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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De tijd van het werk verschilt voor mij

niet van de tijd van het gebed. In het

lawaai en het gekletter in mijn keuken,

waar allerlei mensen tegelijkertijd om al-

lerlei dingen roepen, bezit ik God in gro-

te rust. Heiliging betekent niet dat we an-

ders moeten gaan werken, maar dat we

voor God doen wat we gewoonlijk voor

onszelf doen. Want God kijkt niet naar de

grootheid van het werk, maar naar de lief-

dewaarmeehetwordtverricht.

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.

Als je graag eens wil aansluiten,

verwittig dan even 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

De opstanding van Gods volk zal

niet zonder de mensen geschieden.

De uiteindelijke reden waarom de

Kerk zo halfslachtig en zwak staat

in de wereld van vandaag ziet de

Franse denker Marcel Légaut in het

feit dat de kristenen teveel “chré-

tiens d'Eglise”, kerkelijke kriste-

nen, en te weinig leerlingen zijn,

die Jezus liefhebben en vereren zo-

als in de oudste Kerk. Alleen die lief-

de en die bewogenheid zullen ons

mogelijk maken onze profetische

roeping terug te vinden.

Marc Van Tente

KALENDERBLAADJE

PETANQUE - Elke donderdag om

14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00

u. Ook diegenen die nog nooit met

zo’n ijzeren bal hebben gegooid

zijn welkom. We leggen wel niet uit

hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen

die nog op zijn benen kan staan en

met zijn armen kan bewegen kan

ook petanquen. En het is nog ple-

zierig ook. Het is tevens een unieke

gelegenheid om nieuwe vrienden

te maken, je wordt meteen warm

opgenomen in onze petanquefami-

lie. En als het regent spelen we

met de kaarten en ook wie dat niet

kan, leren we het. Plaats: Buurt-

centrum Sint-Maartensdal, op de

hoek van de Rijdende Artillerielaan

en de Minckelerstraat in Leuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt ge-

woon en wij vangen u op, alvast

met gratis koffie. Info: Jos Tuerlin-

ckx 0475 87 50 61

Leuven+ DE KOTMADAM

Aanbod voor groepen. Zin in een leu-

ke cultuur-historische uitstap met je ver-

eniging, bedrijf, familie of vrienden? Wil

je kennis maken met Leuven, herinnerin-

gen aan jouw studententijd ophalen, on-

bekende aspecten van Leuven ontdekken,

genieten van een hapje en een drankje on-

der begeleiding van een deskundige gids?

Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste

adres.

Leuven, universiteitsstad:

* Op stap met de kotmadam

Justus Lipsius was met eentje ge-

trouwd. Ze was soms het slachtoffer

van studentengrappen, ze figureert

in menig codexlied en ze kreeg een

fraai standbeeld op de Oude Markt:

de kotmadam.

Op deze wandeling verkeer je in het

gezelschap van een echte kotmadam

die heel wat te stellen heeft met haar

studenten maar die ze toch ook niet

zou kunnen missen.

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+. Je reserveert je

gids best tenminste drie weken op voor-

hand . Voor een rondleiding met een gids

betaal je 6 euro per persoon met een mi-

nimum van 72 euro voor 2 uur. Betaling

gebeurt via overschrijving na ontvangst

van de factuur. Telefoon: 0460 97 85 66

EEN GOEDE PLEK

OM TE BEGINNEN IS

WAAR JE NU STAAT bzn

ZONDER GEWELD

IS HET LEVEN GEWELDIG bzn

WIJ RIJDEN ZOALS WIJ LEVEN

bzn

SINT-FRANCISCUS

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

Voor en na de viering verkoop van

Bond Zonder Naam

Zondag 26 november

Christus Koning

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie Segers-

Demandt en zoon Gerard en voor

Felix Leenaerts

Voorgangers: Pater Jozef Valkeners

en Ere pastor Jef Bulckens

Lector: Cécile Van Hoecke en leden

van OKRA

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Tom Akkermans

Speciale welkom aan de leden van

OKRA

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 november

33ste zondag door het jaar A

naamopgave vormelingen

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 26 november

34ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Willy schaeken en Johanna

Van Uffelen

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 19 november

Drieëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 26 november

Christus Koning

Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

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

Ouder worden:

verlies en overgave

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe ’n beetje

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:

09.15 u onthaal met koffie

09.30 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

Info

Lieve Neukermans 016/22 93 70

lieve_neukermans@skynet.be

cockx.willocx@gmail.com

Don Boscocentrum

zaal Ademtocht,

Ortolanenstraat 2, 3010 Kessel-Lo

SPIRITUALITEITSDAG IN DON BOSCO 18-11-2017

Sint-Antonius

Donderdag 16 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 17 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 21 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 23 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 24 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 26 november

13.00 uur Mosselfeest

Sint-Franciscus

Woensdag 15 november

13.30u.: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 16 november

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 17 november

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

Zaterdag 18 november

VM en NM: Koor Parcoeur

AV: Buurtcafé

Zondag 19 november

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Dissonant

Maandag 20 november

VM en NM: Koor Parcoeur

Dinsdag 21 november

VM: Koor Parcoeur

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 22 november

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Overijse - Duis-

burg - Leefdaal (18 km) Woensdag 22

november 2017. Bijeenkomst om 9.15 u.

wachtzaal de Lijn Leuven station.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Info: 016 89 39 65
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LEZING IN SENIORAMA

“Justitiebeleid en ervaringen van

eenvrederechter”

Door Martine Mosselmans, vrederechter

bijvredegerechtBrussel

Datum: maandag 20 november 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag23november2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

3FEDERATIE FRANDO

Welkom

Goedemorgen allemaal en welkom

in deze viering, rond deze tafel, bij

dit licht; waar we ook vandaag weer

ons hart en ons hele zijn proberen

open te stellen voor datgene wat ons

ten diepste drijft en dit in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige

Geest.

Kijkenmetdeogenvaneenkind

Hoe zou het zijn als we weer de

wereld in kunnen kijken met de

ogen van een kind. Verwonderd

over al het nieuwe, onbekende.

Nieuwsgierig en gebiologeerd; tas-

tend, proevend, ruikend, spelend

en zingend? Opgaan in dat wat er

is, ons geen zorgen makend over

het volgend moment, of de dag van

morgen, laat staan die van overmor-

gen.

Zien wat is, zonder daar van alles

op te plakken aan oordelen, verha-

len, analyses, ideeën, overtuigin-

gen etcetera. Ons toevertrouwen,

aan alles wat is en gebeurt. Of er

nu verzet, beperking, ziekte, onge-

mak, paniek, pijn, plezier, kwets-

baarheid, verlegenheid, kwaadheid

...is.

Of zoals Huub Oosterhuis het zo

mooiverwoordt:

Wekmijnzachtheidweer .

Geefmij terugdeogenvaneenkind.

Dat ikziewat is enmij toevertrouw.

Enhet lichtniethaat.

Zachtheidkoesterenenvoeden

En daarbij het licht niet haat! Zowel

het licht dat op jezelf valt, het leven

dat iedere ochtend terug aan je deur

klopt, als het licht dat op anderen

schijnt, gun de ander het licht in de

ogen, wie weet laten ze dat licht dan

makkelijkeropjouschijnen.

Omdat het leven ons al zo vaak

pijn heeft gedaan, regeert de angst

voor herhaling en spelen we lie-

ver op zeker en houden onze blik

naar de meetbare, bekende werke-

lijkheid. Maar misschien heeft het

leven je ook al geleerd dat sommi-

ge onvermijdbare zaken net erger

worden als je er op een gecrispeer-

de,verhardemaniernaarkijkt.

Voor vandaag ben ik op zoek gegaan naar

een aantal bijbelse teksten en liederen die

ons inspiratie kunnen bieden over het -

eventueel opnieuw verwerven- maar in

ieder geval koesteren en voeden van die

zachtheid.

Eerste lezing uit het boek Genesis

(Genesis13, 14-16)

Jahwe beloofde Abram een land en een

talrijk nageslacht. Maar Abram en Sarah

blevenkinderloos.

Jahwe hernieuwde zijn belofte. Abram ge-

loofde Jahwe en deze rekende hem dat als

gerechtigheidaan.

Korte duiding: Abram, een man op

leeftijd met een verstikkend pro-

bleem: hij is kinderloos. En daar

ligt hij 's nachts van wakker. Een

kwaal die jullie misschien niet on-

bekend is. En de Ene spreekt hem

tweemaal aan en probeert hem een

ander perspectief te laten zien. Kijk

naar het Noorden, het Oosten, het

Zuiden en het Westen, verleg je ho-

rizon. Ga naar buiten en kijk naar

de sterren! En ook het inzicht dat

de Ene Abram probeert bij te bren-

gen, valt buiten het menselijk vat-

bare, een nageslacht zo talrijk als de

zandkorrels op de aarde, zo talrijk

alsdesterrenvandehemel.

Of m.a.w. wat Ik je vertel, als je ver-

trouwen hebt in Mij, in het leven,

dan zal jouw leven vruchtbaar zijn

op een manier die jij zelfs niet kan

vatten.

Lezing uit het Evangelie volgens

Lucas,hoofdstuk2(vers25-38)

Simeon en Hannah, twee bejaarde men-

sen, troffen in de tempel Jozef en Maria

met Jezusaan.

Toen wist Simeon dat hij het heil had

aanschouwd. Ook Hanna zag het kind en

dankte God en sprak over het kind tot al-

len die de bevrijding van Jeruzalem ver-

wachtten.

Korte duiding: Hannah en Simeon

vormen als het ware een spiegel van

de in onzekerheid kwijnende Abra-

ham. Ze zijn trouw aan de Ene, en

blijven hun levenlang vertrouwen

hebben in het leven en de belof-

te van voorspoedigheid van de Ene

aanAbram.

Ze weten beiden dat het leven geen

“American Dream” is, en toch is

er geen verbittering, en toch blijft

hun vertrouwen overeind, zelfs al

voorzegt Simeon aan Maria dat het

leven van haar zoon haar zal pijn

doen.

Hannah's leeftijd 84 of voor de

snelle rekenaars onder ons 7 x 12, de

voltooiing van de schepping maal

de universaliteit van het stammen-

verband zegt ons nogmaals die be-

lofte aan. Maar we moeten het wel

WILLEN zien, zelfs in een onoog-

lijk klein ukkie van een eenvoudig

mensenpaar.

Ik laat nog even de ontwikkelings-

psycholoog Erikson aan het woord:

“Simeon is een ideaalbeeld voor oude

mensen die in hun leven de verwachting

hebben ontdekt. Hij doet ons vóór hoe wij

met nieuw en jong leven moeten omgaan.

En hij leert ons ruimte te maken voor het

nieuwedatkomt.

Het vertegenwoordigen van het verleden

en het contact daarmee tot stand brengen

zijn noodzakelijke schakels in de keten

der generaties. Enwanneer oudemensen –

zoals Simeon – ‘niet bang zijn om te ster-

ven zullen hun kinderen niet bang zijn

omte leven’

InleidingDonnaDonnaDonna

Donna Donna, een Joods lied over

het koesteren van dat wijds perspec-

tief op vrijheid, op het leven zelf.

Een op het oog eenvoudig lied over

eenkalfeneenzwaluw.

Het werd geschreven in de tweede

wereldoorlog, in een tijd dat de Jo-

den als kalveren naar de slachtban-

ken in concentratiekampen werden

gevoerd. Zelfs in deze donkere oor-

den waren zij in staat de zwaluwen

te zien vliegen. Vrijheid van de ziel

kan de mens nimmer worden afge-

nomen.

De titel Donna Donna, zou vol-

gens sommige bronnen, een ver-

korte aanroeping zijn van de heer,

Adonai.

Op het eerste oog lijkt het liedje

een wat sentimentele dialoog tus-

sen een boer en zijn kalf. Het kalfje

is verdrietig omdat hij geslacht gaat

worden terwijl een zwaluw in krin-

gen boven hem vliegt. De boer be-

rispt het kalf en wijst erop dat ook

het kalf vleugels zou kunnen heb-

ben,netzoalsdezwaluw.

Het lied gaat echter niet (alleen)

overeenkalfeneenzwaluw.

Het kalf representeert het lichaam,

de zetel van het verlangen, en is

dus ook gebonden aan frustratie en

lijden. Het lichaam en de ziel van

het dier vertegenwoordigen hier-

naast ook het verlangen naar ple-

zier, rijkdomeneer.

Net zoals bij dieren is ook het li-

chaam van de mens in feite 'een

slaaf'vandezeverlangens.

'Het kalf wordt gebonden op weg naar

de markt om geslacht te worden' kun-

nen we zien als een metafoor voor

ons menselijk lichaam 'op reis rich-

ting de dood.' Het kalf treurt hier-

om want het is gehecht ge-

raakt aan het leven en heeft

angst voor het onbekende van

de volgende wereld.

Als iemand sterft is het een Joods ge-

bruik dat men het raam openzet zo-

dat de ziel kan wegvliegen als een

vogel. De zwaluw vliegt vrij in de

lucht en representeert de ziel. De

ziel is deel van Gods Zijn en is niet

gebonden aan de beperkingen van

de fysieke wereld. De ziel overstijgt

het aardse. De ziel is niet bang voor

de dood omdat deze daar 'in de he-

mel' meer thuis is dan hier op aar-

de.

De boer of de voerman is hier het

symbool van een tzadik. Eén van de

36 rechtschapen mensen die steeds

op onze aarde aanwezig zijn. Deze

heilige man vraagt: 'Wie beveelt je

een kalf te zijn? Waarom heb jij ook

geen vleugels, als de zwaluw, zo

lichtenfijn.'

Oftewel: 'Waarom identificeer jij je-

zelfmetjouwlichaam?'

Als men dit doet identificeert men

zichzelf met het kalf dat onderweg

is naar de slachtbank. Je bent dan

teveel verbonden met jouw verlan-

gens waardoor het lot de dood zal

zijn.

Waarom niet vliegen als een zwa-

luw?

Oftewel: Verbindt jezelf met jouw

ziel en stijg boven de beperkingen

van het lichaam uit. Vlieg boven het

aards lichaam uit en voel de kracht

vandeeigenziel.

Koester je vrijheid, de vrijheid van

de ziel en je zult werkelijk leren om

boven de beperkingen van het lijf

en de beperkte geest uit te stijgen.

Je zult begrijpen dat jouw leven een

hoger perspectief biedt en vrij zijn.

Als je tevoorschijn brengt wat in je

is, zal dat je redden. Als je niet te-

voorschijn brengt wat in je is, zal

het jedoden.

Luisterlied:DonnaDonna

Voorbeden:

Help ons mee de durf te vinden, om

doorheen onze routine van soms

een leven lang, de mensen en onze

omgeving, voorbij hun alledaagse

verschijningtezien.

Leer ons kijken naar de essentie, het

goedeinmensen.

Help ons voorbij de schaamte van

onze lichamelijke en geestelijke be-

perkingen, die vaak groeien met de

jaren.

Leer ons te vertrouwen op de mede-

menselijkheid van familie, vrien-

den en hulpverleners, die mis-

schien geen besef hebben van onze

noden. Of die onze noden wel zien,

maar met een tedere gêne het niet

durventersprakebrengen.

Help ons in het vinden van geestes-

kracht om niet vanuit angst ver-

krampt naar onze toekomst te kij-

ken.

Geef ons het wijdse perspectief van

een zwaluw op ons leven tot hier-

toe, zodat we het vermogen om te

relativeren en dankbaar te zijn kun-

nen aanwenden om vertrouwvol in

het moment te leven met de arge-

loosheid van een kind en te genie-

ten, omkaderd door de rijke levens-

ervaringvaneenvrijemens.

Wekmijnzachtheidweer.

Geefmij terugdeogenvaneenkind.

Dat ikziewat is enmij toevertrouw

enhet lichtniethaat.

Kruisteken: Moge datgene wat we

hier samen vandaag hebben gevier-

d, oplichten en ons en onze omge-

ving inspireren elke dag van ons le-

ven en dat in de Naam van de Vader,

deZoonendeHeiligeGeest.

Hermien Den Tandt Uit de viering van

zondag22oktober2017

OUDERDOM: OVERSCHOT OF SURPLUS

Ik neem op de E25 een vertrouw-

de afrit: 50, “Baraque Fraiture”, en

vervolg op de secundaire asfaltlaag

mijn weg naar een voor mij ver-

trouwdeomgeving.

Hoe verder van de autostrade, hoe

kleiner de balkjes op mijn GSM

worden Wanneer in de verte de Mo-

len opduikt en ik uiteindelijk het

brugje oversteek naar de oprit, spar-

telt de 4G tussen leven en dood om

vervolgens het loodje er bij neer te

leggen.

Ik hoor de stilte, snuif de zuivere

lucht op, ik voel de rust… Hoe lang

nogwas dat ook alweer geleden? Als

ik om me heen kijk zie (en hoor!)

ik geen enkele auto, wel het beek-

je dat kabbelend zijn eigen verhaal

vertelt en het mooie, robuuste huis

dat zijn armen om me heen legt en

uitnodigtombinnentekomen.

De kachel brandt, in de keuken

hangt een fantastische geur en wan-

neer ik door bekenden en minder

bekenden onthaald word, ligt het

verlengstuk van mijn arm al op de

kast.

Er wordt gepraat en zorgen gedeeld,

samen gegeten, samen gelachen, sa-

menafgewassen…

Met het verstrijken van de avond

verdwijnt de druk op mijn schou-

ders, even geen mails, geen aan-

houdend ge’sms of getelefoneer

over 1001 pietluttigheden. Iedereen

die mij goed genoeg kent weet in-

tussen: Helga kan je dit weekend

tochnietbereiken.

Wat veel mensen echter niet weten

is wat ik tijdens zo’n weekend wel

kan bereiken: Zoveel rust, zoveel

eenvoud, zo veel gezelligheid, zo

veelverbondenheid.

En laat dat net nu de kracht van de

molen zijn; ‘offline’ maar zo ver-

bonden.

HelgaHoeterickx

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

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

debellemeuse/

MOLENHUIS BERISMENIL

Midden in het bos, afgesloten van de wereld?!?



HET RODE KRUIS
Lezing kennis en maatschappij:

Prof.PhilippeVandekerckhove

Over ‘Het Rode Kruis: unieke mix van

vrijwillige inzet, wetenschap en modern

management’

Het Rode Kruis is niet weg te den-

ken. Waar oorlog is, waar ram-

pen zich voordoen, waar kwetsbare

mensen zijn, waar vluchtelingen

proberen te overleven, waar bloed

wordt ingezameld, waar EHBO

cursussen gegeven worden, daar en

nog op veel andere plaatsen is het

RodeKruisaanwezig.

Opgericht in 1864, meer dan 150

jaar oud, is het Rode Kruis meer

dan ooit springlevend. Van ‘hel-

pen en zorgen voor kwetsbare men-

sen’ evolueert Rode Kruis Vlaande-

ren tot ‘iedereen helpen om kwets-

baremensentekunnenhelpen’

Zelfredzaamheid vormt de rode

draad. Deze centrale doelstelling is

uitgewerkt in het Strategisch plan

2020. Prof. Philippe Vandekerckho-

ve, stelt dat de structuren zich moe-

ten aanpassen aan de gekozen stra-

tegie om deze maximaal efficiënt

en efficiënt te kunnen uitvoeren.

In deze lezing schetst hij de uitda-

gingen en doelstellingen waar deze

bloeiende organisatie in haar dage-

lijkse werking mee geconfronteerd

wordt.

Programma

19u15Ontvangstenregistraties

19u35 Inleiding door Johan Van

Calster, ere-voorzitter Farmaleu-

ven

19u45 Voordracht door Prof. Phi-

lippeVandekerckhoeve

20u45 Slotwoord en de mogelijk-

heidtothetstellenvanvragen

21u00 Afsluitend drankje, aangebo-

den door Alumni Lovanienses en de

KULeuven

Inschrijven

Maximum aantal deelnemers 250

Inschrijven mogelijk tot 24 novem-

ber2017

Tarieven: KU Leuven-alumni, beta-

lend lid van alumnikring: 10 euro

Niet KU Leuven-alumni of niet be-

talend lid van een alumnikring: 15

euro

Studenten0euro

Algemeneinformatie

Datum: 28 november 2017 van 19.15

tot22.30u.

Locatie: Promotiezaal Universi-

teitsstad, Naamsestraat 22, 3000

Leuven

Contact : Erik Gobin – erik.go-

bin@alum.kuleuven.be

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.

“Gedrevendoorhet leven.

Zo is KERK&leven, zo zijn ook onze le-

zers. Daarom vallen we graag elke week

in uw bus, om u een moment te bezor-

gen waarop u energie haalt uit de war-

me verhalen van inspirerende mensen.

Ook in 2018 kunt u die momenten met

ons beleven. Mis geen enkel nummer van

KERK&leven en hernieuw uw abonne-

ment vandaag nog, voor de prijs van 37,00

euro.”

ToonOsaer,LukVanmaercke

*Sluit jijweerbijonsaan?

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop, en een

steunzijnvoorelkaar.

Samen kunnen wij het goede en het

mooieindekerkverderzetten.

*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.

Als de overschrijvingen tijdig bin-

nenkomen kan hij rustig afwerken.

Veel dank als je daarmee rekening

houdt!

Je kan 37 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven

(Het nummer van onze Federatie

Frandois4330.)

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)

PAROCHIEBLAD 2018

HOE EEN BURN-OUT VOORKO-
MEN?

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5werk-

nemers het risico loopt om licha-

melijk, emotioneel en mentaal op-

gebrandteraken.

Erna Claes, doctor in de psycholo-

gie, legt ons op dit infomoment uit

hoe we burn-out in een vroeg stadi-

um herkennen en hoe we er op tijd

iets aan kunnen doen. Een burn-

out komt niet uit de lucht vallen,

maar heeft steeds een lange aanloop.

Preventie en tijdig ingrijpen zijn

daaromheelbelangrijk.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Practischeinfo:

Waar: Service Flats Residentie Mo-

lenhof, Burgemeester Stanislas De-

rijcklaan 3 – 3001 Heverlee(Leuven)

Wanneer: Donderdag 30 november

2017van16tot19u.

Leeftijd: 18+

Prijs:Gratis

Meer info en inschrijven: Sofie Coe-

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

be

Organisatie:CMHeverlee

4 FEDERATIE FRANDO

Kerst in Keizersberg heeft plaats
in het weekend van 9 en 10 decem-

ber en het weekend van 16 en 17 de-

cember van 10 tot 17 uur. Dan zijn

er opendeurdagen in het liturgisch

centrum CASTRUM van de Abdij

vanKeizersberginLeuven.

Je kan er kerstcadeautjes aanschaf-

fen of genieten van een proevertje

van bier en kaas, rustig samen tus-

senpotenpint.

Kerststalletjes, kerstkaarten, boe-

ken, DVD’s, CD’s, posters, iconen,

heiligenbeelden en nog veel meer

kunnen aangekocht worden. Een

bezoek aan de shop is de moeite

waard.

Speciale geschenkverpakkingen

voor abdijproducten: bier, wijn en

kaaszijnvoorhanden.

Op zaterdag kan je om 12 uur

de Eucharistie meevieren in de ab-

dijkerk, met aansluitend het mid-

dagofficie. De vespers besluiten de

opendeurdagom17uur.

Op zondag beginnen we met een
gregoriaans gezongen mis door de

Koristen van Keizersberg om 10

uur, waarna om 11 uur ‘Kerst in Kei-

zersberg’ kan starten. Om 12.30 kan

je het middagofficie volgen, om 15

uur worden vespers en lof gezon-

genindeabdijkerk.

Tijdens het eerste weekend van

9 en 10 december kan je ook

de LUCA Kunstbiënnale ‘(Let
Yourself) Fall’ bezoeken, die opge-
steld is in de abdij van 30 novem-

ber tot en met 11 december. Het is

een jaarlijks artistiek evenement dat

LUCA School of Arts samenmet deKU

Leuven organiseert met de steun

van de Leuvense Benedictijnenab-

dij Keizersberg. www.luca-arts.be/-

fall

Abdij Keizersberg, Mechelsestraat

202,3000Leuven.

Je hoeft niet eens de stad binnen

te rijden en er is parking voorzien

voordebezoekersvandeabdij!

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

LUCA ~ KUNSTBIËNNALE in
KEIZERSBERG van 30/11 tot
11/12/2017
In de Leuvense benedictijnenabdij

Keizersberg heeft van 30 novem-

ber tot en met 11 december de derde

LUCA Biënnale plaats. De biënnale

is een jaarlijks artistiek evenement

dat LUCA - School of Arts samen

met de KU Leuven organiseert. Het

project, dat in de abdij Keizersberg

en het stadspark Keizersberg gedu-

rende twaalf dagen voor het publiek

toegankelijk is, werd dit keer toe-

vertrouwd aan de Leuvense kunste-

naar Ief SpincemailIe die als curator

van de tentoonstelling (Let Yourself)

Falloptreedt.

De metafoor van' de val' laat be-

grijpen dat de in situ-kunstwerken

van diverse kunstenaars - o.a. Wim

Catrysse, Kurt D'Haeseleer, Sarah

De Vos, Bram van Breda, Mekhi-

tar Garabedian en Georges Lemaî-

tre - een kantelende wereld verbeel-

den en inspelen op het verlangen

naar (en de vrees voor) wat onbe-

kend en veraf is. (Let Yourself) Fall

gaat ook over het (on-)vrijwillig op-

geven van zekerheden, iets waar

vluchtelingen, heremieten, zwer-

vende artiesten, grensverleggende

wetenschappers en monniken over

kunnenmeespreken.

De tentoonstelling is opgevat als

een belevingsparcours, waarbij de

bezoekers oog in oog komen te

staan met kunstwerken en environ-

ments die ontstonden vanuit de ver-

schillende gelaagdheden van het

park, de abdij (kapittelzaal, binnen-

tuin, crypte, pandgang) en haar be-

woners: de natuur, de architectuur,

het dagritme van de monniken, het

sociale weefsel, enkele topoi uit de

benedictijnsespiritualiteit.

Tijdens het eerste weekend van

Kerst in Keizersberg - 9 en 10 decem-

ber - kan u dus ook deze kunstbiën-

nalebezoeken.

Voor elke dag van de tentoonstel-

ling is er een andere gids (een na-

tuurkundige, een monnik, een the-

atermaker, een journalist, ... ) die

voor de bezoekers een rond-lezing

verzorgt vanuit zijn of haar eigen

achtergrond. Zo wordt de expo tel-

kens weer 'uit elkaar gehaald' en in

eenanderecontextgeplaatst.

Op 12 december verhuizen alle ge-

toonde kunstwerken naar de ten-

toonstellingsruimte van de Cen-

trale Bibliotheek van de Leuven-

se universiteit. Daar schikken ze

zich naar het classificatiesysteem

van een bibliotheek: ze liggen in

alfabetische volgorde op de grond,

terwijl zeven simultane videopro-

jecties de rond-lezingen in de abdij

memoreren. Een archief van geval-

len werken die eindelijk een vaste

bodemvonden.

Locatie: Abdijkerk Keizersberg, Me-

chelsestraat 202, Leuven. Info (ope-

ningsuren en toegangsprijzen):

www.keizersberg.be en www.luca-

arts.be/fall.

KERST IN KEIZERSBERG

GESCHENKENMARKT
Sfeervolle geschenkenmarkt op zaterdag

25november2017

Van10.00u. tot20.00u.

Steinerschool Leuven, Privaatweg 7, 3018

Wijgmaal

10.00 u. - 19.00 u. Verkoopstanden

11.00 u. - 18.00 u. Kinderateliers en

gezelschapsspelen

11.00 u. &12.00 u. Poppenspel voor

de kleinsten: ‘Het meisje met de

zwavelstokjes’

15.00 u. Riddershow: ‘Pas geridder-

d’ Inkom3euro

Tussen 12 u. - 14 u. en 16.30 u. – 20

u.: Restaurant – Vegetarische curry

metherfstgroenten

Vanaf 12 u. doorlopend pizza uit

de houtoven, soep, pannenkoeken,

barendessertenbuffet.

Sfeervolle livemuziek.

Voor het volledige programma, zie:

www.steinerschoolleuven.be

VOETVERZORGING
Woensdag 22 november 2017 is Va-

nessaRonchettiaanwezig.

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
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