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Wanneer we te veel vastzitten in enge

godsdienstige opvattingen, blokkeren we

de weg vanuit de diepten van onze ziel

omdat we God niet kennen door gedach-
ten maar door liefde. Laurence Freeman

pleit ervoor om niet langer het geloof ge-
lijk te stellen met godsdienstige overtui-
gingen. Maar, zo stelt hij tegelijkertijd,-
veroordeel de geloofsopvattingen van an-
dere mensen niet als tekortschietend. Een

nieuwe opvatting over wat geloof is, be-
vrijdt mensen. Geloof is: in relatie staan

met datgene waarin wij geloven en in re-
latie met wat wij ervaren.

Geert Van Malderen – Meditatief
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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

Oud Aboriginalverhaal

Een kleinzoon komt bij zijn groot-
vader. Het gaat niet goed met hem.
Zowel professioneel als privé staat
hij aan de rand van de afgrond.
De grootvader zegt: “De wanhoop is
een wolf. Die is enorm sterk. Hij zal
je vernietigen en opeten.”
Hij houdt even stil en vervolgt
even later: “Maar de hoop is ook een
wolf. Hij is even sterk en kan voor
jou met de wolf van de wanhoop
vechten.”
De kleinzoon is niet gekalmeerd
door het verhaal van de grootvader,
maar nog méér in verwarring dan
daarvoor. “Welke wolf zal er dan
winnen?” vraagt hij aan grootva-
der.
De grootvader, de kalmte zelf, is
niet uit zijn lood te slaan, en ant-
woordt:
“Diegene die jij voedt.”
(Scheurkalender De Druivelaar

17/03/2013)

KALENDERBLAADJE

We zien u graag op onze lijst terug!
Schrijf 37 euro over op:
BE65 7360 4731 0196 van

PZK–Parochieblad FRA-ANT-DBO

Amerikalaan 29 3000 Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA Fiet-
sen - rit met hellingen (40 km) Don-
derdag 10 en 24 januari 2019 Ver-
trek: 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

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer

bij ons aan?STRAFFE WINTERVERHALEN

Donderdag 3 en vrijdag 4 januari

2019. Vertrek 17 uur Grote Markt (Tafel-
rond). Tickets 10 euro. Achter elke Leu-
vense straathoek liggen wonderlij-
ke anekdotes voor het rapen. De gids
van Leuven Leisure vertelt je op
deze avondwandeling een heleboel
winterverhalen. Maar, laat je niet
vangen! Er zijn wat verzinsels in-
geslopen. Na de wandeling speel je
een kort spel dat waarheid van fan-
tasie scheidt. Geniet na met een gra-
tis streekbiertje of frisdrank. Op za-
terdag ook in het Engels (vertrek 17.30

uur. De wandeling duurt 2 uur. (Uit:

Wintertijd Leuven)

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 januari

Openbaring-Driekoningen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel : Herman Baumers

Zondag 13 januari

Doop van de Heer

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: François Barrette
Orgel : Herman Baumers

NIEUWJAARSDRINK

Zaterdag 5 januari 2019 van 15 u. tot
18 u.
Grote Markt Leuven – gratis
Het stadsbestuur trakteert alle
inwoners op een Leuvense pint, een
kopje koffie, een portie
smoutebollen, varken aan ’t spit of
vegetarische hapjes om het nieuwe
jaar goed in te zetten.
Alle Leuvenaars zijn welkom en er
vallen mooie prijzen te winnen.

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 januari

Kindgerichte Driekoningenviering

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lectoren: kinderen en jongeren
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 10 januari

Driekoningenfeest Samana

11 u. Viering Voorganger: pater
Walter Verhelst
Assistenten: Myriam Neves en Hilde
Sinap
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 13 januari

Doop van de Heer

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 6 januari 2019

Geen viering in Don Bosco

Zondag 13 januari 2019

10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Raf Stabel

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

EEN KLEIN KUSJE

KAN WONDEREN DOEN bzn

ZOEK JE GELUK NIET TE VER

STRAKS KIJK JE EROVER bzn

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 3 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 4 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 8 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 10 januari

11.00 uur Driekoningenfeest Sama-
na

Vrijdag 11 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Zondag 13 januari

Na de viering: nieuwjaarsdrink

***************************************
Sint-Franciscus

Donderdag 3 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 4 januari

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 5 januari

NM+AV: Buurtgroep Michotte

Zondag 6 januari

11 uur: Zondagscafé

Maandag 7 januari

NM: OKRA-leden vergadering

Dinsdag 8 januari

VM: Samana
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Woensdag 9 januari

VM: Poetsen

NM: Parochie – Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Vrijdag 4 januari 2019 – 9 u.

De Vrienden van de Abdij van ‘t
Park stippelden nog een stiltewan-
deling uit met als thema ‘de zonne-
wende’.

Vroeger vierden mensen in deze pe-
riode de terugkeer van het licht.
Op vrijdagmorgen 4 januari ver-
welkomen we de ochtendzon in het
nieuwe jaar. Telkens genieten we in
stilte van de omgeving.

De wandeling duurt 1 u. – 1.30 u.
Vertrek: Abdij van Park, Neerhof
(centrale binnenplein)
Tickets: 5 euro
Reserveren: info@abdijvanpark.be
(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

STILTEWANDELING
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DE ARENBERGS

Hun geschiedenis, hun bossen, hun

relatiesmetKULeuven

Marc Derez, docent archief en erfgoed

KU Leuven. Wij kennen allen het

kasteel van Arenberg in Heverlee.

Maar kennen we ook de geschiede-

nis van de roemruchte familie van

die naam.? Dat ze hun naam te dan-

ken hebben aan het Duitse dorpje

in de Eifel waar ze vandaan komen?

Wat hun relatie is met de Leuvense

familie de Croy? Kennen we de blin-

de hertog? Prinses Lydia? En wat

weten we van hun vele domeinen,

bossen? Kom het allemaal te weten

van niemand minder dan Marc De-

rez, curator van de grote Leuvense

tentoonstelling over deze adellijke

familie.

Waar: Lezingen hebben plaats in de

lokalen van Seniorama op maan-

dagnamiddag 14 januari 2019

van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen);

5,5euro.Leden4,5euro

Er moet op voorhand ingeschreven

worden. Bij deelneming aan een ac-

tiviteit vragen we steeds om in het

bezit te zijn van je identiteitskaart.

InfoSeniorama:016222014
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Welkom

Vandaag vieren we het oeroude feest van

de winterzonnewende van voor de Grego-

riaanse kalender. De zon heeft zijn rond-

gang rond de aarde helemaal gemaakt.

Alle maanden van het jaar zijn voorbij.

Dit is het moment in het jaar, waarop

de zon het verst weg staat van de aarde.

Het is nu koud en donker. Tegelijkertijd

is dit het moment, waarop de zon zich

keert. Het gaat weer lichter worden, de da-

gen zullen lengen. We vieren dat de oude

rondgang van de zon voorbij is en dat er

eennieuwebegint.

In dit donker zijn het kinderen die

het nieuwe licht komen brengen.

Jezus is zo’n kind. In Zweden kon-

digt volgens de traditie een meisje

dit nieuwe licht aan: Lucia, een hei-

lige. Haar naam is afgeleid van het

Latijnse 'lux': licht. En haar naam-

dag is op 13 december, volgens de

oude Juliaanse kalender de kortste

dagvanhet jaar.

Openingsgebed

O God, beziel ons met de hoop dat het

kan en moet: het leven koesteren en

bewaren,kwetsbare mensen eerbie-

digen,een dag beginnen als nieuw,

een jaar omarmen als tijd van gena-

de.

Beziel ons met het geloof dat het waar en

te vertrouwen is: dat we niet dood lo-

pen in donker maar onderweg zijn

naar licht,dat we er niet alleen voor

staan maar bewegen in een stroom

vanmensen.

1ste lezing: Het verhaal van Lucia

In de stad Syracuse in Sicilië woon-

de Lucia in de tijd van de Romeinen.

Ze had mooie lange haren, maar het

meest opvallende aan haar waren

haar ogen; grote vurige ogen. Lucia

was rijk en leidde een luxeleventje

met veel vrienden. Ze was een echte

christen en vereerde God. Maar de

Romeinse keizer beschouwde zich-

zelf als een god en verbood het

christendom.

Op een dag werd de moeder van Lu-

cia ziek en ze reisden samen naar

het graf van de heilige Agatha. Ze

hoopten op een wonder en dat ge-

beurde ook: Lucia’s moeder werd

beter. Lucia was zo blij dat ze be-

sloot om te stoppen met haar luxe

leventje. Ze gaf al haar mooie spul-

len, reukwerk en paarden weg. Ze

feestte niet meer met haar vrienden

engingvakernaardekerk.

Haar vrienden waren kwaad. Eén

van hen verklikte haar bij de Ro-

meinse keizer. De keizer wilde niet

dat ze geen offers meer bracht aan

hem en de Romeinse goden. Zij

was ongehoorzaam en moest ge-

straft worden. Ze zou en moest als

prostituee in een bordeel werken.

Daarop stuurde de keizer een wa-

gen om haar op te halen en naar

hem toe te brengen. De knechten

wilden haar optillen om haar mee

te nemen, maar dat lukte niet. Ze

trokken en trokken, rukten en sjor-

den, ze trokken zelfs aan haar lan-

ge mooie haren, maar niets hielp.

Ze bonden touwen om Lucia heen

en lieten de paarden eraan trekken,

maar zelfs die kregen Lucia niet van

haarplaats.

De keizer werd vreselijk kwaad en

stuurde een groep soldaten om haar

te halen. Maar ook de sterkste sol-

daten kregen de standvastige Lucia

nietvanhaarplaats.

Toen bracht men haar naar de

brandstapel. Zij brandde en brand-

de als een fakkel maar had nergens

pijn. Toen trok de beul zijn zwaard

en stak Lucia in haar hals . Zij viel

doodneer.

Het was inmiddels heel donker ge-

worden. Vele mensen in de stad wa-

ren op het lawaai van het gevecht

afgekomen. Ze zagen de dode Lucia

op de grond liggen en staken al hui-

lendkaarsenaan.

De keizer hoorde het gehuil en ge-

jammer tot in zijn paleis. Hij keek

door het raam en zag de donkere

nacht. Daar zag hij eerst één, toen

twee, toen een heleboel lichtjes op-

vlammen. Hij dacht dat het de vu-

rige ogen van Lucia waren. ‘Haar

ogen’, riep hij uit, ‘ik zie haar

ogen’. Hij probeerde met zijn man-

tel zijn hoofd te bedekken en gil-

de steeds harder: ‘Haar ogen, haar

ogen, ik zie haar ogen’. Gillend

stortte hij zich van het dak van zijn

paleis.

De mensen van Syracuse waren

diep bedroefd om de dood van Lu-

cia. Vele mensen werden christen.

De vriend die haar bij de keizer ver-

radenhadalseerste.

Er gebeurden vele wonderen op het

graf van Lucia en algauw werd ze

door de paus heilig verklaard. In

Syracuse werd een mooie kerk ge-

bouwd.

Ieder jaar op haar sterfdag, dat is

midden in de winter, op 13 decem-

ber, dragen de mensen haar zilve-

ren beeld door de straten vande stad

en steken ze in de hele stad kaarsjes

aan.

Kijk, zeggen de mensen dan, de

ogen van Santa Lucia waken over

onsindedonkerenacht.

(Verhaal van de heilige Lucia van Syra-

cuse in Sicilië 3de eeuw herschreven door

ChrisWillocxenIngridWezemael.)

Tweede lezing: Marcus 4, 21-25: De

lampendemaat uit “Debijbel in ge-

wonetaal”

Jezus zei tegen de mensen: ‘Nie-

mand zet een brandende lamp on-

der een korenmaat of onder een bed.

Je zet een lamp juist hoog, zodat je

het lichtgoedziet.

Duiding

Het beeld van de lamp en de koren-

maat vinden we bij Marcus, Lucas

enMattheus.

Maar wat is een korenmaat? Waar-

schijnlijk een maatemmer voor

graan die op poten stond, zodat je

er wat onder kon zetten. Precies dát

moeten we volgens de 3 evangeli-

ën niet doen, want ons licht moet

op een lampvoet gezet worden en

stralen .Wat zegt deze vergelijking?

Kruip niet weg. Zwijg niet! Jullie

zijn het licht van de wereld. Dat kán

niet verborgen blijven. Wie zet nu

een lichtbrengende lamp onder een

korenmaat? Getuig van Gods nieu-

wewerkelijkheid.

Het verhaal van de Heilige Lucia

van Syracuse sluit hier helemaal bij

aan. Zij wordt een vreselijk slacht-

offer van haar openlijke bekente-

nis tot Jezus de Christus en zijn

God. Haar naam is letterlijk “lux”“-

licht”. Bovendien heeft ze het grote

nadeel een vrouw te zijn in de tijd

van de Romeinen waardoor ze on-

redelijk wordt gestraft; we krijgen

in dit verhaal een behoorlijke por-

tie vrouwendiscriminatie en vrou-

wenmishandelingmee.

Daartegenover staat dan wel dat de

Heilige Lucia in deze tijd eigen-

lijk als een volwaardige tegenhan-

ger voor die Sint met zijn koloni-

ale pieten zou kunnen dienen en

in sommige streken in het noorden

van Italië is dat zo. Sint Lucia brengt

kinderen cadeaus in de nacht op 13

december, vergezeld van haar ezel

enhaarkoetsier.

In beide teksten gaat het over ons,

ook nu. We worden uitgenodigd

om in een wereld van duisternis

en apocalyptische visioenen uit de

duisternis in het licht te komen. We

worden uitgedaagd om het licht dat

we gevonden hebben in ons geloof

te weerspiegelen. Maar het punt van

Jezus is dat we niet alleen onze

lampen in onze eigen kleine cir-

kel van invloed moeten laten schij-

nen, maar we worden uitgenodigd

en uitgedaagd ze zo te laten schij-

nen dat iedere plaats van duisternis

aanhet lichtgebrachtwordt.

Zendingsgebed:

ZegenmetUwlichtonzeogen,

opdat zij opengaan en het goede

zieninelkemens.

ZegenmetUwlichtonzemonden,

opdat wij woorden spreken die goed

doenenvredebrengen.

ZegenmetUwlichtonzehanden,

opdat wij ze uitstrekken naar de

mensdienaaronstoekomt.

ZegenmetUwlichtonzevoeten,

opdat wij wegen van gerechtigheid

envanzorgommensengaan.

Uit de viering van 9 december, 2de Ad-

ventszondag, in het Don Boscocentrum

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Zang: Lieve Neukermans: Orgel: Jos Ver-

meulen

SANCTA LUCIA: FEEST VAN WARMTE EN HOOP (1)



(Vervolg van de frontpagina van vorige week: "Christus Koning en OKRA Seniorenweek")

Op algemeen verzoek komt Willem

Vermandere terug naar Keizersberg

voor een sfeervol optreden met zijn

groep.

Willem Vermandere (1940) is een

artistieke duizendpoot. Als zanger

zingt hij in het West-Vlaams. Be-

kend is hij vooral door nummers

als Laat mie maar lopen, Bange

Blankeman, Duizend Soldaten en

LaBelleRosselle.

Om het met zijn eigen woorden

te zeggen "Een goede singer-song-

writer schrijft over wat er in de we-

foto: Stefan van Fleteren

reld omgaat. Hij moet iets verwoor-

den, iets verklanken wat collectief

aandegangis."

Behalve een schitterende muzikant

en dichter is Willem Vermandere

ook een meester in het aanvoelen

van de polsslag van onze tijd. Het

is net die extra dimensie die zijn

optredens zo bijzonder maakt. Bo-

vendien komt hij graag op bezin-

ning in abdij Keizersberg waar ook

Davidsfonds afdeling Leuven ‘kind

aanhuis’ is.

De opbrengst van dit optreden gaat

naar de restauratie van de abdij Kei-

zersberg zodat deze ‘sterke plek’

ook in de toekomst een dynamiek

van culturele kruisbestuiving kan

blijvenvervullen.

Een organisatie van de Davidsfonds

afdelingen Leuven-centrum, Vlier-

beek, Heverlee, Blauwput en Vrien-

denkringAbdijKeizersberg.

Toegangsprijs: 20 € (leden Davids-

fonds)en25€

Tickets op https://www.ticketkan-

toor.nl/shop/wvermandere

DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 OM 20:00 UUR

Benefietconcert

Willem Vermandere
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Omdat er geen plaats was in de herber-

g, moest een hoogzwangere vrouw, 2000

jaar geleden, bevallen in een stal. Geluk-

kig waren er enkele dieren aanwezig die

voor wat warmte zorgden. De pasgeborene

en zijn jonge ouders, werden welkom ge-

heten door mensen uit de buurt: herders en

mensen van goede wil.

Eind 2014 besloot Suheib uit Pak-

istan te vluchten. Als onbegeleide

minderjarige reisde hij door Iran

en Turkije en kwam uiteindelijk te-

recht in Griekenland op het eiland

Lesbos.

Eind januari komt hij naar Leuven.

Hij is bereid om zijn vluchtelin-

genverhaal te vertellen. Hij zal ver-

tellen welke deuren gesloten bleven

enwelkedeurenzichopenden.

Hij zal vertellen wat een hemels-

breed verschil het uitmaakt als je er-

gens“binnengelaten”wordt.

In juni vorig jaar reisde een groep

vrijwilligers naar het eiland Les-

bos, in het spoor van de vluchte-

lingen. Daar ontmoetten ze Suheib

en andere vluchtelingen. Zij vertel-

len wat ze gezien, gehoord en voor-

alwatzeervarenhebben.

Iedereen die mensen herkent achter

koude cijfers, feiten en onheilsbe-

richten en die wil luisteren met een

open, nieuwsgierige en ook hoop-

volleblik, isvanhartewelkom.

Donderdag 24 januari 2019 om 20 u

ACV gebouw

Martelarenlaan 8, Kessel-Lo

Graag een seintje als je komt luis-

teren aan: lydia.vanhirtum@bewe-

ging.net–0477462753

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADE-

RINGEN

In Sint-Antoniusparochie

LéonSchreursvest33

3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

Hyacinthe Symons via mobiel:

0487/474604

@: verhuur.donbosco@gmail.com

http://www.donboscocentrum.be/

GESPREK MET ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor,

voel je je niet zo goed maar weet je

niet wat er aan de hand is? Voel je je

angstig, eenzaam of onzeker, kamp

je met relatieproblemen, conflicten,

zingevings- vragen, dan kan je te-

recht bij Anne. Zij is integratie-

ve psychotherapeute, verpleegkun-

dige en opvoedingsdeskundige. In

therapie geeft Anne de ruimte aan

wat gehoord wil worden, de ver-

anderingen van het ouder worden,

het levensverhaal, belangrijke le-

vensgebeurtenissen en onverwerk-

te trauma’s verwerken en integre-

ren om succesvol ouder te kunnen

worden. Anne heeft een goede ken-

nis van de sociale kaart en doorver-

wijzingsmogelijkheden. Ze luistert

in een veilige omgeving naar jouw

verhaal vanuit een open, niet oor-

delende houding. Ben je op zoek

naar meer balans, levensvreugde

en levenskwaliteit, dan kan je elke

donderdagvoormiddag terecht bij

Anne in Seniorama. Maak een af-

spraakmetAnne via het onthaal. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (+/- 8 km)

Donderdag 3 januari. We komen sa-

menom13.30uophetDeBeckerRe-

myplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemak-

kelijke kledij en stapschoenen. Info:

MariaDequeker016237759

Namiddagwandeling(5à6km)

Woensdag 9 en 23 januari. We komen

samen om 13.30 u op het De Becker

Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemak-

kelijke kledij en stapschoenen. Info:

LucMaes016633926

Wie wil deelnemen aan sportac-

tiviteiten is verplicht om een ver-

zekering te nemen. € 5 per jaar

voor leden en € 10 voor niet-leden.

Dat geldt voor de wandel-, fiets-

tochten en nordic-walking. Voorin-

schrijvingisnietnodig.
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