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Duiding van Caroline bij de

naamopgave

Beste vormingen en ouders, goede

vrienden,

De viering vandaag staat helemaal

in het teken van de naamopgave van

onze24vormelingenvan2019.

Ik wil dan ook even stil staan bij de

betekenisvandezenaamopgave.

Je naam opgeven; wat betekent dat

eigenlijk?

Als je je naam opgeeft dan doe je dit

nietzomaar,zondermeer.

Aan een naamopgave is altijd iets

voorafgegaan: een bepaalde vraag,

eenoproep.

Je kan kiezen: ingaan op de vraag of

niet.

Hoe je ook reageert, de vraag blijft.

Zo ging het ook met God en Jona.

We hoorden het in de eerste lezing.

Jona werd gevraagd om een bood-

schap voor God te doen, nl. de in-

woners van de stad Nineve waar-

schuwen voor hun slecht gedrag.

Maar Jona heeft geen zin, hij

vlucht.

Maar de vraag van God blijft. En

ze blijft Jona ook achtervolgen. Hij

geraakt God die oproep niet kwijt.

Na een heel avontuur beantwoordt

Jona dan toch aan de oproep van

God.

Is dit verhaal uit het Oude Testa-

ment echt gebeurt? Heeft God Jona

gevraagd om naar Nineve te gaan?

Hoorde Jona echt de stem van God?

Natuurlijkniet!

Het is een verhaal dat werd neerge-

schreven om duidelijk te maken dat

God op mensen beroep doet, dat Hij

mensenoproept.

God roept nog alle dagen mensen

op,telkensopnieuw.Ookons!

En ook wij horen God niet echt tot

onsspreken.

Maar God leeft tussen mensen; Hij

ismiddenonderonsaanwezig.

Als we onze oren en ogen goed

openhouden, kunnen wij de vra-

gen van God rondom ons echt ho-

ren.

Er zit misschien een jongen in je

klas die niet zo goed mee kan. Of op

de speelplaats staat misschien een

meisje dat nooit meespeelt, die al-

tijd aan de kant staat, waar niemand

naaromkijkt.

Die jongen en dat meisje is God die

eenberoepopjedoet.

Ieder jaar trekken we met onze vor-

melingen en nog een boel andere

kinderen door de straten van onze

parochie om driekoningen te zin-

gen voor de straatkinderen van Bra-

zilië en Kongo. Ook in die kinde-

ren kunnen we God zien die ons

oproept.

Antwoorden op de vragen die God

ons stelt via mensen die hulp nodig

hebben, zijn niet altijd even mak-

kelijk om te beantwoorden. Het zal

niet gemakkelijk zijn om een stuk-

je van je vrije tijd op te offeren om

die jongen uit je klas wat te hel-

pen. Of wanneer jij dat meisje, naar

wie niemand omkijkt, toch wat aan-

dacht geeft, word je misschien wel

uitgelachen. En Driekoningen zin-

gen om nadien voor je eigen iets te

kunnen kopen is misschien toffer

dan al de centjes af te geven voor

kinderen die het minder goed heb-

ben.

En toch… het gaat om God die ons

roeptenHijzalditblijvendoen.

Zijn vraag blijft. Het antwoord ligt

bijons.Aanonsomtekiezen.

Jezus is voor ons hierin een groot

voorbeeld. Hij heeft ons een weg ge-

toond.Hij is onze wegwijzer.

Zijn aandacht ging het eerst naar de

mensen die het minder goed had-

den, zieken, armen, minderbedeel-

den, mensen die aan de kant ston-

den. Jezus is de Mens die ons heeft

willen duidelijk maken wat God be-

doelde.

God die ons vraagt om ons hart

open te zetten voor mensen in

nood.

Jezus heeft ons met zijn manier van

leven de weg getoond hoe we dit

kunnendoen.

DevraagvanGodblijft,altijd.

De weg van Jezus is dé manier om

opdievraagteantwoorden.

Het antwoord ligt bij ons. Ja of

neen.

Vandaag hebben jullie, beste vor-

melingen, ‘ja’gezegd.

Door je naam op te geven heeft ie-

der van jullie willen uitdrukken dat

je wil meewerken aan Gods droom

met de mensen en dat je hiervoor in

de catechese Jezus en de weg die Hij

is gegaan, beter wil leren kennen.

De catechisten willen jullie hierbij

helpen.

Onze parochiegemeenschap wenst

jullie oprecht een goede voorberei-

ding naar de grote dag van jullie

vormsel.
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De reden waarom er zo verschrikkelijk veel

geweld en waanzin is, kunnen we begrij-

pen vanuit de afwezigheid van Liefde,

zegt Laurance Freeman. Als er geen

Liefde is, dan is er evenmin die Werke-

lijkheid: het ervaren van God. Meditatie

opent het oog van ons hart en brengt ons

tot de echte essentie van het christendom.

Onze volgende samenkomst gaat

door op maandag 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 13 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 14 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 18 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 20 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 21 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 12 december

VM: Poetsen

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 13 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 14 december

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: De Ark

Zondag 16 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 17 december

VM: OKRA teamvergadering

Dinsdag 18 december

NM: Seniorencafé

Woensdag 19 december

VM en NM: SAMANA Kerstfeest

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT FRANCISCUS

Zondag 16 december

3e zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel : Herman Baumers

Zondag 23 december

4de zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering-

verzoeningsviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Maandag 24 december

Kerstavond

16.00 u. Kerstwake van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Zonepastor Rony

Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lectors: catechisten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Anna Rusakova

Dinsdag 25 december

Kerstmis

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie Bovens-

Liesenborghs

Intentie voor de familie Mertens-

Heylen, Fenna Huygen en Jef

Mertens

Voorganger: Erepastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 16 december

3de zondag van de advent C

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: campagnefilm WZZ

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Maandag 24 december

Kerstavond – Geboorte van de Heer

20 u. Feestelijke kerstviering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Dinsdag 25 december

Kerstmis – Geboorte van de Heer

20 u. Feestelijke kerstviering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit bevrijding zijn voor wie

levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit...

Franciscusviering - 1e zo Advent

DON BOSCO

Zondag 16 december

Derde Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Chris Hostens

Zondag 23 december

Geen viering in Don Bosco

Maandag 24 december

22.00 u. Kerstnachtviering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Lieve

Neukermans

Dinsdag 25 december

Kerstmis

10.30 u.: Kerstviering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Chris

Willocx

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

Hoe dromen we allen van een wereld

waar het goed leven is voor iedereen.

Hoe verlangen we naar een wereld

waarin iedereen even veel meetelt,

geen rijken en geen armen, geen

onrecht en geen uitsluiting.

VIERINGEN

Als een van de dertien volkshoge-

scholen in Vlaanderen, organise-

ren we educatieve activiteiten in de

vrije tijd rond uiteenlopende the-

ma’s. Onze activiteiten omvatten

cursussen, lezingen, workshops,

uitstappen en nog veel meer.

Iedere volwassene is welkom.

Als non-profitororganisatie werkt

Vormingplus voor de inwoners

van de 30 gemeenten van het arron-

dissement Leuven. Iedere Oost-Bra-

bander kan bij ons terecht. Jong of

oud, laag- of hooggeschoold, stads-

mens of dorpsbewoner. We organi-

seren cursussen in samenwerking

met andere organisaties. We ver-

kennen de regio. We sporen op wat

er bestaat en vragen wat er leeft.

Zo kunnen we activiteiten plan-

nen die mensen echt nodig vinden.

Ann Van Camp – Vormingplus

Vormingplus wordt op termijn een

kruispunt van informatie over le-

ren en cursussen. Iedere burger kan

er dan terecht met zijn of haar leer-

vraag. Ben je medewerker of vrij-

williger in een organisatie, dan kan

Vormingplus je ondersteunen bij

initiatieven of projecten.

Heb je vragen of bemerkingen?

Neem dan gerust contact met ons

op.

https://www.vormingplusob.be/

over-vormingplus-oost-brabant

Ik wil me als vrijwilliger inzetten

voor Vormingplus

Je bent meer dan welkom! We kun-

nen je hulp goed gebruiken en ook

voor jou zijn er vast wel enkele

voordelen. Je ontmoet niet alleen

nieuwe mensen, maar je krijgt ook

de kans om gratis activiteiten te vol-

gen. Er zijn verwenbonnen voor

één van onze activiteiten te ‘verdie-

nen’, onkosten worden volgens de

wettelijke regeling vergoed al naar-

gelang de aard van het werk.

Een voorbeeld van taakjes:

- Onthaal op de cursus

- Ronddelen van brochures

- Hulp op onze promostand

- Hulp bij evenementen

- Hulp bij klaarmaken van de ver-

zending van onze brochure

- Administratie

- Foto’s nemen voor onze brochu-

re, de website en Facebook

Voel je het kriebelen om als vrijwil-

liger aan de slag te gaan, maar zit je

nog met vragen? Of wil je je graag

op voorhand informeren over onze

werking en in het bijzonder over

de mogelijkheden om als vrijwilli-

ger aan de slag te gaan bij Vorming-

plus? Neem dan geheel vrijblijvend

contact op met vrijwilligerscoördi-

nator Ann Van Camp:

ann.vancamp@vormingplus.be

Een seintje op het algemeen num-

mer 016-525 900 kan ook.

Af en toe organiseren we een uitge-

breid infomoment in onze gebou-

wen in Heverlee. We houden je op

de hoogte van een volgende gele-

genheid via de website.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

Over Vormingsplus Oost-Brabant
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Kerstmis, feest van licht en hoop

Ik heb een ster ontdekt. Een eeu-

wenoude ster. Schamel geboren in

een dierenstal, uitgegroeid tot een

mens die ons, tot op vandaag, de

liefdevolle weg van de Vader toont.

Dedonkertevandezedagen

nodigt ons uit om stil te worden

bij dit wonder, bij dit Licht, dat ie-

der jaar opnieuw in elk mensen-

hart geboren mag worden. Die stilte

daagt ons op haar beurt uit onszelf

klaar te maken voor verandering,

ontvankelijk te zijn voor een fris-

se wind die kracht en verbinding

brengt.

Hoop, kracht en warmte, het zijn

de ingrediënten van deze kerstbe-

zinning. Het zijn vruchtbare zaad-

jes die kiemen tot liefde, geborgen-

heidensolidariteit.

We nodigen u uit samen de ster

te ontdekken, haar opnieuw te ver-

welkomen in elke mens die jou no-

dig heeft, in elk hart dat hunkert

naarverwondering.

Immers, ook vandaag worden kin-

deren geboren op een plek die wei-

nig belooft. Ook vandaag kijken bij-

voorbeeld vluchtelingen van op de

zijlijn toe. Een moeilijke start be-

paalt al te vaak hun kansen. Ook

daar staan we in deze kerstbezin-

ningevenbijstil.

Ook jij bent van harte welkom op

de kerstbezinning op zaterdag

22 december in de kerk van Lin-

den om 19 u.

Kerstbezinning Kesselinde

Vrijdag 14 december 2018 - 19 u. en

vrijdag4januari2019–9u.

De Vrienden van de Abdij van ‘t

Park stippelden twee stiltewande-

lingen uit met als thema ‘de zonne-

wende’.

Vroeger vierden mensen in deze pe-

riodedeterugkeervanhet licht.

Daarom wandelen we op een van

de kortste dagen, vrijdagavond 14

december, in het donkere abdij-

domein. Op vrijdagmorgen 4 janu-

ari verwelkomen we de ochtendzon

in het nieuwe jaar. Telkens genie-

ten we in stilte van de omgeving.

Dewandelingduurt1u.–1.30u.

Vertrek: Abdij van Park, Neerhof

(centralebinnenplein)

Tickets:5euro

Reserveren: info@abdijvanpark.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

Stiltewandeling

Eerst dan zal de Kerk Kristus-

onder-ons zijn, de gemeenschap

van de Mensenzoon, zich verzet-

tend tegen elk verlangen naar niet-

communicatie, maar ook tegen elke

dwang naar eenvormigheid en ge-

lijkschakeling. In die zin is de

Kerk, is elke geloofsgemeenschap,

de plaats waar de mensen nooit ge-

lijk zullen zijn, waar de verschei-

denheid van de mensen niet alleen

wordt geduld, maar op positieve

wijzeaangemoedigd.

J.Kerkhofs

Kalenderblaadje
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Het hele jaar door komen mensen

van overal om te vieren, te bidden,

te groeten. Vaak is het een kort be-

zoekje dat met het aansteken van

een kaarsje wordt verlengd. Vaak

is het een regelmatig bezoek waar-

bij de viering van de eucharistie

op deze plaats een bijzondere erva-

ring is. Voor velen is het ook een

moment van bezinning, herbron-

ning, vernieuwing met een deugd-

doend gesprek, met het vieren van

het sacrament van de verzoening,

met de vraag om zegen over het ei-

genlevenendatvandierbaren.

Broederschappen en groepen ko-

men te voet, georganiseerd in de tra-

ditionele bedevaart of spontaan ge-

vormd, maar steeds met de intense

ervaring van de tocht naar Scher-

penheuvel, met de ontmoetingen

onderweg, met de vreugde om het

doel te bereiken. Parochies, vereni-

gingen, rust- en verzorgingstehui-

zen, jongeren en al wat ouderen,

zieken en gezonden, met velen te-

zamen of met enkelen, ze komen

en blijven komen in de basiliek van

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen-

heuvel.

Onthaalcentrum

Het onthaalcentrum biedt de moge-

lijkheid voor individuen en groe-

pen om een dag of langer te ver-

blijven: Jongerengroepen die enkele da-

gen op bezinning komen, Vorme-

lingen die zich voorbereiden op

hun vormsel, Medewerkers van pa-

rochies en verenigingen die zich

willen bezinnen, voorbereiden op

een nieuw werkjaar, planning ma-

ken…

De infrastructuur is er en de prij-

zen worden zo laag als mogelijk ge-

houden. Er kan ook beroep gedaan

worden op de medewerkers van het

heiligdom voor recollecties of bege-

leiding. De combinatie met de an-

dere mogelijkheden die het bede-

vaartsoord biedt, kunnen een zin-

volle en aangename invulling ge-

ven voor bijeenkomsten. De ruim

aanwezige horeca rond de basiliek

kan ook voor aangepaste maaltij-

den zorgen. Contact: onthaalcen-

trum@scherpenheuvel.be en 013/35

5440

Inenronddebasiliek

*Vieringen

Je kunt aansluiten bij de vieringen

die door het bedevaartsoord wor-

den voorzien of je kunt als groep

een ander uur voor de viering aan-

vragen. In de basiliek is er plaats

voor 400 mensen. Grotere groepen

kunnen terecht in de Mariahal waar

plaats is voor 1200 personen. In de

kleine koepelkapel in het park zijn

er 70 plaatsen. Ook in openlucht

kangevierdworden.

Zondagsvieringen:

Op de vooravond (zaterdag) om 17

uurindebasiliek.

Op zondag om 7.30 u, 9.30 u, 10 u,

11 u, 16 u, 17 u. (gezongen vespers)

In de agenda van het bedevaartoord

kunt u kijken of er extra vieringen

zijn:www.scherpenheuvel.be

*Kunst

De basiliek herbergt ook heel wat

schoonheid aan kunst. Het gebouw

zelf werd door de hofarchitect van

de Aartshertogen Albrecht en Isa-

bella ontworpen naar het voorbeeld

van de jonge barokstijl die hij in

Romeleerdekennen.

De schilderijen van Theodoor Van

Loon die het leven van Maria uit-

beelden vormen een unieke en

schitterende collectie van schilder-

kunst.

*Intentiebriefjes

In de basiliek kan je een intentie

neerschrijven op briefjes of in een

intentieboek. Die intenties worden

bijgehouden en in de basiliek be-

waard.

*Priestervoordebedevaarders

Het hele jaar door staat er een pries-

ter ten dienste van de bedevaar-

ders. Een gesprek, het vieren van

het sacrament van de verzoening

(biecht), zegening van religieuze

voorwerpen, zegening van auto’s,

moto’s, fietsen en natuurlijk voor-

aldebestuurderservan.

Iedere dag van 10 u. tot 12 u. en van

14u.tot16.30u.

*Parkronddebasiliek

Het park rond de basiliek en aan

de oratorianensite is mooi en rustig

om in te wandelen, te verpozen, tot

rusttekomen.

*Tentoonstellingen

In de barokgang achter de toren,

de verbindingsweg tussen de ba-

siliek en het oratorium, worden

jaarlijks tentoonstellingen georga-

niseerd. Het veelluik, Passie en Ver-

rijzenis van de Franse kunstenaar

Arcabas hangt er ook en is op af-

spraak te bezichtigen, al dan niet

meteengids.

*Kruisweg

Een kruisweg aangelegd als een Cal-

varieberg nodigt uit om stil te staan

bij de passie van Christus. Voor wie

het moeilijk heeft om de heuvel te

beklimmen is er ook een kruisweg

opvlakkegrond.

*Rozenkransweg

Op de voormalige omwalling, naast

de grachten, werd een rozenkrans-

weg gemaakt. Vijftien kapelletjes be-

geleiden de bedevaarder langs de

blijde, de droevige en de glorierijke

mysteries. Momenten van het leven

van Jezus en Maria die we kunnen

verbindenmetonsleven.

*Vlammetjes van geloof, hoop en

liefde

In de huisjes voor de basiliek kunt

u een kaars branden. De offerkaar-

sen die enkele uren branden, de no-

veenkaarsen die negen dagen bran-

den en op de toegangsweg voor de

basiliek kaarsen die 24 uur bran-

den.

*Bezoekookonzewebsite:

WWW.SCHERPENHEUVEL.BE

Uit Kerk&leven – Speciale uitgave ‘Wel-

kombijMaria’– 12oktober2018

SCHERPENHEUVEL IS HET DRUKST BEZOCHTE BEDEVAARTSOORD VAN ONS LAND.

Op zaterdag 22 september kwamen

in Zaventem de 3 Syrische vluch-

telingen aan die wij, met de leden

van de werkgroep van de humani-

taire corridor in het Leuvense zou-

den opvangen. Op maandag 24 sep-

tember moesten zij naar de dienst

vreemdelingenzaken om hun aan-

vraag voor erkenning als vluchte-

ling in te dienen. Later werden ze

daar, volgens de geldende procedu-

re, nog twee keer uitgenodigd voor

een interview om de ware redenen

van hun vlucht uit Syrië te contro-

leren.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN

EEN VLUCHTELING

9 oktober 2018: vandaag moeten we

naar Brussel voor het eerste inter-

view.

Stipt om 7 uur ’s morgens, staan

we bij de eersten tussen de nadar-

hekken op de stoep van de Dienst

Vreemdelingenzaken.

Ongewild worden we hier deel van

een bijzonder tafereel dat zich hier

elke dag opnieuw afspeelt: om 7.50

u. hebben we het gezelschap van

zo’n 200 à 250 personen die allen

een plaatsje vinden tussen diezelfde

nadarhekken, die ons afschermen

vanhetverkeer.

Sommige personen komen, zoals

wij, voor het eerste interview en

hebben een afspraak om 8 uur. De

anderen hopen vandaag hun asiel-

vraag te kunnen indienen. Moge-

lijks moeten ze hiervoor nog meer-

dere keren terugkomen, afhanke-

lijk van de grootte van de aanwezi-

gegroep.

Ik heb respect voor elke beambte die

deze mensen op een correcte ma-

nier het gebouw binnenlaat. Aan de

overkant van de straat, in het Maxi-

miliaanpark, ontwaken de mensen

die daar die nacht hebben geslapen.

Hetwaseenkillenacht.

Mijn gast – de vluchteling die wij

opvangen - kan zijn ogen niet ge-

loven bij het zien van 15- 16 jari-

gen die daar uit hun slaapzak of kar-

tonnen doos kruipen. Zij zijn hier

zonder enige begeleiding van een

volwassene… Zij rollen hun slaap-

zak op en gooien hem in een boom

zodat ze hem de volgende nach-

ten nog kunnen gebruiken. On-

dertussen zijn op een paar meter

van ons de vrijwilligers van Vluch-

telingenwerk Vlaanderen druk in

de weer met het smeren van bo-

terhammen en het aanbieden van

verse koffie. Dit noemen ze in bij-

belse termen “de hongerigen spij-

zen”. Dat doen deze vrijwilligers

elke ochtend weer en ook ’s namid-

dags.

Ook de slapers uit het Noordstation

hebben de weg naar dit kleine, gast-

vrijetafeltjegevonden.

Er is genoeg voor iedereen, zelfs

voor de wachtenden tussen de na-

darhekken. Mijn gast wil enkel

een bekertje koffie, geen boterham.

“Waarom? Het was heel vroeg van-

morgen en je hebt vandaag nog

nietsgegeten?”

“Als ik nu niets eet , hebben ze

aan de overkant meer boterham-

men voor straks. Ik zal bij thuis-

komst op mijn studio wel iets vin-

den,” was zijn antwoord. Stilte!!!

Hier krijg ik ongewild, een se-

rieuze spiegel voorgehouden… In

de namiddag keren we terug naar

Leuven. We zijn niet langer deel-

genoot van het tafereel. Eén ding

is zeker: Het stinkt in en rond

het Noordstation, letterlijk en fi-

guurlijk. “Hoop” is hier een werk-

woord! -D.M.

Uit de werkgroep Humanitaire corridor



Lieve vrienden van Moi Kochani

Hoewel de zon nog heel erg haar

best doet, worden de blaadjes nu

echt wel geel en bruin en de da-

gen korter. Beseft u het al? Nog

een paar weken en we vieren Kerst-

mis. We moeten u niet vertellen

dat onze zangeressenhartjes snel-

ler gaan slaan door die gedachte aan

‘the most wonderful time of the ye-

ar’. We willen die kerstvreugde ook

dit jaar weer met u delen en no-

digen u daarom uit voor een con-

certje voor een goed doel dat ons

nauw aan het hart ligt. Het ADPKD

fonds (meer info in het kader hier-

onder) van de KU Leuven, dat ook

u kan steunen door simpelweg naar

ons te komen luisteren, sponsort

onderzoek naar een veel voorko-

mende erfelijk nierziekte die we van

dichtbij kennen bij Moi Kochani.

Aarzel dus niet en noteer ons con-

cert op 16 december om 16u30 met

stip in uw agenda. We verwachten

u in de mooie Sint-Kwinten kerk

van Linden. Zowel bekende carols

als moderne kerstnummers passe-

ren de revue, kerstsfeer gegaran-

deerd. Achteraf nodigen we u graag

uit voor een lekker drankje – het

eerste zit inbegrepen in de prijs van

uwticket.

ADPKD of Autosomaal Dominante

Polycystische Nierziekte is de meest

voorkomende erfelijke nierziekte.

Een ziekte waaraan één van onze

zangeressen en haar zoontje leiden.

De ziekte wordt gekenmerkt door

de vorming en groei van cysten

in beide nieren en leidt uiteinde-

lijk in vele gevallen tot nierfalen,

waarvoor dialyse of niertransplan-

tatie nodig is. Op ditmoment zijn er

geen middelen gekend die de ziek-

te kunnen genezen. Er is momen-

teel slechts één product op demarkt

dat de ziekte in zekere mate afremt,

maar tegelijkertijd belangrijke ne-

venwerkingen heeft en een strikte

opvolging vereist. Naast betere me-

dicatie, blijft er nood aan beter in-

zicht in onderliggende mechanis-

menopcelniveau.

Met de steun van het ADPKD Fonds

zet het onderzoekslabo in op zowel

fundamentele als klinische studies

om de ziekte beter te begrijpen en

te behandelen. Tegelijkertijd zijn er

initiatieven om informatie op maat

van patiënt en familie te kunnen

aanbieden.

MeerInfovia

ADPKDfonds@uzleuven.been

https://www.uzleuven.be/nl/

autosomaal-dominante-

polycysteuze-nierziekte-adpkd

Praktischeinfo:

Moi Kochani zingt voor het AD-

PKD-fonds zondag 16/12 om 16u30

in de Sint-Kwinten kerk, Kerkdreef

2,3210Linden

Tickets (concert + 1e gratis drank-

je achteraf) via moikochani.ensem-

ble@gmail.com

€15 volwassenen - €8 kinderen tot

12j -Gratis tot3j

We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf37eurooverop:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan29

3000Leuven

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-

zorgtdieaandedrukkerij.

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer bij ons aan?

4 FEDERATIE FRANDO

Zaterdag 29 december 2018 - dinsdag 1 ja-

nuari2019

Vier jij de jaarovergang liever niet

met een massa mensen om je heen?

Vertoef je graag in een kleine, tof-

fe groepmet bekende en nieuwe ge-

zichten?

Een groep waarin iedereen, jong en

oud, welkom is om samen het mo-

ment te delen, met respect voor el-

kaar?

Ruil je graag vuurwerk of spekta-

kel in om op een unieke locatie in

alle vrijheid te vieren, schrijf je dan

snel in!

Deplaatsenzijnbeperkt!

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten.

Liefstvoor22december2018

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijsperpersoonperdag:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13t.e.m.18 jaar:08europp/nacht

6t.e.m.12jaar:06europp/nacht

4t.e.m.5jaar:04europp/nacht

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

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

We eten en koken samen. Iedereen

neemt eten mee om te delen. Via

mail wordt er afgestemd wie wat

meebrengt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

OpnaamvanNeleSteeno

Vermelding: Oudopnieuw + data +

naam

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaap-

zak

Eten endrinken om te delen.Weko-

kensamen.

Uwvollegoesting

Verantwoordelijke:NeleSteeno

Telefoon:0495364896

bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Molenhuis Bérismenil * Oud op nieuw

Inzamelpunt voor kledij en droge

voeding

Er bestaat in de buik van de samenleving

nog een andere realiteit dan de dagdage-

lijkse berichten over het oppakken en op-

sluiten van vluchtelingen en racistische

uitspattingen door politici en burgers op

sociale enanderemedia.

In Leuven steken groepen zo-

als Buren zonder Grenzen, Gast-

vrij Wijgmaal en de Michottebuurt

Vluchtelingen

vluchtelingen al enkele jaren een

helpende hand toe bij het zoeken

naareenhuurwoning.

In Wilsele baten burgers verenigd

in de vzw Recht opMigratie een op-

vanghuis uit voor vluchtelingen.

Nieuwste initiatief is het inzamel-

punt voor kledij en droge voeding

dat Solidarity for All vorige donder-

dagopende inHal5inKessel-lo.

Van woensdag- tot zondagnamid-

dag kan men daar zaken binnen-

brengen die vrijwilligers tweeweke-

lijks naar vluchtelingenkampen in

Duinkerke transporteren. De wan-

toestanden zijn in de kampen van

Duinkerke volgens Solidarity for

All schrijnender dan in Calais om-

dat er minder hulporganisaties ac-

tiefzijn.

Wie iets wil weten over de af-

schuwelijke toestanden in dergelij-

ke kampen raden wij het boek ‘Jun-

gle. Berichten uit transitland’ aan

dat de Leuvense auteur Ann Lamon

recentuitbracht.

Geen twijfel mogelijk dat de toe-

gang en verblijf in ons land dient

gereglementeerd te worden, maar

vluchtelingen die door de mazen

van het net glippen en in ons land

wachten op een beslissing over hun

asielaanvraag of op een vervoers-

middel om hen naar het beloofde

land Engeland te brengen dienen

eveneens als mensen behandeld te

worden.

Alle lof voor burgers die ter zake

initiatieven nemen waar overheden

dat al dan niet bewust nalaten te

doen.

LucVanheerentals

(Uit Streekkrant Deze Week – W 45 -07/11

t.e.m.13/11/18)

Vluchtelingen zijn ook mensen

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

Aula Rector Pieter De Somer - Debe-

riotstraat24,Leuven

Dinsdag 18 december 2018 – Dhr.

Pieter Knapen (Secretaris-generaal

en Ombudsman Raad voor de Jour-

nalistiek)

Persvrijheid en journalistieke be-

roepsethiek.

Basisprincipes getoetst aan de re-

dactionelepraktijk

Kerstvakantie: geen lezing op de

dinsdagen 25 december 2018 en 1 ja-

nuari2019

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma2018-2019.

MENSELIJKE ERFELIJKHEID

Bijzondere cyclus Universiteit Der-

deLeeftijdLeuven

De vorig academiejaar gestarte bij-

zondere cyclus over een aantal

aspecten van onze huidige ken-

nis van de menselijke erfelijkheid

krijgt een vervolg in het eerste tri-

mestervan2019.

De lezingen vinden steeds plaats

tussen14.00en16.00u.

De locaties vindt u terug onder de

titelvandelezingen.

Programma

*Epigenetica: als het niet in de ge-

nenzit,danmisschienerop?

Donderdag10januari2019

Prof. Bernard Thienpont (Departe-

mentMenselijkeErfelijkheid)

Locatie: Grote Aula Maria-Theresia-

college, Sint-Michielsstraat 6, 3000

Leuven

*Evolutionaire geneeskunde.

Waarom hebben Europeanen mu-

coviscidose en Afrikanen sikkelcel

anemie?

Donderdag17januari2019

Prof. Koen Devriendt (Departement

MenselijkeErfelijkheid)

Locatie: Aula Jean Monnet,

Parkstraat51,3000Leuven

*Het genetisch geheugen van

Vlaanderen

Donderdag24januari2019

Prof. Maarten Larmuseau (Dep. Me-

dische Beeldvorming & Pathologie

enDept.Biologie)

Locatie: Promotiezaal Universiteits-

hal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

*Gentherapie, meer dan knippen en

plakken

Donderdag7februari2019

Prof. Hilde Van Esch (Departement

MenselijkeErfelijkheid)

Locatie: Parthenonzaal Mgr. Sen-

cie Instituut, Erasmusplein 2, 3000

Leuven

*Ik laat mijn genoom sequeneren:

vóór mijn conceptie of na mijn

dood?

Donderdag21februari2019

Prof. Joris Vermeesch (Departement

MenselijkeErfelijkheid)

Locatie: Grote Aula Maria-Theresia-

college, Sint-Michielsstraat 6, 3000

Leuven

*Het genoom: lastige vragen en ant-

woorden

Donderdag28februari2019

Prof. Pascal Borry (Centrum Biome-

discheEthiek&Recht)

Locatie: Promotiezaal Universiteits-

hal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Inschrijvingen enkel mogelijk als

er nog plaatsen beschikbaar zijn en

volgensdatumvanbetaling.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven (Zie

bij ‘Universteit Derde Leeftijd – Al-

gemeenProgramma)

https://alum.kuleuven.be/

universteit_derde_leeftijd_leuven/

bijzondere -cyclus-1/programma-

bijzondere-cyclus-2018-2019
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