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1. Wij dragen verantwoordelijkheid

In het programma “De helden van Ar-

nout” volgt Arnout Hauben de dagboe-

ken van Belgen die ooit het grote avon-

tuur hebben opgezocht.

Zo reist hij ook Alice Bron achter-

na, een verpleegster die met een de-

legatie van het Rode Kruis 120 jaar

geleden naar Zuid Afrika vertrok

om er tijdens de boerenkrijg solda-

tenteverzorgen.

Ginds ziet Arnout tussen de vel-

den een kruis staan en vraagt een

boer of datwatmetdie oorlog tema-

ken heeft. Het kruis blijkt drie jaar

Werkers van het elfde uur

ervoor geplant te zijn op de plaats

waar de vader van deze boer is ge-

storven.

Ik weet dat mijn vader in de he-

mel is, zo vertelt deze boer aan Ar-

nout, omdat hij een goed christen

was en een zeer gelovig man. Waar-

op Arnout reageert met zijn verhaal

dat hij de verpleegster Alice Bron

achterna reist. Stel dat zij op een

ossenwagen hier voorbijkwam en

rondomhaar dood vee, gedode paar-

den, dode Engelsen en boer-solda-

ten, vele gewonden en brandende

boerderijen, hoe kan je dan nog in

Godgeloven?

Waarop de boer antwoordt: niet al-

les wat gebeurt is de wil van God.

Als je de bijbel leest dan wenst God

dat we goed en lang leven, wel 120

jaar. Maar wij sterven veel vroeger

omdat wij te snel met de auto rij-

den, omdat wij de lucht verontrei-

nigen, omdat wij voor het geld le-

ven en ons hart hieraan bezwijkt.

Wat leren wij hieruit?

Dat geseculariseerde mensen met

(ver)oude(rde) godsbeelden kam-

pen. Arnout beschouwt God nog

steeds als iemand die de touwtjes

in handen heeft en bepaalt wat hier

op aarde gebeurt. In het antwoord

van die Afrikaanse boer heeft God

de mens geschapen in alle vrijheid,

meteenvrijekeuze.

Wij, mensen, zijn verantwoordelijk

vooronsdoenenlaten.

2.Godgeeft leveninovervloed

De parabel van de werkers van het

elfde uur geeft ons een ander beeld

van God: Hij is degene die leven

geeft inovervloed.

Dat hij ook aan de laatsten even-

veel geeft als aan de eersten, die

de hitte van de dag hebben door-

staan, strookt niet met ons recht-

vaardigheidsgevoel. Dat horen wij

in de reactie van de werkers van

het eerste uur. Nochtans doet de ei-

genaar van de wijngaard niets ver-

keerd. Hij geeft de eerste werkers de

afgesproken denarie. Ze verdragen

alleen niet dat hij deze denarie ook

geeft aan de laatsten. Of ben jij ja-

loersomdatikgoedben?

3.ZogoedalsGod

Om deze parabel nog beter te ver-

staan moeten we kijken naar zijn

plaats inhetevangelie.

Ze wordt voorafgegaan door de

vraag van de rijke jongeling aan Je-

zuswat hijmoet doenomgoed te le-

ven.

Onderhoudt de geboden, de Thora,

het woord van God, het woord van

levenantwoordtJezus.

Dat doe ik reeds, antwoordt de jon-

geling. Eén ding ontbreekt je dan,

zegt Jezus, doe afstand van je rijk-

dom en verdeel deze onder de ar-

men.

Vanuit de parabel bekeken vraagt Je-

zus deze jongeling zo goed als God

te worden en overvloedig leven te

schenken.

4.Degrootste isdedienaar

De parabel wordt gevolgd door de

vraag van de moeder van Jacobus en

Johannes om haar twee zonen te la-

tendelenindemacht.

Hierop antwoordt Jezus dat de

grootste in het rijk van God de die-

naaris.

Zo komen we op een dieperliggen-

de laag van deze parabel. Als de laat-

sten als de eersten zijn en de eer-

sten als de laatsten dan zijn deze on-

derling inwisselbaar. Is de ene niet

meer of minder dan de andere. Er

zijn geen mensen meer met privile-

ges. Deze parabel nodigt ons uit af-

stand te doen van alle macht, naas-

te te worden van elkaar, dienaar, de

ene niet meer of minder dan de an-

dere.

In zo’n samenleving zal er geen te-

kort meer zijn maar wel leven in

overvloed voor iedereen op aarde.

Of zoals Gandhi ooit zei:" De aarde

biedt voldoende voor ieders behoef-

te, maar niet voor ieders hebzucht"

De werkers in de wijngaard en wij

Vele jaren geleden — het was nog

voor de invoering van de euro —

heb ik het volgende verhaal ge-

hoord.

Geestelijk verzorgers in een instelling

voor mensen met verstandelijke en licha-

melijke beperkingen lieten het verhaal

over de werkers in de wijngaard spelen in

hun viering. Bewoners werden naar vo-

ren geroepen, eerst de werkers van het eer-

ste uur enzovoort. Toen het op uitbetalen

aankwam, kreeg elke bewoner een gulden.

0h, een gulden! Alle bewoners keken blij

naar hun hand met de gulden erin.

'Maar dat is niet eerlijk!', riepen de bege-

leiders. 'Niet eerlijk? We hebben zomaar

een gulden gekregen!'

De werkers/bewoners begrepen het

verhaal zo goed, beter dan hun be-

geleiders, dat ze het protest van de

begeleiders niet begrepen. In hen

lichtte iets op van Gods koninkrijk.

Jef Wauters

Meer dan het gewone - De werkers in de wijngaard en wij
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Bij alles wat ik doe, tracht ik mij bewust

te zijn van de aanwezigheid van God. Zo

worden al onze activiteiten geheiligd. Zo

komen we in een toestand van voortdu-

rend gebed terecht. Uiteindelijk gaat het

erom dat we leren inzien dat God hier en

nu aanwezig is, in de taak die we op dit

momentuitvoeren.

Broeder Laurentius van de Verrijze-

nis (1614-1691)

Onze volgende meditatie gaat door

op 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.

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

De verwondering is het begin van

de wijsheid.

Zij is enerzijds een voortdurende

onrust; het gewone wordt geladen

met betekenissen die men daarin

niet vermoedde. Zij dwingt de mens

voortdurend in de openheid te tre-

den, zijn wereld en bestaan te her-

zien. Zij is een crisis.

Maar van de andere kant kan ze nie-

mand overkomen in wie niet reeds

het vertrouwen is in de krachten

die de chaos ordenen. Zo kunnen

we ons niet verwonderen zonder

een gevoel van geborgenheid in een

wereldgrond.

C. Verhoeven

KALENDERBLAADJE

FILM: THE MAKING OF JUS-

TICE Film van kunstenares Sa-

rah Vanhee. ‘Justitie is geen syno-

niem voor gerechtigheid. Justitie is

een toepassen van regels, rechtvaar-

digheid is een capaciteit van men-

sen’, zegt een langgestrafte gevan-

genisbewoner. Najaar 2016 werkt

een groep gedetineerden samen met

kunstenares Sarah Vanhee aan het

scenario voor een misdaadfilm. Ze

dialogeren over de betekenis van

misdaad in hun leven, over het

mainstream beeld van de misdadi-

ger en over het alternatieve straf-

fen gericht op herstel. Terwijl de

camera loopt, tonen ze zo ook wie

ze zijn, wie ze zouden willen zijn,

en hoe ze door de maatschappij

gezien worden. Met nabespreking.

Practische info: Waar? Auditori-

um Zeger Van Hee, Tiensetraat 41

Leuven. Dinsdag 21 november 2017

van 19.30 tot 21.30 u. Begeleiding:

Bart Schoovaerts. Prijs: 3 euro In-

schrijven: Vormingplus Oost-Bra-

bant, Paul van Ostaijenlaan 22-24,

3001 Heverlee Tel. 016 525 900

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 november

32ste zondag door het jaar A

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Urbaan Vanermen

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 november

33ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering samen met onze

vormelingen

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Vormelingen

Muziek en zang: Pieter Vanderveken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 november

32ste zondag door het jaar A

naamopgave

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Vanlammeren

Lector: vormelingen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 19 november

33ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden: Leo Swinnen

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 12 november

Tweeëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 november

Drieëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

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

‘“Gedrevendoorhet leven.

Week na week vertellen we u hoe gewo-

ne mensen wonderlijke dingen doen. Vaak

gedreven door hun geloof, soms door an-

dere idealen. Verhalen uit de Kerk, maar

net zo goed uit hetmiddenveld , het onder-

wijs, de cultuur- of welzijnszorg, of uit

andere kamers in dat grote huis dat leven

heet.”ToonOsaer,LukVanmaercke

Ook in 2018 wil KERK&leven elke

week onze reisgezel zijn.

Zij brengen nieuws uit de parochie

en nieuws van verder weg.

* Sluit jij weer bij ons aan?

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.

*Blijf jij met ons meedoen?

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!

Je ontvangt natuurlijk graag alle

nummers van jaargang 2018.

Schrijf dan nog vlug in voor 15 no-

vember. 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 - Sluit jij weer bij ons aan?

Sint-Antonius

Donderdag 9 november

11.00 uur Herfstfeest Samana Sint-

Antonius en Park Heverlee

Vrijdag 10 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese:

repetitie naamopgave

Dinsdag 14 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 16 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 17 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 8 november

14 uur: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 9 november

VM: Prisma opbouw tentoonstel-

ling

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 10 november

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

Zaterdag 11 november

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

Zondag 12 november

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

Dinsdag 14 november

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 15 november

13.30u.: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel
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Want alles,

het fluisterend water,

mijn adem,

de stroom van gedachten,

het licht in de kerselaar,

behoort tot een eeuwig bewegen.

Niet weten wordt uitzien

naar wat op je weg komt.

En naar het heilige ,

trage gebaar

van voltooiing. (Kris Gelaude)

Ouder worden: verlies en over-

gave

Sterven doe je niet ineens maar af

entoe ’nbeetje (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:

09.15uonthaalmetkoffie

09.30 u prof. Fons Marcoen spreekt

over de spirituele dimensie van ou-

derworden.

Hoe kunnen we elkaar behoeden

voorlevensmoeheid?

10.15ukortebezinning

10.30upauze

10.45ugroepsgesprek

11.30ubroodjesmaaltijd

Inschrijven kan voor 15 november

bij Lieve Neukermans 016/229370

of per e-mail bij lieve_neu-

kermans@skynet.be en cockx.wil-

locx@gmail.com

ook persoonlijk na de vieringen (

1-11 en 5-11) bij Lieve, Chris en In-

grid.

Deelname: broodjes en koffie inbe-

grepen10EUR,

met een TGL-nummer "Luisteren

naar de ondertoon. Ouderen en

hunlevensverhaal” 17EUR

Don Boscocentrum, zaal Adem-

tocht, Ortolanenstraat 2, 3010 Kes-

sel-Lo

SPIRITUALITEITSDAG IN DON BOSCO

Tijdens deze infoavond krijg je een

antwoordopvolgendevragen:

Hoe kun je je het best voorbereiden

op de laatste periode van het leven?

Wat zijn de mogelijkheden om

menswaardigtesterven?

Hoe kun je zelf beslissen over de

wijze waarop de gezondheidszorg

indielaatsteperiodeverloopt?

Hoe stel je een wilsverklaring op?

Ben je dan ook zeker dat je wil zal

gevolgdwordendoordeartsen?

Op voorhand bespreken wat je wel

of niet zou willen, is een basisvoor-

waardeomtotjerechttekomen.

Practischeinfo:

Waar: Dienstencentrum Wijnveld,

Wingerdstraat 14,3000Leuven

Wanneer: Dinsdag 21 november

2017om19.30u.

Prijs: Iedereengratis

Spreker: Medewerker CM-Thuis-

zorgcentrum

Doelgroep:Volwassenen

Meer info en inschrijven: Sofie Coe-

ne 016 35 95 00 of via leuven@cm.-

be

Organisatie: CM Leuven-Stad i.s.m.

CM Thuiszorgcentrum en dien-

stencentrumWijnveld

EEN WAARDIG LEVENSEINDE - CM

Lezingenreeks – Faculteit Letteren –

Leuven

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 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

Voor zijn deelname aan de Indepen-

Hilde Van Gelder

dents tentoonstelling in New York

in 1917 stuurde een volslagen onbe-

kende kunstenaar R. Mutt een door

hemzelf met zwarte verf gesigneerd

exemplaar in van een wit porselei-

nen urinoir, gekanteld op de rug.

Dit legendarische object staat on-

dertussen geboekstaafd in de anna-

len van de beeldende kunst als Mar-

celDuchampsFountain (1917)

Precies 100 jaar geleden heeft dit

schandaalwerk nog geen duim-

breedaanactualiteit ingeboet.

Vanuit het perspectief van de he-

dendaagse kunst blikt deze lezing

terug op de desastreuze ontstaans-

context van het werk, in volle Eer-

steWereldoorlog.

Duchamps subversieve geste was

een provocerende artistieke reac-

tie op de roekeloze ‘onbeschaamd-

heid van de zogenaamde moder-

ne mens’, zoals de kunsthistoricus

Aby Warburg het op alarmerende

Urinoir

toonneerpendein1923.

Toch leven compromisloze vormen

van moderniteit vandaag nog al-

tijd sterk door in onze actuele be-

wustzijn en handelen. Hoog tijd

dus voor een transhistorische te-

rugblik op zowel de tekortkomin-

gen als de successen van ‘het mo-

derneleven’.

*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)

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

Maandag 20 november, 14 uur

trage, korte wandeling met ver-

trek aan het parochiecentrum,

Tiensesteenweg 190 bis, 3001 He-

verlee. Contact: Simonne, tel.016 25

0614enGSM.0476/887271.

Zondag 26 november 10.00 uur:

afsluiting van de seniorenweek met

Eucharistieviering, gevolgd door

receptie voor iedereen, verzorgd

door de teamleden van OKRA St.-

FranciscusHeverlee.

Donderdag 7 december, 14 uur:

de regionale wandeling (4 of

9 km), vertrekt aan de sport-

hal, Sportveldweg 6, 3190 BOORT-

MEERBEEK (4.5 of 9 km). Contact:

Ronny, tel.016462871.

3FEDERATIE FRANDO

Kalender

Het Molenhuis heeft weer enkele

prachtige activiteiten op de kalen-

derstaan:

24-26 november 2017: Creatief

weekend

11-15 december 2017: Wandelmid-

week

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op

nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandel-

weekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweek-

end

16-18maart2018:Zangweekend

06-08 april 2018: Lentewandelweek-

end

Noggepland:

04-06mei2018:Fietsweekend

09-13mei2018:Lentekriebels

14-18mei2018:Wandelmidweek

25-27 mei 2018: Knopkesweekend

09-10juni2018:Poetsweekend

21-24juni2018:Werkweekend

Hoeinschrijven?

Via onze website www.moulinde-

bellemeuse.be vindt u bij ‘Activitei-

ten’ onze kalender. Klik op de ge-

wenste activiteit. Daar vindt u een

link naar ons inschrijvingsformu-

lier.

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/

MOLENHUIS BERISMENIL

Maandag 13 november, 14 uur:

samenkomst aan het parochie-

centrum, Tiensesteenweg 190, 3001

Heverlee voor een wandeling van

een vijftal kilometer. We gaan

langs rustige wegen in Heverlee

en Korbeek-Lo en eindigen daar in

het buurthuis . Van hier zijn er

voldoende bussen richting Leuven.

Contactpersoon: Jos, tel.016 25 03 41

&0498/494315.

Vervolgt hiernaast

OKRA SFH



Beste

Zoals jullie weten zing ik ook bij

OrSeCante. Omdat dit jaar eenMon-

teverdi-jaar is - hij werd 450 jaar ge-

leden geboren, brengen wij op 18 en

19 november een concert met stuk-

ken uit zijn Selva Morale e spiritu-

ale.

Kaarten kan je gemakkelijkst on

line bestellen via http://www.orse-

cante.be/@vesperas.php

Als jullie echt een papieren kaart

willen, kan ik daar ook voor zorgen.

016252853

Totdan?

HermanBaumers

Zondag 19 november is er verkoop

van Bond Zonder Naam in onze

Sint-Francicuskerk voor en na de

vieringvan10uur.

Je vind dan cadeautips voor hem

en haar, voor een verjaardag, va-

lentijn of geboorte. Kortom, heel

wat inspiratie om het perfecte ca-

deau te vinden! En vergeet niet: met

je aankoop steun je kwetsbare men-

sen die elke dag komen aankloppen

bij Bond zonder Naam op zoek naar

eenbeter leven.

Zondag 19 november: verkoop

van Bond Zonder Naam in onze

Sint-Francicuskerk voor en na

de viering van 10 uur.
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De succesvolle Regermatinee eind

vorig jaar in het gezellige kader

van het Radiohuis te Leuven deed

uitkijken naar een vervolg. Davids-

fonds Blauwput heeft het genoe-

gen dit najaar Johannes Brahms

te kunnen programmeren: een vol-

bloed romanticus die componeert

en musiceert in een strenge klas-

sieke vormtraditie. Een ware uitda-

ging voor drie jonge professionele

musici geboren en getogen in Kes-

sel-Lo: Koenraad Sterckx (piano),

Pieterjan Moeys (klarinet) en Ka-

trienVankerkhoven(cello).

Dit concert vindt plaats op zondag

12 en op 19 november om 15 uur in

het Radiohuis, Boekhandelsstraat,

2 te Leuven. Kaarten aan € 12 (€ 10

davidsfondsleden),

bestellen bij: jan.gysel@telenet.be

of markdebe2@gmail.com of GSM

0472628880.

Zaterdag 11 (van 14 tot 22 uur) en

zondag 12 november (van 10 tot

20 uur):

gratis tentoonstelling (een 70-tal

foto's)endigitale show

van uiteenlopende onderwerpen

doorfotoclub PRISMA.

In het Parochiaal Centrum

Sint-Franciscus

Tiensesteenweg 190 Heverlee
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