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Werkweekend

Van vrijdag 19 oktober tot zondag 21 okto-

ber 2018

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest, weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len, maaien, snoeien of wieden.

Een werkweekend gelijkt op het eer-

ste zicht geen boeiend weekend en

werken is vaak iets dat mensen af-

schrikt. Maar toch is dit één van de

peilers waarop Het Molenhuis zich

staande houdt.

De vzw draait al 38 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

het project met bestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waar iedereen thuis kan komen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het in Het Molenhuis om draait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden

per dag)

Ouder dan18 jaar: 10 euro per per-

soon, per dag

13 t.e.m. 18 jaar: 8 euro per persoon,

per dag

6 t.e.m. 12 jaar: 6 euro per persoon,

per dag

4 t.e.m. 5 jaar: 4 euro per persoon,

per dag

0 t.e.m. 3 jaar = gratis. De ouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE42 9799 3935

2954 op naam van Ivo Hendrickx

Vermelding: werkweekend + data +

naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij, pantoffels, zaklamp

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

telefoonnummer 0497 53 29 22

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.-

be

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis

Bérismenil
SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 september

Franciscusfeest

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Eugene en Luc Haine

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Muziek: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

16.00 u Franciscaanse

ontmoeting en viering in

samenwerking met TAU en onze

gemeenschap

Muziek: Franciscuskoor en

ensemble

Organist: Herman Baumers

Zondag 7 oktober

75 jaar Chiro

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de overledenen van de

familie Verlinden–Wuytack

Voorganger: Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 30 september

26ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mieke Vanhooymissen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 7 oktober

27ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 30 september

Zesentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 7 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Meditatie in de Christelijke traditie

10.30 u. Viering van het tienjarig

bestaan van de meditatiegroep

Kessel-Lo

Meditatiegroep

Lector: Lut Van Schepdael

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

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Don Boscocentrum “Ademtocht”

*De Christelijke meditatiegroep

Kessel-Lo bestaat 10 jaar !

En dat laten we niet zomaar voor-

bijgaan.

Op zondag 7 oktober 2018 om 10.30

u. in het Don Boscocentrum (Orto-

lanenstraat 6, Kessel-Lo) is een ge-

bedsviering gepland n.a.v. dit 10-ja-

rig bestaan, gevolgd door een een-

voudige receptie.

We nodigen je graag uit voor deze

viering en de receptie nadien.

In parochieblad 35 van 26 augustus 2009,

ons tweede levensjaar, verscheen ons eerste

berichtje in het parochieblad:

Meditatie vanuit christelijke tradi-

tie

Een nieuwe groep ontstond in Kessel-Lo :

Don Boscocentrum

(Gebedsruimte ‘Ademtocht’ )

Wij proberen thuis dagelijks twee-

maal gedurende een klein halfuur

te mediteren. Het gaat om man-

tra-meditatie die in volstrekte een-

voud en stilte wordt beoefend. Deze

praktijk is gebaseerd op een vroeg-

christelijke traditie en wordt vanuit

christelijke inspiratie aangereikt.

Door zijn eenvoud staat deze medi-

tatiediscipline voor iedereen open.

Het is echter ook een universele

praktijk die eenheid schept in jezelf

en verbondenheid creëert met ande-

ren en de Andere.

Om elkaar in de meditatiepraktijk

te bemoedigen en te steunen, en

om geïnteresseerden met de medi-

tatie kennis te laten maken komen

we tweewekelijks samen op maan-

dag om 20 uur in de stille ruimte

‘Ademtocht’ in het Don Boscocen-

trum.

We luisteren naar een inleiden-

de tekst, mediteren 25 minuten en

drinken nadien een kopje thee of

koffie.

(Dan worden de data van het resterende

deel van het jaar doorgegeven.)

Wie interesse heeft gelieve zich

eerst aan te melden bij Jos Vermeu-

len 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

Tot zover dit artikeltje.

Degene die tot Godsbesef is gekomen, dege-

ne die zoiets écht heeft, vraagt in zijn ge-

bed om de écht goede dingen die met de ziel

te maken hebben, en al biddend draagt hij

of zij op die manier bij aan zijn inner-

lijke kwaliteit van goedheid, en vraagt op

die manier niet langer goede dingen, zoals

wijsheden, die zijn bezit worden, maar

diegene vraagt om goedheid als staat van

zijn.

Clemens van Alexandrië

In oktober komen we samen ter me-

ditatie op maandag 1 oktober, maan-

dag 15 oktober en maandag 29 ok-

tober 2018. Aanvang om 20 uur

in de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Bosco centrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

DE CHRISTELIJKE MEDITATIEGROEP KESSEL-LO BESTAAT 10 JAAR !

Meditatie in de christelijke traditie

HERLEVEN

In Leuven vinden en vonden dit

jaar een hele lijst herdenkingsacti-

viteiten plaats rond de Eerste We-

reldoorlog. Zoals:

* Expo Herleven. Leuven na 1918

Nog tot en met 11 november 2018

Open van zaterdag tot woensdag (10

u. – 18 u.)

Donderdag en vrijdag: gesloten -

Open op feestdagen

Locatie: Cera (Muntstraat 1, Leu-

ven)

Inkom: 5 euro (met audiogids)

Kinderen tot 12 jaar: gratis

* Fototentoonstelling

Nog tot en met 11 november 2018

‘ De Duitse Negatieven van Leu-

ven’. (Gratis)

Locatie:Stadspark

* Openluchttentoonstelling

Nog tot en met 11 november 2018

Het Stadsarchief Leuven toont

in een dubbeltentoonstelling zijn

oorlogsaffiches van 1914 tot 1918

(Gratis)

Locatie: De Bib Leuven (binnen-

plaats) en aan de Sint-Pieterskerk

Meer informatie over de verschil-

lende activiteiten via herleven.be

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven -

Leuven 1918 )
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We willen even stilstaan bij het maken

vankeuzes.

Hoe kunnen we echt achter een project

gaanstaan,hoekleinhetook is.

We vinden hierover ook inspiratie in de

bijbel.

In deze viering willen we het ook hebben

overonzekeuzes.

En misschien vinden we zo ook inspira-

tie om ons eigen engagement aux serieux

te blijven nemen en er 100% voor te dur-

vengaan.

Hebben wij de keuze?

Het is warm geweest deze zomer, te

warm. We hebben erover geklaagd.

We hebben erover gepraat met onze

familie en vrienden. Maar wat kun-

nen we er aan doen? De natuur laat

zichnietdwingen.

Of toch? Moeten we toch zelf in ac-

tieschieten?Maarhoe?

Niet enkel over de natuurmaar over

veel andere zaken in onze wereld

maken we ons zorgen. Of we vin-

den dat de dingen niet eerlijk ver-

lopen. Maar tegelijk voelen we ons

machteloos. Hoe kunnen wij als

kleine garnalen het verschil ma-

ken? Heeft het zin om je nek uit

te steken als alles toch boven onze

hoofdenbeslistwordt.

Zoveel mogelijk keuzes open

houden?

Radicaal voor één keuze gaan. Is dat

niet een beetje passé? Is het niet mo-

derner om zo veel mogelijk keuzes

opentehouden.

Tegenwoordig kan je hotels en rei-

zen boeken die je tot op het laat-

stemoment kan afzeggen. En op da-

tingsites kan je steeds nieuwe part-

ners uitproberen. Pop-up winkels

blijven zolang het winstgevend is.

Het geeft ons een gevoel van vrij-

heid. Maar weworden er niet geluk-

kiger van. En tegelijk leidt het ons

af van dewegwaarwe echt voorwil-

lenkiezen.

Kiezen zonder compromissen

En wat zegt Jezus hierover? In het

evangelie lezen we bij Johannes hoe

Jezus van zijn volgelingen een ra-

dicale houding vraagt. Hij vraagt

hen te kiezen om hem zonder com-

promissen te volgen. Het is harde

taal en Johannes schrijft dan ook dat

velenbedremmeldafhaken.

En Jezus heeft het niet zo begrepen

opvolgelingenvanééndag.

Bijbelteksten: Keuzes maken

Jozua24: 14-16

Ook duizenden jaren geleden had-

denmensen al de gewoonte om zich

aan te passen aan de “goden van

de tijd”. Net als wij nemen ze de

gewoonten en regels over van zij

die het voor het zeggen hebben. Of

ze blijven steken in oude gebrui-

ken, die tot niets leiden. Maar Jozua

roept hen tot de orde.Hij vraagt hen

voor de juiste weg te kiezen. Hij

doet dit niet door hen te beschuldi-

gen, maar wel door zelf het goede

voorbeeldtegeven.

“Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de

Heer, dien hem met onvoorwaardelijke

trouw en doe de godenweg die uw voorou-

ders ten oosten van de Eufraat en in Egyp-

te hebben gediend. Dien alleen de Heer.

Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies

dan nu welke u wel wlt dienen: de goden

van uw voorouders ten oosten van de Eu-

fraat of de goden van de Amorieten, van

wie u nu het land bewoont. In ieder geval

zullen ik en mijn familie de Heer dienen.

Hierop antwoordde het volk: Het is verre

van ons de Heer te verlaten om andere go-

den te dienen. Hij is de Heer,onze God, die

ons en onze voorouders uit de slavernij in

Egypteheeftbevrijd.“

Johannes6:52-69

Na de bijeenkomst en de broodver-

menigvuldiging waren de mensen

erg onder de indruk en geneigd

zich bij Jezus‘ groep aan te sluiten.

Maar dan spreekt Hij harde woor-

den. Mensenmoeten bereid zijn om

zijn lichaam te eten en zijn bloed

te drinken. Ze moeten als het ware

Jezus zelf worden. Dat is wel erg

verregaand engagement. De mees-

ten haken dan ook bedremmeld af.

Getuigenis van Chistine Du-

pont

Kiezen en blijven gaan voor je keu-

ze is niet gemakkelijk. Enkele ja-

ren geleden werd de beweging Hart

boven Hard opgericht. Het was een

beetje zoals bij de broodvermenig-

vuldiging. Veel mensen waren en-

thousiast en wilden zich engage-

ren. Christine blijft voortdoen ook

wanneer het moeilijk gaat. Ze ver-

teltwaarom.

(Haar getuigenis kan je volgende week in

hetparochieblad lezen.)

Ik geloof …

Ikgeloof inGod

dieonswegroeptuitdechaos

en ons op weg zet naar een nieuw

land,

een land waar mensen vreedzaam

samenwonen.

Ik geloof in Jezus die weerstand

boodaanvalsegoden

endiekwademachtenoverwon.

Hij gaatmet onsmeedoor dorwoes-

tijnland,

Hij opent ons de ogen en geeft rich-

tingaanonsleven.

Ikgeloof indeheiligeGeest

die door profeten mensen moed in-

spreekt,

die leven wekt waar dood wil in-

dringen,

die ruimte schept voor liefde en

krachttotscheppengeeft,

die ons met een droom naar de we-

reldzendt.

IkwilookgelovenindeKerk:

een groep van mensen die als Mo-

zes

naar verbondenheid, gerechtigheid

envredetracht.Amen.

Steun en bemoediging vinden

bij elkaar

Dat wij ons niet laten afleiden door

de heersende valse beloftes van vele

keuzemogelijkheden, maar blijven

volharden in het volgen van de weg

die Jezus ons toont: een rechtvaar-

digerewereldvoorallemensen.

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maakons totuwgemeente.

Weesde stemdieonsgewetenwekt.

Verberguniet.Verberguniet.

Dat zij die Jezus’ boodschap verta-

len in een hedendaags engagement

voor de medemens en de natuur de

moed en de kracht mogen vinden

omverdertedoen.

Dat wij onszelf au serieux mo-

gen blijven nemen in ons engage-

ment in het vormen van een paro-

chie waar wij de woorden en daden

van Jezus blijven gedenken. Dat wij

hierdoor bij elkaar steun en bemoe-

digingmogenvinden.

Trouw als Jezus

Laat ons dan gedenken Jezus van

Nazareth die bewust en volgehou-

den koos voor het realiseren van

Gods rijk hier op aarde en dit vol-

hieldtotheteinde.

Hij koos voluit voor ruimte voor de

armen, voor degenen die niet mee-

telden, de uitgeslotene , de zwakke-

re. Hij trok ten strijdemet woord en

daad tegen de machtigen en rijken

die religie en politiek en economie

voorhunbelangengebruikten.

Laten we trouw zijn zoals Hij, de

moed niet verliezen en niet wegglij-

deningemakzucht.

Laten we dicht bij ons en in de wij-

de wereld, keuzes maken, woorden

vanliefdedoen.

Laten wemet zijn geest in onze har-

ten, met zijn kracht in onze han-

den, leren lief te hebben, onze naas-

te,vriendenvreemde.

In die geest nemen we daarom dit

broodendezebeker.

En delen ze met elkaar om te leven

Hemachterna.

Kies en doe consequent

Mensen vragen waar zij God kunnen vin-

den.

Hetantwoord is :hier.

Wannéérzehemzullenvinden .

Hetantwoord is :nu.

Hóezehemzullenvinden.

Hetantwoord is :weesstilenkijk,

Kiesendoeconsequent.

Katrien Rombouts Uit de viering

26/08/2018 inhetDonBosco centrum

Kiezen is verliezen. Of toch niet?

in samenwerking met de Me-

chelse Kerken

Wat?

In de eerste jaren van het christen-

dom schreef een zekere Paulus van

Tarsus een aantal brieven naar mis-

sieposten die hij tijdens zijn reizen

gesticht heeft. Deze rolletjes papier

promoveren in de loop der tijden tot

Heilige Schrift. Ze worden tweedui-

zend jaar later nog steeds gelezen.

Brieven zijn geen evangelie. Het

zijn geschriften die bij een bepaalde

gelegenheid opgesteld werden. Wie

ze leest, neust eigenlijk in ander-

mans post. Hoe kunnen wij deze

tekstenvandaagverstaan?

Voor iedereen die op zoek is naar de

verbinding tussen het eigen leven

en het verhaal dat in de Bijbel ver-

teld wordt. Er is geen enkele voor-

kennisvereist.

Waarenwanneer?

Crypte van de Hanswijkbasiliek

(toegang via Raghenoplein 1b, 2800

Mechelen)

Op drie leesavondenmaken we ken-

nis met de figuur van Paulus en le-

zenweinviervanzijnbrieven:

maandag 1 oktober 2018 (19:45-

22:15)

- De bekering van Paulus (door Gil-

bertSnauwaert)

- Het belang van Paulus (door Luc

Devisscher)

maandag 8 oktober 2018 (19:45-

22:15)

- De eerste brief aan de Tessaloni-

cenzen (door Steven Wielandts) |

eenbriefoverdeeindtijd

- De brief aan de Filippenzen (door

Jelle Brouwer) | een brief uit de ge-

vangenis

maandag 22 oktober 2018

(19:45-22:15)

- De brief aan de Galaten (door Ste-

fanGradl) |eengrotebrief

- De brief aan Filemon (door Ann

Van Steenweghen | een brief uit de

gevangenis

Praktischeinfo

Gelieve een Bijbel mee te brengen

indienmogelijk.

€ 30.00 - Standaardprijs, € 24.00 -

Reductie bij online inschrijven via

dezelinkopkerknet:

https://www.kerknet.be/ccv-vlaams-

brabant/evenement/paulus-een-te-

gendraads-verkondiger

Metvriendelijkegroeten,

Luc Devisscher

CCV in het Vicariaat Vlaams-Bra-

bant en Mechelen vzw Varkens-

straat 6, 2800 Mechelen 0472 41 58

67www.ccv.be

Oecumenische bijbelreeks - Paulus, een tegendraads verkondiger

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 2 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 5 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 26 september

NM:OKRATeamvergadering

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 27 september

NM:Seniorencafé

Vrijdag 28 september

VMenNM:BarMichotte

Zaterdag 29 september

NM:Parochie -Catechese

Zondag 30 september

10uur:Parochiefeest

AV:KoorDissonant

Maandag 1 oktober

NM:OKRALedenvergadering

Dinsdag 2 oktober

VM:SamanaKern

NM:Seniorencafé

Woensdag 3 oktober

20u.:KoorBlijRondeel



BOEKENMANDJE

Almeerdere jaren gaanwemet onze

eenvoudige en leuke manier van

‘delen’verder:

Ons boekenmandje in de Stille

ZoneAdemtocht!

Ga na de vieringen dit boeken-

mandjenietachteloosvoorbij.

Neem gerust een kijkje want er

komtregelmatigwatbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na le-

zingthuis,weerterugplaatsen.

Je kan hetmandje ook spijzigenmet

jouweigenboeken.

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 2 oktober 2018 – Prof. Pie-

terBergé (FaculteitLetteren)

‘En toen liep het mis…’:Over de ver-

stoorde relatie tussen muziek en

publiek in de 20ste en 21ste eeuw

Dinsdag 9 oktober 2018 – Prof. Jo

Van Biesebroeck (Faculteit Economie

enBedrijfswetenschappen)

Hoe duurzaam is het Chinese ont-

wikkelingsmodel?

Het aantal cursisten voor de lezin-

genreeks van 2018-2019 wordt be-

perkt tot 1350 en is al volzet. Je kan

dus niet meer inschrijven voor de

lezingen in de aula. Je kan ook opte-

ren voor een digitaal abonnement.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

DIGITAALFOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoorbijSenioramaterecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016

222014.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

brengeenreservebatterijmee.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Voor veel mensen is slecht zien of

nietzienhunrealiteit.

We luisteren naar hun verhaal,

hun verlangens. Samen zoeken we

oplossingen, zodat ze een kwali-

teitsvol leven kunnen uitbouwen.

Wij zijn al actief sinds 1923; zo

hebben we een ruime expertise op-

gebouwd die mee-evolueert met de

maatschappij.

Met ons informatief magazine

‘KNIPOOG’ stellen we elk jaar onze

werkingvoor.

Twintig mijlpalen: De beknopte

(pre)historie van ‘Licht en Liefde’

1305: Opening van het godshuis

voorblindeninBrugge

1568: Bruegel schildert zijn ‘Para-

belderblinden’

1786: Opening van de eerste blin-

denschool inParijs

1825: Louis Braille heeft zijn alfabet

klaar

1837: Opening van het blinden- en

doveninstituut Spermalie in Brug-

ge

1918: Ons land organiseert hulp

vooroorlogsblinden

1923: Vanuit Spermalie wordt ‘Licht

en Liefde voor onze blinden’ opge-

richt

1931:Leveringvandewittestok

1948: Onze eerste maatschappelijke

assistentegaatoppad

1958: Licht en Liefde start met ge-

sprokenboeken

1959: Oprichting van ons heroplei-

dingscentrumSint-Rafaël

1969: Opening van het Licht en Lief-

deHeem

1981: Eerste elektronische braille-

printer in onze nieuwe hoofdzetel

inVarsenare

1990: Start van het Vlaams Agent-

schap voor Personen met een Han-

dicap

1993: Opening van onze eerste be-

leveningsruimte, in het ruim van

eenbinnenschip

2001: Start van AnySurfer, ons pro-

jectvoortoegankelijkewebsites

2005: Start van ‘Blind d mobiel’ een

demoruimte van aangepaste tech-

nologie

2008: We liggen mee aan de basis

vandeLuisterpuntbibliotheek

2017: Inpassing van onze hulpver-

lening in de ‘persoonsvolgende fi-

nanciering’

2018: Al 95 jaar voor jou in bewe-

ging!

Uit het tijdschrift ‘Knipoog’ van

Blindenzorg Licht en Liefde .- juli

2018

Op www.lichtenliefde.be is een vol-

ledig overzicht van onze activitei-

tentevinden.

Met alle hulpvragen kunt u terecht

in een ‘vlaamsoogpunt’ in uw re-

gio:

Ernest Solvaystraat 77 – 3010 Leu-

ven – 016/26 05 90 – leuven@-

vlaamsoogpunt.be

Wie ons graag steunt kan over-

schrijven op BE93 7370 3703 7067

Maatschappelijk zetel van Licht en

Liefde:

Oudenburgweg 40- 8490 Varsenare

Tel. 050 40 60 58 – giften@lichten-

liefde.be- info@lichtenliefde.be

LICHT EN LIEFDE: HULP VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Wij kwamen op 10 juni 2017 en 3 februari

2018met een werkgroep ZORG omZORG

samenintweeburgerplatformen.

Zoverwoordenwehetresultaat :

1.Toegankelijke zorg voor iedereen

2. Zorg voor verbinding en zinge-

ving

3. Aandacht voor de eenheid van li-

chaamengeest

4.Zorgopmensenmaat

5.Tijdenruimtevoorzorg

6.Zorgiseentaakvanvelen

7. Zorgorganisaties worden met

zorgopgebouwdengeleid

8.Eenzorgzamesamenleving

De volgende maanden gaan we acties voe-

ren omdezehartenwensenwaar temaken.

Zie jijdaarvormenvoor?

Wil jemetonsmeedoen?

Kunnenwijaansluiten?

Zeg het ons op leuven@hartbovenhard.be

enwezoekenmeeomervormaante geven.

Christine Dupont, Tiensevest 45 – 3010

Leuven

Het antwoord op het lijden kan niet

bestaan in de ontkenning ervan,

noch in de vorm van een “hoger

plan” waardoor het in zijn tegen-

deel omslaat, noch in de vorm van

een verdringing die de realiteit ont-

vluchtenapathischmaakt.

Het lijden wordt enkel beantwoordt

door een bepaalde verhouding tot

het lijden aan te nemen. Door zo'n

“verhouding” verliest het lijden

zijn karakter als natuurgebeuren.

Je “doet” er iets mee. Wanneer we

het lijden beantwoorden in expres-

sie en communicatie, en zelfs over-

gaan tot bestrijding en “uitdrij-

ving”, gaat het om méér dan een

aanvaarding van het lijden als een

te dragen last of als een te ondergaan

lot. Het gaat dan om aanvaarding

als het “opnemen van de hand-

schoen”.

H.Wiersinga

Kalenderblaadje

4 FEDERATIE FRANDO

Welkom !

Op het 22ste Filipijnenfeest op 13

oktober 2018 in het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Leuven/-

Kessel-Lo!

Je kan inschrijven via mail cabsa-

ma2@gmail.com.

Sameneten-Van 18u.tot20u.

Je kan genieten van een heerlijke Fi-

lipijnse schotel mét vlees of vegeta-

risch (12 euro en 6 euro voor kin-

derportie).

Het dessertbuffet (desserts zijn

apart te betalen) en de bar zijn nog

opentotsluitingstijd.

Het Filipijnse verhaal - Van 20 u. tot

21u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut,

Marijke, Saïda en Veerle gingen in

juli op solidariteitsreis naar de Fili-

pijnen.Zedoenhunverhaal.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je

steunen? We verkopen steunkaar-

tenaan5euro.

Mabuhay!

GuidoVos

Filipijnenfeest
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