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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De grote uitdaging van de meditatie is

op een directe manier te leren van de wer-

kelijkheid die ons draagt. De eerste stap

daarheen – en we worden uitgenodigd deze

stap te zetten – is om in contact te komen

met onze eigen geest. Het grootste drama

op het eind van ons leven zou zijn dat we

dit niet gedaan hebben. Dit contact bete-

kent de ontdekking van de harmonie van

ons zijn, ons potentieel tot groei – alles

wat het Nieuwe Testament en Jezus zelf

noemen de ’volheid van leven’.

Misschien de grootste tragedie van alle-

maal is dat we ons leven kunnen beëindi-

gen zonder ooit echt in aanraking te zijn

gekomen met onze eigen geest. Dat con-

tact betekent de harmonie van ons zijn

ontdekken, onze mogelijkheden tot groei,

onze heelheid.

John Main

In mei mediteren we nog samen op

maandag 28 mei 2018. Aanvang om

20 uur in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie ook eens aanwezig wil zijn,

is welkom. Verwittig even Jos Ver-

meulen.

.

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

ZOMERSCHOOL IN LEUVEN

Kinderen van 5 tot 7 jaar die thuis

geen Nederlands spreken, kunnen

van 6 tot 24 augustus naar de Zo-

merschool. Daar bereiden ze zich

spelenderwijs voor op het nieuwe

schooljaar.

Als je 18 jaar of ouder bent, kan je

je kandidaat stellen om monitor te

worden via zomerschool@leuven.-

be of 016 27 26 09

(Uit stadsmagazine LVN – mei 2018)

Zomerschool

zkt moni’s

Wij moeten steeds behoedzaam zijn

om niet met 'Gods wil' onze eigen

verlangens en levenswijzen te ver-

absoluteren. De grootheid van God

mag nooit misbruikt worden om

menselijke belangen en machtspo-

sities in stand te houden.

D. Schelters

WE ZIJN ALLEMAAL

HEEL VERSCHILLEND UNIEK

bzn

ELK AFSCHEID IS DE GEBOORTE

VAN EEN HERINNERING bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 mei

Drie-eenheidszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 3 juni

Sacramentszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Vocaal ensemble Gaudeamus

(Protestantse kerk Brussel)

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

WIE BLOEMEN GEEFT

IS EVEN GELUKKIG

ALS WIE ZE KRIJGT bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 mei

Zondag van de Drie-eenheid

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Hilde Pex

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 3 juni

9de zondag door het jaar

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 27 mei

Feest van de Heilige Drieëenheid

Geen viering in Don Bosco

Zondag 3 juni

Feest van het H. Sacrament

10.30 u. Viering

Voorgangers: Ingrid en Chris

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

Agnes Verhavert

Je dood is niets.

Je bent slechts aan de andere kant.

Het leven is wat het altijd geweest is,

de draad is niet verbroken.

Op zaterdag 5 mei namen we in

de kerk van Sint-Antonius afscheid

van mevrouw Agnes Verhavert,

weduwe van Eugène Berrewaerts.

Zij werd geboren op 9 december

1924 te Heverlee en overleed te Leu-

ven op 30 april.

Haar afscheid kwam niet onver-

wacht. De laatste maanden waren

moeilijk. Haar gezondheid ging fel

achteruit. Toch blijft het afscheid

pijnlijk, maar de familie mag terug-

blikken op een mooie en lange tijd

samen met haar.

Boven alles was er haar zorg en toe-

wijding voor haar kleinzoon Pas-

cal.

Met veel dankbaarheid aan haar

kunnen terugdenken is een bron

van troost en een blijvende schat

om uit te putten.

Op zondag 3 juni om 11 uur wordt er

namens onze geloofsgemeenschap

een herdenkingsviering voor Ag-

nes opgedragen.francis

Je bent slechts aan de andere kant

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 24 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 25 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 29 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 31 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 1 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 23 mei

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 24 mei

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 25 mei

VM en NM: Bar Michotte

17.00 uur: Buurtcomité Krooners

Zaterdag 26 mei

16 uur: Kalipso

Zondag 27 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 29 mei

NM: Seniorencafé

Woensdag 30 mei

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

VOETVERZORGING Woensdag 6

en 20 juni 2018 Vanaf 8.45 u. is Va-

nessa Ronchetti aanwezig. Je kan

een afspraak maken via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniora-

ma.be Prijs per verzorgingsbeurt €

25 ter plaatse te betalen. Informeer

bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 29 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Info: 016 58 52 86

en 016 44 32 45

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

Dinsdag 5 juni – 13.15 u. Dijlevallei

Korbeek-Dijle – Heverlee Code: Z 2.

Bijdrage: € 4 - Gids: Paul De Smedt.

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht. In-

schrijven via het onthaal tel. 016 22

20 14.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn

of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven
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HetGrootBegijnhof

Een Leuvense begijn neemt je mee

op een wandeling door het groot

Begijnhof van Leuven en vertelt

over haar dagelijkse leven in de 17de

eeuw. Volgden de begijnen toen

nog de oorspronkelijke idealen van

soberheid - deemoed en kuisheid?

Of namen ze het niet meer zo nauw

met hun geloften – genoten ze van

overvloedig gedekte tafels en dron-

ken en dansten ze naar hartenlust?

Toonden ze hun spirituele inspi-

ratie nog via een sobere kleding –

hielden ze zich nog aan de regels

van kuisheid en gehoorzaamheid

aan de grootmeesteressen en de pas-

toor?

De begijn zal je ook aan de hand

van getuigenissen van mede-begij-

nen voor de visitatiecommissie –

een relativerend en soms een beetje

ondeugend relaas brengen van haar

leveninhetbegijnhof.

Elke zondag vanaf 3 juni tot en met

30septemberom11uur.

Deelnameprijs is 6 euro; kinderen tot 12

jaar wandelen gratis mee.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van

Toerisme Leuven of online via

http://www.visitleuven.be/nl/online-

tickets

We vertrekken voor de trappen van het

stadhuis.

Een zomers bezoek aan Leuven

GROTE TENTOONSTELLING IN

LEUVEN

Expo van 9 mei tot 11 november 2018

Boodschap van hoop om einde van

Eerste Wereldoorlog te herdenken

Het einde van WO I is in november 100

jaar geleden en die herdenking laat Leu-

ven niet zomaar passeren. Maar in plaats

van te focussen op de oorlog, zal de Leu-

vense herdenking zich vooral richten op

de heropbouw na die strijd.

Leuven was in 1918 een ravage, 1.700

panden werden vernield. Mensen

waren hun woning kwijt en ont-

vluchten de stad. De samenleving

was uit elkaar gerukt. In zijn her-

denking van de oorlog wil het

stadsbestuur zich op de heropbouw

richten.

‘We willen een boodschap van hoop

geven. De stad zal dat doen met

een grote tentoonstelling van 9 mei

tot en met 11 november 2018, die ze

samen met Cera organiseert in de

nieuwe gebouwen vlak naast het

stadhuis. De tentoonstelling focust

op hoe de Leuvenaar vanaf 1418

zijn dagelijkse leven weer oppak-

te en oplossingen bedacht voor wo-

nen, werken, studeren, ontspan-

nen en zorgen. Hoe de universi-

teit weer opbloeide, vroegere wijk-

genoten elkaar terugvonden en al-

les weer op gang brachten. I sty-

le="font-weight:bold">nfo op ww-

w.herleven.be

( Het Nieuwsblad 18 april 2018 - Hannel-

ore Smitz)
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Inleidingthema

Na Pasen werd een nieuwe reli-

gie geboren vanuit de Joodse wor-

tels. Cornelius een Romeinse hon-

derdman- iemand van de kant van

de machthebbers- toelaten tot die

nieuwe godsdienst of niet: dat was

devraagvoorPetrus.

De viering van vandaag gaat over

grenzen verleggen en nieuwe gast-

vrije en weerbare mensen ontmoe-

ten in eerbied voor elkaars eigen-

heid en over de verrassingen van de

H. Geest die waait waarheen hij wil.

Openingsgebed:

Metnieuweogen

Mogenwijzien,

Mensenmetgoedemoed,

GetroostdoorUwGeest;

Blijfonzeogenopenen,

Enonsdeademgeven

Voorhet lied

Waarin de bevrijding weerklinkt,

Opdatwij instaan

Vooropstandingsleven,

Vrijheidenbloei

Van uw mensenkinderen.( S. De Vries

)

Eerste lezing

Een tekst uit een document “Kairos” over

de hoop van Palestijnse christenen:

“Jeruzalem is het geestelijke funda-

ment van onze visie en ons hele le-

ven.

Het is de stad die God een bijzonde-

Welcomestone ‘Wij weigeren vijanden te

zijn’

re plaats gaf in de geschiedenis van

demensheid.

Het is de stad waarheen alle vol-

ken op weg zijn en waar zij elkaar

ontmoeten in vriendschap en liefde

in de tegenwoordigheid van de Ene

UniekeGod.

De stad wordt nu bewoond door

twee volken en drie godsdiensten.

Iedere politieke oplossing zou geba-

seerd moeten zijn op dit profetische

visioen en op de internationale re-

soluties over een onverdeeld Jeru-

zalem.

Dit zou het eerste onderwerp van

onderhandelingmoetenzijn.

De erkenning van de onschendbare

heiligheid en de boodschap van de

stad kunnen een bron van inspira-

tie zijn in het vinden van een oplos-

singvoorhetgeheleprobleem.

Het probleem is er vooral een van

wederzijds vertrouwen en het ver-

mogen om ‘een nieuwe aarde’ in dit

land van God op te bouwen.” Uit:

Kairos Palestina

Tweedelezing:

Cornelius en Petrus - Uit de Handelingen

van de apostelen .

Cornelius behoorde eigenlijk bij de

Romeinse bezetter. Hij woonde met

zijn gezin in het noordwesten van

Israël in de havenstad Caesarea aan

deMiddellandsezee.

Cornelius was voor de joden ie-

mand met wie ze niet te veel con-

tact mochten hebben. Hij was een

heiden en dus niet-besneden en hij

hield zich niet aan Joodse rein-

heidsregels.

Cornelius zocht contact met Petrus.

Petrus ging in op die uitnodiging

engaatnaarhemtoe.

Terwijl Petrus hem, en andere

niet-Joden, toesprak daalde de Geest

over hen neer en zij loofden God.

Petrus dacht aan het visoen dat hij

kreeg: Volgens Joodse regels onrei-

ne dieren werden door God rein

verklaard.

‘Een stem sprak tot hem: “Beschouw niet

als onrein wat God rein heeft verklaard.”

Petrus besefte dat God geen verschil

maakt tussen mensen van verschil-

lendevolkeren.

‘Hij houdt van iedereen die Hem aanbidt

en die wil leven zoals Hij het wil.’

GetuigenisMarcelDePrins

Marcel De Prins zal ons vanuit zijn

engagement voor Palestina iets ver-

tellen over zijn reis naar “Tent of

nations”: een hoopvol initiatief om

een plaats te maken waar mensen

van verschillende volkeren elkaar

kunnen ontmoeten als mens en dat

in Palestijns gebied 10 km van Be-

thlehem. Hij was daar van 16 tot 23

maartdit jaar.

(Deze getuigenis zal verschijnen in

eenvolgendparochieblad.)

Geloofsbelijdenis

DeHeerroeptenzendtons

Ik geloof in God, die liefde is

enonsdewereldschenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt

om van deze wereld een thuis te ma-

Marcel De Prins in Palestina

ken:

eenwereldzonderhonger,

zonderoorlog,zonderhaat,

eenwereldvolgoedheid,

rechtvaardigheidenvrede.

Ik geloof in Jezus Christus,

diegeroepenengezondenwerd

omliefenleedmetonstedelen

om,geborgeninGodsliefde,

zichtegevenaandemensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt

om lief en leed te delen in liefde met

elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van

liefde

schenktaanallemensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt

om van zijn blijde boodschap te ge-

tuigen

inwoordendaad;

opdatallemensenvandewereld

broers en zusters zouden worden

indekerkvanzijnliefde,

opwegnaarzijnrijkvanvrede

envriendschapvooraltijd.

Voorbedenmetalstussenzang

Goede God, wij bidden U voor men-

sen zoals Machiel Van Nieuwenho-

veenMarcelDePrins

die zich inzetten voor mensen In

PalestinaenJordanië :

dat zij hun inzet mogen volhou-

den.

Laten we bidden voor regeringslei-

ders die Palestijnen uit de doodlo-

pende weg leiden, dat zij geen ge-

noegen nemen met crisismanage-

ment maar zich serieus inzetten om

een einde temaken aan de crisis om-

dat er mensen aan ten gronde gaan.

Keeruomnaaronstoe

Keeronstoenaarelkaar

Goede God, wij bidden U voor men-

sendieverbindingstichten,

politici met veel aandacht voor be-

middeling,

mensen die nieuwe kansen bieden

en mensen met elkaar in verbin-

ding brengen in gebieden waar on-

vredeheerst,

artsen en verpleegkundigen die

zich inzetten op oorlogsplekken

metgevaarvooreigenleven:

Dat hun inzet lonen zal, dat zij ge-

dreven zullen worden door medele-

ven.

Keeruomnaaronstoe

Keeronstoenaarelkaar

Voor de Joden en de Palestijnen die

tenkostevanelkaar

hun plek onder de zon bevechten.

Verlos hen en ons van dat dwingen-

de geloof in de rechten van de sterk-

ste, in dat ijdele idool van bewape-

ning.

Hoe zullen wij de profetie levend

houden dat Gij alle volken zingend

verzameltronduwvrede?

Keeruomnaaronstoe

Keeronstoenaarelkaar

Bidden wij voor wie aangevochten

worden,

geteisterd door verdriet, door pure

noodenwanhoop,

dat ook wij als internationale ge-

meenschap van solidariteit hun

licht kunnen zijn dat hen doet vol-

houden een weg door de woestijn te

vinden.

Hermien Den Tandt en Ingrid Wezemael

– Uit de viering van 29 april 2018 in het

DonBoscocentrum

Vervolg van deze viering en de ’Ge-

tuigenis over “Tent of nations”:

Marcel De Prins Thema: Wij weige-

ren vijanden te zijn.’, verschijnt in

eenvolgendparochieblad.

Gastvrije en weerbare mensen - Wij weigeren vijanden te zijn

Groot volksfeest om vernieuwing

van het stadscentrum in de kijker te

zetten:

Zaterdag 2 juni 2018 van 11 tot 22

uur

Waar? Verschillende locaties in het

centrum

Prijs:Gratis

‘Met de plannen voor de herin-

richting van het stadhuis, de re-

novatie van het Pauscollege, de op-

frissing van het Hogeschoolplein

en de werken op het Ladeuzeplein,

het Hooverplein en de Sint-Pieters-

kerk, is er nog wel wat op til. Maar

toch vinden Cera, stad Leuven en

de handelaars van de Muntstraat

en de Grote Markt dat de vernieu-

Stadcentrum - Het Nieuwsblad – 20 april

2018

wing van de binnenstad al eens in

debloemetjesmagwordengezet.

We hebben op zaterdag 2 juni voor

alle deelnemers een heel mooie dag

gepland’ zegt schepen Dirk Vansi-

na.’

*Je kan heel de dag door een gratis

bezoek brengen aan Museum M en

aan de tentoonstelling ‘Herleven’

inhetCeragebouw

*Er worden ook rondleidingen ge-

organiseerd in het stadhuis, de

Sint-Pieterskerk, het Radiohuis en

Tafelrond.

*In de Muntstraat is er een mini-

Hapje Tapje langs zes restaurants.

*En om 16 uur is er een trakta-

tie met pintjes voor iedereen op de

GroteMarkt

*Gevolgd door optredens van Leu-

vense kaskrakers zoals Berry Quin-

cyenPaulMichiels.’

(Het Nieuwsblad 20 april 2018 – Hannel-

ore Smitz)

ZATERDAG 2 JUNI 2018 VAN 11 TOT 22 UUR

Volksfeest in Leuven



Van1april tot30september2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan

je enkele kerken van Leuven gratis

gaanbezoeken.

Sint- Jan-de-Doperkerk

De kerk van de Universitaire Pa-

rochie, een vroeggotische basili-

ca zonder toren werd gesticht in

1305 en tussen 1421 en 1468 ver-

volledigd. De kerk is gebouwd in

Leuvense boerengotiek, maar ver-

toont ook Romaanse kenmerken.

Het noordportaal bevat de inscrip-

ties van het stichtingsjaar van het

begijnhof (1234) en van het eerste

bouwjaar van de kerk (1305). Sinds

2000 zijn begijnhof en kerk erkend

als Unesco werelderfgoed. Tijdens

recente restauraties werden talrij-

ke fresco’s uit de 14de, 15de en 17de

eeuwblootgelegd.

Groot Begijnhof - dinsdag tot zon-

dag: 13.30–16.30u.

Sint-Kwintenskerk

In 1252 werd de oorspronkelijke

wijkkapel verheven tot parochie-

kerk. In 1450 werd ze verbouwd in

gotische stijl . Het koor behoort

tot de Brabantse hooggotiek, terwijl

de middenbeuk en de zijbeuken in

eenvoudige Demer- ,en boerengo-

tiek opgetrokken zijn. Het hoog-

koor en de dwarsbeuk zijn vermoe-

delijk ontworpen door de Leuvense

bouwmeester Mathieu de Layens,

ook bekend voor het stadhuis. In

1937 werd de Sint-Kwintenskerk bij

koninklijk besluit beschermd als

monument.

Naamsestraat 160A – dinsdag tot

zondag:13.30tot16.30u.

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000

Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon:016203020

toerisme@leuven.be/www.visitleu-

ven.be

KERK & CO - LEUVEN
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BesteKristoffelvrienden,

Zoals ieder jaar wil KRISTOFFEL-

GROEP TIENSEPOORT, net voor

de vakantie begint, haar leden en

alle geïnteresseerden uitnodigen

om deel te nemen aan de FEES-

TELIJKE KRISTOFFELVIERING

op zondag 17 juni om 11.00 uur

in de Sint Antoniuskerk - L.

Schreursvest in Heverlee.

Wij willen in die eucharistievie-

ring samen dankbaar bidden, maar

ons ook bezinnen over onze ver-

antwoordelijkheid als weggebrui-

ker.

Na de viering volgt de zegening

van de weg en de weggebrui-

kers.

Als gelovigen voelen wij ons ver-

antwoordelijk voor anderen, ook in

het verkeer. Een oproep tot veilig

verkeer, tot meer vriendelijkheid

en medemenselijkheid op de weg is

de doelstelling van onze Kristoffel-

groep.

Wij willen u dan ook uitnodi-

gen uw lidmaatschap van de

Kristoffelgroep te hernieuwen

door het overschrijven van uw

lidgeld op rekeningnummer:

BE51 7360 1566 5362 van KF

Transit.

Zoals u weet, wordt uw ledenbijdra-

ge door de Kristoffelgroep gebruikt

voordeverfraaiingvandekerk.

Wij nodigen u dan ook van har-

te uit om rond de altaartafel samen

Kristoffel tevieren.

U kan deze uitnodiging voortaan

via mail krijgen als u uw mailadres

stuurt naar kristoffel@sintantoni-

usparochie.be (zo besparen wij op

onzeportkosten).

Samen met de politie van Leuven

zullen wij een aangepaste verkeers-

regeling uitwerken. Wij vragen u

dan ook aandacht te hebben voor

de richtlijnen inzake rijrichting en

parkeren als u op zondag 17 juni

naardevieringkomt.

Plaats uw lidmaatschapskaart

als herkenningsteken achter

de voorruit van uw auto.

KristoffelgroepTiensepoort

secretariaat:HubertGorissen

L. Schreursvest 33 - 3001 Heverlee

Jaarlijksebijdrage: lid:5euro-

erelid:7,50euro-gezin: 10euro

rekeningnummer:

BE51736015665362KFtransit

Kristoffelgroep “Vrienden op de weg” Tiensepoort Leuven

Het is bijna zover! Nog een klei-

ne veertien dagen en dan vieren we

feest inBlauwput!

Zoals jullie weten bestaat onze H.-

Drievuldigheidskapel dit jaar 500

jaar. Eigenlijk is het al 80 jaar lan-

ger, maar in 1516 brandde de kapel

voor een groot deel af en in 1518

werd ze opnieuw in gebruik geno-

men. Dat willen we dit jaar vieren.

Daarom houden we een feestelij-

ke eucharistieviering in de H.Hart-

kerk van Blauwput op zondag 27

mei, zoals gewoonlijk om 10 uur,

en nadien gaan we samen naar de

kapelwaarwemet eenglaasje en een

hapje elkaar kunnen ontmoeten én

zeker ook de mooie tentoonstelling

bezoeken over de geschiedenis van

de kapel die Eddy Put en Herman

Roskams voor ons georganiseerd

hebben. Er zijn heel wat oude foto’s

en kaarten van de kapel en Kessel-

Lo te bewonderen. We willen graag

zoveel mogelijk mensen de kans ge-

ven om de tentoonstelling te ko-

men bezoeken en daarom zal de ka-

pel ook geopend zijn op zaterdagna-

middag als zondagnamiddag. Om

het geheel een extra feestelijke toets

te geven zullen Mieke Van Iseghem

en een collega-blokfluitiste ons on-

dertussen vergasten op een prach-

tig blokfluitconcert. Zeker de moei-

tewaard!

Dirk Vansina (schepen van burger-

zaken, monumentenzorg, jeugd,

feestelijkheden en toerisme) zal ook

komen en een kleine toespraak hou-

den.

Zoals je merkt, méér dan de moei-

te waard om erbij te zijn. Graag tot

dan!

DeparochieploegvanBlauwput

Heilige-Drievuldigheidskapel 500 jaar

Krachtlijnen van onze vereni-

ging

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 Bérismenil

VAKANTIECURSUSSEN SENIO-

RAMA - Frans - Seniorama orga-

niseert een nieuwe vakantiecursus

in de vorm van een workshop waar-

bij het converseren ondersteund

wordt door beelden, klanken en

handelingen. We kiezen als thema

in juni: ‘Nous partons en vacan-

ces en France’, waarbij de Fran-

se chansons, de Franse wijnen, de

Franse kazen niet zullen ontbre-

ken, alsook monumenten waarvan

men zegt: ‘Il faut le faire’. Onder de

enthousiaste begeleiding van Inès

Van Assche. Dinsdag of vrijdag van

9.30 tot 12 u; op 5, 12, 15, 19 juni 2018

Code: F1/V – Aantal lessen : 4 – Prijs:

20euro
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