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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Zie elk moment van je leven als een slui-

er of schaduw waarachter de wil van God

op het moment wacht dat jij haar erkent.

Dit is het mosterdzaad dat te klein is om te

worden herkend of geoogst , het is de schat

die niemand vindt omdat ze te goed ver-

borgen is om te kunnen worden gevonden.

En wat is het geheim van het vinden van

die schat? Dat geheim is er niet. De schat

is overal. Ze wordt ons elk moment, waar

we ook zijn, aangeboden.

Pater De Caussade – mysticus

In de maand juli komen we nog sa-

men op maandag 23 juli. De twee sa-

menkomsten in augustus hebben

plaats op maandag 6 en maandag 20

augustus 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 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

Ook het parochieblad blijft nog wat

in vakantietijd.

Dit nummer 29 (30-31), van woens-

dag 18 juli, brengt nieuws van drie

weken.

Op woensdag 25 juli en woensdag

1 augustus verschijnt er geen paro-

chieblad.

Dus maar aftellen tot woensdag 8

augustus. Dan krijg je parochieblad

32 in je brievenbus. En we keren

dan met het parochieblad terug uit

vakantietijd en zetten de gewone re-

gelmaat van wekelijks verschijnen

weer in.

Een fijne vakantieperiode ge-

wenst aan u allen!

VAKANTIECURSUSSEN IN SE-

NIORAMA

*Beveiligen, back-uppen en oprui-

men van je Windows 10 computer

Geschikt voor: Windows 10 op een

desktop-pc of laptop

Code: Veilig - Aantal lessen: 3 - Prijs:

€ 21

Seniorama: dinsdag van 9.30 tot 12

u.

Data: 7, 14, 21 augustus 2018

Maximum cursisten: 8 - Lesgever.

Danny De WuIf

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14

VAKANTIEREGELING

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 juli

16de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 29 juli

17de zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Karel De Rocker

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 augustus

18de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 juli

16de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 29 juli

17de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 5 augustus

18de zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

CD-muziek: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 22 juli

Zestiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Lector: Ria Ooms

Zondag 29 juli

Zeventiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 augustus

Achttiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Lector: Jan Van Nieuwenhove

Zondag 12 augustus

Negentiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

ZOEK JE GEEN ONGELUK

IN HET ZOEKEN NAAR GELUK

bzn

VIERINGEN

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben

nog zoveel vragen.

Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen

we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen

voor altijd koesteren.

We hielden zo veel van jou, mochten we

nog iets tegen jou

kunnen zeggen, zou het zeker «dank je»

zijn.

Op zaterdag 23 juni 2018 namen

wij in de Sint-Franciscuskerk te He-

verlee afscheid van mevrouw Lucia

Dehert, weduwe van Alfons Boxy,

Lid van Okra en Samana, geboren te Bek-

kevoort op 17 mei 1940 en onver-

wacht overleden te Leuven op 12

juni 2018.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

"Een sterke vrouw, wie zal haar

vinden" Deze woorden weerspie-

gelen wie Lucia in het leven voor

velen is geweest. Als moeder was

zij een sieraad voor haar gezin, fa-

milie en de velen die door het le-

ven haar tot vriend waren gewor-

den. Door het leven heen werd moe-

ders 'steentje' gepolijst, te vergelij-

ken met een ruwe diamant, die door

de jaren heen geslepen, een eigen

glans weerkaatst. Lucia, een moe-

der als zovelen, maar voor haar ge-

zin, familie en vrienden blonk ze

uit doorheen haar specifieke inzet

en gaven van eigen kweek. Haar

tuin, waar ze graag in werkte, kon

je vergelijken met een juweeltje van

bloemen, groenten en fruit. Daarbij

haar hobby: kaarten maken. Dat al-

les deelde zij kwistig mee met ande-

ren. Haar sociale aanwezigheid in

de parochiale verenigingen Okra en

Samana, en de wekelijkse kaartna-

middag in de parochiezaal vulden

eveneens haar leven. Zelfs toen haar

gezondheid aan 't wankelen ging

was bezig zijn in haar tuin een toe-

maat. Tot onverwachts haar hart het

begaf. Haar kinderen en petekinde-

ren, waar zij zo van hield stonden

plots voor vele vragen "Wat wou

mama ons mogelijk nog zeggen?

Moeder was de ader waaruit jullie

groeiden, zij wist wat jullie kon de-

ren!

Beste familie, moge de fraaie her-

inneringen aan moeder, nu jul-

lie dankbaarheid jegens mama, de

leegte opvullen en bemoedigen on-

der elkaar. Het is de hoop van heel

de Franciscus-geloofsgemeenschap

voor ieder van u. A.Francis

De dood, dat is geen kist,

geen speech, geen graf,

geen magere Hein,

geen vonnis en geen straf.

De dood zijn engelen,

die met zachte hand

mij dragen naar

een ver en lieflijk land

en jou en mij breekt hij niet uit elkaar,

dàt nooit

mijn lief, 'k zal dichter bij je zijn

dan ooit.

Toon Hermans

...'k zal dichter bij je zijn dan ooit

KALENDERBLAADJE

De profeet gelooft dat mensen tot

vrede gelouterd kunnen worden.

Dat zij bij machte zijn, zich aan

elkaar te oriënteren: of zij op een

weg-ten-leven zijn of op een dood-

lopende weg.

Hij gelooft ook dat sommigen, wei-

nigen, geroepen kunnen zijn om

het goed te maken voor anderen;

om met hun geloof en hun moed

het uitzicht open te houden dat

door de moedeloosheid van velen

verduisterd is. Mensen die zich

weerloos inzetten, die, ongekroond

en zonder titel of mandaat en na-

mens niemand, en geloochend als

het moet, “ik” zeggen en “jij”,

en proberen een ander mens een

betrouwbaar uitgangspunt te zijn;

zodat die geloven kan wat zijn ogen

zien; dat het toch mogelijk is te kie-

zen voor het leven.

Oosterhuis

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

*Donderdag 24 juli – 13.14 u. Histaruz

Code: Z 9 - Bijdrage: € 4 - Gids:

plaatselijke gids

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14

*Dinsdag 31 juli – 14.00 u.

Museum voor Dierkunde - (Zoölo-

gisch Museum)

Code: Z 10 - Bijdrage: € 4 - Gids:

van het museum

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14

*Dinsdag 7 augustus – 12.55 u.

Tourinnes-la Grosse en het Bra-

bants leemplateau

Code: Z 11 - Bijdrage: € 4

Gidsen: Anita De Witte en Paul De

Smedt

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14
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EEN STAD RIJST OP UIT EEN

ZEE VAN GROEN

Project in Jordanië: Greening the

camps

Intro:

We hebben vandaag een gast: Ma-

chiel Van Nieuwenhove, zoon van

Constance en Jan, twee doorwin-

terde leden van onze gemeenschap.

Machiel komt ons vertellen over

zijn ervaringen en zijn project in

Jordanië: Greening the camps of

“het groenen/vergroenen van de

kampen”.

En Teejo heeft ook een speciale bij-

drage aan deze viering geleverd.

Kijk maar eens naar het bloemstuk

dat je hier vooraan vindt. Een mi-

ni-tuin als het ware, met zowel

fruit als graangewassen als prachti-

gebloemen.

Gegroethet lieve leven

Al wat geboren is.

En wie het heeft gegeven

een menselijk gezicht

LezinguitPsalm72

Beelden uit de natuur komen we vaak te-

gen in de bijbel, zowel in het oude als in

het nieuwe testament. Ter inleiding lezen

we twee fragmenten uit Psalm 72, waar-

van sommigen ons wel heel bekend in de

oren klinken:

Hij zal leven, onvergankelijk, zo-

alsdezon.

En in die dagen zullen trouw en

waarachtigheidbloeien

zalervredeinovervloedzijn.

En bidden dat het zo blijven mag:

een vloed van koren, golvende vel-

den.

Bomen vol vruchten, hoog op de

bergen

Dakterras

een stad rijst op uit een zee van

groen.

Ezechiel 17,22-24

En ook bij de profeten vinden we prachti-

ge beelden uit de natuur:

ZospreektJahwedeHeer:

Ikzelf zal uit de top van een hoge

ceder een takje nemen en dat in de

grondzetten.

Het zal loten voortbrengen, vrucht

vormen en een prachtige ceder wor-

den.

Daaronder zullen allerlei soorten

vogelsnestelen.

Dan zullen alle bomen in het veld

erkennendatIk, Jahwe,

een hoge boom vernederd en een

lageboomverhevenheb.

Gegroetdelieveaarde

die onze voeten draagt.

Onschatbaar is haar waarde,

zij voedt ons ongevraagd.

EvangelieMarcus4,26-33

“Het gaat met het Rijk Gods als met

eenmandiezijnlandbezaait.

Uit eigen kracht brengt de aarde

vruchtenvoort.

Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij

er de sikkel in, want het is tijd voor

deoogst.”

En verder: “Welke vergelijking

kunnen we vinden voor het Rijk

Gods?

Het lijkt op een mosterdzaadje.

Wanneer dat gezaaid wordt in de

grond, is het wel het allerkleinste

zaadje op aarde; maar eenmaal ge-

zaaid, schiet het op en wordt groter

dan alle tuingewassen, en het krijgt

grote takken, zodat de vogels in zijn

schaduwkunnennestelen.”

Homilie/InleidingopMachiel

Als we de evangelisten mogen ge-

loven, dan groeide Jezus op in een

schrijnwerkerij. Hij stond bekend

als de zoon van de timmerman,

of zelfs kortweg als ‘de timmer-

man’. Toch zocht Hij voor zijn pa-

rabels nooit inspiratie in het tim-

mermansbedrijf, maar wel dikwijls

in de land- en tuinbouw. Hoe zou

datkomen?

Misschien wel omdat Jezus de we-

reld van de landbouw meer geschikt

achtte om de samenwerking tussen

God en de mens tot uitdrukking

te brengen. Een timmerman werkt

volgens plan en heeft zijn produc-

tieproces van het begin tot het ein-

de onder controle. Een landbouwer

niet. Hij mag zich inspannen zo-

veel als hij wil, hij is altijd ook

afhankelijk van wat hij niet in de

hand heeft, de weersomstandighe-

denbijvoorbeeld.

Zo is het ook met het rijk Gods, met

Zijn nieuwe wereld. Die vraagt in-

spanning, dat is zeker, maar even-

zeer vertrouwen. Soms blijft het re-

sultaat uit en lijkt de toestand hope-

loos. Zoals – in de Bijbel – tijdens

de joodse ballingschap. Of zoals -

in onze dagen - met de vele men-

sen op de vlucht. Een hoge boom is

verdord. Maar een twijgje vormt de

aanzetvooreennieuwbegin.

In de twee gelijkenissen van de

evangelielezing van vandaag ge-

bruikt Jezus soortgelijke beelden.

De nadruk ligt op het wonderbare

of onverwachte resultaat. Het klein-

ste zaad groeit uit tot iets mag-

nifieks. Het begin belooft weinig

goeds, of is heel moeizaam, maar

blijkt uiteindelijk toch zeer vrucht-

baar.

Bij deze geef ik het woord aan Ma-

chiel over zijn droom die gaande-

wegopenbloeit.

Getuigenis van Machiel Van Nieu-

wenhove

Samen met twee andere studenten,

Evi Hellebaut en Joris Docters van

Leeuwen, richtte hij de non-profit-

organisatie “Greening the Fields”

op in het Palestijnse vluchtelingen-

kamp van Jerash in Jordanië, lokaal

bekendalsGazaCamp.

“Greening the Fields” is een dak-

tuinproject om tekorkomingen in

Gemeenschapswerk Greening

hetkampteverbeteren.

Zijn verhaal, rijkelijk van foto’s

voorzien, ging over de aanvang

en hun visie op hun werk, over

hun gemeenschapswerk en de be-

roepsopleiding voor mensen uit

hetkamp.

Aankomende projecten zijn: een

restaurant en winkel, sociale on-

dernemingen als borduurwerken

of handgemaakte olijfzeep maken

en verkopen. Als toekomstdoelen

sprak hij ook over schrijnwerk- en

landbouwworkshops.

In een volgend parochieblad komt Ma-

chiel uitvoeriger aan het woord en zal je

met bewondering aankijken wat deze jon-

geren voor de kampbewoners betekenen.

Gegroetdezonnestralen

onmisbaar licht en vuur.

Die ons uit ontij halen,

uit nachten, koud en guur.

Aanbrengenvandeoffergaven

We brengen de gaven van de na-

tuur, waarover we gesproken heb-

ben, aan op de tafel van onze samen-

komst. Moge dit brood en deze wijn

ons sterken, in het meewerken aan

een aarde voor iedereen, een aarde

naar Gods droom, met genoeg voor

allemensenkinderen.

Communie: Luisterlied: Stuifmeel

voordeziel

Spreek, opdat woorden zich ontvouwen.

Steek op wind.

Voer ze mee als stuifmeel voor de ziel.

Wij stonden op maar liepen onder

wolken.

Verblind door eigen dromen, on-

wennigindetijd.Entoch.

Klonk niet een stem in wat wij sa-

menbrachten?

Een vonk reeds aangestoken werd

smeltvuur in ons hart. Kom Geest.

Wegen van hoop, die moeten men-

senbanen.

Geraakt door telkens tekens en fei-

tenvanvandaag.KomGeest.

Spreek, opdat woorden zich ontvouwen.

Steek op wind.

Voer ze mee als stuifmeel voor de ziel.

Mededelingen

Wil je Greening the camps finan-

cieel ondersteunen? Hier wat meer

info.

http://www.greeningthecamps.com/

info:@greeningthecamps.com

tel.+32494171336

facebook.com/greeningthecamps

instagram.com/greeningthecamps

TriodosBank:

BE80523080956477

---------------------------

Gegroethetbruisendwater

Steeds onderweg naar zee.

Het zingt voor nu en later:

‘Wie stroomt er met mij mee?’

Verhaal-Water

Een verhaal is als het water dat je

warm maakt om een bad te nemen.

Het brengt berichten over tussen

hetvuurenjouwhuid.

Het laat hen elkaar ontmoeten, en

hetreinigt jou.

Maar heel weinigen kunnen neer-

zitten in het midden van het vuur

zelf.

Wij hebben bemiddelingen nodig.

Water, verhalen, het lichaam, al de

dingen die wij doen, zijn bemidde-

lingen die verhullen en tonen dat

watverborgenis.

Gegroethet lieve leven

uit water, grond en licht.

En wie eraan wil geven

een menselijk gezicht!

Zegen

Ik wil nog deze samenkomst zegenen en

hopen dat het jullie kracht geeft, om on-

danks tegenwind en moeilijke omstan-

digheden toch te groeien en te bloeien of

gewoon wat schaduw te geven aan je me-

demens, en dit alles in de naam van de Va-

der, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Hermien Den Tandt – Uit de viering van

zondag 17 juni 2018 in het Don Bosco cen-

trum

Logo GREENING THE CAMPS

Project in Jordanië: Greening the camps

*Wandeling op woensdag 25 juli 2018 - 19

u.: Gidsenbond Leuven +

700 jaar Lakenhalle – 200 jaar

Rijksuniversiteit

Eigenlijk hadden we dit een jaar

eerder moeten herdenken: in 1317

werd de eerste steen gelegd van een

nieuwe Lakenhal en in 1817 kreeg

LeuveneenRijksuniversiteit.

In de hal werd Leuvens laken ver-

handeld tot de universiteit een deel

gebruikte om er colleges in de theo-

logie te geven. Later vonden ook an-

dere faculteiten er een stek maar tot

1679 gebruikten de lakenmakers en

de universiteit het gebouw samen.

De Rijksuniversiteit Leuven open-

de op 6 oktober 1817. Ze verwelkom-

de bij de opening 230 studenten. Ze

sloot definitief haar deuren op 15

augustus1835.

De wandeling vertrekt voor de trappen van

het stadhuis

*Wandeling op woensdag 1 augustus2018

– 19 u.: Gidsenbond Leuven +

Van ‘snelvoettuigen’ tot e-bike: Leu-

ven150jaarfietsstad

De fiets is al jarenlang een populair

verplaatsingsmiddel voor de Leu-

venaars en voor de studenten. Wij

wandelen te voet en vertellen on-

derweg het verhaal van de fiets in

Leuven. Je hoort wanneer de eerste

fietsen in de stad opdoken en wie

er op reed. Je maakt kennis met een

fietsenfabrikant die auto’s begon te

maken. En we hebben het natuur-

lijk ook over Poeske Scherens en

de Leuvense velodroom. Daar je de

fiets niet meer kan wegdenken uit

de stratenvande stadzal jena afloop

nogduidelijkerzijngeworden.

Opgelet:Je kan deze wandeling ook met de

fiets volgen. Voor de fietstocht moet je wel

op voorhand inschrijven bij patrick.lee-

mans4@telenet.be (0496 57 66 81)

*Wandeling op woensdag 8 augustus 2018

– 19 u.: Gidsenbond Leuven +

Met de familie Mozart naar Leuven

“’s Middags zijn we de stad wat

gaan bekijken. We werden in Leu-

ven goed behandeld en onthaald.”.

Dat schreef vader Mozart over het

bezoek dat hij samen met zijn zoon

Wolfgang en zijn dochter Nan-

nerl op 4 oktober 1763 aan Leuven

bracht.

Wat hij niet wist was dat de stad

toen twee topmusici tewerkstelde:

zowel de stadbeiaardier, Matthias

Van den Gheyn, als de koormeester,

Willem Gommaar Kennis, werden

alom geprezen om de kwaliteit van

hun werk. Wie met ons mee wan-

delt krijgt een unieke kijk in het da-

gelijks leven in Leuven van de 18de

eeuw: hoewerd gereisd, wat enwaar

er werd gegeten, welke muziek er

werdgespeeld…

De wandeling vertrekt voor de trappen van

het stadhuis

Praktischeinformatie

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

Zomerwandelingen: Ken uw stad



Meerdaagse2018

Van vrijdag 10 augustus tot zondag 19 au-

gustus 2018

De meerdaagse is een jarenlange tra-

ditie in Het Molenhuis. Een men-

gelmoes van klussen, koken, alle-

daags onderhoud, spelende kinde-

ren, ontspannende activiteiten, ge-

nieten van de omgeving en vrolijke

avonden bij de ondergaande zon.

Ook dit jaar vliegen we er weer te-

genaan. Voor de kinderen is er een

programma vol activiteiten in het

bos, in de beek, rondom het huis,

waar zij volop de natuur kunnen

explorereno.l.v.eenvolwassene.

Iedere avond maken we tijd voor

een rondje en het plannen van de

volgende dag. Tijdens de week voor-

zien we 2 rustdagen en daarnaast is

de dag opgebouwd uit werkjes en

een ontspannend moment. Heb je

zelf nog een voorstel of zin om een

activiteit te begeleiden, dan ben je

meerdanwelkom.

Ieder doet de dingen binnen eigen

kunnen en op eigen ritme. De acti-

viteiten geven we vorm volgens de

talenten die er aanwezig zijn. Alle

suggesties zijn meer dan welkom.

Welke activiteiten kan je zoal ver-

wachten?

*Dagdagelijkse taken zoals afwas en

koken, onkruid wieden, opruimen,

gras maaien (met de zeis) en afvoe-

ren, technische klussen, schilde-

ren,…

*Ontspannende activiteiten zoals

een wandeling, een bosspel, een

vuurspel, een teamchallenge, yoga,

zingen bij een kampvuur, zweet-

hut,eenuitstap,…

*Voor de kinderen denken we

nog aan extra’s zoals sporentocht,

knutselen, beekspelen, nestkastjes

bouwen, zoektocht, koken, vrij

spel,…

Dit programma wordt nog aange-

past i.f.v. inschrijvingen en voor-

stellendieerkomen.

Kom gerust langs al is het maar

voor enkele dagen, niet aarzelen om

in te schrijven. Samen werken en

leven schept dichte banden en dat is

waar het in Het Molenhuis uitein-

delijkomdraait.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusiefeten)

Ouder van 18 jaar: 10 euro pp/dag

13t.e.m.17jaar:8europp/dag

6t.e.m.12 j.:6europp/dag

4t.e.m.5j.:4europp/dag

0 t.e.m. 3 jaar: gratis –Deouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185opnaamvan:NeleSteeno

Vermelding: Meerdaagse 2018 +

naam+data

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zakofdonsdeken

Toiletgerief, werkkleding en gerief,

pantoffels,zaklamp

Verantwoordelijke:NeleSteeno

Telefoonnummer: 0495/35 48 96

E-mail: Nele@moulindebellemeu-

se.be

www.moulindebellemeuse.be

Contact@moulindebellemeuse.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

Sint-Antonius

Donderdag 19 juli

14.00 u. Kaartnamiddag op het ter-

ras

Dinsdag 24 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 26 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 31 juli

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 2 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Donderdag 19 juli

14uur:Seniorencafé

Zondag 22 juli

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 24 juli

NM:Seniorencafé

Donderdag 26 juli

14uur:Seniorencafé

Zondag 29 juli

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 31 juli

NM:Seniorencafé

Donderdag 2 augustus

14uur:Seniorencafé

Vrijdag 3 augustus

VMenNM:BarMichotte

Zondag 5 augustus

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 7 augustus

NM:Seniorencafé

Agenda

4 FEDERATIE FRANDO

Enkele weken geleden vernamen we in

de krant het overlijden van Zuster Ag-

nes in Duffel. Volgens dat bericht was zij

de laatste zwartzuster van het Leuven-

se klooster op de hoek van de Zwartzus-

tersstraat en de Schapenstraat. Een klein

beetje opzoekwerk en veel hulp van zuster

Liesbeth van het Convent Bethlehem in

Duffel, leverde het volgende op.

Zuster Agnes, Louise Bamps, werd

geboren in Leuven op 3 maart 1923

als dochter van Jozef Bamps en Ma-

rie Timbal. Na haar lagereschooltijd

in Paridaens, een jaar kostschool

in Philippeville, en twee jaar be-

roepsnormaalschool bij de Minie-

men was zij bedrijvig als zieken-

oppasseres in de Sint-Elisabethkli-

niek in Ukkel en in het Sint-Pieters-

Zuster Agnes bij het intrede in het klooster

in 1941

hospitaal in Leuven. Op 19 maart

1941 trad zij in bij de zwartzus-

ters in Leuven waar ze de eeuwige

geloften uitsprak op 24 september

1945. Omdat de Leuvense zwartzus-

ters een verpleeg- en verzorgings-

instelling hadden voor geesteszie-

ken was zij ondertussen verpleeg-

kunde gaan studeren opdeKapucie-

nenvoer (1943–1946) en volgde zij

daarna een opleiding psychiatrie in

Lovenjoel (1947-1948).

Reeds tijdens het Ancien Régime

fungeerden de Leuvense zwart-

zusters als ziekenverpleegsters ten

huize, waaruit zij toen hun bij-

zonderste inkomsten putten, maar

evengoed verpleegden zij noodlij-

denden. Zuster Agnes was van 1948

tot 1968 dag en nacht erg actief ge-

weest op dit terrein: haar bijnaam

“Soeur trotte-en-rue” had ze zeker

niet gestolen. In 1954 kreeg ze van

de geestelijke overheid in Mechelen

de toelating om met de wagen te rij-

den en was ze de eerste non die Leu-

ven per auto doorkruiste. Zij was

een pronte geestelijke dame, ener-

giek en scherpzinnig, en bekleed

meteenaangeborengezag.

Wegens het tekort aan roepingen

werden in 1964 de Leuvens zwart-

zusters verplicht zich aan te sluiten

bij het Convent Bethlehem uit Duf-

fel, en verhuisden de 16 overgeble-

ven kloosterlingen naar Home Em-

maüs (langs de Oudebaan, richting

Korbeek-Lo). Zuster Agnes was daar

van 1968 tot 1989 de verantwoor-

delijke. Een anekdote: in een werk-

je uit die tijd over Home Emmaüs

schreef Zuster Agnes dat het doel-

publiek, oude en/of zieke priesters,

geen gemakkelijke patiënten waren:

die hadden nooit leren gehoorza-

men want ze waren altijd hun ei-

gen baas geweest in een parochie,

schoolof instelling.

In 1989 verhuisde Zuster Agnes

naar Zoersel om er tot in 1996 ver-

antwoordelijke te worden van een

gemeenschap van oudere zusters.

Daarna ging ze zelf ‘op rust’ tot ze

dit jaar in de gezegende ouderdom

van95jaaroverleed.

Jos Slechten

Gedachtenisprentje van zuster Agnes

Laatste Leuvense zwartzuster overleden

De verkoop van de Dijlekalenders

voor de komst van een nieuw fiets-

en verkeerspark in Woudlucht, een

school voor buitengewoon onder-

wijs in Heverlee, is van start ge-

gaan.

Dit jaar moet de verkoop mee zor-

gen voor de bouw van het nieuwe

fiets- en verkeerspark, de ultieme

droom van bezielster en kiné Kris-

telVandenbempt.

“De kalender is de moeite waard,

zeker omwille van de kwaliteitsvol-

le foto’s. De meeste zijn prachti-

ge natuurbeelden genomen in het

Dijlebekken. We hopen alvast om,

net zoals tijdens de vorige edities,

10.000eurointezamelen.”

De verkoop van de kalenders loopt

nog tot het einde van dit jaar. Tijd

zat dus om hem in huis te halen!

Praktisch

De kalender kost 10 euro en kan be-

steld worden via www.steunwoud-

lucht.be

(Uit Regiogids Rondom Leuven – Woens-

dag 20 juni 2018 )

Woudlucht verkoopt Dijlekalenders

“Doorheen de stilte...EMOTIES – Ge-

dachten komen, soms muziek”

Hierbij wordt u van harte uitge-

nodigd op de jaarlijkse gitaarcon-

certen in de prachtige en sfeer-

volle Sint-Kwintenskerk, Naamse-

straat160Leuven.

Dit project gaat voor de 22ste keer

door en voor de 17de keer in de

Sint-Kwintenskerk.

De titel van deze gitaarrecitals is

dit jaar: “Doorheen de stilte…EMO-

TIES - Gedachten komen, soms mu-

ziek”.

De vier verschillende en zeer ver-

scheiden gitaarrecitals worden dit

jaar rond het thema “emotie” op-

gebouwd. Het wordt een mix van

zowel oude en hedendaagse gitaar-

muziek. De stukken zijn gekozen

opdat ze een intieme, tijdloze sfeer

scheppen, waardoor opkomende ge-

dachten hun vrije gang kunnen

gaan.

Deze muziek wekt emoties op en is

ook bedoeld om weg te dromen als

rustpunt om even de dagdagelijkse

drukteensleurtevergeten.

De toegangsprijs wordt bewust gratis ge-

houden omdat iedereen (zonder enig

onderscheid)welkomis.

Deze editie kwam, zoals voorgaan-

de jaren, tot stand in samenwerking

met de parochie Sint-Kwinten en de

gids Lambert Juveyns. Na elk recital

geeft hij een interessante rondlei-

ding, opgebouwd rond een bepaald

thema.

Concertdata: zondag 8 juli, 22 ju-

li, 5 augustus en 19 augustus

Wil je vooraf weten wat er op het

programmastaat,contacteer

Jan Wouters GSM: 0472 92 05 68 e-

mail:guitarjaw@scarlet.be

Er zit muziek in Sint-Kwinten - 2018
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