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Don Boscocentrum “Ademtocht”

We worden uitgenodigd om de ketenen
van de beperktheid te verbreken en bevrijd
te worden uit de gevangenschap in ons
zelf-beperkende ego.
Bekering is precies de bevrijding en de ont-
plooiing die ons te beurt vallen wanneer
we van onszelf wegkijken naar de onein-

dige God. Het betekent ook God leren lief-
hebben, precies zoals we door ons tot God
te keren elkaar leren liefhebben. Hem lief-
hebben maakt ons mateloos rijk. We leren
leven vanuit de onmetelijke rijkdommen
van God.
John Main

In de maand juni komen we samen

op maandag 11 juni en maandag

25 juni 2018. Aanvang om 20 uur

in de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 31 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 1 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 5 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 7 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 8 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 30 mei

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 31 mei

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 1 juni

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 3 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 4 juni

NM: OKRA ledenvergadering

Dinsdag 5 juni

VM: SAMANA Kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 6 juni

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

VAKANTIECURSUSSEN

* Tekenen. De vakantie is de ideale

tijd om iets te doen waar we in de

loop van het jaar moeilijk tijd voor

vinden, of waar we vroeger de gele-

genheid niet voor hadden. Zo kan

een interesse groeien tot een hob-

by, bijvoorbeeld voor tekenen. Me-

vrouw Dominique Legrand brengt

ons in contact met tekenen uit het

hoofd, met een eenvoudige vorm-

geving en aandacht voor de lijn.

Het doel van deze introductiecur-

sus is te leren tekenen met het ge-

voel, zonder angst of stress, en op

eigen tempo. Zo kan men het ple-

zier in tekenen verwerven en be-

houden. Woensdag en donderdag van
9.30 tot12 u. op 6 en 7 juni 2018. Code:

Tek1/V – Aantal lessen: 2 – Prijs: 10

euro. Info en inschrijven via Ont-

haal Seniorama 016 22 20 14

* Spaans. Seniorama kent al een hele

traditie in het aanbieden van een va-

kantiecursus Spaans. Daaruit stro-

men veel enthousiaste cursisten

verder in cursussen Spaans op jaar-

basis.

Lesgever: Lourdes Ortega. Dinsdag

of donderdag van 9.30 tot 12 u.,op 12, 14,
19, 21 juni
Code: S1/V – Aantal lessen; 4 – Prijs:

20 euro. Info en inschrijven via

Onthaal Seniorama 016 22 20 14

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 10 juni

10de zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor de familie Hunin-

Boogaert

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 10 juni

10de zondag door het jaar

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 3 juni

Feest van het H. Sacrament

10.30 u. Viering

Voorgangers: Ingrid en Chris

Zondag 10 juni

Tiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

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

Van 1 april tot 30 september 2018
Tijdens het toeristisch seizoen kan

je enkele kerken van Leuven gratis

gaan bezoeken.

Sint-Jan-de Evangelistkerk

Deze kerk van de abdij van Park

troont uit boven de site. Reeds 2

jaar na de stichting van de nor-

bertijnenabdij in 1129 stond hier

een romaanse kapel. In de huidige

kerk ziet men nog sporen van de

13de eeuwse romaanse kerk. In de

16de en 17de eeuw werden belang-

rijke veranderingen aan gebracht.

Sint-Jan de Evangelistkerk

De kerk is hoofdzakelijk in classi-

cistisch wit stucwerk met barokver-

sieringen en elementen in faux-

marbre. Het interieur bevat barok-

beelden en –meubilair met hout-

snijwerk en belangrijke schilderij-

en over het leven van de Heilige

Norbertus en diens grote voorbeeld

Christus.

Abdij van Park, Heverlee – elke vrij-

dag & zondag: 11.30 u. tot 17 u.

Sint-Antoniuskapel

De geschiedenis van deze kapel, één

van de middeleeuwse kapellen van

Leuven, gaat terug tot de 14de eeuw.

In de 19de eeuw werd het een be-

langrijke bedevaartsoord voor Sint

Jozef. Het heiligdom kreeg begin

zestig zijn huidig uitzicht toen

de oorspronkelijke kapel grondig

werd verbouwd. Sinds 1936 rust het

lichaam van Pater Damiaan in deze

kapel. Pater Damiaan werd zalig ver-

klaard in 1995 en uitgeroepen tot

‘Grootste Belg’ in 2005. Zijn heilig-

verklaring volgde in 2009. Zijn le-

vensverhaal wordt toegelicht in een

permanente tentoonstelling in de

kapel.

Pater Damiaanplein – elke dag: 9

u.-18 u.

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000
Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.
Telefoon: 016 20 30 20
toerisme@leuven.be/www.visitleu-

ven.be

Sint-Ântoniuskapel

KERK & CO - LEUVEN

De mensen moeten individueel ver-

anderen, denk ik, wil men ooit tot

echte veranderingen in de samenle-

ving komen. Iemand moet zeggen:

“Ik doe dit niet!”...

Er zal niet veel veranderen, zolang

er bij mensen geen terugkeer is naar

wat men noemt “inwendigheid”;

vanuit die inwendigheid ziet men

alles vanuit een heel ander perspec-

tief, een andere dimensie, en als die

er niet is, dan kan je gelijk welke

structuur uitbouwen, dan blijft het

lijk voorheen.

L. Vander Kerken
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Zoals u weet werd de Palestijnen

groot onrecht aangedaan door ze te

verdrijven om plaats te maken voor

destaatIsraël.

In de viering van 29 april bracht

Marcel De Prins een pakkend ge-

tuigenis over zijn werkkamp en be-

zoek in Palestina van 16 tot 23 maart

vandit jaar.

Marcel De Prins, getuigenis Don

BoscoKessel-Lo,29april2018

TentofNations

In maart was ik een week in Pales-

tina. Ik wou er als vorm van so-

lidariteit olijfbomen planten. Daar-

om schreef ik mij in voor een werk-

kamp in de Tent of Nations, een eco-

logische boerderij van het christe-

lijke gezin Nassar op een tiental ki-

lometer ten zuiden van Bethlehem.

Drie zonen en hun moeder hou-

den de boerderij draaiend. De over-

grootvader kocht de grond van 44

hectare in 1916. Hun vader wou van

de boerderij een vredesproject ma-

ken, een plaats waar mensen kun-

nen leren over de natuur en waar

verschillende volkeren elkaar kun-

nen ontmoeten als mens. Conflic-

ten willen zij niet oplossen met ge-

weld, maar met creatief verzet en

dialoog Hun motto is: ‘We refuse to

be enemies’ ‘Wij weigeren vijanden

tezijn’.

Daoud, de woordvoerder van de fa-

milie, zei in een korte ontmoeting:

‘Zo een groot grondgebied is een

geschenk, maar ook een belasting.’

Hun land op een heuvel in de buurt

van het dorp Nahalin is omsingeld

door 5 Israëlische nederzettingen

(settlements) in Palestijns Gebied.

Volgens internationaal recht is het

verboden voor een bezetter om be-

volking van zijn land over te bren-

gen naar bezet gebied. In die illega-

le nederzettingen dus wonen Jood-

se Israëli omdat het daar goedkoper

wonen is dan in Israël zelf, omdat

ze er zich veilig voelen of omdat zij

vinden dat heel het land hen toebe-

hoortalsdoorGodbeloofd.

De Israëlische staat confisqueert

grond die drie jaar niet bewerkt

wordt. Daarom wil de familie hun

grondgebied zo veel mogelijk in

cultuur brengen. Daarvoor doen ze

ook beroep op internationale vrij-

willigers.

De familie kan eigendomstitels

voorleggen van de Ottomaanse, de

Britse en de Jordaanse periode, maar

toch betwist de Israëlische overheid

al 27 jaar hun eigendom. Zij hebben

ook af te rekenen met verschillende

bevelen om bouwwerken af te bre-

ken. In 60% van de bezette Westelij-

ke Jordaanoever (Gebied C) heeft Is-

raël zowel de burgerlijke als de mi-

litairemacht.

De Palestijnen krijgen er nauwe-

lijks toelating om te bouwen. En als

ze illegaal bouwen krijgen ze het

bevelomteslopen.

De Tent of Nations organiseert

werkkampen met vrijwilligers, zo-

merkampen voor de kinderen van

de nabije dorpen, ontvangsten en

infosessies voor bezoekers. Op het

terrein zijn er dan ook allerlei lo-

kalen neergezet, composttoiletten,

wasplaatsen, plaatsen voor een gro-

tetent,…

De gerechtszaken slepen aan. Soms

krijgen zij ook te maken met bedrei-

gingen met wapens, ontworteling

van bomen, beschadiging van wa-

tertanksdoorsettlers.

De weg naar hun terrein vanuit de

meest nabije route is geblokkeerd

met een hoop afbraakbeton en ste-

nen. Allerlei intimidaties om de fa-

milie zo ver te krijgen het land te

verlaten. Sinds de organisatie van

de internationale vrijwilligerskam-

pen in 2001 zijn de aanvallen ook

gevoeligafgenomen.

We zouden olijfbomen planten. Ik

zal er de laatste dag één planten. Het

was te droog om bomen te planten

en er is gebrek aan water. Daher, de

oudste van de familie, zei: “Palesti-

na is rijk aan stenen, maar arm aan

water.” Ik heb ermet eenDuits echt-

paar en af en toe andere vrijwilli-

gers het onkruid rond en tussen de

wijnstokken gewied met een hou-

weel. Sommige dagen in een tempe-

ratuurvan31graden.

Het was een toffe ervaring: het leren

kennen van een interessant project,

werken in het open veld, boeiende

ontmoetingen met andere vrijwil-

ligers, de rondleiding door Daher

in het vrouwencentrum in Naha-

lin. Daar brengt de vrouw van Da-

oud vrouwen, hoofdzakelijk mos-

lims, van het dorp samen, om En-

gels te leren, computervaardighe-

den,handwerkjes,…

In het weekend van 24 en 25 maart kreeg

ik vrije tijd. Die gebruikte ik voor bezoe-

kenaanorganisaties envrienden.

JanaTamimi

De ontmoeting die mij het meest

aangesproken heeft was deze met de

familie van Ahed Tamimi, het meis-

je van 17 jaar van het dorp Nabi Sa-

leh. Zij werd op een nacht gevan-

gen genomen (‘administratieve de-

tentie’) omdat ze Israëlische solda-

tenbeledigdhad enook enkele klap-

pen had gegeven om ze van het erf

van haar familie te verjagen. Ze was

nog kwaad omdat een kozijn enke-

le dagen voordien zwaar gekwetst

werd aan het hoofd door Israëlische

soldaten.

Ook haar moeder die de ‘uitdrij-

ving’ gefilmd had werd gevangen

gezet. Vader Basem Tamimi was za-

terdag 24 maart niet thuis toen

ik hun huis gevonden had met

behulp van een vriendelijke taxi-

chauffeur. Ik zag er wel een bak en

een zak vol met hulzen van kogels.

In het dorp Nabi Saleh is de familie

Tamimi de grootste enmeest beken-

de familie. Zij leiden de wekelijk-

se protesten op vrijdagnamiddag te-

gen de illegale Israëlische nederzet-

tingdiehundorpwil inpalmen.

Ik had graag de vader gesproken

omdat ik gelezen had over zijn in-

spiratie door Gandhi. Hij is al meer

dan tien keer gearresteerd en heeft

meer dan drie jaar in een Israëlische

gevangenis gezeten. Stenen gooien

tegen militaire aanvallen van het Is-

raëlisch leger vindt hij wel geen ge-

weld maar ziet hij als een symbool

vanPalestijnseweerstand.

Nawat vragenher ender kondenwe

het huis van de oom van Ahed vin-

den. Ik werd er vriendelijk ontvan-

gen door de tante. Het nichtje van

Ahed, Jana, was samen met Ahed te

zien in het programma vanPhara de

Aguirre over vrouwelijke verzets-

strijders. Jana toonde mij een affi-

che over nog een andere neef van

haar die in het gevang zit, zoals

meer dan 300 Palestijnse kinderen.

Op mijn vraag wat zij nu kon doen

voor haar gevangen nichtje twij-

felde zij niet: “Haar aanmoedigen,

verder gaan met protest, interna-

tionale steun.” Enkele dagen voor

mijn bezoek (21 maart) was er een

uitspraak van de militaire recht-

bank. Ahed en haar moeder krijgen

elk een geldboete en een gevange-

nisstraf van acht maanden. Daarvan

zijn er ondertussen vier voorbij.

De familie was me zeer dankbaar

voor het bezoek en de solidariteit.

Bij het weggaan toonde de tante mij

ook het hek met de kogelhulzen en

granaten.

MohammedAbuSakha

Ik ben zaterdag ook op bezoek

geweest bij de Palestijnse Circus-

school in Bir Zeit bij Ramallah. Ik

kon er spreken met Mohamed Abu

Sakha. Hij geeft les aan kinderen

en is mede een van de artiesten bij

voorstellingen door de Palestijnse

circusschool.

Ook hij heeft 21 maanden gevangen

gezeten. Hij mag het land nog niet

uit en zal dus niet deelnemen aan

het programma van de Palestijnse

Circusschool in België in mei, on-

der meer in Leuven (zondag 20 mei

in OPEK om 17u) en in Bierbeek

(vrijdag25om20uinDeBorre).

Claire en Johnny Anastas in Bethle-

hem

Zondag 25 maart bezocht ik Clai-

re en Johnny Anastas in hun win-

kel van artisanaat en hun garage

in Bethlehem. Hun huis ligt vlak

bij de graftombe van Rachel, de

lievelingsvrouw van aartsvader Ja-

cob. Rachel wordt beschouwd als de

moeder van de Israëlieten. Daarom

bouwde Israël vanuit Jeruzalem een

muur dwars door de Palestijnse stad

Bethlehem om de Joodse toeristen

enpelgrimstebeschermen.

Het huis van Anastas is langs drie

kanten ommuurd. Hun handel is

zo goed als te niet gedaan omdat de

toeristen en pelgrims niet meer bij

hen geraken. Ook de kamers die ze

verhuren aan pelgrims en toeristen

hebbennogweinigsucces.

In oktober van vorig jaar maakten

Israëlische militairen de garage van

haarman leeg en namen allemateri-

alen en instrumenten mee. De Isra-

ëlische overheid beschuldigde hem

ervan wapens te maken of te herstel-

len voor terroristen. Claire denkt

dat Israël hen weg wil van de plaats

om rond het graf van Rachel meer

ruimtetehebben.

Enkele algemene indrukken en

slotbedenkingen

Ik ben deze keer minder met poli-

tieke kwesties bezig geweest. Maar

er is niet te ontsnappen aan de ge-

volgen van de Israëlische bezetting,

de muur en de verbindingswegen,

alleen toegankelijk voor Israëli, de

uitdeinende settlements, de grote

werkloosheid bij de Palestijnen, de

machteloosheid en het opportunis-

mevandePalestijnseoverheid.

Hoe overleven in deze context en volhou-

den om zich geweldloos en creatief te ver-

zetten, om de hoop levend te houden, om

te weigeren vijand te zijn, maar respect-

volle engastvrijemensen?

Dat is een vraag die mij bezig houdt.

Marcel De Prins - Persoonlijk ver-

slag

Slottekst uit de viering van 29 april

Een scène uit het dagelijks leven van

de Palestijnen met een onverwachte wen-

ding:

Palestina, waar oorlog is tussen Jo-

den en Arabieren. Er wordt een

bomaanslag gepleegd. Met loeiende

sirenes komt de joodse politie aan-

gescheurd. Veel tijd hebben ze niet,

de Palestijnen, om te vluchten. Een

van hen, een jongen, snelt weg een

straatje in, maar het loopt dood. Hij

springt over een muurtje en komt

in de achtertuin van een joods huis

terecht. Hij loopt naar binnen en

zieteenjoodsevaderstaan.

Ondertussen wordt er al op de deur

geklopt, het is de politie op zoek

naar de terrorist. De joodse man

grijpt de jongen beet en duwt hem

een kamertje in. De man doet de

voordeur open en de politie vraagt

"Hebt u niemand gezien?" "Neen,

niemandgezien"zegthij.

Eens de politie weg is, komt de Pa-

lestijnse jongen weer tevoorschijn.

“U heeft me niet aangegeven?”,

zegt hij verbaasd tegen de joodse

man. “Neen” , zegt die. Hij opent de

voordeur en laat de jongen vertrek-

ken.”Sjaloom,vredezijmetu.”

De jongen keert even op zijn stap-

pen terug en zegt: "Zoals u zouden

er meer moeten zijn, dan zouden

wij niet meer in oorlog zijn met el-

kaar.“

Uit de viering van 29 april 2018 in het

DonBoscocentrum

GASTVRIJE EN WEERBARE MENSEN - WIJ WEIGEREN VIJANDEN TE ZIJN (2)



HERLEVEN:

De wederopbouw van Leuven na

1918

Wandeling op zondag 10 juni 2018:

GidsenbondLeuven+

Porbeer je maar eens even voor te

stellen: in één nacht tijd brandt niet

alleen jouw huis maar ook dat van

je buren en van alle straten in j e

omgevingtotdegrondaf.

Dat overkwam meer dan 1000 Leu-

vense gezinnen in augustus 1914.

Pas op het einde van de Eerste We-

reldoorlog in 1918 kon de wederop-

bouwechtwordenaangepakt.

Tijdens deze wandeling vertellen

wij het verhaal van één van de

grootste architecturale en steden-

bouwkundige ingrepen die de stad

heeft gekend. Wij plaatsen je in de

schoenen van de eigenaars: hoe zou

je schade vergoed worden, waar kon

je bouwmaterialen vinden en welke

architecten zouden de bouwplan-

nentekenen?

Het stadsbestuur stond zelf voor

een groot dilemma. Moest er geko-

Wederopbouw na 1918

zen worden voor een resoluut mo-

derne aanpak of werd best zo veel

mogelijk de vroegere vooroorlogse

toestandhersteld?

Het antwoord op die vraag bepaalt

tot vandaag het uitzicht van de

stadskern. Wie waren de architecten

die dit hebben gerealiseerd en waar-

om kozen ze voor allemaal dezelfde

stijl?

Dit is een verhaal over de stad en

over haar bewoners, nu een eeuw

geleden!

Praktischeinformatie

De wandeling vertrekt voor de trap-

penvanhetstadhuis.

Deelnemen kost 6 euro per per-

soon, kinderen tot 12 jaar wandelen

gratis mee. Vooraf reserveren is niet

nodig, je koopt je ticket ter plaatse.

Bekijk ons programma voor groe-

penop

www.leuven-plus.be

ofbelnaar:0460978566

De wederopbouw van

Leuven na 1918

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 5 juni 2018 van 9.00 u. tot

12.00u

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met de

senioreninspecteur Patricia Van de

WallevandeLeuvensepolitie.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die niet meteen tastbaar of meetbaar

zijn, maar toch een impact hebben

ophetdagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

helpendehandkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

BABBEL OP ZONDAG

Zondag10juni2018

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.

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 7 juni 2018 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 5 en 19 juni 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016

443245

Fietsdagtochten

Vrijdag 8 juni 2018 – Lier - vlak (80 km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aan-

vraag(gids)

Vertrek met fiets: om 9.45 u. stipt

Werchter:Parkingaandekerk

Vertrekmet de fiets: om9.15 u.Wijg-

maalbrug

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496

574782

4 FEDERATIE FRANDO

Heverlee,mei2018

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: Hubert Gorissen, L.

Schreursvest33-3001Heverlee

Jaarlijkse bijdrage: lid: 5 euro - ere-

lid:7,50euro-gezin: 10euro

rekeningnummer:

BE51736015665362KFtransit

KRISTOFFELGROEP “VRIENDEN OP DE WEG” TIENSEPOORT LEUVEN

DAVIDSFONDS CULTUURREI-

ZEN

WereldgodsdiensteninBelgië

Reisdata: woensdag 14 november

totzondag18november2018

Reissom: 2-persoonskamer 975

europerpersoon–

toeslag 2-persoonskamer voor sin-

glegebruik:295euro

Korting voor Davidsfonds leden: 40

euro

Aantal deelnemers: min. 15, max. 24

deelnemers

Algemenereisinformatie

In België zijn heel wat wereldgods-

diensten vertegenwoordigd. Dat

laat reisleider Prahash Goossens u

zien op een vijfdaagse rondreis in

België.

Eenkennismakingmet:

Dag1:HetChristendom

U maakt kennis met oosterse en

orthodoxe christenen. Bezoek aan

de St.-Rombautskathedraal van Me-

chelen met een gesprek met een ver-

tegenwoordiger van de Rooms-Ka-

tholiekekerk.

Dag 2: Het Jaïnisme en het Joden-

dom

Bezoek aan de imposante Jaïntem-

pel in Wilrijk met rondleiding en

lezingoverdezeIndiasereligie.

Wandeling met een gids door de

Joodsewijk.

Dag3:HetSikhismeendeIslam

In Sint-Truiden: uitgebreide ken-

nismaking met het Sikhisme, vol-

gen van een ceremonie en aan-

schuiven voor een typische maal-

tijd. In Genk een introductie over

de verschillende strekkingen in de

Islam.

Dag 4: Het Boedhisme en het Hin-

doeïsme

In het kasteel van Petit Somme

maakt u kennis met de Hare Kris-

hna. In Huy ontdekt u het Tibet-

aanseboedhisme.

Dag 5: Lezing door Christophe

Brusch

In Kazerne Dossin in Mechelen.

Over polarisering en angst in en

door religie in de samenleving.

Aansluitend blikt u samen met de

reisleider terug op de voorbije da-

gen.

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichting door Prakash Goossens

* Fooien voor lokale gids en chauf-

feurs

* Overnachtingen met ontbijt in

viersterrenhotel Novotel in Meche-

len

* 4 middagmalen, 1 avondmaal in

eenlokaalrestaurant

* Vervoer in comfortabele autocar,

verplaatsingen in Mechelen gebeu-

rentevoet

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering.

Davidsfonds Cultuurreizen Om-

nia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15,

3000Leuven

Tel.: 016 24 38 38 E-

mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be WWW.DAVIDSFONDS.BE/-

CULTUURREIZEN
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