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Op een dag vroeg Jozef aan vader Nist-

eros: ‘Ik kan mijn tong niet onder controle

krijgen. Ik blijf maar dingen zeggen waar

ik later spijt van krijg. Wat kan ik daar

tegen doen?’

De oude man zei: ‘Voel je je kalm en rus-

tig als je praat?’

‘Nee’, gaf Jozef toe.

Daarop antwoordde Nisteros: ‘Als je geen

rust en kalmte ervaart, waarom praat je

dan? Wees eens stil als anderen met elkaar

in gesprek zijn en probeer te luisteren in

plaats van te praten.’

Nisteros’ advies is helder: begin met luis-

teren. Stop de drang om te praten en je-

zelf te profileren. Probeer liever werkelij-

ke aandacht te hebben. Ontmoet de ander

in een ruimte van actief stil-zijn. Deze

luistervaardigheid kan diepe rust geven en

je verder helpen. Dat is wat de monniken

leerden in het ontmoeten van elkaar en

het zoeken naar God.

Mattias Rouw – Woestijnvaders. In-

spiratie voor nu.

Onze volgende samenkomst is op

maandag 26 november. We komen

in december samen op maandag 10

december 2018. En daarna op maan-

dag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, 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

Simplificeren wij, wanneer wij zeg-

gen dat de Kerk de lessen van de ge-

schiedenis niet schijnt te vatten?

Misschien enigszins. Men kan

moeilijk verwachten dat het kerke-

lijk gezag bij de opkomst van nieu-

we ideeën onmiddellijk enthousi-

ast zal bijspringen en klaar en dui-

delijk inzien wat er te doen valt, of

onmiddellijk ingaan op alle initia-

tieven, noden, klachten of grieven

die altijd wel ergens voorvechters

zullen hebben.

Laten wij rustig bekennen, dat het

ons achteraf altijd veel gemakkelij-

ker valt nieuw-gelanceerde ideeën

te beoordelen dan op het ogenblik

dat ze zich, in de gistingen van de

tijd, nog een weg aan het banen

zijn. Naderhand krijgen wij een

overzicht op de evolutie, wij weten

hoe de tijd zich verder heeft ont-

wikkeld, maar dat perspectief heeft

men niet, wanneer de eerste gelui-

den van een doorbrekende wereld

hoorbaar worden. Het zoeken is al-

tijd tastend.

A. Boudens

FIETSEN MET SENIORAMA -

rit met hellingen (40 km) Donderdag

22 november2018. Vertrek: 13.30 u.

stipt aan Parkpoort te Leuven. Info:

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489

55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66

58 of 0496 57 47 82

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 november

33e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts vanwege de

familie

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 25 november

34ste zondag door het jaar

Christus Koning – OKRA

viering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Intentie voor de familie Segers-

Demandt en zoon Gerard alsook

voor Felix Leenaerts

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: leden OKRA

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

DE OCEAAN DANKT AAN ELKE

DRUPPEL HAAR BESTAAN bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 november

33ste zondag door het jaar B –

Naamopgave van de vormelingen

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lectoren: de vormelingen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 25 november

34ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

WAT JE VROLIJK OPPAKT

WORDT LICHTER bzn

DON BOSCO

Zondag 18 november

Drieëndertigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 25 november

Feest van Christus Koning

10.30 u. Viering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Majo

Werrebrouck

Lector: J. Vannieuwenhove

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

Kerk&leven blijft niet in de opper-

vlakkigheid hangen. Wij gaan op

zoek naar alles wat waardevol is,

naar mensen en gebeurtenissen die

je pas ontdekt als je het leven langs

alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u

zijn bijzondere blik, een blik vol

verwondering en bewondering, op

zoek naar vertrouwen en hoop.

Nieuwe abonnees die inschrijven

voor 20 november, ontvangen tot

einde dit jaar, elke week de num-

mers die nog verschijnen in 2018

gratis.

Schrijf nu 37 euro over op:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando 4330, Parochie

…….kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij.

We begrijpen allen wel dat tijdig in-

schrijven zijn werk veraangenaamt

en verlicht!

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, Spaanse-

kroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven

(0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg 190, 3001 Heverlee (016 25 04

59)

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

Sterven is afscheid nemen van de tijd,

niet van het leven.

Wij missen haar eenvoud, haar diepe

goedheid,

Francine Carleer

maar haar warmte bewaren we in ons

hart.

Op 16 oktober 2018 overleed Fran-

cine Carleer in het UZ Leuven cam-

pus Gasthuisberg.

Zij werd geboren te Leuven op 7

april 1942.

Zij was de echtgenote van Jean Ma-

rie Buekenhout en moeder van twee

zonen Erik, gehuwd met Fien en

Guy, gehuwd met Lieve. Zij was

oma van Lander, Lissa en Hannel-

ore en van Ward, Sam, Sylke en

Wout.

De afscheidsplechtigheid rond de

urne had plaats op woensdag 22

oktober in het gemeenschapscen-

trum Don Bosco, de asuitstrooiïng

in intieme kring op de begraafplaats

Diestseveld.

Haar echtgenoot en familieleden

getuigden over haar leven, jaren ge-

tekend door ziekte, maar ook over

haar sterkte en warme liefde die

haar onvergetelijk heeft gemaakt.

Zij brachten ook mooie en zinvolle

teksten aan die hun woorden illu-

streerden. Een kleindochter speelde

muziek voor oma.

Wij voelden, ontroerd, aan dat

Francine een waardevolle mens was

die in de harten van wie haar lief-

hadden, zal blijven wonen.

Overlijden in Don Bosco

KERKELIJKE UITVAART IN

DON BOSCO

Al ging onze priester Jef Wauters

met pensioen: parochianen die, bij

het overlijden van een familielid,

een kerkelijke uitvaart in het Don

Boscocentrum wensen kunnen ook

dan nog steeds op hem als voorgan-

ger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be 016/25 58 92 -

0485/06 30 38
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Opgelet: uitzonderlijk is de ingang

voor deze voorstelling in de Pa-

troonschapstraat 5 (ingang van

delagereschoolomdehoek).

Tickets 10€. Reserveren op BuurT-

Teater@skynet.be of 0477-37 64 03

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Panelgesprek ‘Straffe getuigenis-

sen’

Naar aanleiding van ‘Leuven Res-

torative city’ organiseren we een pa-

nelgesprek met getuigenissen van

een slachtoffer van een misdrijf,

een ex-gedetineerde en een familie-

lid van een gedetineerde. Elk mis-

drijf richt een ravage aan bij het

slachtoffer, de dader en de omge-

vingvanbeiden.

Wat betekent het verleden vandaag

en hoe kijk je van hieruit naar de

toekomst?

Hoe bouwen we conflicten om tot

ietsconstructiefs?

Praktischeinfo:

Deze activiteit sluit aan bij het aan-

bod rond Leuven Restorative City

2018.

Het volledig aanbod ontdek je hier:

www.vormingplusob.be/leuven-

restorative-city

Partners: KU Leuven Institute of

Criminology (LINC) – De Rode An-

traciet–CAWOostBrabant

Begeleiding:BartSchoovaerts

Waar: Auditorium Zeger Van Hee,

Tiensestraat41–3000Leuven

Prijs:Gratis

Wanneer: Woensdag 21 november

2018van19.30tot21.45u.

Code: 186137

https://www.vormingplusob.be/pa-

nelsgesprek-straffe-getuigenissen

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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In zijn visietekst 'de kracht van het

evangelie' opteerde Mgr. Lemmens

zaliger, en met hem ook het be-

leid van het vicariaat Vlaams-Bra-

bant Mechelen, voor de oprichting

van pastorale zones om, zoals de

opdracht van de kerk is: overal hoop

te brengen en dit gebaseerd op Jezus

Christus.

Het beleid bepaalde dat wij met ze-

ven huidige parochies één pastora-

le zone zouden vormen en we kre-

gen de voorlopige naam : pastorale

zoneKessel-lo.

Het zijn de parochies van de hui-

dige federatie Frando (Don Bo-

sco, Sint-Antonius, Sint-Francis-

cus) en van de federatie Kessel-Lo

Noord (Blauwput, Boven-lo, Lin-

den,Vlierbeek)

We zijn dan gestart met een pre-

zonale raad met uit elke parochie

twee deelnemers en de pastoraal be-

noemden (Fons Boey, Rony Tim-

mermans en Jef Wauters). Er werd

ons ook een pastoraal werk(st)er

beloofd, maar de drie sollicitatie-

oproepen liepen steeds op een sisser

uit.

Pastor Jef Wauters leidde de verga-

deringen, later opgevolgd door Cor

van den Bosch, Mathieu Voets werd

desecretaris.

Ondergetekende, Rony Timmer-

mans, werd door het bisdom ge-

vraagd om verantwoordelijke te

wordenvandepastoralezone.

De definitieve start is vastgelegd

op 9 februari, met een eucharis-

tieviering om 17 uur, voorgegaan

door onze hulpbisschop Mgr. Van

Houtte.

De naam van de pastorale zone is

PaZoKesselinde.

Onze prezonale raad had gekozen

om een eigen ritme te volgen en

een eigen manier van werken om-

dat we dit alles vanuit de huidige

parochies concreet gestalte wilden

geven. We hebben dus eerst een vi-

sietekst uitgewerkt, die besproken

werd in de verschillende parochie-

ploegen en voorgesteld tijdens een

ontmoetingsgebeuren in de loka-

len van de Don Boscoparochie. Daar

was ook een actieve voorstelling

vandezevenparochies.

Vervolgens hebben we aan de uit-

werking van de vier werkvelden, die

door de bisschop voorgesteld wer-

den, gewerkt. Deze vier zijn: cate-

chese (voorbereiding op de sacra-

menten), diaconie (dienst aan de

wereld), evangelisatie (de verkondi-

ging) en het tijdelijke (beheer van de

financies).

Wij hebben daar van in 't begin een

werkveld aan toegevoegd: de litur-

gie (vieringen), dat voor ons even

belangrijk is als de andere werkvel-

den. Dit is nu aanvaard door het

beleid. Persoonlijk (en anderen met

mij) droom ik nog van een werkveld

jongeren en een werkveld ecokerk.

We hebben voor de verschillende

werkvelden uit elke parochie tel-

kens twee personen gezocht die als

werkgroep voor hun respectieve-

lijk domein al een aantal keren ver-

gaderdhebben.

Ondertussen hebben we ook voor

de verschillende werkvelden een

verantwoordelijke:

catechese:MarleenMichiels,

diaconie:MathieuVoets,

evangelisatie: Frans Vanistendael,

liturgie:LievenDries

en voor het tijdelijke: Stefan Mi-

chaux.

Ondertussen hebben we al een

gemeenschappelijke website htt-

p://www.pazokessello.be/ met lin-

ken naar de verschillende paro-

chies.

Aangezien in de toekomst de paro-

chies zullen verdwijnen, opteren

we voor het behouden en verster-

ken van de zeven gemeenschappen,

want deze zijn als basis essentieel

en we willen overal een gemeen-

schapsploeg (die de parochieploeg

vervangt).

Alle zeven kerkgebouwen blijven

ingebruik.

We willen de samenwerking tus-

sen de gemeenschappen nog ver-

sterken en elkaar ondersteunen. Zo

lezen we in onze visietekst: "Als we

een pastorale zone willen opbou-

wen is het dus belangrijk dat we

zoveel mogelijk mensen betrekken

om ieder, met hun eigen gaven en

mogelijkheden (met hun eigen cha-

risma's en talenten) actief te laten

meewerken aan deze gemeenschap.

Als volk van God vormen we im-

mers samen Kerk, of met de woor-

den van Paulus: we vormen samen

het ene lichaam van Christus en

elke gedoopte/gevormde is daar een

lidmaat van. Als één lidmaat niet

meewerkt, wordt het hele lichaam

verzwakt."

Wij hopen en bidden dan ook dat

onze pastorale zone goed mag star-

ten.

We zullen nog meer informatie la-

tenverschijnen.

RonyTimmermans

rony.timmermans@gmail.com (Ge-

lieve enkel dit e-mailadres te gebruiken)

Heidebergstraat249

3010Kessel-Lo

016/257123-0477/233057

DE PASTORALE ZONE - Kesselinde

Wij zijn onmisbaar voor me-

kaar

Sinds 1966 is onze parochiegemeenschap

verbroederd/verzusterd met de bewoners

van Campo Rico, een krottenwijk in Ca-

racas, de hoofdstad van Venezuela.

In navolging van onze eerste pas-

toor Eugeen Vanhoorenbeke geven

we de kansarme jongeren van Cam-

po Rico jaarlijks een studiebeurs die

hen moet toelaten een betere toe-

komst voor zichzelf en hun ge-

meenschapop tebouwen.Tot ophe-

den slaagden vele jongeren in hun

opzet, slechts weinigen faalden. In

de ruim 50 jaar dat we bestaan heb-

ben we meer dan 1000 studiebeur-

zenkunnenuitreiken.

Pensenkermis

Op zaterdag 17 november organi-

seren we in de Instuif naast de

Chirolokalen in de Ortolanenstraat

een pensenkermis om het project

van de studiebeurzen te finan-

cieren.

Eddy Deroost – Voorzitter van het

Fonds

Verenigingstraat 41, Kessel-Lo. Tel.

01625 35 23.- e-mail eddyderoost@s-

kynet.be

Rekeningnummer van het Ca-

racashulpfonds: BE 0643 1022 4801

22

Om de toekomst van het project

van de studiebeurzen te verzekeren

doen we een beroep op uw mede-

werking. Indien U zin heeft om uw

steentje bij te dragen tot onze wer-

king, kan U het ons mailen of laten

wetenviaonderstaandstrookje.

Bij voorbaat bedankt. Met vriende-

lijkegroeten.

Het bestuur van het Caracashulp-

fonds

Inschrijvingsstrookje medewer-

kingCaracashulpfonds

Ik

..........................................................................

(naamenvoornaam),

wonendete

.....................................................................................................

(straatenhuisnummer),

telefoon: ................................... mail-

adres:

.......................................................

o wenst via een persoonlijk gesprek

meer informatie te bekomen over de

werking van het Caracashulpfonds

o wil zijn/haar medewerking verle-

nen aan de werking van het Caracas-

hulpfonds

Padre Eugenio

Het Caracashulpfonds



BAROK

Lezingenreeks–Najaar2018

KULeuven–FaculteitLetteren

Kar-jackers, godfathers en weerbar-

stigeweduwes.

Bloed, zweet en tranen achter het Vlaam-

sewandtapijt

DoorKoenBrosens

Woensdag 21 november 2018 –

14u00

Versailles: was het nu barok of was

hetnuklassiek?

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

DoorJanHerman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

Joan Albert Ban en ‘zinroerende

zang‘

DoorDavidBurn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

Infoeninschrijvingen:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

ZONDAGSWAKE Sociaal–artis-

tiektheatervaneigenkweek

Op16&17november 2018 om20.30u. –CC

DeWildemanHerent

Regisseur Johan Knuts gaat met

spelers,klussersenhelpersvan

Herentse sociale organisaties – Groeps-

werking Marant – Stapke in de wereld en

Welzijnszorg -

op zoek naar de krachtige eenvoud

van beeldend theater. Samen bren-

gen ze een universeel verhaal over

verbondenheid. Tegenslag hebben

we allemaalwel eens. Somsheeft dat

ook verstrekkende gevolgen. Tot

welke verrassende of herkenbare ta-

ferelen dat kan leiden, tonen de per-

sonages in Zondagswake u op ge-

heel eigen wijze. Nu eens doen ze

dat baldadig en grappig, dan weer

fragielenontroerend.

Zondagswake is uitgegroeid tot

meer dan een voorstelling in wor-

ding. Repetities en voorbereidingen

zijn een welkome gelegenheid om

zonder vooroordelen samen te wer-

ken en een open en oprechte so-

ciale dialoog te voeren. De spelers

en makers van Zondagswake vin-

den trouwens dat kommer en kwel

al vaak genoeg centraal staat. Hoog

tijd dus om de verbeelding aan de

macht te laten en te kiezen voor

de ontwapende kracht van schoon-

heidenvantroost.

Kom en laat u verrassen door deze

uniekevoorstelling!

Tickets &info: www.gcdewilde-

man.beof016853020
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KerstinKeizersberg

heeft plaats in het weekend van 8

en 9 december en het weekend

van 15 en 16 december van 10 tot

17 uur. Dan zijn er opendeurda-

gen in het liturgisch centrum CA-

STRUM van de Abdij van Keizers-

berginLeuven.

Je kan er kerstcadeautjes aanschaf-

fen of genieten van een proevertje

van bier en kaas, rustig samen tus-

senpotenpint.

Kerststalletjes, kerstkaarten, boe-

ken, DVD’s, CD’s, posters, iconen,

heiligenbeelden en nog veel meer

kunnen aangekocht worden. Een

bezoek aan de shop is de moeite

waard.

Speciale geschenkverpakkingen

voor abdijproducten: bier, wijn en

kaaszijnvoorhanden.

Op zaterdag 8 en 15/12 kan je om 12

uur de Eucharistie meevieren in de

abdijkerk, met aansluitend het mid-

dagofficie. De vespers besluiten de

opendeurdagom17uur.

Op zondag 9 en 16 beginnen we

met een gregoriaans gezongen mis

door de Koristen van Keizersberg

om 10 uur, waarna om 11 uur ‘Kerst

in Keizersberg’ kan starten. Om

12.30 kan je het middagofficie vol-

gen, om 15 uur worden vespers en

lofgezongenindeabdijkerk.

Op zondag 9 december zal er in

de namiddag ook een Kerstcon-

certzijnindeAbdijkerk

Abdij Keizersberg, Mechelsestraat

202,3000Leuven.

Je hoeft niet eens de stad binnen

te rijden en er is parking voorzien

voordebezoekersvandeabdij!

VANHARTEWELKOM!!!

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag15november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag16november

18.45 tot 20.15 uur repetitie naamop-

gaveindekerk

Dinsdag20november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag22november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag23november

18.45 tot 20.15 uur repetitie naamop-

gaveindekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag14november

VM:Samanavorming

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag15november

NM:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag16november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag17november

Gansedag:Kalipso

Zondag18november

11uur:Zondagscafé

NM:BuurtgroepMichotte

AV:KoorDissonant

Dinsdag20november

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag21november

NM:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Agenda

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer,

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 20 november 2018 – Prof.

Aaron Malinski (Instituut voor Jood-

se Studies, Universiteit Antwerpen). Het

Jodendom hier en vandaag, en zijn

relatie met de anderen: een uitda-

ging

Dinsdag 27 november 2018 – Prof.

Kathleen Venderickx (Hoofd leer-

stoel Hoogbegaafdheid UHasselt).

Meer dan intelligent: Hoogbegaafd-

heidbijkinderen

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma2018-2019.

Info: Secretariaat UDLL Naamse-

straat 22 - 3000 Leuven. Dagelijks

open tussen 9 en 12 u. en tussen 14

en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01. E-mail:

udll@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 -BIC:KREDBEBB

FILMINSENIORAMA

“LesInnocentes”

Frankrijk,Polen–2016–1u.55’

van:AnneFontaine

met: Lou de Laâge, Agata Buzek, Vincent

Macaignee.a.

Een onthullende film die het vol-

le licht werpt op de gruwel van de

tweede wereldoorlog en zijn gevol-

gen voor een groep nonnen in een

Poolsklooster.

Datum: vrijdag 16 november van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

LEZINGINSENIORAMA

“Zijn we terug in de dertiger ja-

ren?”

door Emmanuel Gerard, prof. Em. histo-

ricusKULeuven

Datum: maandag 19 november 2018

van14.00utot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

BEGELEIDING DIGIPUNT SE-

NIORAMA

Kan je hulp gebruiken bij het ge-

bruik van internet en heb je zelf

geentoegang?

Dan kan je op elke 3de dinsdag van

de maand vanaf 14 u terecht bij vrij-

willigerPhilippe.

Hij begeleidt je bij het gebruik

van internet op de computer, in

de ontmoetingsruimte van Senio-

rama. Deze dienst, alsook het ge-

bruikvaninternet, isgratis.

Je kan inschrijven op het onthaal

van Seniorama. Volgend begelei-

dingsmoment20november.
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