”

Het koninkrijk van God zal u wor-

den ontnomen, en gegeven worden

aan een volk dat het wel vruchten

laatdragen.”

God geeft zijn volk de vrijheid om

goed te handelen of om misstappen

te begaan, maar als het fout loopt,

verwerpthijnooitzijnvolk.

Als het volk zijn kansen verke-

ken heeft, wat in de woorden van

Psalm118 benoemd werd als” als de

bouwers de steen verworpen heb-

ben, zal die steen de hoeksteen wor-

den.”

Het volk van Israël heeft een twee-

de kans gekregen in de komst van

de Messias in de persoon van Je-

zus van Nazareth. Jezus veranderde

geen jota aan de voorschriften van

de Thora maar hij leefde voor, hoe

gerechtigheid geschiedt. Elkeen –

de tollenaar – de lamme – de me-

laatse – de weduwe- de gestenigde

zondares... elkeen heeft het recht be-

naderd te worden in daadwerkelijke

liefde. Gerechtigheid is recht doen

aaniedereen.

Meer nog! Die Jezus die wonder-

baarlijk optrad midden zijn volk –

die Jezus is verrezen. De kracht ,

de liefde zoals hij die toen uitstraal-

de, blijft levendig aanwezig onder

het gelovige volk – is de hoeksteen

waaropdechristenenbouwen.

Dat is de kern van ons geloof. Het

scheppen van een wereld in gerech-

tigheid ligt in onze handen. Wij

zijn vrij – maar ook verantwoorde-

lijk, om de liefde die we gratis voor

niets ontvangen, niet voor ons te

houden tot eigen gemak en glorie –

maaromerwerkenmeetedoen.

Voorbeden

* Wij bidden voor ranken die vastlo-

pen

ennietkunnenuitbloeien,

mensen die het niet redden in deze

wereld;

mensen die, alhoewel ze het ge-

maakthebben,

verstikt worden door torenhoge

verwachtingenenwerkdruk,

verstikt door de harde wetten van de

wereldorde,

mensen die verstikt worden door

verdriet,pijnofangst.

Heer van de wijngaard, geef hen

lichtenlucht.

*Wijbiddenvoordepachters,

mensendieleidinggeven,

mensen die het lot van velen in hun

handhouden,

mensen die met andere mensen te

makenhebben;

dat zij, dat wij? anderen niet zien

alsmiddel,

maaraltijdalsdoel.

Heer van de wijngaard, geef wijs-

heidenliefde.

* Wij bidden voor de wijngaard, de

mensheid,

allen verwant en toch zo hopeloos

verdeeld.

Wij bidden voor de schepping, zo

liefdevolaangelegd

en toch zo harteloos geplunderd.

Heer van de wijngaard; geef heel-

heidenvrede.

HermanBaeyens- Uit de viering van 9 ok-

tober2017 inhetDonBoscocentrum

MEE SCHEPPEN AAN EEN WERELD IN GERECHTIGHEID

Creaweekend

Vanvrijdag24november2017, 19uur,

totzondag27november2017, 16uur

Wij richten ons tot alle mensen

die graag creatief bezig willen zijn

met beeldende vorming door te te-

kenen, schetsen, schilderen en alle

variaties die op papier mogelijk

zijn.

Het programma heeft de bedoeling

om jou ervan te overtuigen dat

jij ontzettend knappe kunstwerken

kan maken. Vooral de mensen die

al jaren lang denken dat ze het niet

kunnen, willen we verrassen met

zichzelf!

De bedoeling is dat jij ontdektwat je

kan met papier, houtskool, pastel,

potlood, acryl, enz. Ook de mensen

die geen ervaring hebben met te-

kenen en schilderen zijn welkom.

Voor hen is het een mooie gelegen-

heid om met hun ongekend kun-

nenkennistemaken!

We werken vooral ’s voormiddags

en ’s namiddags. Al doende ontdek-

ken we allerlei dingen over tech-

niek en andere zaken die met teke-

nen, schetsen, enz. te maken heb-

ben. Een persoonlijke benadering

staat hierbij voorop: waar de één

zich thuis voelt in de precisie zal

de ander zich gelukkig voelen door

met veel expressie op een groot vel

papierzichzelf teovertreffen.

Het belangrijkste is meedoen met

het aanbod en dan ook het onbe-

zorgde plezier dat je aan expressie

kunt beleven. Stel je voor… crea-

tief scheppen en niets anders aan

je hoofd dan de ervaring dat je een

knapwerkaanhetmakenbent.

Ze gaan je niet geloven als jij daar-

meethuiskomt!

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindbelle-

meuse.be/activiteiten.

Liefstvoor 17november2017.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden

perdag):

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13t.e.m.17jaar: 16europp/nacht

6t.e.m.12jaar: 12europp/nacht

4t.e.m.5 jaar:8europp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

dingeneventueelkinderbedje.

Meebrengen: onderlaken en kus-

sensloop, slaapzak, toiletgerief,

warme kleren, laarzen en regenjas.

Koop niets extra aan!Maar als je papier

(van alle formaten ), teken- en schil-

dergerief in huis hebt, meebrengen

a.u.b.!

Wij zorgen zelf ook voor materi-

aal en papier. Voorzie maximum 10

euro voor de eventuele aanschaf of

het gebruik van materialen zoals

papier, teken- en schetsgerief, pas-

tels,ecolineenacrylverf.

Verantwoordelijke: Jo Roels – te-

lefoon 0495/50 61 75 / e-mail:

jo.roels@telenet.be /

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL



*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag7november2017

Honderd jaar Russische revolutie.

Balansvaneenexperiment

Prof. Emmanuel Waegemans (Fa-

culteitLetteren)

Dinsdag14november2017

Allesgebeurtergens.

De kracht van geografische infor-

matie

Mevr. Ingrid Vanden Berg-

he (Administrateur-generaal Natio-

naalGeografischinstituut)

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 jaarabonnement op de lezingen:

30euro.

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 2 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 7 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese:

repetitienaamopgave

Donderdag 9 november

11.00 uur Herfstfeest Samana Sint-

AntoniusenParkHeverlee

Vrijdag 10 november

18.45 tot 20.15 uur repetitie naamop-

gaveindekerk

Sint-Franciscus

Donderdag 2 november

14 uur: Seniorencafé met matcur-

ling

Vrijdag 3 november

VM:DeArk-BarMichotte

NM:BarMichotte

AV:BuurTTeater

Zaterdag 6 november

Gansedag:BuurTTeater

Zondag 5 november

11uur:Zondagscafé

NM:Kalipso

AV:Dissonant

Maandag 6 november

14u.:OKRAledenvergadering

Dinsdag 7 november

9.15u.:SAMANA

14uur:Seniorencafé

Woensdag 8 november

14uur:SAMANA

20u.:KoorBlijRondeel

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 7 november 2017 van 9.00

u. tot 12.00 u. Voel je je onveilig

thuis of in je buurt? Kom dan eens

praten met senioreninspecteur Joke

Luyckx van de Leuvense politie. Je

kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

hand kan reiken. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

VOETVERZORGING

Woensdag 8 en 22 november 2017 is

Vanessa Ronchetti aanwezig. Je kan

een afspraak maken via het onthaal

016 22 20 14 of onthaal@seniora-

ma.be Prijs per verzorgingsbeurt €

23 te betalen aan Vanessa. Informeer

bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 8 november 2017 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemakke-

lijke kledij en stapschoenen. Verze-

kering verplicht. Info: 016 63 39 26

4 FEDERATIE FRANDO

Ouderworden:

VerliesenOvergave

Stervendoe jeniet ineens

maaraf entoeeenbeetje.

(ToonHermans)

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:

9.15uonthaalmetkoffie

9.30 u prof. Fons Marcoen spreekt

over de spirituele dimensie van ou-

der worden. Hoe kunnen we elkaar

behoedenvoorlevensmoeheid?

10.15ukortebezinning

10.30upauze

10.45ugroepsgesprek

11.30ubroodjesmaaltijd

Wantalles,

het fluisterendwater,

mijnadem,

destroomvangedachten,

het licht indekerselaar,

behoort tot eeneeuwigbewegen.

(KrisGelaude)

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-aandekassa10euro,

met TGL-nummer "Luisteren naar

de ondertoon. Ouderen en hun le-

vensverhaal”17euro

Don Boscocentrum, zaal Adem-

tocht, Ortolanenstraat 2, 3010 Kes-

sel-Lo

Nietwetenwordtuitzien

naarwatop jewegkomt.

Ennaarhetheilige,

tragegebaar

vanvoltooiing.

(KrisGelaude)

SPIRITUALITEITSDAG IN DON BOSCO

We duiken in het repertorium van

‘Zingt Jubilate’ en leren enkele

nieuwe liederen aan. Jos Bielen,

norbertijn van de abdij van Averbo-

de, duidt de liederen en begeleidt de

samenzang.

Iedereen die graag zingt, die lid is

van een koor of een koor dirigeert,

ishartelijkwelkom!

De avond gaat door in de kerk van

Lindenenstartom20.00uur.

In de buurt van de kerk is ruime

parkeergelegenheid

Beste koorleden, voorzangers,

koorleiders, muzikanten en ieder-

een

Dinsdag 7 november zal er om 20

u een zangavond doorgaan in de

kerk van Linden.

Deze avond wordt georganiseerd

door de pastorale zone Kessel-Lo.

Dit zijn de 7 kerken van Kessel-Lo

die meer en meer zullen samenwer-

kenindetoekomst.

Als voorzitter van de liturgische

werkgroep van deze pastorale zone

kan ik deze avond dan ook warm

aanbevelen.

Zoals je hierbovan kan lezen is dit

een avond voor iedereen die zin

heeft in zingen (of je nu in een koor

zitofniet).

Niemand minder dan pater Jos Bie-

len van de abdij van Averbode zal

ons begeleiden tijdens deze avond.

Jos is zelf organist van de abdij en

schrijft reeds vele jaren zelf liede-

ren of schrijft mee aan liederen en

zangboeken. Denk maar aan het ge-

kendeZingtJubilate.

Vele van deze liederen kennen we

niet of zingen we misschien ver-

keerd.

Jos geeft die avond zijn kijk op de

kerkzang.Demoeite omeensmee te

maken.

Hetkost jeniets!

Maar geef vooraf even door of

je zal deelnemen zodat we on-

geveer een beeld hebben van

het aantal mensen (en dus

van de plaatsen die we moeten

voorzien).

Hopelijk tot dan en maak gerust re-

clame aan iedereen die graag zingt.

Lieven, voorzitter liturgische

werkgroep pastorale zone Kessel-Lo

PAZO (pastorale zone) Kessel-Lo nodigt uit:

Samenzangavond onder leiding van Jos Bielen

op dinsdag 7 november 2017
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