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Geloven is het licht van het bewustzijn

vinden in je hart. De prijs voor de reis

naar het hart is je ‘zelf’ verliezen. Medi-
teren is de geloofshandeling die ons leidt

op onze reis van hoofd naar hart.

Onze geest is de hele tijd druk bezig met

plannen maken, zich van alles verbeelden,

problemen oplossen, worstelen met vra-
gen. Dit alles schorten we nu op. Terwijl

je hart open gaat, verdwijnt de angst.

Het licht van het hart, dat licht van het

pure bewustzijn, de geest van Christus die

we in ons hart aantreffen, verlicht nu al-
les en doordrenkt ook ons gewone, dage-
lijkse gemoed. Helaas biedt het geen pas-
klaar antwoord op alle grote vraagstukken

en evenmin lost het alle dagelijkse proble-
men op. Maar het schenkt iets dat ons tot

nog grotere dankbaarheid stemt: geloofs-
vertrouwen.

Laurence Freeman

Onze tweede samenkomst van deze
maand gaat door op maandag 21 ja-
nuari 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

De moeilijkheid om in vergeving,
in de zin van een nieuw begin,
te geloven heeft een parallel in de
manier waarop wij produceren: alle
producten zijn of worden steeds ge-
maakt op verslijten en weggooien;
hun vervangbaarheid is in de indu-
striële planning opgenomen.
Fouten in de productie worden niet
hersteld, maar behoren tot het afval.
In deze industriële situatie is aan-
vaarding van het gebrekkige, de po-
ging, het klaar te spelen met het be-
schadigde, het een nieuwe kans ge-
ven, een technologisch verouderde
methode.
D. Sölle

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

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer

bij ons aan?

Naar een parabel uit China

Ergens in China werd er een brui-
loft gevierd. Het bruidspaar wilde
veel mensen op hun feest. Maar het
koppel was arm. Dus vroeg het aan
elke genodigde: 'Breng een fles wijn
mee. Bij de ingang zal een groot vat
staan waarin je jouw fles kunt leeg-
gieten.' Alle genodigden deden dat.

Het feest begon. De bedienden lie-
pen naar het grote vat, schepten
er volle kruiken uit en schonken
de glazen vol. Groot was de ver-

wondering van de genodigden toen
ze merkten dat ze water dronken.
Want iedereen had gedacht: 'Nie-
mand zal die ene fles water die ik er-
bij doe, bemerken of proeven.' Nu
wisten ze dat iedereen van de ander
had willen profiteren.

Toen de fluitspelers zwegen bij het
rijzen van de maan, ging iedereen
in stilte naar huis.

Uit ‘Een parel voor elke dag’

Chantal Leterme, Averbode, 2007, p. 20

De bruiloft

Toon Hermans

Niet je hele lange leven

met je voetjes op de grond

beetje dromen,

beetje zweven

lijkt me ook niet

ongezond.

SINT FRANCISCUS

Zondag 13 januari

Doop van de Heer

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

Zondag 20 januari

2e zondag dh jaar

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 : Tom Akkermans

SINT ANTONIUS

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

Zondag 20 januari

Oecumenische viering in de

Mariakapel

11 u. Viering met koor- en
samenzang

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 13 januari 2019

10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Raf Stabel

Zondag 20 januari 2019

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

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

Dinsdag 15 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 17 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 18 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

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

Woensdag 9 januari

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

Donderdag 10 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: koor Parcoeur

Vrijdag 11 januari

VM+NM: Bar Michotte
AV: De Ark

Zaterdag 12 januari

NM+AV: De Krooners

Zondag 13 januari

11 uur: Zondagscafé
NM: Kalipso

Maandag 14 januari

NM: SAMANA

Dinsdag 15 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 16 januari

NM: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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God, Gij zijt geen vreemde God ge-

bleven, Gij zijt onder ons komen

wonen in de tederheid van een kind

en de veilige geborgenheid van een

huis.

Kom opnieuw bij ons, ga leven in

ons, wees aanwezig in onze wo-

ning, spreek mee in alles wat we

doen en zeggen om mensen te ont-

vangen in de stijl van Jezus, uw

Zoon.

Amen.

(PietStienaers)

KerstmisvieringSint-Franciscus

Kom opnieuw bij ons

ga leven in ons

3FEDERATIE FRANDO

Welkom

Dit is het moment in het jaar, waarop de

zonhetverstwegstaatvandeaarde.

In dit donker zijn het kinderen die het

nieuwe licht komen brengen. Jezus is

zo’nkind.

In Zweden kondigt volgens de traditie een

meisje dit nieuwe licht aan: Lucia, een

heilige. Haar naam is afgeleid van het

Latijnse 'lux': licht. En haar naamdag is

op 13 december, volgens de oude Juliaanse

kalenderdekortstedagvanhet jaar.

Deze Lucia brengt in ieder huis

haar licht. In Zweden verbeeldt één

van de dochters van het huis Lucia.

Vroeg in de morgen, als de ochtend

gloort, stapt ze over de drempel.

Ze gaat gekleed in het wit, als het

licht van de zon. Het rode lint ver-

wijst naar het martelaarschap van

de heilige Lucia. Ze heeft een kroon

van lichtgevende kaarsen op haar

hoofd. De andere kinderen lopen als

sterrenkinderen, achter haar aan,

ook in witte kleren. Terwijl de kin-

deren een lied zingen, wekt Lu-

cia de ouders en brengt hen koffie,

saffraanbroodjes en gemberkoekjes.

De gele saffraan en de gember sym-

boliseren de zon en de warmte.

Daarna opent Lucia alle deuren van

het huis en loopt door alle kamers

omdaarhet lichttebrengen.

Vandaag brengt Jezus bij ons het

licht. We nodigen u uit om ons sa-

men te laten bekeren door een kind

dat ons het warme licht brengt. Ook

het verhaal van de heilige Lucia kan

onsinspireren.

Vandaag is het ook Wereldlicht-

jesdag. Wereldwijd verbinden kaar-

sen hen die een kind verloren heb-

ben: ouders, lotgenoten, familie en

vrienden. Ook kindjes die door de

samenleving niet erkend werden,

sterrenkindjes, maar die beslist een

plaats kregen in de harten van ve-

len.

Welzijnszorg: Kinderen in de bui-

tenbaan

Welzijnszorg zoomt in op de 14%

kinderen die het niet goed hebben

in onze omgeving. Ze groeien op

in een omgeving met chronische

stress. Hun startpositie is ronduit

slecht. Ze lopen in de buitenbaan,

de minst gunstige baan.. Welzijns-

zorg - Samen Tegen Armoede doet

een appèl op onze solidariteit om

hen een duwtje in de rug te geven.

Denken we maar aan de warmte die

onze kinderen en jongeren van ons

nodig hebben om te leren geloven

in zichzelf. “Ik geloof in jou” is im-

mers soms het enige warme compli-

ment dat ze echt nodig hebben van

ons om weer te kunnen hopen maar

dat weliswaar naast een dagelijks ge-

vuldebrooddoos.

We plaatsen vandaag symbolisch

een lege brooddoos naast onze ver-

sleten schoenen van vorige week.

Genant om vast te stellen als leraar

dat niemand bij dat kind thuis er-

aan kon denken om iets in de doos

testoppen.

Evangelielezing:Marcus4,21-25:

Jezus zei tot de mensen: ‘Let goed

op! God geeft net zo veel aan jou

als jij aan anderen geeft. Hij doet er

zelfs nog iets bij. Iemand die veel

heeft, krijgt nog meer. Maar iemand

die bijna niets heeft, raakt ook het

laatstenogkwijt.

Duiding(2)

Vandaag brengen we de hopeloos-

heid van verstrikking en verstik-

king in het armoede-web in het

licht. We vragen moedige beleids-

maatregelen tegen armoede samen

metWelzijnszorg.

De laatste regels van onze Evange-

lietekst luiden: iemand die veel heeft,

krijgt nog meer. Maar iemand die bij-

na niets heeft, raakt ook het laatste nog

kwijt.

Ook bij Mattheus en Lucas vinden

wediewoorden.

Maar wat is dit voor een onrecht-

vaardigheid op het eerste gezicht.

God kan toch niet bedoelen dat wie

rijk is, rijker wordt en wie arm is

nog armer, in de economische bete-

kenis van het woord. Nee, die inter-

pretatie is een complete verdraaiing

van deze bijbelverzen zoals ze in de

geest van het NT zijn bedoeld. Wat

betekenen deze verzen dan wel? De

tekst die we vandaag gelezen heb-

ben is een hertaling in gewone taal

en hier werd een zin toegevoegd die

alles verduidelijkt “God geeft net zo

veel aan jou als jij aan anderen geeft.

Hij doet er zelfs iets bij” M.a.w. wie

zich door Gods woord laat leiden,

zal zijn naaste liefhebben en dat to-

nen. Wie zijn naaste dus metterdaad

bemint zal nog meer liefde krijgen

van God. Het gaat hier dus niet om

geld maar om naastenliefde die zich

vermenigvuldigt!

U kent wellicht het woord “mat-

theuseffect”. Dat is op deze bij-

belversregels gebaseerd maar wordt

voor iets helemaal anders gebruikt.

“Aan wie heeft, zal gegeven wor-

den”. Het mattheuseffect is het

feit dat er te veel belastinggeld te-

rugvloeit naar de kapitaalkrachti-

ge mensen. Wie al veel geld heeft,

krijgt dus nog meer. We denken

hierbij aan een aftrek van belas-

tingen voor een lening voor een

huis, belastingvoordelen door pen-

sioensparen, een salariswagen, be-

lastingvoordeel bij zonnepanelen

om er enkele te noemen. Dit zoge-

naamde mattheuseffect ondermijnt

in feite de rechtvaardig herverde-

lende kracht van onze sociale wel-

vaartstaat. Een en ander grondig

herbekijken en evalueren van wat

met belastinggeld gebeurt- een zgn.

mattheustoets- zou getuigen van

een lichtgevend, warm en moedig

beleid van SAMEN tegen armoede.

Voorbeden: Ontsteek een lichtend

vuur

Bidden wij voor hoop, kracht en

warmte

voor kinderen , waar ook ter we-

reld,

die niet welkom zijn, die genegerd

worden,

diehier inarmoeleven,

die opgroeien in een omgeving

zonder liefde;

wees licht en liefde in onze wereld

en bemoedig al uw mensenkinde-

ren,zobiddenwij…

Voor kinderen die leven op de rand

vaneenhumaanbestaan,

uitgebuit in fabrieken, ingezet

als kindsoldaat in conflicten van

machthebbers,

lijdend onder honger, wees gewor-

dendoorgeweld:

dat zij mensen vinden die hen lief-

devolopnemen,

dat wij zoeken naar kansen en toe-

komstvoorhen;

wees licht en liefde in onze wereld

en bemoedig al uw mensenkinde-

ren,zobiddenwij…

Voor mensen die nooit echt kansen

kregen,

diegeentoekomstzien.

Voor mensen , waar ook ter wereld,

die in angst leven vanwege oorlog

engeweld,

wees licht en liefde in onze wereld

en bemoedig al uw mensen, zo bid-

denwij…

Communietekst:

Ikgeef jouhoop

zodat je steeds lichtpunten ziet en

metveelzinaandedagbegint.

Ikgeef joukracht

zodat je met beide handen het leven

grijpt en kan bouwen aan de wereld

waarjevandroomt.

Ikgeef jouwarmte

zodat je voelt dat je er niet alleen

voor staat en je omringd bent door

liefdevollemensen.

(Hoop, kracht en warmte - Hadewijch

VanHove )

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

SANKTA LUCIA: FEEST VAN WARMTE EN HOOP (2)

(Vervolgvanpagina1)

Wees welkom, van waar u ook

komt, of wie u ook bent, men-

sen van goede wil rond een

kind dat pas is geboren.

We hebben hier vooraan een warme

kribbeklaargemaakt.

Deze kribbe symboliseert de manier

waarop in deze tijd vele mensen

Adventsrots

elders geluk, warmte en vaak een

nieuwethuishopentevinden.

ik hoop dat u hier vindtwat u zoekt:

uitzicht, hoop, vertrouwen, licht,

vrede en de onschuld van een kind.

Welkom dus in deze feestviering.

Al de kaarsen branden op de

adventsrots.

Hoop werd ons gegeven in deze

vier weken.Vandaag mogen we het

licht in ons ogen laten schitteren.

Biddenwedan totGodopdatdit ons

zoulukken.

Help mij waakzaam blijven, God,

Opelkuurvandedag

enelkuurvandenacht.

Laatmijdedeurvanmijnleven

wagenwijdvooruopenstellen,

als ikumagontmoeten

in het gekwetste hart van een ander

mens.

Schudmijwakker

als het oppervlakkige in onze sa-

menleving

mij inslaapheeftgesust.

Opendanmijnogen

engeefmijdedurf

mijnleventedelen

metarmenenkleinen.

Misschiendatuvandaag,

opdezekerstdag,

dan ook in mijn hart mens wil wor-

den.

Laten we daarom de vredeskaars

midden in onze gemeenschap zet-

ten als teken van hoop die zo be-

langrijk isvoorgrootenklein.

Kerstmis in Sint-Franciscus



Winterwandelweekend

Van vrijdag 18 januari tot zondag

20januari2019

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uurmaken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 uur. We voorzien vol-

doende fruit en hartelijkheden om

een goede fitheid op te bouwen. Te-

gen 9 uur staan we klaar voor het

vertrek.

We wandelen een ganse dag en ne-

men onze picknick mee. Met de au-

to’s verplaatsen we ons even verder

in de omgeving. De afstand schatten

we tussen 15 à 20 km. Rustig wan-

deltempo met voldoende stops. Ge-

nietend van de ontluikende natuur

endeweidse landschappen.

Op een gasvuurtje maken we on-

derweg iets lekkers in een pannetje

klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven we

bij de ondergaande zon. Samen het

avondeten voorbereiden en hopen

dat we nog tot na de afwas onze

ogen kunnen open houden. Rond

de kachel laten we onze ervaringen

en verhalen de vrije loop. Een ge-

zelschapsspel of snel onder de wol,

want…

Zondagmorgen zijn we er alweer

tijdig bij om volop van de dag te ge-

nieten.

Ontbijt om 8 uur en vertrekken om

9 uur voor een wandeling van een

4-tal uur in de omgeving van Het

Molenhuis. We nemen wat fruit en

versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 uur. Ge-

volgd door de noodzakelijke op-

ruim van Het Molenhuis. Tegen

16 uur kunnen we afscheid nemen.

Hopelijk met een flinke dosis ener-

gie om de volgende winterweken

met voldoende energie tegemoet te

gaan.

Men schrijft zich natuurlijk in

voor het ganse weekend, dit om de

integriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

meestappen. We voorzien in princi-

pegeenafhaakmogelijkheden.

Inschrijven via het overschrij-

vingsformulierop

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten

Liefstvoor: 11 januari2019

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aankan is

welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro

pp/nacht,

13t.e.m.17jaar: 16europp/nacht,

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

4t.e.m.5 jaar:8europp/nacht,

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

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Meebrengen

Onderlaken en kussensloop –

slaapzak – toiletgerief – warme kle-

ren – laarzen en regenjas – stevi-

ge, waterdichte wandelschoenen –

warme onderlaagjes – rugzak met

drinkbus en beker – wandelstok of

pools – eventueel een trekkerskom-

foortje

Verantwoordelijke:LeoenHilde

Telefoon:016/697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

Molenhuis Bérismenil

M – MUSEUM LEUVEN

L.Vanderkelenstraat28

Tot 20 januari 2019 van 11 u. tot 19

u., donderdag van 11 u. tot 12 u.,

woensdaggesloten

Tickets: 12 euro/5 euro 10 euro: kor-

tingsbons/gratis–18jaar

Vijf eeuwen lang heeft de familie

Arenberg een belangrijke rol ge-

speeld op het politieke, economi-

sche en culturele schouwtoneel in

de regio Leuven, in België en Euro-

pa.

De tentoonstelling ‘Macht en

Schoonheid – De Arenbergs’ vertelt

het verhaal van deze machtige fami-

lie, maar vooral die van haar kunst-

collectie. Met namen als Rubens,

Veronese en Jordaens behoort de

collectie zowel qua omvang als kwa-

liteit totdeabsolutetop.

In M komt een selectie van topwer-

keneenmaligsamen.

Een unieke reünie die je niet mag

missen!

www.arenbergleuven.be

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

05-01-2019)

Tentoonstelling ‘Macht en

schoonheid – De Arenbergs’

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA Woensdag16 januari 2019

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti

aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

4 FEDERATIE FRANDO

CAFE COMBINNE

Anderstaligen vinden het vaak

moeilijk om naast (of na) hun taal-

lessen Nederlands te oefenen. Daar-

om is er Café Combinne. Dit in-

tercultureel praatcafé brengt Neder-

landstaligen en anderstaligen sa-

men. Het is een ontmoetingsplaats

waar je elkaar beter leert kennen, in

een gezellige informele sfeer. Het

is dus niet de bedoeling dat er les

wordt gegeven. Er wordt altijd in

het Nederlands over bepaalde the-

ma’s gepraat en iedereen is welkom.

Je hoeft niet in te schrijven, kom

gerust langs tijdens een van onder-

staandemomenten.

In Oost-Brabant vind je Café Com-

binne op 6 locaties: Aarschot, Diest,

Kortenberg, Tervuren, Tienen en

Leuven.

Leuven: Interculturele praatgroepen

‘KomBinnen’ inLeuven (Gratis)

4lokaties:Wanneerenwaar?

*Buurtcentrum Mannenstraat:

Groefstraat2,Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 12 uur (be-

halve tijdens de schoolvakanties)

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur

(behalvetijdensschoolvakantie)

*Casablanca: Spaarstraat 128, Kes-

sel-Lo

Elke maandag van 9 tot 12 uur, en-

kel voor vrouwen (behalve tijdens

deschoolvakanties)

*Dienst diversiteit en gelijke kan-

sen: Diestsesteenweg 104F, Kessel-

Lo

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en

elkedonderdagvan13tot15uur

Meer info? Ingrid Stouffs 016 27 28 80 of

ingrid.stouffs@leuven.be

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

mingplus.ob.be/caf%C3%A9-com-

binne

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901 in-

fo@vormingplusob.be

Wanneer: Dinsdag 15 januari 2019-

19.30–22.30u.

Waar: LDC De Blankaart, Egenho-

venstraat22-3060Bertem

Prijs: 15 euro – Reductieprijs: 11

euro

In het enorme aanbod van apps zijn

er heel wat die van pas kunnen ko-

men bij de voorbereiding van, tij-

dens of na je vakantie. Een hotel

vinden, de vereiste inentingen op-

zoeken, reisgidsen of metroplan-

nen downloaden, een parkeerplek

zoeken, het lokale weer checken, e-

boeken lezen, de menukaart verta-

len,debestefoto’snemen…

Voorallesbestaaterweleenapp!

Daarnaast krijg je tijdens deze cur-

sus ook heel wat tips om de batterij

van je toestel te sparen en om dief-

stal en dure telefoniekosten te ver-

mijden.

Praktischeinfo:

Stuur bij inschrijving merk en type

van je toestel naar apptijdPV@vor-

mingplusob.be

Om apps te kunnen downloaden

heb je een Apple-ID (Apple toe-

stellen), Google-account (Androïd)

of Hotmail-account (Windows) no-

dig. Breng de login-gegevens van

deze account mee naar de activiteit.

Partners: Altijd geslaagd Zuid-Dijl-

eland,LDCDeBlankaart

Begeleiding:PeijeVanKlooster

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

@pptijd! PLAN JE REIS MET BEHULP VAN APPS

2018 is een bewogen jaar ge-

weest voor onze gemeenschap,

om nooit te vergeten!

Uit alle hoeken van ons huis

hebben we spullen (kasten, stoe-

len, tafels,....) bijeengehaald. Daar-

van ging een klein deel mee met

de overblijvende zusters, en van de

restheelveelnaarOekraïne.

Van het orgel uit de grote kapel na-

men we afscheid in januari. In twee

dagen werd het "afgebroken" door

eenheel team.Opeenweektijdwerd

het opnieuw opgebouwd in de St-

Pieterskerk te Kwerps. Op 15 april

werden de deuren van deze paro-

chiekerk opengesteld voor een eer-

ste orgelconcert. De vier clarissen

die nog in Leuven en Heverlee ver-

blijven, werden uitgenodigd. Onze

harten klopten wat sneller dan ge-

woonlijk!

Eind februari "vlogen" de klokken

uit onze toren. Twee vrijwilligers

hadden ze vanuit de toren al op

het dak gezet. De afdaling kon be-

ginnen met behulp van een vracht-

wagen met kraan. De klokken zijn

nu reeds overgebracht naar Togo in

Afrika, waar de Paters Augustijnen

een missie hebben met een semina-

rievoorinlandsevolgelingen.

Ook het grote kruisbeeld uit de tuin

is meegereisd en kreeg een nieu-

we thuis in datzelfde Togo. Het

was een afscheid............... Weer een

hoofdstukdatwasafgesloten.

Zoals we reeds vorig jaar vertel-

den, vertrokken zuster Benedik-

ta en zuster Maria op Allerzie-

len naar "Home Vogelzang" in

Heverlee. Onze twee zusters wer-

den er met open armen ontvan-

gen door de zusters van de Heili-

ge Harten, die dit rusthuis vroeger

hebben opgebouwd. Onze zusters

kunnen nergens beter wonen en

zijn hun "gastvrouwen" met wie

ze een hechte gebedsgemeenschap

vormen, uiterst dankbaar! Zij ma-

ken dit gebed ook concreet in het

mooie apostolaat van deugddoende

bezoekjes aan eenzame medebewo-

nersvanhetHome.

Buiten zuster Flora die al sinds

2014 in een rusthuis in Antwer-

pen verblijft, bleven er dan nog

twee zusters over: zuster Johanna

en zuster Hannah - de oudste en

de jongste - om het grote klooster

van Kessel-Lo nog een tijdje te be-

wonen en verder leeg temaken. Vier

maanden later, op 1 maart, sloten

ze de deuren en verhuisden naar

de bungalow in de Spaanse- Kroon-

laan 48 te Leuven. Een veel kleiner

huis (gelukkig) omgeven door een

kleine tuin met grasveld(jes), bloe-

menperkjes met hortensia's - die er

al stonden - en vele rozelaars, een

druivelaartje en een jonge vijgen-

boom die ze meebrachten van de

Predikherenberg.

Marjo Holtland en Harry Kos-

ters - een Nederlands, kunstzin-

nig echtpaar met wie we bevriend

zijn - hebben voor de kleine wo-

ning een prachtig, zeer symbolisch

klein glas in loodraam gemaakt.

Zij gebruikten daarvoor voorna-

melijk stukjes glas uit het boven-

raam (boven de eigenlijke glasra-

men) uit onze kapel op de Predikhe-

renberg. Tegelijk een mooie herin-

neringaan"vroeger".

Door lieve buren en vrienden wa-

renerreedsmeubelenverhuisd.

Het is aangenaam wonen in het

"nieuwe" huis - omringd door

"nieuwe" lieve buren - en tevens

de plaats van een "nieuwe gebeds-

gemeenschap". In ons gebed schen-

ken wij God onze tijd en samen ge-

denken we de mensen van heel de

wereld.

Wij blijven geloven dat het nodig is

dat er gebeden wordt, .... soms ook

opdathetzonnigweerzouzijn!

Voor de eucharistieviering gaan

zuster Johanna en zuster Hannah

naar Home Vogelzang - waar deze

vieringen ook mooi en verzorgd

zijn - en maken nadien een praatje

met "onze" twee zusters die er wo-

nen.

Graag wensen wij u een ZALIG EN

GEZELLIG KERSTFEEST en dat er

op aarde VREDE mag zijn voor alle

mensen. GELUKKIG EN VREDE-

VOLNIEUWJAAR!

Uwzustersclarissen

Zr Johanna en Zr Hannah

Spaanse-Kroonlaan48Leuven

Zr Benedikta en Zr Maria

HomeVogelzang

Tervuursesteenweg 290 Heverlee

Zr Flora

WZC"Amate"

Het Gouden Anker Binnenvaart-

straat502000Antwerpen

Lieve vele goede vrienden
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