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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Alle religies, met name de niet-theïs-

tische, hebben het zwijgen gepraktiseerd
en nagestreefd. Vooral het boeddhisme
leeft in de zwijgende contemplatie – het
zwijgen is meer gebed dan woorden ooit
kunnen zijn. Orthodoxe christenen gaan
het plechtige zwijgen binnen “om God
het woord te geven”. De Quakers beginnen
hun godsdienstoefening met een langdu-

rig zwijgen. En in de heroriëntatie met
betrekking tot de rooms-katholieke litur-

gie na het Tweede Vaticaans concilie brak
het inzicht door dat spreken verworteld
moet zijn in het zwijgen.
Dorothee Sölle

Wij komen in maart nog samen me-

diteren op maandag 19 maart 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Wie eens bij ons wil komen aan-

sluiten is steeds welkom. 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

Als je van iemand houdt…
Als je van iemand houdt en je wordt

van hem gescheiden, kan niets de

leegte van zijn aanwezigheid vul-

len. Je moet dat eenvoudig niet pro-

beren. Je moet het eenvoudig aan-

vaarden en volharden. Dat klinkt

erg hard, maar het is ook een gro-

te troost, want zolang de leegte wer-

kelijk leeg blijft, blijf je daardoor

met elkaar verbonden. Het is fout

om te zeggen: "God vult die leeg-

te" Hij vult haar helemaal niet, in-

tegendeel: Hij houdt die leegte leeg

en helpt ons zo de vroegere ge-

meenschap met elkaar te bewaren,

zij het ook in pijn. Hoe mooier,

hoe rijker de herinneringen des te

moeilijker de scheiding, de pijn van

de herinnering in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger zijn

geen doorn in het vlees, maar een

kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen, dat je niet in je her-

inneringen blijft graven en je erin

verliest; een kostbaar geschenk be-

kijk je niet aldoor, maar alleen op

bijzondere ogenblikken. Buiten die

ogenblikken is het een verborgen

schat, een veilig bezit. Dan wordt

het verleden een blijvende bron van

vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer
(Bezinningstekst Spiritdag Don Bosco-

centrum 18 nov. 2017)

WAT DE MOEITE WAARD IS

IS VEEL MOEITE WAARD bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 maart

4e zondag van de vasten

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering- Op weg met Jezus

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter

Muziek: Herman Baumers, orgel en

Stien Eysermans, klarinet

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 18 maart

5e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Beelden: Thierry Van Craenem

STILTE

JE KAN ER UREN NAAR

LUISTEREN bzn

ZEG HET OOK EENS

ALS HET GOED IS bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 maart

4de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Yvonne Van Ussel

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 maart

5de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: familie Mannekens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: campagnefilm Broederlijk

Delen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 maart

Vierde zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 25 maart

Palmzondag

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

Armand Kamers

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan
(Stijn Streuvels)

Op 3 februari 2018 overleed Armand

Kamers te Leuven in het UZ Sint-

Pieter.

Hij werd geboren te Kessel-Lo op 30

juli 1935.

Hij was gewezen leerkracht van het

Sint-Martinuscollege Overijse en

vrijwilliger Seniorama

Hij woonde in de Guldensporen-

laan in Kessel-Lo.

Op vrijdag 9 februari had de plech-

tige uitvaartliturgie plaats in het

Don Boscocentrum. Nadien volgde

de crematie en begraving van de as-

urne op de parkbegraafplaats Diest-

seveld in intieme kring.

Armand Kramers leeft verder in

de herinneringen van zijn echtge-

note Godelieve Cockx, zijn kinde-

ren Dirk, Hilde, Mark, (Lutgart +),

Veerle en Bart, en zijn schoon- en

kleinkinderen en andere familiele-

den.

Wij leven met hen allen mee. En

zullen hem ook mee blijven geden-

ken: een vriendelijke en waardevol-

le mens.

Overlijden - Parochie Don Bosco

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 8 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 9 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 13 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 15 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 16 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 7 maart

NM: SAMANA / Liturgie + Cateche-

se

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 9 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

te

Zaterdag 10 maart

NM: Liturgie en Catechese

AV: Buurt Michotte - Afrika film-

vestival

Zondag 11 maart

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 13 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 14 maart

NM: SAMANA crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Viering van Aswoensdag 14 februa-

ri inhetDonBoscocentrum

Goede avond en welkom, vanwaar je

ook komt, wat er zich ook in je le-

venafspeelt.

We komen deze avond samen rond

een oeroud, maar betekenisvol ri-

tueel waarmee we de veertigdagen-

tijd willen inzetten. Een ritueel als

startpunt om ons in het licht van

onze vergankelijkheid te bezinnen

over waarmee we bezig zijn. Of het

klopt: onze diepe verlangens en wat

we ervan maken: in onze keuzes,

in hoe we ons verhouden tot onze

naasten, totdeEeuwige.

‘Vasten’, jezelf binnenstebuiten ke-

ren, de vragen niet ontlopen, een

eerlijk antwoord zoeken. Met de

steun van elkaar en van God die ons

draagt,kunnenwedit.

Momentvaninkeer

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maakons totuwgemeente,

weesde stemdieonsgewetenwekt.

VerbergUniet, verbergUniet.

Stiltemoment

Waar wil jij deze veertigdagentijd

bij stil staan? Wat wil jij verande-

ren?

Afsluiting

Levende God, deze veertigdagentijd

is ons gegeven als een heilige tijd,

een tijd van omkeer en verandering.

Roep ons bijeen, roep ons weg uit

een oppervlakkig leven, gericht op

uiterlijkheden.

Zet ons op weg naar een ande-

re wereld, uw wereld, waar men-

sen niet elkaars concurrenten zijn,

maar bondgenoten in de uitbouw

van een nieuwe toekomst. Amen.

Soberheid

(Soberheid. Uit ‘ Sporen van menswor-

ding.’W.Bruyninckx )

Soberheid is als het negatief van een

foto:

De keerzijde is vreugde, zin om te

leven.

Stil.Sober.Menselijker.

Durffeesten,vieren.

Vier je liefde, je vriendschap, je sa-

menzijn.

Enals jealleenbent

zoek dan de menen op die je nodig

hebben.

Of kruip misschien met veel vrees,

uit jehol,

in plaats van stilletjes te verzuren….

Evangelie:Mt6, 1-6, 16-18

Weworden erop gewezen datwe ge-

rechtigheid, hulp aan anderen, ge-

bed, vasten, niet moeten beoefenen

voor de ogen van de mensen om

doorhengezienteworden.

“Jullie Vader in de hemel die in het

verborgene ziet, zal je ervoor belo-

nen.”

Duiding

Met Aswoensdag begint de vasten,

deveertigdagentijd.

Vroeger vulde de katholieke kerk

de vastenvoorschriften veel concre-

ter in dan nu, enkel Aswoensdag en

Goede Vrijdag zijn officiële dagen

van soberheid in eten en drinken.

Men at geen vlees en geen snoep en

de chocolade en andere lekkernijen

werdengesmaaktmetPasen.

De laatste tijd duiken er nieuwe

‘onthoudingsperiodes’ op van al-

lerlei aard: 40 dagen zonder vlees,

zonder alcohol, zonder auto, tv of

zonder afstandsbediening, zonder

plastic, 40 dagen kasten leeg eten,

Belgisch eten, geen nieuwe kleren

kopen, 40 dagen een goede daad

doen.

Aan sommige initiatieven zijn ge-

richte campagnes verbonden en een

weldoordachte marketing. Mensen

doen er vanuit heel uiteenlopende

motieven aan mee. Voor zichzelf:

om een nieuwe draai aan hun leven

te geven of gewoon om een beetje af

te vallen. Voor de wereld: om soci-

aal-ethische of ecologische redenen.

Een belangrijk element van het suc-

ces van deze bewegingen blijkt het

groepsgevoel: het is zoveel leuker

en meer motiverend om in groep te

proberen iets vol te houden. Voor

sommige initiatieven kun je online

de stand van zaken bijhouden, sa-

men met de anderen van je groep-

je: dat helpt zeker om door te zetten.

Minderenishetnieuwevasten.

Meteenrijstdevraag:

Hebben we nog nood aan een Bij-

belse, religieuze, kerkelijke vasten?

Enwatisdemeerwaardeervan?

Bij Mattheus vinden we vandaag

niet onmiddellijk een antwoord op

deze waarom-vraag, eerder op het

hoe: als je vast, trek dan geen som-

ber gezicht om de aandacht te trek-

ken, maar verzorg je uiterlijk met

extra zalf of parfum, want je vast

voor ‘je Vader die in het verborgene

is’.

Blijkbaar wil Jezus niet dat zijn

leerlingen opvallen met uiterlijk

vertoon, om door anderen gezien

te worden. Hij keert hen naar bin-

nen, naar de kern. Daar binnenin,

moet er een bewuste houding zijn.

Je weet waarvoor je het doet. Dat is

voldoende. Je moet er niet mee uit-

pakken.

Naast het vasten spreekt Jezus nog

over aalmoezen geven en bidden.

Volgens de Thora is iemand een

aalmoes geven, iemand recht doen.

Dit is immers de enige manier om

weduwen, wezen en armen in le-

ven te houden. De aalmoes was

gewoon datgene wat haar/hem als

mens rechtmatig toekwam. Zo heeft

ook vandaag iedereen in nood recht

op bijstand, zowel financieel als

medischalspsychischofsociaal.

Carlos De Soete zegt dat solidariteit

meerisdaneenaalmoesgeven.

Solidariteit beleven begint met je in

te leven, in te voelen in hun levens-

lot: hun armoede en hun kracht,

hun pijn en hun hoop en je te la-

ten aanspreken door het appel dat

van hen uitgaat naar je eigen ma-

niervanleventoe.

Vanaf het prille begin van het chris-

tendom werden vasten en solidari-

teit in één adem genoemd: wat je

uitspaarde, was bestemd voor de ar-

men. Dat is de reden waarom Broe-

derlijk Delen vooral in deze perio-

de in de aandacht komt met talloze

projecteninhetZuiden.

Wat kan de relatie zijn tussen bid-

den en gerechtigheid? Bidden is in-

nerlijk tot rust komen, en de ver-

houding met God herstellen. Wie

echt bidt, gaat met Gods ogen naar

de mensen, naar de schepping, naar

zijn eigen leven kijken en ontdekt

langzamerhand hoe alles en ieder-

eentotrechtmoetkomen.

In tegenstelling met Jezus’ aanma-

nen tot geen uiterlijk vertoon tij-

dens het vasten, is in onze gese-

culariseerde samenleving veel ui-

terlijk vertoon van onze godsdienst

weggevallen. We schamen ons zelfs

om te tonen dat we christen zijn,

dat we bidden of naar de kerk

gaan, dat we tegen de stroom van

onze maatschappij ingaan. Mis-

schien dat we straks dat askruisje

wel snel wegvegen om geen verve-

lende vragen te krijgen. Misschien

werden jullie als kind wel aange-

spoord om het askruisje 40 dagen

lang te bewaren, in ruil voor een

nieuw kostuum of kleed met Pasen,

maar vandaag hebben we misschien

wel 40 dagen nodig om te oefenen

in minderen en meerderen. Min-

der eten, minder onbenulligheden,

meer aandacht en tijd voor elkaar.

As-ritus

Als alle kleur en geur verdwenen

is en ’t minste teken van leven in

de palmtak ontbreekt vertrouw hem

dan toe aan het vuur en maak met

zijn as een kruisje waarmee je laat

zien dat voor jou geloven verder

gaat.

Asoplegging

Magdezeasvoor jou

tekenzijnvanhoopengeloof,

vanommekeer ennieuwbegin.

Voorbeden:

Het is goed om te beseffen dat we

niet de héle wereld moéten redden,

dat we in alle vertrouwen een deel

van onze zorgen, onze wensen en

verlangens aan God mogen toever-

trouwen.

Laatonsdaaromsamenbidden:

KeerUomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

Bidden wij voor hen die opkomen

voor de rechten van de zwaksten,

hier en overal ter wereld, voor men-

sen in organisaties die de aandacht

voor het geven en delen levend

houdeninonzesamenleving.

KeerUomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

Bidden wij om stilte en om kracht

zodat wij diep in onszelf gehoor

geven aan de kracht van het leven

zelf, zodat alles wat leven voor men-

sen onmogelijk maakt, geen kansen

krijgt.

KeerUomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

Bidden wij om zelfvertrouwen

wanneer wij het goede willen, om

eenvoud in de idealen die wij koes-

teren, om soberheid in de manier

waarop wij omspringen met onze

tijd, met ons geld en met de ge-

bruiksgoederendiewebezitten.

Zendingenzegen

Dat gezegend is deze periode van

minderenenloslaten.

Dat uw rennen, wandelen en uw

prestatiezucht, genieten wordt. (Pe-

terDennemansmm)

Chris Willocx - Uit de viering van 14 fe-

bruari 2018 - Don Bosco parochie Kessel-

lo

Wat niet in 1 dag kan, kan misschien in 40 dagen

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekken we de grens? En waar-

om?

Onze letterenonderzoekers kijken

naar de grens. Ze verkennen wel-

ke rol verschuivende landsgrenzen

hebben gespeeld in het verleden en

hoe ze onze toekomst mee vorm

kunnen geven. Maar ze zoeken ook

andere grenzen op: de grens tus-

sen standaardtaal en dialect, tussen

wetenschap en entertainment… Zo

ontdek je samen met hen hoe gren-

zen onze visie op de wereld bepalen

enonsbeeldvanonszelf.

Grenzen en identiteit: hoe migratie

murenkanoptrekken

14 maart 2018 – Inge Lanslots en An Van

Hecke

Migratie wordt vaak in termen

van grenzen – en het overschrij-

den ervan – omschreven, maar wie

emigreert steekt niet alleen fysie-

ke grenzen over. Migranten moe-

ten zich ook een plaats weten te vin-

den in een nieuwe socio-economi-

sche en culturele context, waar zij

vaak als ‘de andere’ worden geperci-

pieerd.

Migranten maar ook lokale bewo-

ners worden als het ware gedwon-

gen de eigen identiteit te herdefi-

niëren. Soms worden muren opge-

trokken die al dan niet samenvallen

met fysieke grenzen, zoals de ge-

contesteerde muur langs de Mexi-

caans-Amerikaanse grens of het ei-

land Lampedusa, de zogenaamde

toegangspoortnaarEuropa.

Hedendaagse documentairemakers

en auteurs pikken die topic graag op

en portretteren op een erg gevari-

eerde manier hoe migratie ervaren

wordt vanuit het perspectief van zo-

wel de migranten als andere sociale

actoren.

In deze lezing gaan we niet alleen

in op het concept grenzen en iden-

titeitsconstructie, maar bespreken

weookhet aantal casestudy’s omna te

gaan hoe de documentenmakers en

auteurs inzoomenopmigratie.

Zo illustreren de documentaire The

Brick People en de romans van Ale-

jandro Morales, maar ook Peter Ku-

pers graphic novel, Ruins, de com-

plexiteit van het begrip ‘grenzen’

en het moeilijke evenwicht tussen

integratie en behoud van de eigen

cultuur.

De grenzen van het antieke Saga-

lassos: een metabolische benade-

ring

28maart2018–JeroenPoblome

Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april2018–GeorgiVerbeeck

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de

helereeks,of15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing of 50 euro voor het

helepakket.

Studenten betalen 5 euro per le-

zing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u.(inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven,BlijdeInkomststraat21.

Meerinfoeninschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

LEZING IN SENIORAMA

“Ierland meer dan groen(land)!”

door Jean Pierre Demarsin & Mieke Opso-

mer

Datum: maandag 12 maart 2018 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

ONZE CONGO/JULLIE JONGO

Expo in Bib. Tweebronnen – Leu-

ven. Een kritische tentoonstelling

waarbij het verleden dient als voor-

beeld, een modern interactief pro-

ject dat de Belgische koloniale pro-

paganda ontmaskert. Van 13 maart

tot 7april 2018, van 13 tot 17 uur, niet

op zon- en feestdagen. Bib Twee-

bronnen - Rijschoolstraat 4 – 3000

Leuven

vionawestra@kankan.be (Weke-

lijks magazine Rondom – van woensdag

21 februari2018)



Rosalie werd als kind door haar

moeder achtergelaten in een psy-

chiatrische instelling voor volwas-

senen, hoewel ze geestelijk gezond

was. Rosalie kende immens veel ver-

driet. Pas rond haar vijftigste kwam

zeeindelijkvrij.

De toneeltekst is gebaseerd op het

boek Rosalie Niemand van Elisa-

beth Marain en vertelt een waar ge-

beurdverhaal.

Tekst en regie: Roger Van Gompel.

Spel: Leen De Vreese. Technische

vormgeving:PaulBielen.

Vrĳdag9maart2018om20uur.

Zaal de Kring, J. Pierrestraat 60,

3010Kessel-Lo.

Tickets: 10 euro (7 euro Femma-pas)

Reservaties: femmavlierbeek@hot-

mail.com of bellen op 016 25 34 51.

Rosalie Niemand

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag13maart2018

Digitale gezondheidszorg: Virtuele

hulpmiddelen voor dokters en pati-

ënten

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Inge-

nieurswetenschappen)

Dinsdag20maart2018

Uitdagingen voor de universitaire

ziekenhuizeninde21steeeuw

Prof. Marc Decramer (Gedelegeerd

BestuurderUZLeuven)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u.

en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016

32 40 01 E-mail: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be - http://alum.ku-

leuven.be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

BABBEL OP ZONDAG

Zondag11maart2018

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Pavil-

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkendgeloven

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leu-

ven-van19.30 tot21.30uur

13 maart 2018: Flexibel geloven en

verschillenverbinden

Prof.Dr.ManuelaKaisky

http://puc.kuleuven-kulak.be

U betaalt 10 euro voor één avondle-

zing.

Rekening IBAN BE31 2850 2133

2955 van het Postuniversi-

tair Centrum, met vermelding

‘400/0014/97677 + naam deelne-

mer(s).

FILM IN SENIORAMA

“An (Sweet red bean paste)” Japan,

Frankrijk, Duitsland – 2015 – 113

minuten van: Naomi Kawase ¨met:

KirinKiki,MasathoshiNagase

De groei van een mooie relatie tus-

sen een pannenkoekenbakker en

zijnhelpster.

Subtiele Japanse film vanNaomi Ka-

wase, die heel Zen zoveel over Het

Leven weet te vertellen in een ver-

haal over simpele rodebonen-taart-

jes.

Datum: vrijdag 16 maart 2018 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

4 FEDERATIE FRANDO

DE KERK VAN VANDAAG

De kerkgemeenschappen in ons

land zijn volop bezig aan een vol-

ledige heroriëntering en structure-

ring. Willens nillens door de ver-

grijzing van het bestand van pries-

ters en kloosterlingen zijn het van-

daag vooral de leken die ervoor zor-

gen dat de gemeenschappen leven

enhopelijkookleefbaarblijven..

Deze nieuwe situatie geeft ons

nieuwe mogelijkheden en kansen.

In onze streek hebben zeven paro-

chies besloten om mét elkaar verder

te gaan: de vroegere Federatie Fran-

do: Sint-Franciscus (Tiensesteen-

weg), Sint-Antonius (Schreursves-

t), Don Bosco (Platte-Lostraat) en

de vroegere Federatie Kessel-Lo-

Noord: Blauwput (Diestsesteenwe-

g), Vlierbeek (abdij), Boven-Lo, en

Sint-Kwinten in Linden, als bui-

tenbeentje buiten grondgebied Leu-

ven. Het gaat om een gebied van

13,34 km² met een dikke 40.000 in-

woners. Al die parochies blijven be-

staan, alleen willen we méér van el-

kaar leren en elkaar helpen waar no-

digenmogelijk is.

EEN NIEUWE ORGANISATIE,

EEN NIEUWE SPELER

Voorlopig draait die samenwerking

al een tijdje in de vorm van een

vergadering met een vaste vertegen-

woordiging van leken, vrouwen en

mannen, van ieder van de zeven pa-

rochies onder het voorzitterschap

van Rony Timmermans, de pas-

toor van Blauwput en Boven-Lo en

administrator van de andere paro-

chies.

Deze samenwerking speelt zich

vooral af op vijf domeinen van onze

opdracht als christen, als gedoopte,

nl:

Verkondiging: zending, missio

Catechese: voorbereiding op

doopsel, eerste communie, plechti-

ge communie en vormsel, huwelijk

Diaconie: vluchtelingen, armoe-

deenziekenzorg

Liturgie: verzorging vieringen,

uitvaarten en wat hiermee te maken

heeft

en het tijdelijke: ”(temporalia in

het Latijn) waarmee bedoeld wordt

de financiën en de boekhouding.

Voorlopig draait dit geheel onder

de naam Pastorale Zone Kessel-

Lo,afgekortPAZOKessel-Lo.

Voorlopig verandert er weinig of

niets in het gewone parochiele-

ven, omdat we ervoor gekozen heb-

ben om die nieuwe vorm van sa-

menwerking van onder uit te laten

groeien.

EEN PRIJSVRAAG VOOR EEN

NIEUWE NAAM

PAZOKessello, klinkt evenwel

weinig enthousiasmerend en erg

administratief.

Niet iets waar we onmiddellijk

warmvoorlopen.

Parochies werden meestal toegewijd

aan heiligen en kregen dan ook die

naam Sint-Antonius, Sint-Francis-

cus, Don Bosco, of voor de gemak-

kelijkheid gebruikte men de plaats-

naam:

(Ter Bank, Vlierbeek, Blauwput).

Voor Federaties, de eerste vorm van

samenwerkingsverbanden in de de-

kenijen, werden het al letterwoor-

den,zoalsFRANDO.

Bij de nieuwe Pastorale Zones zien

we bijbelse namen en begrippen op-

duiken; Emmaus, Effeta, Sion, etc.

We zijn ervan overtuigd dat onder

de duizenden leden van de zeven

parochies er spontaan talent opbor-

relt om een klinkende naam voor

deze nieuwe geloofsonderneming

tevinden.Vandaaronzeoproep:

als je een geniale inval hebt

voor een nieuwe naam voor

deze pastorale zone, laat het

dan weten per e-mail aan:

pazokessello@gmail.com

Duidelijk de nieuwe naam opgeven

met, als het even kan, wat uitleg

over het ‘waarom’, alsmede de naam

en het volledig adres van de uitvin-

der.

De Pastorale ploeg zal de naam kie-

zen uit een “shortlist” van zeven

namen op het ogenblik dat het dos-

sier voor de erkenning van de zone

wordt ingediend.

De persoon die als winnaar uit de

bus komt, zal met een leuke prijs

beloondworden.

Een nieuwe speler? Een nieuwe naam?

Zangweekend

Van vrijdag 16 maart 2018 tot zondag 18

maart2018.

Met dit lenteweekend doen we het

weer: een kakelvers zangweekend

volgenshetbeproefdrecept.

Op vrijdagvond worden jullie ver-

welkomd met soep en boterham-

men en zorgen wij er samen voor

dat iedereen geïnstalleerd is voor de

nacht.

Daarna zijn we klaar om aan de

voorstellings-ronde te beginnen,

daarvoor heb je een Nederlandsta-

lig lied gekozen, waar jij je, om

welke reden dan ook, verbonden

mee voelt. Je zorgt voor een kopie

voor de andere deelnemers en omde

beurt en als je er klaar voor bent,

stel je jezelf en je liedje even voor

en begin je te zingen. Wie het kent

valt al gauw in. Alle liedjes die reeds

gekozen zijn werden gebundeld in

een bundel die jaarlijks aangepast

wordt. Een mailtje en je krijgt hem

doorgestuurd.

Vrijdagavond ligt de nadruk op Ne-

derlandstalige liedjes, de rest van

het weekend zingen we alles wat we

leukvinden.

Zaterdag zetten we ook een stapje

in de wereld, zondagmorgen halen

we nog een frisse neus, en na een

lekker middagmaal en de poets slui-

tenwehetweekendaf.

Gelieve onze liedbundels af te druk-

ken en mee te brengen om de tek-

stenbijdehandtehebben.

Je vindt deze op www.moulinde-

bellemeuse.be/activiteiten bij zang-

weekend-liedbundels

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten

Liefstvoor9maart2018

Minimumleeftijd: 16jaar

Inschrijving pas geldig na betaling

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

16t.e.m.17 jaar: 16europp/nacht

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop –

slaapzak - toiletgerief – warme kle-

ren - laarzen en regenjas – liederen-

bundels, ev. muziekinstrumenten,

- wandelkledij: stapschoenen, rug-

zak…

Verantwoordelijke: Wannes Tijs-

kens:032185738

E-mail:wananas@skynet.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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