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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Hoe kunnen we ophouden te praten en be-

ginnen te luisteren?

Van alle lessen over het gebed is dit de

moeilijkste.

We zijn er weinig mee gebaat tot ons-

zelf te zeggen ‘denk niet’, want ophouden

met denken is niet iets dat we louter door

de kracht van onze wil kunnen bereiken.

Onze rusteloze geest heeft nood aan actie

en wil altijd maar iets te doen hebben. Als

onze geestelijke strategie louter negatief

is – als we bewust denken trachten uit te

schakelen zonder iets in de plaats te stel-

len – dan komen we waarschijnlijk alleen

tot vage dagdromerij.

De geest wil iets hebben dat hem bezig-

houdt maar dat toch de stilte niet in de

weg staat. In de orthodoxe traditie wordt

die taak meestal toebedeeld aan een kort

gebed, bij voorkeur het Jezusgebed.

Kallistos Ware

Wij komen in februari samen medi-

teren op maandag 5 en maandag 19

februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Wie eens wil mee mediteren is wel-

kom. Breng wel Jos Vermeulen op

de hoogte van uw komst.

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 boodschap van Jezus kan slechts

als “goed nieuws” aankomen,

wanneer zij uitgesproken wordt

door iemand die voor zijn me-

demens geen vreemdeling is. Het

antwoord-zonder-woorden van de

ware aanwezigheid lost gewoonlijk

meer problemen op dan het spreken

alléén.

Ook het evangeliewoord kan pas

ruimte scheppen, verlossen, wan-

neer de brenger ervan de moed heeft

om eerst en vooral de levensgenoot

te zijn van hen die hij met zijn

evangelie bereiken wil.

J. Baers

LEZING IN SENIORAMA

“Niet goed in je vel: depresssie op la-

tere leeftijd”

door Pascal Sienaert, Prof. Psychiater

Datum: maandag 29 januari 2018

van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

ro, koffie inbegrepen

GSM-GEBRUIK

Wie problemen heeft, kan via het

onthaal 016 22 20 14 een af-

spraak maken met een GSM-lesge-

ver. Merk en type van gsm opgeven.

€ 5 vooraf te betalen.

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 januari

4de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 4 februari

5de zo door het jaar

Familieviering - Naamopgave

eerste communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Raoul Vereecken

Beelden: Thierry Van Craenem

VEEL PROBLEMEN LOS JE OP

DOOR EEN NACHT GOED TE

SLAPEN bzn

BEGRIJPEN IS MEER

DAN VERSTAAN bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 januari

4de zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 4 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

MAAK TIJD VOOR

VRIENSCHAP bzn

DON BOSCO

Zondag 28 januari

Vierde zondag door het Kerkelijk

Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 4 februari

Vijfde zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 25 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 26 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 30 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 1 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 2 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zaterdag en zondag 3 en 4 fe-

bruari

pannenkoekennamiddag

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

Sint-Franciscus

Woensdag 24 januari

VM: OKRA Teamvergadering

NM: Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 25 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 26 januari

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

te

Zaterdag 27 januari

NM: Liturgie+Catechese

Zondag 28 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Boogvlieters

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 30 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 31 januari

NM: SAMANA - Bingo

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

Tegenover het Michottepark, in de

parochiezaal naast de Sint-Francis-

cuskerk zijn wij al jaren gastvrij

welkom voor onze vergaderingen

en activiteiten.

Café Michotte

Maandelijks komen buren op een

zaterdagavond naar het ontmoe-

tingscentrum voor een gezellige

babbel met andere buren. Probeer

het eens uit.

Bar Michotte

Nog een aanrader op vrijdagmiddag

vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De

Ark, ontvangen bewoners en perso-

neel van Alvinnenberg en Ave Re-

gina u voor een lekkere maaltijd in

een warme buurtsfeer.

Buurtgroep Michotte

Plant samen met u voor 2018, na de

nieuwjaarsreceptie van 6 januari:

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont”

i.s.m. Afrika Filmfestival

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met brood-

jes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande

Dag van de Buren mei 2017 in het Michottepark

zoektocht.

Michottebuurt

Corinne Van Kelecom

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités

(Gidsenbond)

Michottebuurt 2018
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Mensen gezocht die in de bres

springen voor 1 op de 7 Belgen,

voor zij die de meet niet halen om-

dat hun financiële vergoeding te ge-

ring is omdemaand rond te komen.

Eerste adventskaars wordt ontsto-

ken

Mensen gezocht die in de bres

springen voor de vluchtelingen

onder ons, ontheemd door oorlog,

geweld, armoede, onrecht, klimaat-

verandering.

Tweede adventskaars wordt ontsto-

ken

Mensen gezocht die in de bres

springen voor een armoedebeleid

dat het minimuminkomen optrekt

tot boven de Europese armoede-

grens.

Derde adventskaars wordt ontsto-

ken

Mensen gezocht die in de bres

springen voor een migratiebeleid

die de vluchteling omarmt en deze

alle kansen biedt onze samenleving

meeoptebouwen.

Vierde adventskaars wordt ontsto-

ken

Als alles duister is, ontsteek dan een lich-

tendvuur

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit

meerdooft.

LezinguitdeprofeetJesaja

De Moabieten vragen Israël om

hulp en toevlucht. Als dan aan leed

en geweld een einde is gekomen en

debezetter isverdwenen:

“Dan zullen wij ons scharen rond-

om de troon van uw koning David.“

GetuigenisvanSafigheGias

Gias en haar familie zitten al een

maand op Lesbos. Voor ze naar My-

tilini afzakte, zat de familie in het

beruchte kamp van Moria, iets ver-

derop in het binnenland van Les-

bos. “Het leven daar is hard, zeker

voor vrouwen. Er zijn onvoldoen-

de voorzieningen om je te wassen,

heel het sanitair is een puinhoop.

Een dag bestaat uit verveling en

aanschuiven in een lange rij voor

eenmaaltijd.”

Als Afghaanse vluchtelingen in

Iran werden ze uitgesloten van on-

derwijs en gezondheidszorg, wat

hen het land deed verlaten. Dat ze

met haar familie zou stranden in

een tentenkampaande randvanEu-

ropahadGiasnooitverwacht.

Wij luisteren nu naar het lied “De

vluchteling”,HermanVanVeen

Ondertussen kijken we naar de fo-

toreportage Vluchtelingen :portret-

ten van de Syrische kunstenaar Ab-

dalla al-Omari .Hij haalt bekende

politici weg van alle macht en stelt

hen uitermate kwetsbaar op als...

vluchteling.

"Ik wil hen hun menselijkheid te-

ruggeven", legtOmariuit.

Hij vluchtte zelf uit Damascus en

zette zijn woede en frustratie om in

kunst.

Lezing uit het Mattheusevangelie

Een engel verschijnt aan Jozef. Hij

moet met Maria en Jezus vluchten

naarEgypte.

Zij zullen daar blijven tot het einde

van Herodes die het kind naar het

levenstaat.

“Zo ging in vervulling wat vanwe-

ge de Heer is gezegd: uit Egypte heb

ikmijnzoongeroepen.“

Duiding

1. De kern van de Thora, het woord

van leven dat richting geeft aan ons

leven en samenleven is het gekende

woord:

beminjenaasteals jezelf.

Een woord rechtstreeks hiermee

verbondenis:

bemindevreemdelingals jezelf,

want je bent zelf vreemdeling ge-

weest inEgypte.

2. Als domineesdochter kent Mer-

kel, bondskanselier van Duitsland,

zeer goed deze teksten die haar heb-

ben geïnspireerd tot haar houding

t.o.v.devluchtelingen:

“Wir shaffendas”.

Deze open houding is haar niet in

dank afgenomen. Zij heeft er on-

langs zwaar voor betaald door een

verkiezingsnederlaag.

Vele mensen met invloed doen het

geloof graag af als oubollig, conser-

vatief en de Bijbel als een sprookjes-

boek.

Ik merk daarentegen dat de Bij-

belteksten op deze kerstavond ons

sterk confronteren en onze hou-

dingbevragen.

Europa beschermt, omarmt de

vluchtelingen helemaal niet zoals

uitdeberichtgevingblijkt.

3. Zoals de Moabieten aan de oe-

vers van de Arnon Israël om be-

scherming vroegen, staan vandaag

velen, zoals de Afghaanse Gias, aan

degrensvanEuropa.

Zoals we hoorden uit haar getuige-

nis leven duizenden vluchtelingen

op de Griekse eilanden zoals Lesbos

in onmenselijke omstandigheden.

Schrijnende omstandigheden; mis-

handelingen en verkrachtingen

vinden we ook in Lybië waar de EU

de kustwacht betaalt om vluchtelin-

gen naar Europa te stoppen en in

detentiecentraondertebrengen.

Half november was er grote veront-

waardiging omdat de Amerikaan-

se zender CNN liet zien hoe jon-

ge vluchtelingen per opbod worden

verkocht inLibië.

4. Het volk buitte de vreemdelingen

uit en deed hun geen recht, schrijft

deprofeet Jesaja.

Daarom zocht God iemand die voor

henindebreswouspringen.

Jezus is zo iemand, iemand die in de

bresspringt.

Hij bemint zijn naaste als zichzelf

alsook de vreemdeling omdat hij,

zo schrijft Mattheus in zijn evan-

gelie, zelf vreemdeling is geweest in

Egypte.

Hij verstaat de Thora als een afstand

nemen van de macht om dienaar

te worden, solidair met de minste

mens.

Juist deze open houding; het be-

schermen, omarmen van de vreem-

delingbrengtvrede.

Hieropsteuntdesamenleving.

Dan zal er een koning komen uit de

familie van David. Die koning zal

eerlijkzijnentrouw.

Hij zal regeren als een goede rech-

ter, die het recht kent en rechtvaar-

digis.

De grootmachten van die dagen,

Egypte en Assyrië, zullen afstand

doen van hun macht, zich laten

richten door het woord van de Ene.

Niet alleen Israël, maar ook Egypte

enAssyriëzullenzijnvolkzijn.

5. Gelukkig zijn er nog mensen die

zich verenigen om samen in de bres

tespringen.

Met hun actie NOT in my name -

NIET in mijn naam - kloegen bur-

gers begin november het huidige

migratiebeleidaan.

IN my name - In mijn naam - was

een vervolgactie waarin deze bur-

gers opkomen voor een rechtvaar-

dig migratiebeleid, veilige en le-

gale migratiekanalen, regularisatie,

stopzettenvanhetgeweld”.

“Migreren is geen misdaad. Overal

in Europa stellen burgers zich soli-

dairoptegenovermigranten.

Het is nu aan de lidstaten om dit

verdertezetten.”

Voor het beleid van de Europese

Unie dat verantwoordelijk is voor

duizenden doden op de Middel-

landse Zee en het verkopen van

mensen als slaaf in Libië, bestaan

menswaardige en haalbare alterna-

tieven.

Lovenswaard is ook de humanitaire

corridor die de Belgische Bisschop-

pen samen met de Egidiusgemeen-

schap opzetten om 150 Syriërs die

momenteel als vluchtelingen in Li-

banon en Turkije verblijven op een

legale en veilige manier naar België

overtebrengen.

Eenmaal aangekomen, zullen de

gezinnen – geselecteerd volgens de

criteria van kwetsbaarheid waarmee

in Italië en Frankrijk al ervaring is

opgedaan (slachtoffers van vervol-

ging, mishandeling en geweld, fa-

milies met kinderen, alleenstaande

vrouwen, ouderen, zieken, men-

sen met handicaps) – opgevangen

worden door verschillende christe-

lijke kerken, die tevens zorg zul-

len dragen voor hun integratie, van

taalonderwijs tot het vinden van

werk.

De pastorale zone Kessel-Lo heeft

beslotenhieraanmeetewerken.

Voorbeden

*Datwijnietaarzelentezeggen:

Ik spring in de bres voor de 1 op 7

mensen die de meet niet halen, die

te weinig financiële middelen heb-

ben om de maand rond te komen,

want alleen de solidariteit van de zes an-

derenhelpthendemeet tehalen.

*Datwijnietaarzelentezeggen:

Ik spring in de bres voor vreemde-

lingen,zwerverstegast,

mensen op de vlucht voor oorlog

en geweld, honger en ellende, of de

klimaatverandering.

*Datwijnietaarzelentezeggen:

Ik spring in de bres voor een

asiel- en migratiebeleid waarin ie-

dermensgeëerbiedigdwordt.

Hij getrouw en gegeven die door diepten

gegaanis,

MogenwijziendewegdieHij is.

Kerstwens

Bemindemensdie isals jij.

Bescherm,omarmdevreemdeling,

spring in de bres, want wij zelf zijn zwer-

vers tegast

hieropaarde

in2018

Jef Wauters – Uit de kerstviering in het

DonBoscocentrum

Gegrondvest op liefde en trouw - Mensen gezocht …

1.Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Gelegen in een om-

geving waar je kan thuiskomen bij

jezelf en bij de kern van het leven.

Omgeven door bossen die de mens

uitnodigen om binnen te treden in

het grote mysterie van de natuur en

het leven. Een plaats waar je nog het

ritme van de dag en de nacht kunt

bevoelen. Waar je eindeloos stil kan

worden om terug de diepe levens-

kracht injezelf tebeluisteren.

2.Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder het

beste van zichzelf geeft. Daarom

is de inrichting van het huis ook

sober. Met eenvoudige middelen

wordt getracht een gezellige en rus-

tige sfeer te creëren. Je vindt er geen

luxe, geen comfort. Wel een stuk-

je warmte dat je samen met ande-

ren opbouwt: samen eten klaarma-

ken, opruimen, karweitjes opknap-

pen, wandelen en genieten van het

onverwachte van dergelijke situa-

ties.

3.Vooriedereen

De vzw houdt haar activiteiten zo

goedkoop mogelijk, om iedereen de

kans te bieden stil te staan bij wat

hem/haar bezig houdt. Wel te ver-

staan, iedereen die deze krachtlij-

nen wil delen en eraan wil mee-

werken. Hierbij willen wij niet dat

financiën een hinderpaal zouden

vormen. Kortom, over de prijs kan

gepraat worden, over de krachtlij-

nenniet.

4. Samen verantwoordelijkheid , sa-

menbezitten

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende le-

ven mogelijk is en waar dit ook

kan ontkiemen...Dit wil zeggen een

ontmoetingsruimte gemeenschap-

pelijk bezitten, gebruiken, onder-

houden, ervan genieten en er

zorg voor dragen. Zo is de cirkel

rond…ontmoeting tussen mensen,

samen verantwoordelijkheid zijn

en samen bezitten in openheid naar

anderen toe is maar mogelijk voor

zover we bij de anderen en bij ons-

zelf de natuur (h)erkennen, waar-

derenenbeschermen.

5.Ontmoeting

Te midden van die immense rust

en stilte kan het dat mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten. Dan

kan je de ander weer zien zoals

hij is. Hier wordt echt ontmoeten,

vriendschap bouwen van mens tot

mensterugmogelijk.

De vzw probeert, weliswaar in het klein,

deze krachtlijnen concreet te maken en

warm te houden. Misschien is het een

druppel op een gloeiende plaat, maar

waarom zou het geen kiem in vruchtba-

regrondkunnenzijn?

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

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

debellemeuse/

Molenhuis Berismenil - Krachtlijnen van onze vereniging



In 2012 werd in Don Bosco, bij

het Pastoraal Beraad, het idee ge-

opperd te starten met een vervoer-

dienst voor parochianen die moei-

lijktebeenzijn.

Ben je zelf slecht te been en zoek je

mensen waarmee je naar de viering

kankomen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit

welke combinaties mogelijk zijn.

We contacteren je dan persoonlijk

omconcreteafsprakentemaken.

Alvast bedankt voor je medewer-

king!

Namensdebeleidsgroep

KatrienRombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kes-

sel-Lo

0498841043

katrien.rombouts@hotmail.com

Jij kan met ons mee!

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag30 januari2018

Voor de mensen die inschreven: Ge-

leidbezoekaanstadhuisLeuven

Geenlezingdiedag.

Dinsdag6februari2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele

hulpmiddelen voor dokters en pati-

ënten

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Inge-

nieurswetenschappen )

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres: 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.

4 FEDERATIE FRANDO

HART BOVEN HARD

Zorg om zorg

Organisatie: Hart boven Hard - Leuven –

WerkgroepZorg

Op 3 februari 2018 werken we met

zorgvragers en zorgverleners op-

nieuw samen in een nieuw burger-

forum. En willen onze krachtlij-

nen en bouwstenen voor zingeven-

de en verbindende zorg, die we kort

meegeven in dit artikel, verder toet-

sen aan recente ontwikkelingen en

aanverdere inzichtenalsgroep.

We kozen op 10 juni 2017al actie-

sporenvoordezorggebieden:

geestelijke gezondheidszorg, oude-

renzorg, jeugdzorg, zorg en on-

dersteuning van personen met een

beperking of handicap, gemeen-

schaps-enwelzijnsdiensten.

*Het gebied van de gezondheidszorg ne-

menwevoorhet eerstop.

De doelstelling van de dag is de

reeds aangegeven actiesporen her-

nemen, verfijnen en vertalen naar

politiekebeleidskeuzes.

Het resultaat van ons Leuvens werk

willen we daarna voorleggen aan de

beweging van Hart boven Hard om

verder te mobiliseren voor politieke

keuzes die zingevende en verbin-

dende zorg waar kunnen maken.

Voor de 6 zorgsectoren komt er ie-

mand ons informeren over de ont-

wikkelingen die daar gaande zijn.

We vragen hen om te vertrekken

van onze krachtlijnen en bouwste-

nen. Waar liggen linken en moge-

lijkheden? Waarop kunnen wij als

HartbovenHardbest inzetten?

Daarna werken we zoals vorige keer

verder in dialooggroepen per zorg-

gebied. In de namiddag bundelen

we de verschillende keuzes en ver-

woorden we samen de beleidslijnen

uit die we het politieke forum wil-

leninbrengen.

Zingevende en verbindende

zorg

Krachtlijnenenbouwstenen

Zoals in dialoogtafels verwoord op een

burgerplatform van Hart boven Hard –

Leuven,op10 juni2017

* De basis van een zingevende

en verbindende zorgpraktijk is een

warme,menselijkerelatie

* In een zorgrelatie staat steeds de

gehele mens in zijn bijzonderheid

centraal

* Goede zorg is ook en vooral ge-

richt op het mogelijk maken van

watmogelijk isenzingeeft

* Goede zorg werkt vanuit de ver-

binding met het persoonlijk net-

werk, de buurt, de brede omgeving

en de samenleving én versterkt die

verbinding

* Goede zorg vraagt om organisa-

tie(s) die met zorg worden opge-

bouwdengeleid

Oproep

Kan jij je al vinden in deze kracht-

lijnen en bouwstenen voor verbin-

dende en zingevende zorg, dan ben

je meer dan welkom om met lot- of

bondgenoten in gesprek te gaan, sa-

men keuzes te maken en die op de

politieke agenda te zetten. Kom en

brengnoganderenmee.

Afspraak op zaterdag 3 februari 2018

van 9u30 tot 16u in de Leuvense Stei-

nerschool De Zonnewijzer in de Privaat-

weginWijgmaal.

(Vlakbij Wijgmaal station en eindhalte

vanbus630vanuitLeuven)

Schrijf je al in via ons e-mailadres:

leuven@hartbovenhard.be

We zenden je dan al het volledige

programma.


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	AGENDA
	

	Michottebuurt 2018
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	KALENDERBLAADJE

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Gegrondvest op liefde en trouw - Mensen gezocht …
	

	Molenhuis Berismenil - Krachtlijnen van onze vereniging
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	
	

	
	

	Jij kan met ons mee!
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

