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MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het gebed wekt nieuwe niveaus van be-
wustzijn uit hun gewone sluimer. Het

steekt de levende vlam van liefde aan, die

oplaait niet alleen naar God onze Vader

toe, maar naar alle mannen en vrouwen

en naar het milieu waar we in leven.

Door het gebed wordt de menselijke lief-
de een deelname aan de goddelijke lief-
de waarmee Jezus zijn leerlingen bemind

heeft en waarmee Hij ons liefheeft.

Volhard dus in het gebed, open je hart voor

de diepste contemplatie, besef dat je als je

liefdevol en contemplatief bent in je gebe-
d, je liefdevol en contemplatief bent in de

menselijke relatie.

William Johnston

Wij komen in februari nog samen
mediteren op maandag 19 februari

2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.
En je weet: wie eens wil mee medi-
teren is welkom. Breng wel Jos Ver-
meulen 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

Don Bosco Kessel-Lo

Op 3 januari 2018 overleed Florida

Stevens. Zij werd geboren te Kessel-
Lo op 27 juni 1928.
Zij was de weduwe van Pierre Hen-
nes en verbleef in De Wingerd.
Vroeger woonde zij in de Franz
Schollaertstraat, in Kessel-Lo. Met
haar sneeuwwit hondje Whiteke
fleurde zij daar het straatbeeld op.
Florida was een vriendelijke en har-
telijke vrouw, haar kinderen en
vrienden, haar parochie, heel toe-
gewijd. Wij blijven haar in gene-
genheid gedenken.

KALENDERBLAADJE

Hopen is durven leven met onze-
kerheden, niet gebonden zijn aan
de veilige rust van klaar omlijn-
de gedragspatronen, maar aandacht
hebben voor de openheid van de
toekomst. W. Deckers

Florida Hennes-Stevens

Overlijden

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 februari

6de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Woensdag 14 februari

Aswoensdag – Viering met

asoplegging om 20 u

Voorganger: Lieven Dries
Lectoren: Guido Lauwerier
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Karel De Rocker

Zondag 18 februari

1e zondag van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc
Vandenwijngaert
Lector: Jaak Jaeken
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

TEDERHEID GEEFT WONDEN

EEN NIEUWE HUID bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 februari

6de zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intenties: jaargetijde voor pastoor
Paul Peeters
voor echtg. François Morren - Gusta
Kestens
voor René Kestens
voor echtg. Jules Cosemans -
Elisabeth Vanderstappen
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 februari

1ste zondag in de veertigdagentijd B

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Paul Verelst en
Reynold Janssens
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 februari

Zesde zondag door het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 14 februari

Aswoensdag – Begin van de vasten- of

veertigdagentijd

20.00 u. Viering met asoplegging

Zondag 18 februari

Zevende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

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

Sint-Antonius

Donderdag 8 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 9 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Dinsdag 13 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 15 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 16 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 7 februari

NM: Liturgie + Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 februari

14 uur: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 9 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

Zondag 11 februari

11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 13 februari

14 uur: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 14 februari

NM: SAMANA Vorming-herinne-
ringen
20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Opnieuw landbouwactiviteiten in

Abdij van Park

De site van Abdij van Park is uit-
zonderlijk. Niet alleen door de zo
goed bewaarde gebouwen, maar ook
vanwege het omliggend domein.
Dit waardevolle landschap werd
eeuwenlang door de Norbertijnen
gebruikt. Ze lieten er hun vee gra-
zen en kweekten er groenten.

© Stad Leuven – Mozaïk

Vandaag werken er bio-boeren, is
de imker er actief en onderhouden
de Vrienden van de Abdij een deel
van het landschap. En dan is er
nog de Doe-boerderij. Zij organise-
ren werkshops en leertrajecten voor

kinderen.

Die leren daar wat er op een boerde-
rij gebeurt: ze voederen de dieren,
werken op het veld en in de boom-
gaard, ontdekken welke groenten
bij welk seizoen horen en koken

© Stad Leuven – Mozaïk

met zelf geoogste producten.

Tijdens die workshops passen de
leerlingen spelenderwijs leerstof
uit de klas rond bijvoorbeeld reke-
nen en meten toe.

Door die activiteiten blijft de tradi-
tie voortleven in dit landelijk erf-
goed.

Abdij van Park

Abdij van Park 7, 3001 Heverlee (Leuven)

Telefoon 016 40 01 51

www.doeboerderijleuven.be/contact.html

info@abdijvanpark.be

www.parkabdij.be

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mo-
zaïk- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad

Leuven)

Abdij van Park
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Welkom

Goedemorgen allemaal, welkom in

deze ruimte, rond dit licht en deze

tafel. Laten we datgene wat ons hier

samenbrengt vieren in de naam van

de Vader, de Zoon en de Heilige

Geest.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen wij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats

heeft,

dat dorst en honger zijn geleden.

HetboekJona

We werpen vandaag een blik op

het boek Jona, Jona die opgeroepen

wordt om in het spoor van God de

wereld om te keren. Wie is die Jona?

Je kent misschien nog het kinder-

liedje : “Want de Heer zegt: Nee,

nee, nee, Jona moet naar Ninive”

En het beeld van Jona in de buik

van de walvis is je zeker ook nog be-

kend.

Jona, zijn naam zou “duif” beteke-

nen en in dit symbolische verhaal

zou hij staan voor Israel, zo komen

we in een Elckerlyc verhaal terecht.

WijallenzijnJona.

Eerste lezing uit het boek Jona: Jona's

roepingenvlucht

Jahweh richt zich tot Jona. Hij moet

naardeverdorvenstadNineve.

Maar Jona scheept zich in op een

boot die vaart naar Tarsis, weg van

Jahweh.

Het schip komt in hevige storm te-

recht. De schipper vraagt Jona, die te

slapen ligt in het scheepsruim, om

tot zijn eigen god te bidden om de

stormtebedaren.

De zeelieden vragen hun goden

wiens schuld het is, die hevige

storm. Jona wordt aangewezen als

de schuldige. Jona vertelt dan over

zijn god Jahweh waarvoor hij op

de vlucht is. Ze zullen hem moe-

ten in zee gooien om de storm te be-

daren. Dat doen ze niet en probe-

ren naar land te roeien. Als dit niet

lukt, bidden ze tot God om verge-

ving en gooien Jona overboord. De

stormstilt.

Korteduiding

We zien dat Jona, niet ingaat op

het woord van God. Meer nog, hij

trekt 180°graden de andere kant op.

Op de boot zelf, kruipt hij steeds

dieper en dieper weg, tot helemaal

in het scheepsruim, dieper kan hij

niet. Wanneer de situatie grimmig

wordt, zijn het vooral de zeelie-

den - die niet echt gekend staan

als de makste schepselen in het on-

dermaanse - die godsvruchtig ge-

drag laten zien. Ze aanroepen hun

goden en wanneer Jona uit zijn

schuilplaats wordt gehaald en pom-

peus uitlegt wie hij wel is, weigeren

ze hem in zee te gooien. Wederom

gedrag waarop de Ene alleen maar

goedkeurendkanknikken.

Tweede lezing: Gebed en redding van

Jona

Jona komt in de buik van een grote

de vis terecht gedurende drie nach-

tenendriedagen.

En daar richt hij zich tot Jahweh.

Hij voelt zich verworpen en ver-

bannen.

Hij smeekt Jahweh hem uit zijn

grafkuilomhoogtetrekken.

“ Laat mijn gebed tot U komen, in

uwheiligetempel.

Degenen die voze waanbeelden die-

nen, zij geven hun toeverlaat prijs.

Maar ik wil mijn gelofte gestand

doen.Bij Jahweisredding.“

Korteduiding

Totale wanhoop en een onvoor-

waardelijke bekering zou je kun-

nen zeggen. Alhoewel je nog een

sneer naar de zeelieden zou kun-

nen zien “Degenen die voze waan-

beelden dienen, zij geven hun toe-

verlaatprijs.”

In ieder geval is de Ene ontroerd

door dit gebed van Jona en de vis

spuwt hem uit op het land en Jona

trekt inderdaadnaarNinive.

Derde Lezing: Jona's optreden in Ni-

neve

Jahweh geeft Jona weer de opdracht

naar Nineve te trekken. Jona trekt

een dagreis ver de stad in en roept:

“'Veertig dagen nog, en Nineve

wordt met de grond gelijk gemaakt!

“

De Ninevieten en ook hun koning

trekken boetekleren aan en roepen

totGod.

Ieder moet terugkomen van zijn

heilloze wegen en van de ongerech-

tigheid.

En God ziet wat zij deden; en ziet af

vanzijnbedreiging.

Korteduiding

En wederom komt de godsvruch-

tigheid uit onverwachte hoek, niet

alleen maakt de bevolking van die

grote stad, een spontane knieval,

zelfs de opperste heerser, de ko-

ning, kondigt een algemene en

drastische boetvaardigheid af, over

alle schepselen, zowel mensen als

dieren.

De ene kan dan ook niet anders als

weer maar eens de mantel der liefde

boven te halen en met de spons over

de zondigheid van Nineve te gaan.

Een succeservaring voor Jona. Een

overweldigend resultaat op basis

van een enkelvoudige oproep tot

ommekeer.

Vierde lezing: Jona na de ommekeer

vanNineve

Jona echter vindt dit een heilloos

besluit en is nijdig en het leven

moe.

Hij gaat de stad uit en maakt zich

een loofdak en gaat zitten uitkijken

wat er met de stad gaat gebeuren.

Nu laat Jahwe God een ricinusboom

opschieten, tot boven Jona uit, om

zijn hoofd te beschaduwen. Maar in

de vroege morgen wordt de boom

aangevreten door een worm en ver-

dort. Bovendien zendt God een ver-

zengende oostenwind en warmte

uit.

Jona verlangt weer om te sterven.

Daarop wijst Jahwe hem terecht:

“Gij zijt begaan met die ricinus-

boom, waarvoor gij niets hebt ge-

daan. En zou Ik dan niet begaan

zijn met Nineve, de grote stad Nine-

ve, waar zoveel mensen wonen en

ooknogzoveeldieren?”

Korteduiding

Jona blijft mokken als een klein

kind dat zich benadeeld voelt in

plaats van zich te verheugen in

de lankmoedigheid en barmhartig-

heidvandeEne.

“Waarom zijt gij kwaad omdat ik

goed doe?” Je zou hier een bron

kunnen inzien van de parabel van

de arbeiders van het elfde uur, of

denk aan de reactie van de oudste

zoon in de parabel van de verloren

zoon.

Waarom hebben wij het er zo moei-

lijk mee dat ook mensen die wij

als anders of minder of gewoon-

weg slecht, lui, profiteurs bestem-

pelen, bij een daad van goedheid,

een teken van welwillendheid, mo-

gen meedelen in de zegeningen die

wij voor onszelf als vanzelfspre-

kendvinden.

Vinden we dat onrechtvaardig? Is

het jaloezie? Enhoe komthet datwe

hen met tegenzin tegemoet gaan?

Is het de angst voor het onbeken-

de, het vreemde van de ander? Of is

het ons vooroordeel, dat deze men-

sen in se kwaadaardig, lui of zondig

zijn. We geven ze op, terwijl we de

fouten die wij maken, afschilderen

als “accidents de route”, of te wijten

aan een moment van zwakte of aan

de omstandigheden die ons nu een-

maaldwongen.

Laten we uit dit verhaal, de moed

halen om onze vooroordelen en

angsten opzij te laten en te verwij-

len in de kleine en grote succeserva-

ringen die we rondom ons zien of

zelfmeemaken.

Ik zie de wereld omgekeerd,

het laagste bovenaan,

het ongeziene in het licht, -

uit niets groeit Gods bestaan.

Voorbeden

Dat we de uitdagingen die van ons

gevraagd worden, niet ontvluchten

uit angst of onzekerheid. Dat we

in de ander een medemens durven

herkennen en erkennen, een mede-

mens die evengoed op zoek is naar

menswaardig leven en graag ziet en

graaggezienwordt.

Grote goedheid, God ben jij, midden onder

mensen, Want jij maakt de armen vrij en

vervult hun wensen.

Dat we de zegeningen die anderen

overkomen, van harte gunnen. Dat

we beseffen dat wij door die zege-

ningen niets tekort komen. Laten

we de gulheid hebben om ons erin

te verheugen en zo deel te hebben

aan het geluk dat de ander over-

komt.

Groot zal zijn het klein verhaal van de al-

lerminsten. Dood zal zijn de koopmans-

taal van profijt en winsten.

Dat wij de openheid van Geest heb-

ben om te zien hoeveel kleine da-

gelijkse zegeningen ons omringen.

Buren, kinderen en kleinkinderen,

vrienden, onbekenden, mensen uit

de dienstverlening, die ons met

menselijkewarmte tegemoet treden.

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij ver-

der komen tot de aarde met geluk vol be-

gint te stromen .

Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle we-

gen omgeleid.

Wie vooraan wou staan zal dan achter

gaan en voortaan

bovenaan zal de arme leven en de toon

aangeven.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, die we Vader

mogen noemen, die de aarde en ons

leven geschapen heeft. Wij geloven

dat Hij ieder van ons roept om in

ons leven een eigen weg te gaan, een

zwerftocht die onszelf én anderen

gelukkigmaakt.

Wij geloven in Jezus Christus, Zijn

Zoon. Hij toonde ons hoe wij vast-

gebakken zekerheden moeten ach-

terlaten. Wij geloven dat Hij die

weg helemaal ten einde is gegaan,

tot in de dood en dat Hij daarom is

blijvenleven.

Wij geloven in de Heilige Geest,

die ons komt bevrijden en ons aan-

spoort om op zoek te gaan, opdat

mensen steeds in vrede met elkaar

zouden leven. Wij geloven dat die

Geest mensen in verscheidenheid

samenbrengt en enthousiast maakt

om samen te dromen, om samen

biddend en zingend voort te gaan

opongebaandewegen.

Ik zie het lang beloofde land, waar alles

wordt gedeeld, van grond tot licht, van

steen tot brood, - wij zijn Gods evenbeeld.

ZendingenZegen

Bedankt aan iedereen die dit vieren

mee mogelijk maakte: de orgelbege-

leiding Jos, de zangbegeleiding Lie-

ve en Raf als lector. Bedankt ook

aan jullie allen voor jullie aanwe-

zigheid.

Mogen jullie dan ook inspiratie en

steun vinden bij elkaar om datge-

ne wat we hier vandaag gevierd heb-

ben, waar te maken in het leven van

elke dag, zowel met je onmiddellij-

ke naasten als met je wijdere omge-

ving. Dit alles in de naam van de Va-

der, de Zoon en de Heilige Geest.

Hermien Den Tandt – Uit de viering van

21 januari 2018 in het Don Bosco centrum

De wereld omgekeerd...

IK WAS VLUCHTELING …

Getuigenis

Ondanks haar frêle gestalte straalt

Safighe Gias een en al vastberaden-

heiduit.

“Net als eenieder die opgesloten

zit, verlang ik naar vrijheid. Wie

in zijn rechten aangetast wordt,

zoekt een manier om te proteste-

ren, en dit is de mijne.” Al meer

dan een week kampeert de jonge Af-

ghaanse vrouw met haar familie en

een tiental andere vluchtelingen op

het centrale plein van Mytilini, de

grootste stad van Lesbos. Vier van

hen zijn in hongerstaking. Hun

eis is eenvoudig. Ze willen weg

van Lesbos, naar het vasteland. Sa-

men. “Mijn moeder en mijn zussen

krijgen waarschijnlijk wel toestem-

ming om verder te reizen, maar ik

bijvoorbeeld niet”, gaat Gias ver-

der. “Onze familie dreigt zo uit el-

kaar te vallen endat latenweniet ge-

beuren. We blijven hier tot het ein-

de. De autoriteiten willen ons hier

weg,maarwewijkenniet.”

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

Kamp in Lesbos

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

een maaltijd.” Als Afghaanse vluch-

telingen in Iran werden ze uitgeslo-

ten van onderwijs en gezondheids-

zorg, wat hen het land deed ver-

laten. Dat ze met haar familie zou

stranden in een tentenkamp aan de

rand van Europa had Gias nooit

verwacht.

(Jef Wauters – Uit de kerstviering in het

Don Bosco centrum.)

Julliehebbenmijopgenomen

“Humanitaire Corridor”

De zonale ploeg, waarin afgevaardigden

zitten vanuit de 7 parochies van onze pas-

torale zone Kessel-Lo, heeft beslist om te

proberen een van de vluchtelingen (fami-

lies) op te vangen die door een humanitai-

re corridor naar België zullen toekomen in

de loop van 2018.

Het gaat om Syrische vluchtelin-

gen die momenteel in Libanon of

in Turkije verblijven. De 150 Syri-

sche vluchtelingen zijn geïdentifi-

ceerd op basis van “kwetsbaarheid”.

Het gaat voornamelijk om gezin-

nen met kinderen, maar ook om en-

kele ouderen of personen met een

bijzondere medische problematiek.

Er werd ook gekeken naar eventuele

banden met ons land. De bedoeling

is dat deze mensen zo uit de handen

kunnen blijven van mensensmok-

kelaars.

Als Christenen proberen we zo een

antwoord te geven op de vraag van

Jezus om vreemdelingen op te ne-

men (Mt 25,35) Daarvoor gaan we

op zoek naar vrijwilligers die deze

mensen willen onthalen door ze

een jaar lang te helpen thuiskomen

inonzemaatschappij.

Het gaat o.a. over praktische din-

gen: zorgen voor huisvesting, in-

stalleren en bijeenzoeken van huis-

raad zodat ze menswaardig kunnen

leven, mee administratieve proble-

men oplossen, ze verwelkomen in

onze maatschappij die voor hen

heelvreemdzalzijn…

Voorlopig kunnen mensen die aan dit

project willen meewerken hun naam op-

geven aan Fons Boey, meewerkend pries-

ter in Kessel-Lo.

Seintje op alfonsboey@gmail.com

of bel me op 0474/29 37 62



TEGENDRAADS GELOVIG -

Denkend geloven - KU Leuven MSI,

Erasmusplein 2 in Leuven - telkens van

19.30 tot 21.30 uur. Hoe kan religie te-

gen de stroom ingaan? 500 jaar ge-

leden wilde Luther een hervorming

van de kerk tot stand brengen.Van-

daag klinkt de roep naar hervor-

ming nog steeds, binnen en buiten

de kerk. Maar wordt die roep nog

gehoord in onze inmiddels volle-

dig geseculariseerde samenleving?

En vooral: is er nog een tegendraad-

se rol weggelegd voor religie en spi-

ritualiteit? Vier lezingen pogen vanuit

verschillende oogpunten antwoorden te

vindenopdezevragen.

20 februari 2018: 500 jaar Reforma-

tie - Hoe een religieuze revolutie

vorm gaf aan de seculiere samenle-

ving-Prof.Dr. JohanTemmerman

27 februari 2018: De Staat van de

Welvaartsstaat - Prof. Dr. Bea Cantil-

lon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer

religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over

de spanning tussen godsdienst en

massamedia-Dhr.GeertDeKerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en

verschillen verbinden - Prof. Dr. Ma-

nuelaKaisky

Inschrijven kan via onze website

(http://puc.kuleuven-kulak.be) voor

12 februari 2018. U betaalt 10 euro voor

één avondlezing of 30 euro voor

de volledige reeks op de rekening

IBAN BE31 2850 2133 2955 van het

Postuniversitair Centrum, met ver-

melding ‘400/0014/97677 + naam

deelnemer(s).

AlfonsMarcoen

Een spiritueel proces: overgave en

aanvaarding

Verliesverwerking door de ontwikkeling

van een houding van overgave en aan-

vaarding is een centraal aspect van het ou-

derwordenals spiritueelproces.

Ouder worden is inderdaad niet al-

leen een biologisch en psychosoci-

aal proces. Bevrijd van taken waarin

gedurende vele jaren energie werd

geïnvesteerd focussen oude men-

sen vooral op zich goed voelen. Ze

doen dat door eenvoudige en haal-

bare doelen na te streven, selectie-

ve sociale contacten te onderhou-

den met familie, vrienden en bu-

ren, hun persoonlijk mens- en we-

reldbeeld te handhaven, en hun in-

nerlijk leven te verrijken met rele-

vante culturele input (via lectuur,

toneel, muziek, religieuze praktij-

ken,enz.)

Met het oog op optimaal ouder wor-

den is dit laatste van bijzonder be-

lang. Bij de confrontatie met toene-

mend onomkeerbaar verlies biedt

een met anderen gedeeld rijk inner-

lijk leven een spirituele refuge. Het

wachten op het moment van het

definitieve afscheid blijft dan inte-

graal deel uitmaken van het leven.

Dit toevluchtsoord is de vrucht van

een levenslange ontvankelijkheid

voor levenszin aangereikt in erva-

ringen, en ontvankelijkheid voor

metmensenendingen.

Elizabeth MacKinlay (2001, 2005)

bestudeerde de rol van spirituele di-

mensie in het leven van ouderen in

dederdeenvierdeleeftijd.

Zij toont aan hoe het transcenden-

te, de ultieme zin, de spirituele

grond van het menselijk bestaan

oplicht in de ervaring en de bele-

vingvan:

religieuze activiteiten (aanbidding,

gebed,schriftlezing,meditatie),

intieme relaties (intimiteit met

de ander en/of God, kunst, mu-

ziek, poëzie, kunstwerken, toneel,

dans),

het geschapene en creativiteit (na-

tuur, zee, bergen, tuinen, arbeid,

menselijkeverbeelding).

Zij observeerde hoe ouderen op het traject

van spirituele groei en spirituele maturi-

teit,

open staan voor verandering en iets

willenbijleren,

op zoek zijn naar de ultieme zin

vanhunleven,

een band hebben met een vertrou-

welingofeenkleinevastegroep,

beperkingen en verlies inherent

aanouderwordenoverstijgen,

hun verleden aanvaarden met een

openblikopdetoekomst,

kunnenlevenmetonzekerheid,

een gevoel van vrijheid cultiveren

en blijven evolueren naar een grote

matevanverinnerlijking.

De ouderdom is potentieel een levensperi-

odevan

blijvende geestelijke groei in vrij-

heid,eenvoudenliefde.

In volgend parochieblad kan je nog

verder lezen over: *ultieme kwets-

baarheid en het geborgen zijn. Tijd-

schrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-

237-9 Jaarabonnement: 29 euro, prijs per

los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@t-

gl.be
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FILM IN SENIORAMA

“Stupeurettremblements”

Frankrijk, Japan – 2003 – 107 minuten

van: Amélie Nothomb, Alain Corneau -

met:SylvieTestud,KaoriTsuji.

De Belgische schrijfster Amélie Not-

homb bracht haar kinderjaren in Ja-

pan door. Wanneer ze haar univer-

sitair diploma heeft behaald, zoekt

ze werk in Japan. Ze krijgt een con-

tract voor één jaar, maar botst met

de eilandmentaliteit van de Japan-

ners. Een succesroman, hilarisch

verfilmd.

Datum: vrijdag 16 februari 2018 van

14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: 5,00 euro, leden

4,00euro

4 FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag13 februari2018

De personenbelasting in het per-

spectiefvandevergrijzing

Prof. Luc Maes (Voorzitter Fiscale

Hogeschool)

Dinsdag20februari2018

Inclusief kapitalisme: welvaart en

welzijncreërenenverdelen

Prof. Herman Daems (Voorzitter

vanBestuurKULeuven)

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
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