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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mysticus Jan van het Kruis leert dat

wij ons steeds weer hechten aan zaken die

ons genot en veiligheid verschaffen, in

plaats van ons te laten openen voorGod en

onbaatzuchtige liefde naar Jezus’ beeld.

Wij klampen ons vast aan materiële za-
ken of laten ze los om ons vast te klam-
pen aan geestelijke goederen zoals reli-
gieuze gedachten, gevoelens, voornemens.

Tenslotte gaan we ons zelfs hechten aan

onsgodsbeeldenonzegodservaring!

Johannes Schietecatte

In februari mediteren we op maan-
dag 13 en maandag 27.
We komen samen om 20 uur in
de stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Verstrooidheid is zich uitleveren
aan, zich laten gaan in het lawaai
van het drukdoen, de veelheid van
wat ons gevraagd wordt, het allerlei
dat zo elke dag op ons afkomt. We
verliezen onszelf telkens we daarin
ondergaan. Veel mensen gaan er zo
in onder, dat op een dag hun leven
zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot
niets herleid te worden, loopt tus-
sen je vingers weg. En dat gebeurt
niet toevallig, want door de over-
lading met taken en het verstrooid
zijn over veel dingen is het aanvoe-
len van de heel andere kwaliteit van
het leven verdwenen.
Het innerlijke horen is verdoofd,
het aanvoelen afgestompt – de in-
nerlijke zintuigen waarmee de wer-
kelijkheid gevat wordt zijn uitge-
schakeld en daarmee is het uiterlijk
bestaan zinledig geworden. De bui-
tenkant krijgt geen voedsel meer uit
de innerlijke bron. De leegte die zo
is ontstaan moet dan gevuld wor-
den, de mens is sprakeloos gewor-
den en wil dus lawaai, en velen
vinden in “verstrooiing” een tijdje
verdoving.
W. Massa

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger:Pastor Jef Bulckens
Assistent: Thierry Van Craenem
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 12 februari

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Modest Goossens en
mevrouw Goossens-Heylen
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 05 februari

O. L. Vrouw Lichtmis

11 u. Kindgerichte Lichtmisviering
met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: jongeren en kinderen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 12 februari

Jaargetijde pastoor Paul Peeters

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 5 februari

Vijfde zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 12 februari

Zesde zondag van het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 februari

Zevende zondag van het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

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

VIERINGEN

Vandemensenvanwiewehouden

bewarenwealtijd iets inonshart:

ietsvanhundromen,

ietsvanhunverlangens,

ietsvanhunleven,

allesvanhunliefde.

Op zaterdag 21 januari 2017 namen
wij in de Sint-Franciscuskerk te He-
verlee afscheid van mevrouw
Cecile Oosterlinck, echtgenote
van Yves De Baets, geboren te Eeklo
op 8 november 1938 en vreedzaam
ingeslapen te Leuven op 14 januari
2017 in het UZ Gasthuisberg, voor-
zien van het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2017.

moeder

mijnmoeder

jongemoeder

liefhebbendemoeder

ondernemendemoeder

werkendemoeder

sterkemoeder

fieremoeder

steunendemoeder

oma–moeder

nietaflatendemoeder

vermoeidemoeder

uitgestredenmoeder

onsmoeder

mijnmoeder

liefstemoeder

....VAN WIE WE HOUDEN BEWAREN WE ALTIJD IETS IN ONS HART

Zuster Emilienne

Franciscanes van het Heilig Hart

Stephania Van den Heuvel

Zij werd geboren op 3 oktober 1923 in Tild-
onk. Zij trad in bij de zusters Francisca-
nessenop19november 1945.

Zij overleed op de Palliatieve Zorgeenheid

van het Heilig Hartziekenhuis te Leuven

op29december2016.

Van 1973 tot 2003 woonde zij, met
enkele medezusters, in de Don Bo-
scoparochie, in een rijhuis in de
Spaarstraat. Zij was actief in de paro-
chie en verrichtte veel buurtwerk.

Marie-Christine Vermeulen-Ber-
ten, buurvrouw, getuigt: “Er was
bij haar een harmonie van beschei-
denheid en sterkte. Zij ontplooide
die zachtzinnige hartelijke dienst-
baarheid niet alleen voor de buren
in de straat, in de wijk Casablan-
ca maar ook binnen de Ziekenzorg-
kern van de parochie, de Waakvlam-
groep in Blauwput, aan de telefoon
bij Teleonthaal, tijdens haar trou-
we bezoeken aan gedetineerden in
de gevangenis en zo meer.”

Jef Wauters sprak over haar in de
zondagviering.
“Deze week namen we afscheid van
Zuster Emilienne.
In alle stilte heeft zij bakens verzet.
Het was niet vanzelfsprekend om
met een aantal zusters het moeder-
klooster te verlaten en in een rij-
huis te gaan wonen.
Op haar sterfbed overwoog ze met
mij haar toenmalige keuze voor
Don Bosco en zei dat het een goede
keuze is geweest, dat het goed is ge-
weest.”

Een van de volgendeweken volgt nogwat

meer uit het getuigenis van Marie-Chris-
tine en uit de homilie van pater Mau-
rits Gilissen tijdens de uitvaartdienst in

Sint-Kwintenparochiekerk.

OVERLIJDEN - ZUSTER EMILIENNE, FRANCISCANES VAN HET HEILIG HART

Wacht niet op zorgeloze dagen,
om gelukkig te zijn. Want altijd zal
er een probleem zijn, dat je zorgen
geeft.

Wacht niet op waardering van ie-
dereen, om gelukkig te zijn. Want
altijd zal er iemand, kritiek op je
hebben.

Wacht niet op een dag zonder fou-
ten, om gelukkig te zijn. Want altijd
maak je ergens, een grote of kleine
blunder.ValeerDeschacht
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Boek van Leuvens auteur Gerda De

Rijck

Het gaat over een jongen die zich

uit de marginaliteit weet op te wer-

ken tot een respectabele burger,

Gerda De Rijck

de inspanningen die hij hiervoor

moet leveren, de tegenslagen die hij

moet overwinnen en de volharding

waarvan hij blijk geeft. Hij ont-

snapt echter niet aan zijn verleden,

het gebrek aan liefde en zorg tijdens

zijn kindertijd blijven hem achter-

volgen.

Het verhaal speelt zich grotendeels

af inLeuven.

De opbrengst van het boek gaat naar

‘DOMO’, een Leuvense organisatie die

zich bekommert om kinderarmoede.

Meer info: gerda.de.rijck1@telenet.be

(Uit infoblad Leuven)

LOS VAN DE WERELD
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Nuzijtwellekome,

mensvanlouter licht!

Treedbuitenonzedromen

metjouwgezicht.

Stuurhetaanopscheiden

tussendageraadennacht,

Nieuwevredetijdennaalle

manenmacht.Kyrieleis!

Na de verwoesting van de stad en

de tempel tijdens de joodse oor-

log van het jaar 70 mag Jeruzalem

haar naam gestand doen, Jeruza-

lem, stad van vrede, bestuurd met

vrede en gerechtigheid, weer op-

staan en licht stralen voor alle vol-

keren.

Hier regeert nu een koning als een

herder, niet als een heerser, maar

als een dienaar, een mens zonder

macht. Hij doet recht ook aan de

minste mens en brengt zo vrede in

het land,

vrede in de zin van welzijn, ge-

zondheid en heelheid van het land

enzijnbewoners.

Het verhaal van de drie Wijzen uit het

Oosten maakt ons vandaag duidelijk dat

dit kind dat in Bethlehem geboren is, een

universele betekenis heeft:

De Ene, God bevrijder, wenst voor alle

volkeren een leven in vrijheid, gerechtig-

heid en vrede:

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.

LezinguitdeprofeetJesaja

Staop,wordverlicht,

wantje licht isgekomen:

de glorie van de Ene is over je opge-

gaan!

Want zie, het duister bedekt wel de

aarde

endonkerheiddenatiën,-

maar over jou zal de Ene opdagen,

zijn glorie wordt over jou zicht-

baar.

Volkeren zullen op weg gaan naar

jouwlicht,

koningen naar de glans van jouw

dageraad.

Toen Jezus geboren was kwamen er uit het

Oosten magiërs aan

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in

Judea, ten tijde van koning Herodes, kwa-

men er uit het Oosten magiërs in Jeruza-

lem aan.

Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning

van de Joden?

Want wij hebben zijn ster zien opkomen

en wij zijn gekomen om Hem te huldi-

gen.'

Toen koning Herodes dat hoorde

schrok hij en liet opzoeken waar de

Messiaszougeborenworden.

Ze zeiden hem:̀ In Bethlehem in Ju-

dea.’

Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij

zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd

waarop de ster verschenen was. Hij stuur-

de hen naar Bethlehem met de woorden:

`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen

naar het kind.

Wanneer u het gevonden hebt, laat het

mij dan weten; dan kan ook ik het gaan

huldigen.'

Toen ze de koning aanhoord had-

den volgden ze weer de ster die hen

bracht naar de plaats waar het kind

was. Ze vielen op hun knieën en

huldigden het. Ze gaven Hem gou-

d, wierook en mirre als geschenk.

In een droom werden ze gewaar-

schuwd niet naar Herodes terug te

keren. Ze gingen langs een andere

wegnaarhunlandterug.

Ook Jozef werd gewaarschuwd: ‘Sta

op en vlucht met het kind en zijn

moedernaarEgypte.’

Daar bleef hij tot de dood van Herodes,

en zo ging in vervulling wat bij monde

van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit

Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

Nuzijtwellekome,

mensvanlicht inmij,

diealseenkindwilwonen,

herboren,vrij,

inhet landvanmorgen

datdelievevredekent.

waarwijzijngeborgen,gezien,

aanvaard,herkend.Kyrieleis!

Duiding:

1.

Mensen leven in duisternis, lij-

den onder wereldmachten, de pro-

feet Jesajaontkenthetniet.

Toch ziet hij Jeruzalem in het licht,

in het licht van de Ene, stad van vre-

de.

Hij ziet het volk terugkeren uit bal-

lingschap.

Meer nog. Het licht is niet alleen

voor het joodse volk, maar alle vol-

keren worden er door aangespro-

ken.

Jesaja ziet het reeds gebeuren: alle

volkeren die leven volgens de Tho-

ra, het woord van de Ene onder-

houden: een leven in vrede en ge-

rechtigheid,wereldwijd.

2.

DatzietookMattheus.

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroe-

pen, zo schrijft hij op het einde van

hetverhaal.

Het is een verwijzing naar het uit-

tochtverhaal.

Hij tekent Jezus als een nieuwe Mo-

zes, als iemand die zijn volk uit-

leidt uit onderdrukking, bezetting,

ellende, met hen een weg van be-

vrijdinggaat.

Mozes geeft zijn volk de tien woor-

den ten leven, woorden die zij moe-

ten onderhouden om tot een sa-

menleving te komen in vrijheid,

vredeengerechtigheid.

Jezus geeft op de berg, in zijn berg-

rede, zijn interpretatie van deze

tienwoorden.

3.

Er was beroering over een kerst-

stal in een naburige gemeente Hols-

beek.

In het Vaticaan werd bij de kerst-

stal een boot met vluchtelingen ge-

plaatst, een actualisering van de

vlucht naar Egypte, ook Jezus was

eenvluchteling.

Etienne Vermeersch werd dan nog

maar eens in het programma “De af-

spraak” gevraagd om tekst en uitleg

hierbij tegeven.

Het zijn allemaal leugens, zo zei

hij, Jezus is nooit in Egypte gewee-

st, Hij is geen vluchteling geweest,

en ontkrachtte zo de actuele kerst-

boodschap van paus, bisschoppen

envelepriesters.

4.

Natuurlijk weten wij dat dit alles

niet is gebeurd. Daarover gaat de bij-

belookniet.

De bijbel is geen geschiedenisboek.

De bijbel wil wel een boodschap

brengen, een boodschap voor alle

volkeren, zo blijkt uit het evangelie

vanMattheus.

De evangelist laat Jozef met Jezus de

vlucht naar Egypte nemen om met

de profeet Hosea te kunnen zeggen:

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.

Zoals ik zojuist kwam uit te leggen

schrijft de evangelist zo een nieuw

bevrijdingsverhaal, een wegtrek-

ken uit een onderdrukkend samen-

levingsmodel om een andere sa-

menleving op te bouwen, geba-

seerd op gelijkheid, vrijheid, broe-

derschap.

5.

Zoals Israël ooit en Jezus later, wor-

den ook wij vandaag geroepen weg

te trekken uit onderdrukking, een

weg van bevrijding, van leven te

gaan.

Wij hebben het er deze week in de

werkgroepliturgieovergehad.

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn.

Vooreerst kunnen wij reeds het ver-

schil maken door de wijze waarop

wijonswerkopnemen:

deonderwijzer inzijnschool,

de verpleegster in het ziekenhuis,

of indethuisverpleging.

Sinds Tatcher en Reagan in de jaren

tachtig volgen de politici een neo-

liberaalbeleid:

zij laten de vrije markt opnieuw

vrij spel alsof er een onzichtbare

hand is, een soort almachtige god,

dieallestegoedekeert.

Het heeft de crisis van 2008 veroor-

zaakt en een zeer grote ongelijkheid

als wij bedenken dat de helft van de

wereldrijkdom in handen is van 62

mensen.

Deze ongelijkheid blokkeert alles.

Daar moet iets aan gedaan worden.

Ik denk dat dit maar zal veranderen

onder de druk van een massale mi-

gratie van armen die het niet langer

nemen en een deel van de wereld-

koekopeisen.

Ook als consument staan we niet

machteloos:

wij kunnen fair-trade producten

kopen, denk aan de wereldwinkels,

die een eerlijke prijs geven aan de

boeren, of kopen via voedselteams

ofnieuweboerencoöperaties.

Ondertussen kunnen we initiatie-

ven steunen zoals Hart boven Har-

d, die kiezen voor de mens en zich

niet tot slaaf van de mammon laten

maken.

Nuzijtwellekome,

langverwachtemens.

Datwijaanangstontkomen,

verstaanjouwwens:

ooit temogenleven

ineenwereldomgekeerd

waardekunstvandelen

voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis!

Voorbeden

Mogen wij gevoelig blijven

voor het onrecht in de wereld

en hierop reageren als een leidsman

die als een herder is voor zijn ge-

meenschap.

Grootisdewereld

enlangduurtdetijd

maarkleinzijndevoeten

diegaanwaargeenwegengaan

overalheen

Mogen wij gevoelig blijven

voor elk alternatief op basis van

solidariteit, gelijkheid en gerechtigheid

dat geboren wordt onder kleine mensen

en het versterken en vorm geven

zoalseenleidsmanzoudoen

die als een herder is voor zijn ge-

meenschap.

Kerstwens

Zijdiedesterhebbengezien

Hetwoordwaseenklaroenstoot

Die ons in de vroege ochtend uit de

slaaphaalde.

Het woord is weg geworden in het

woud,

Vastberadenheid in de krottenwijk,

Liefdeindevrouw,

Verbondenheid indearbeider,

EnStervoorenkelezaaiers

Die uitgingen om dromen te zaaien.

Hetwoord is lichtgeworden.

Het woord is geschiedenis gewor-

den.

Hetwoord isconflictgeworden.

Het woord is ontembare Geest ge-

worden.

Hetwoordriepoptotstrijd.

Tegen wat mensen ontmenselijkt.

Het woord werd Zaad van gerech-

tigheid.

Enwijverwachtendevrede.

(Een Kerstwens van Julia Esquivel, Gu-

atemala

Bron: Bidden met de armen. NMR Jan

Brock)

Jef Wauters Uit de misviering van 8 janu-

ari in het Don Boscocentrum

UIT EGYPTE HEB IK MIJN ZOON GEROEPEN

MOLENHUIS BERISMENIL

Mutskesweekend

Van vrijdag 24 februari 2017, 16 u.,

totzondag26februari2017, 16u.

Koken, breien, wandelen, teke-

nen, sneeuwpret, sporentocht,…

Hetkanallemaal.

Voor wie houdt van gezelligheid in

eenwarmesfeer;

Voor wie samen invulling wil ge-

venaanditweekend;

Voor wie van eenvoud en natuur

houdt;

Voor wie contrasten van barre kou-

de en knetterend vuur wil ervaren…

Meebrengen

Slaapzak of donsdeken, hoeslaken

en kussensloop, warme kleren en

regenjas, toiletgerief, laarzen, wan-

delschoenen, huispantoffels, rug-

zakje met drinkbus en beker, zak-

lampen.

* Mutskes, voeding/drank en het

materiaal dat je nodig hebt voor een

activiteitdie jewildelen.

* Indien je voor je activiteit ver-

wacht dat deelnemers iets meebren-

gen,geefdantijdigeenseintje!

Kostprijsperpersoon,pernacht:

10eurovoorvolwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18

jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12

jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6

jaar

Aantaldeelnemers:25

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontac-

t@gmail.com

Voor meer info over de Bonkelaars

kanjeterechtopdezelink:

www.facebook.com/groups/Bonke-

laar



FRANSE ZONDAG

De VZW Antoniusvrienden Hever-

lee organiseert een diner met heer-

lijke Franse gerechten

op zondag 19 februari om 13

uur. Maak vooraf uw keuze tus-

sen de voorgerechten,de soepen, de

hoofdgerechten en de dessertenen

reserveer voor maandag 13 februari.

Van harte welkom!

U kan inschrijven tot en met maan-

dag13februaribij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan

30,016890589

Caroline Van Audenhoven,

LéonSchreursvest33

0162238110476397902

carolineva@telenet.be

Let wel!

Om praktische redenen wor-

den er na 13 februari geen in-

schrijvingen meer aanvaard!

Helpende handen zijn welkom

zaterdag 18 februari vanaf 10

uur

Volgende week meer info hierover.

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Kan oorlog rechtvaardig zijn? Vre-

desopbouw?” door Johan Verstraeten,

prof. dr. Faculteit Theologie en Religie-

wetenshappen. Datum: maandag 06 fe-

bruari 2017 van 14.00 u. tot 16.00

u. Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 7 februari 2017 van 9.30 u.

tot 11.30 u. Voel je je onveilig thuis

of in je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Je kan

bij haar terecht met vragen, proble-

men en voorstellen over alles waar-

voor de politie een bepaalde hand

kan reiken. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

WANDELEN

MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 8 februari 2017om13.30u.De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016633926

* Don Bosco anno 1966 *

ZITTEN EN STAAN IN DE VIE-

RINGEN

Op de vraag "of het lange staan on-

der de canon van de mis niet te ver-

moeiend is" zijn heel wat dankbare

antwoordengekomen.

Waartoe dient "staan en zitten"?:

ombetertekunnenbidden.

Het is en mag slechts 'n middel

zijn . Als ge beter kunt bidden, al

zittend, waarom zoudt ge dan niet

gaan zitten? En als "staan" u te zeer

vermoeid zodat ge moeilijker met

aandacht kunt meebidden, waarom

zoudtgedanblijvenstaan?

Parochieblad24april 1966

GROTE VERWACHTINGEN

werden er gewekt, schrijft Scruta-

tor in de Standaard, door het con-

cilie, die tot nog toe niet in ver-

vulling zijn gegaan. Velen hebben

de indruk dat alles bij het oude

blijft, behoudens dan op het gebied

van de liturgie, waar een zeer voor-

zichtige aanpassing werd bereikt.

Er werden zeker belangrijke beslis-

singen genomen, maar deze blijven

grotendeels verborgen en dringen

niet door tot de grote menigte. Men

heeft de indruk dat alles veel te traag

gebeurt en dat men de dingen maar

op hun verloop laat. De leken wor-

den ongeduldig om werkelijk in

kerkelijke zaken die medezeggings-

chap en die medeverantwoordelijk-

heid te verwerven, die hun door de

conciliaire teksten zo mooi werd be-

loofd. Zou dit niet te verwezenlij-

ken zijn op parochiaal vlak? Zou-

den we niet kunnen komen tot een

gezamenlijk overleg en doen? Maar

moeten we dan geen vaste struc-

tuur bekomen, b.v. maandelijks sa-

menkomen, omtebesprekenwatwe

kunnen doen? En zou dat niet een

van de redenen zijn voor een kern-

groep? En voelt ge er niets voor om

mee te werken en zo uw christelij-

ke verantwoordelijkheid in de paro-

chieoptenemen?

Parochiebladvan26 juni 1966

WANNEER GIJ TE LAAT KOMT

in de Eucharistieviering... dan heb-

ben wij beiden daar iets aan verlo-

ren. Wij verliezen er iets aan, om-

dat gij bij ons niet waart op het

ogenblik dat wij - als gemeenschap

van Gods Volk - de dienst van Gods

Woord begonnen. En gij verliest er-

aan omdat die dienst u iets moest ge-

ven dat gij in uw dagelijks leven no-

dighebt.

Op tijd komen voor de mis kan toch

zomoeilijknietzijn.

Parochieblad23oktober 1966

PAROCHIALE ZIELZORG HER-

DACHT

De parochieraden in onze eigen pa-

rochie, kunnen we maar mogelijk

maken wanneer we zoveel mogelijk

mensen kunnen betrekken in het

helpen uitbouwen van de parochie.

Dit is geen voorrecht van enke-

le mensen rond de priesters, maar

van iedereen. Iedereen moet de kans

krijgen aan de uitbouw van het pa-

rochiaal leven mee te werken en te

denken, elk volgens zijn eigen mo-

gelijkheden, wat tijd en bekwaam-

heidbetreft.

Daarom zou ieder zijn plaatsje moe-

ten zoeken: ofwel in sociale or-

ganisaties, of de jeugdbeweging

of jeugdgemeenschap, dienstbaar-

heid aan de ontwikkelingslanden

als een missionaire uitbouw van ei-

gen apostolisch parochieleven door

Caracas-hulpfonds, wekelijks con-

tact door Marialegioen of maande-

lijks door kerngroepen. Er zijn vele

mogelijkheden om op de ene of an-

dere manier zich in te schakelen en

zo tot een werkelijke verantwoorde-

lijkheid te komen, én in het uitwer-

ken van een pastoraal plan én in het

voorstellenhiervan.

Parochieblad25december 1966.

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

BACHS MATTHEUSPASSIE

Davidsfonds cultuurreizen * Ticket

in cat.I voor Bachs Mattheuspas-

sie in het prachtige Concertgebouw

van Amsterdam * Inleidende lezing

door Beatrijs Van Hulle * Begeleid

bezoek aan de permanente collec-

tie van het recent vernieuwde Rijks-

museum

De Mattheuspassie, een van de oud-

ste tradities van het Concertge-

bouw, is uitgegroeid tot een groot

succes. In 2017 wordt Bachs aangrij-

pende passie uitgevoerd door het

Nederlands Bachkoor onder leiding

vanPieterJanLeusink.

Deze Mattheuspassie is een bele-

ving!

De reis vertrekt vanuit het station

van Berchem. In een comfortabe-

le autocar rijden we naar Amster-

dam. Wij bezoeken met een mu-

seumgids de permanente collectie

van het Rijksmuseum. Na het mid-

dagmaal nemen we rond 14.00 uur

plaats in het Concertgebouw voor

de uitvoering van de Mattheuspas-

sie. Na de voorstelling rond 17.30

uur keren we terug naar Berchem.

Reisdatum:26maart2017

Reissom:240euro

Inbegrepenindeze reissom:

* Ticket in cat.I voor het concert in

hetConcertgebouw

* Begeleid bezoek aan de permanen-

te collectie van het Rijksmuseum

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichting door Beatrijs Van Hul-

le

*Lokalegids

* Fooien voor lokale gids en chauf-

feurs

*Middagmaal

* Vervoer in comfortabele autocar,-

vertrek vanuit het station van Ber-

chem

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Aantal deelnemers: Minimum 30,

maximum45

Begeleiding: Beatrijs Van Hulle,

musicologe en geeft o.m. muziek-

en kunstgeschiedenis, esthetica en

luistercursussenmuziek.

Davidsfonds Cultuurreizen. Om-

nia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15, 3000 Leuven. Tel.: 016 24 38

38. E-mail: cultuurreizen@omni-

atravel.be www.davidsfonds.be/cul-

tuurreizen

4 FEDERATIE FRANDO

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 2 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 5 februari

Pannenkoekennamiddag Samana

inKristoffelzaal

Dinsdag 7 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 9 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

PAROCHIEAGENDA

Woensdag 1 februari

12.15-15.30u.:Eerstecommunie

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 2 februari

14u.:Seniorencafé -matcurling

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 3 februari

VM:DeArk

NM:BarMichotte

AV:Buurt+DeArk

Zaterdag 4 februari

AV:BuurtcaféMichotte

Zondag 5 februari

11uur:Zondagscafé

NM:Kalipso

AV:KoorDissonant

Maandag 6 februari

14u.:OKRAAlg.Vergadering

Dinsdag 7 februari

9.15u.:Samana

14u.:Seniorencafé

Woensdag 8 februari

14u.:Samana

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km).

Donderdag 9 en 23 februari 2017.

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

HOUDEN VAN SCHOONHEID

Wekunnennooitgenoeg

vanpoëziegenieten

dieonsberoert

enhelpt involheidteleven

dooralle lasten

vanonsbestaanheen.

Wekunnennooitgenoeg

eenmooiemelodiebeluisteren

dierustigstemt,

bevrijdvanallehardheid

en harmonie schept in ons gemoed.

ValeerDeschacht
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