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Wat verwachten wij van de toe-

komst, en meer bepaald wat ver-

wachten wij van onze toekomst als

gelovigen? Als je die vraag op de

vrouw of de man af zou stellen,

zouden veel mensen niet weten wat

te antwoorden, omdat ze hun toe-

komst als gelovige moeilijk kun-

nen voorstellen. Ze zien hun toe-

komst als goede moeder of vader,

of dromen misschien om gelukki-

ge opa of oma te worden. Hun toe-

komst is promotie maken op het

werk, slagen voor de examens, een

diploma halen, werk vinden, een

huis bouwen of kopen of een avon-

tuurlijke verre reis maken. Maar

wat gaanwe in de toekomst doen als

gelovige?

Opnieuw geloof in de toe-

komst

De meesten zullen u antwoorden

dat ze de toekomst als gelovige eer-

der somber inzien en dat ze hopen

het hier op deze aarde als gelovigen

nog te kunnen uitzingen. Maar het

vooruitzicht dat ons geloof lang-

zaam als een kaars zal uitdoven ge-

tuigt alles behalve van een frisse

kijk op die toekomst. Die frisse kijk

op de toekomst van ons geloof leeft

nochtans wel in de vorm de nieuwe

pastorale zone KesseLinde. Na een

zorgvuldige voorbereiding is er

een nieuw samenwerkingsverband

van zeven parochiegemeenschap-

pen in Heverlee, Kessel-Lo en Lin-

den: Blauwput, Boven-Lo, Frando

(Sint-Antonius, Sint-Franciscus en

Don Bosco), Sint-Kwinten Linden

en Vlierbeek, samen goed een voor

de oostelijke helft van de agglome-

ratieLeuven.

Een eigentijdse blijde bood-

schap trouw aan het evangelie

Dit initiatief wordt gedragen door

vrouwen en mannen, die het beu

zijn te luisteren naar verhalen van

afkeer en verval in de Roomse

de kerk en die niet geloven dat

God dood is, zoals velen bewe-

ren, maar wel geloven in een blij-

de boodschap met toekomst. Zon-

der misprijzen voor de traditione-

le geloofsvormen, die voor velen

hun vaste waarde behouden, zijn

zij toch vastberaden om die blij-

de boodschap op een nieuwe en ei-

gentijdse manier onder alle men-

sen te brengen, zowel gelovigen als

ongelovigen. Die boodschap is ge-

richt tot alle mensen voor wie wel-

stand en succes niet het hoogste

doel zijn, maar die oprecht op zoek

gaan naar een zin van hun leven die

hen ook de kracht geeft om tegen-

slag, lijden en uiteindelijk de dood

te overwinnen. De volgende weken

hoort u meer van ons wat we willen

nastreven op gebied van verkondi-

ging, liturgie, diaconie, catechese

enadministratie.

Onder het symbool van

KesseLinde

Wij doen dit in goede samenwer-

king met de enkele priesters, die

hun krachten over steeds meer pa-

rochies moeten verdelen. Zij wor-

den aangevuld door een klein

leger van enkele honderden le-

kenvrijwilligers, die zich inzetten

voor woorddiensten, gezinsvierin-

gen, predicatie, uitvaarten en de

voorbereiding van dopen, commu-

nies en huwelijken. Wij doen dit

onder het symbool van KesseLin-

de dat uhet logo hiernaast achter de

tekst van de uitnodiging kunt ont-

waren: zeven groengebladerde tak-

ken op een stevige stam. Het doel

is dat die gemeenschappelijke stam

nieuw leven brengt in ieder van de

zeven takken. Op zaterdag 9 febru-

ari komt bisschop Koen Vanhoutte

de mensen zegenen, die achter deze

onderneming staan en kunt u wat

opsnuiven van de nieuwe geest die

henbezielt.

Milieutip

Boven-Lo wordt bediend door lijn 3

vanafhetstationvanLeuven.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE TOEKOMST?

Woorden zijn hefbomen

Woorden zetten iets in beweging.

Woorden,

gevuldmetgedachten

vanafbraakenhaat,

verdelendemensen,

zaaien onrust en leiden tot geweld.

Woorden,

gevuldmetkrachtvanliefde,

brengenvreugde,

makenmensennieuw

enscheppeneenbeterewereld.

Woorden

kunnenmensenveranderen.

Iederwoordiseengebeurtenis.

Eenwoorddathethartraakt,

veranderthethart.

Eenwoord,

gesproken of gelezen op een juist

moment, is als brood tijdens een

hongersnood.

Elkaar hoop geven

Er is teveel geweld in de wereld

en tussen de mensen. Grootmach-

ten kunnen de wereld opblazen. Ze

hoeven alleen maar de lont aan te

steken. Vroeger bleven de gevolgen

van de menselijke domheid en kort-

zichtigheid beperkt wegens tech-

nisch onvermogen. Thans worden

de gevolgen stilaan catastrofaal. Er

is een te grote kloof ontstaan tussen

het technisch kunnen van de mens

en zijn geestelijke en morele ont-

wikkeling.

Laat ons nieuwe wegen gaan. Elkaar

hoopgeven.Erishoop!

De zon is niet moe en staat elke dag

weer op. Er worden nog kinderen

geboren met lachende ogen. Er zijn

nog zoveel mensen met ’n hart on-

der hun jas. Elkaar hoop geven is

elkaar leven geven! Elkaar hoop ge-

ven is zich verantwoordelijk voe-

lenvoorelkaar.

Vredeenallegoeds.

Waar één bloem weer bloeien kan

zullen op een dag duizend bloemen

staan.

UitDagboek365,PhilBosmans
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Diep gebed bestaat in het opzij leggen van

de gedachten. Het is een openen van onze

geest en hart, lichaam en gevoelens – ons

hele wezen – voor God.

We verzetten ons niet tegen gedachten of

onderdrukken ze niet. We aanvaarden ze

als ze passeren, niet door ons in te span-

nen, maar door ze allemaal te laten gaan.

We openen ons bewustzijn voor het uiter-

ste mysterie, waarvan we door ons geloof

weten dat het in ons woont, dichter dan

onze ademhaling, dichter dan ons denken,

dichter dan de keuzes die we maken – dich-

ter zelfs dan ons bewustzijn.

Het ultieme mysterie is de grond waarin

ons wezen geworteld is, de bron waaruit

ons leven elk moment opborrelt.

Thomas Keating

Volgende maand februari medite-

ren we samen op 4 en 18 februari

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

Wij hebben over de hele lijn het

gevoel van kwaliteit verloren; dit

gevoel moeten wij terugwinnen,

we moeten het leven weer base-

ren op kwaliteit. Waardering van

kwaliteit betekent cultureel gezien

de terugkeer van krant en radio

naar het boek, van haast naar ont-

spanning en stilte, van verstrooid-

heid naar concentratie, van sensa-

tie naar bezinning , van virtuosi-

teit naar kunst, van snobisme naar

bescheidenheid, van ongebonden-

heid naar maat.

Kwantiteiten betwisten elkaar de

leefruimte. Kwaliteiten vullen el-

kaar aan.

D. Bonhoeffer

KALENDERBLAADJE

Vergeet toch niet je 37 euro over te

schrijven! Dank! We zien u graag

op onze lijst terug!

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken. Iedere woensdag-

voormiddag (behalve schoolvakan-

ties) vanaf 10 u kan je hiervoor bij

Seniorama terecht. Inschrijven via

het onthaal tel. 016 22 20 14. Merk en

type van fototoestel opgeven. Toe-

stel moet opgeladen zijn of breng

een reservebatterij mee. Bijdrage: €

5, vooraf te betalen.

PAROCHIEBLAD 2019

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

ma terecht.

De volgende voorzieningen gebeu-

ren op afspraak.

Kom daarvoor tijdens de kantoor-

uren tussen 9 en 17 u langs het ont-

haal of neem telefonisch contact tel.

016 22 20 14.

ZELF GEEN INTERNET?

In de cafetaria van Seniorama staat

een computer met gratis internet-

verbinding. Deze dienst is koste-

loos.

Seniorama vzw Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be

SINT FRANCISCUS

Zondag 27 januari

3e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ann Francis

Zang: Eddy Van Espen

Orgel : Herman Baumers

Zondag 3 februari

O.L.Vrouw Lichtmis

Naamopgave

Eerste communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Eerste communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel : Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 27 januari

3de zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: Myriam Neves

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 3 februari

O.L.Vrouw Lichtmis

11 u. Kindgerichte Lichtmisviering

met koor- en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 27 januari 2019

Patroonfeest Don Bosco en Lichtmis

10.30 u. Viering

Voorganger: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Zondag 3 februari 2019

Geen viering in Don Bosco

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 24 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 25 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 29 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 31 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 1 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 23 januari

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 24 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: koor Parcoeur

Vrijdag 25 januari

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 26 januari

NM: Catechese

Zondag 27 januari

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 29 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 30 januari

VM: OKRA-Team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

MOOI ZIJN

IS EEN KWESTIE VAN ZIJN bzn
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HoopWarmteKracht

Goede avond en welkom allemaal

op deze bijzondere avond, waar-

op wij de geboorte herdenken van

Hem die Leeft. Een inspirerende

mens met een inspirerende bood-

schap. Zo inspirerend dat sommige

Hem godsgelijk noemen, anderen

spreken daarentegen van de Men-

senzoon, een waar mens en daar-

doorwaarlijkgoddelijk.

Ikhebeensterontdekt.

Een eeuwenoude ster. Schamel geboren in

een dierenstal, uitgegroeid tot een mens

die ons, tot op vandaag, de liefdevolle weg

van de Vader toont.

Hoop, kracht en warmte, het zijn

de ingrediënten van deze kerstvie-

ring. Het zijn vruchtbare zaadjes die

kiemen tot liefde, geborgenheid en

solidariteit.

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.

Groei naar het licht: De voorbije ad-

vent

Ook tijdens het schooljaar hebben kinde-

ren die in armoede opgroeien te maken met

extra moeilijkheden waardoor hun par-

cours een stuk moeilijker is. Vandaar het

symboolvan de loopwedstrijd.

Als eerste symbool plaatsten we versleten

loopschoenen.

Schoenen te klein of te versleten, ze vertel-

len ons soms jammer genoeg meer dan we

zouden wensen…

De brooddoos stond symbool voor de

lege boterhammendozen die leerkrachten

opmerken. Kinderen vertellen dat ze hun

brooddoos vergeten zijn, maar de werke-

lijkheid is schrijnender: er was thuis niets

voorradig om mee te geven, dan maar ho-

pen dat… ?

Bij de derde adventskaars hoorde het sym-

bool van de lege portemonnee. Stel je

even voor dat je kind jarig is en je kan geen

geschenkje kopen. Of de Sint kan weer niet

bij je zoon of dochter langs komen.

Het inkomen van kansarme gezinnen ver-

draagt, naast de maandelijkse vaste kos-

ten, met moeite onverwachte problemen.

Daarmee zijn we bij het symbool van de

vierde zondag van de advent: een kapot

kinderbrilletje .

Kleinwiegeliedje

Slaap gerust, mijn kleine schat.

Wees nu niet bang, het komt wel

goed. Voor jou zal ik me dubbel

plooien. Ik maak ons leven schul-

denvrij.

Ik help je van een toekomst dromen.

Miserieheeftdaaringeenplaats.

Slaap gerust, verzamel kracht, be-

waardieonschuldinjeogen.

Word zelf die mens die niemand

kwetst. In jouw toekomst staat een

mens rechtop. jij wordt niet aan de

kantgeschoven.

Bijbeltekst -Lucas2,1-14

Duiding

Jullie hoorden het verhaal van Je-

zus geboorte zoals Lucas ons dat

vertelde.

En neen, het is geen historisch ver-

slag. Lucas wil ons iets vertellen

over het hoofdpersonage van zijn

evangelie. Hij wordt in de marge,

in de buitenbaan geboren. Uit een

moeder die niet gehuwd is, welis-

waar met een voedstervader die uit

eenkoninklijkefamilieafstamt.

En waar? In een stal. En het eer-

ste kraambezoek? De herders, het

uitschot van de maatschappij en te-

gelijkertijd het toonvoorbeeld van

zorg. Lucas wil ons aan het denken

zetten: Wat is de essentie van echt

mens te zijn? Wat is de essentie van

het waarlijk goddelijke? Liggen die

inelkaarsverlengde?

En daar hebben we het best moeilijk

mee, we lopen liever mee in de ca-

deautjeswedloop, de gymnastiek en

uitputtingsstrijd van de culinaire

hoogstandjes.

En toch, we mochten deze advent

ook heel wat positieve verhalen,

verhalen vanuit het duisternis naar

het licht toe lezen. Hoe een klein

initiatief, voor wat adem zorgt en

soms uitmondt in een wereld van

verschil.

Positieve verhalen:

Stapke in de wereld, gezinsvakan-

ties voor mensen die bv. van een

leefloon moeten rondkomen of on-

der budgetbeheer staan. Enhoe daar

kinderen, die ooit zijn meegegaan

als vakantieganger, nu zelf al mee-

draaien in de werking als vrijwilli-

ger.

De Klimaatmars met een onver-

hoopt grote en vredevolle opkomst.

Keuze om migratiepact te tekenen:

juiste kant van de geschiedenis ge-

kozen.

Zingen in de gevangenis, dat ver-

sterkingkreegvanClaricantuli.

Bescherming van mensen in Maxi-

milaanpark tijdens de mars tegen

Marakesh en ook vanavond is het

park leeg dankzij het burgerplat-

form dat erop stond om niemand al-

leen en buiten te laten op een kerst-

avond.

Ook een schaduwbericht

Teejo, een leerkracht, vertelt dat het

dit jaar afschuwelijk was qua ar-

moede. Er wordt véél honger gele-

den bij vele leerlingen, opvallend

meerdanvorigejaren.

Het personeel heeft weer een spaar-

potje in het personeelslokaal gezet.

Ik heb beloofd, zegt Teejo, dat ik

ook de parochie ging proberen wat

telatensponseren.

Je kan een bijdrage geven in de doos in de

gang.

Wij danken jullie alvast van harte.

Uitnodigingtotengagement :

Geraakt

Voor elkaar een ster zijn in de don-

kerenachten.

Voor elkaar zachtzinnig licht zijn

om het goede te blijven zien in de

mensenenindewereld.

Er voor elkaar zijn met woorden die

nietbrekenmaarverbinden.

Voor elkaar tussen het doodgewone

nu en dan een godsgeschenk zijn.

Uit Rustpunt Femma: Vrij naar Kris Ge-

laude in ’Voor wie woorden zoekt’

Voorbeden

Bidden wij voor alle kinderen, mo-

gen wij hen hoop geven op een we-

reldwaarhetgoedisomleven…

Bidden wij voor gezinnen in ar-

moede, mogen wij hen hoop geven

op een rechtvaardiger samenleving.

Bidden wij voor deze gemeenschap

hier verzameld, mogen wij met

ons engagement getuigenvan ons

hoopvol geloof dat een betere toe-

komstmogelijk is…

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t’rug

de ogen van een kind

Dat ik zie wat leeft, en mij toevertrouw,

en het licht niet haat.

Bidden wij even in de stilte van ons

hart voor onze eigen vragen en in-

tenties…

Moge de God naar wie wij uitzien ons

nu reeds vergezellen in onze eerlijke goede

wil om medestanders te zijn, opdat zijn

droom “een betere toekomst voor ie-

dereen”waar mag worden. Amen.

Tafelgebed:

Nu en dan een engel met een woord

van bemoediging, een perspectief

vanhoop.

Nu en dan eenherdermetdewarmteen

de eenvoud, en tegelijk een taal die weet

heeft van de harde werkelijkheid.

Nu en dan een vreemdeling met een

wereldwijde blik, wijsheid uit an-

dereculturen.

Nu en dan een ster houvast in tijden

van verwarring, licht in de donke-

retunnel.

Nu en dan een stal om te schuilen bij

tegenwindenverkilling.

Nu en dan wat stro om uit te rusten, te

Brandend licht - Symbolen

Kerststal - Adventskrans - Armoede

herstellen.

Nu en dan een kind om onze kwets-

baarheidniettevergeten.

Nu en dan zoals Maria en Jozef zorg

om de ander, trouwe zorg tot in de

moeilijkstemomenten.

Nu en dan het geschenk van de

vriendschap de zaligheid van het

feest, van brood en wijn op tafel…

Zo wordt onze inzet herboren. (Naar

Jean Paul Vermassen )

Slotwens

Mogen we dan allemaal naar huis

gaan, gesterkt in het geloof en de

kracht en de hoop in elkaar en in de

overtuiging dat we wèl een verschil

kunnen maken -hoe klein ook- en

dat we elkaars medestanders kun-

nen zijn, op welke dag dan ook,

waarookterwereld.

Aan allen een Zalig Kerstfeest!

Kerstviering in het Don Boscocentrum.

Voorgangers: Hermien, Lieve en Chris

Hoop Warmte Kracht - Kerstmis in Don Bosco

Valère Schouterden

Liefdevol, krachtig en gul,

zo herinneren wij ons de heer

Valère Schouterden, weduwnaar

van Gaby Jacobs, vader van Luc, Pa-

trick en Dirk, opa van Nele, Jonas,

Nils, Doreen, Kim, Laura en Mathi-

as, superopa van Lilli, Leon, Lola,

Juliette, Louie, Lio, Seth, Alexan-

der, Tristan en Willem, gepensio-

neerd directeur van Middenschool

VTI, geboren te Rutten op 12 janua-

ri 1933 en godvruchtig overleden te

Leuven in UZ Leuven campus Gast-

huisbergop8januari2019.

De plechtige uitvaartliturgie rond

de urne vond plaats in de Sint-Fran-

ciscusparochiekerk te Heverlee op

zaterdag12januari2019.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem herdenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2019.

Geleefd, ...

met heel veel liefde voor je gezin

met plichtsbesef voor alles watje onder-

nam.

Een vader zijn ...

je gaf alles en vroeg weinig,

je hield van ons.

Toen je ...

afscheid nam van het leven

waarvan je zo hield

konden we slechts stil naast je staan,

je haren strelen.

En nu ...

jij er niet meer bent

beseffen wij nog meer dan vroeger

wie we verliezen.

Afscheid nemen ... doen we niet

we zijn blij dat je onze vader was

in onze harten zal je steeds aanwezig zijn

...

Je gaf alles en vroeg weinig - Geleefd ... met heel veel liefde



Gebruik van Het Molenhuis door

derden

Het gebouw kan geheel of gedeel-

telijk ter beschikking gesteld wor-

den aan derden indien deze acti-

viteiten in overeenstemming zijn

met de geest van de vzw ‘Moulin de

BelleMeuse’.

Voorrang en kortingen worden ge-

geven aan groepen die aandacht

hebben voor mensen die het moei-

lijker hebben in onze samenleving.

We werken met ons huis in een

vorm van open vertrouwen. Er is

geen conciërge, geen inspecteur die

u ter plaatse viseert. Van de groepen

en gebruikers wordt verwacht dat

zij het huis als een goede huisvader

gebruiken en het in een staat achter-

laten zoals ze het zelf graag hadden

willenvinden.

Op onze website (www.moulinde-

bellemeuse.be/Reserveren) vind je

onze kalender. Kijk hier of uw ge-

wenste periode nog vrij is. Gebruik

het reservatieformulier om uw aan-

vraag in te dienen. De raad van be-

stuurevalueertelkeaanvraag.

Het woonhuis (maximaal 12 perso-

nen)

Prijspernacht:90euro

Het kamphuis (maximaal 30 perso-

nen)

Socialesector:

125europernacht

Jeugdenscholen:

190europernacht

Anderegebruikers:

250europernacht

Ganse huis : maximaal 50 personen

Socialesector:

170europernacht

Jeugdenscholen:

260europernacht

Anderegebruikers:

340europernacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag tot

16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend

geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag

kan de raad van bestuur beslissen om af

te wijken van de tarieven. We vragen een

voorschot van 20%

Wat verstaan wij onder ‘sociale sec-

tor’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere

gebruikers’ ?

1.Socialesector

Vzw’s die tot de ‘Bijzondere Jeugd-

bijstand’ behoren, of initiatieven

en organisaties voor mensen in ar-

moede, voor volwassenen of kinde-

ren met lichamelijke, psychische,

mentale en sociale beperkingen,

MPI’s (o.m.BSOenBLO).

2. Jeugd&scholen

Jeugd (jongeren tot 18 jaar) staat on-

der begeleiding van minstens 1 vol-

wassene.

Bij scholen betreft het hier vooral

bosklassen voor lager- en secundair

onderwijs.

3.Anderegebruikers

- Families en verenigingen: Het be-

treft gezinnen, familiebijeenkom-

sten, verenigingen, vriendengroe-

pen, ...De groepsstructuur, het sa-

menzijn en het samen beleven met

respect voor de natuur en het huis

iszeerbelangrijk.

-Vorming: Bezinningsdagen, vormende

activiteiten, opleidingen, alterna-

tieve geneeswijzen, meditatie, en-

z…Meestal gebeuren deze activitei-

ten onder deskundige begeleiding.

Vzw.MoulindeBelleMeuse

www.moulindevbellemeuse.be/Re-

serveren

contact@moulindebellemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Tweedesemester:

Dinsdag 5 februari 2019 – Prof. Ro-

bert Speijer (Faculteit Wetenschappan)

Klimaatopwarming : een kleine stap

voor de mensheid, een grote stap te-

ruginhetverleden

Dinsdag 12 februari 2019 – Prof

Hendrik Vos (Centrum voor EU

StudiesUGent)

De Europese Unie: geploeter van

crisisnaarcrisis

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma2018-2019.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 - BIC: KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 januari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Voor meer info: Johan Kumps 016

261095of0489550260of

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496

574782

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag29 januari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58

5286of0473929941of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476

090617

FIETSEN MET SENIORAMA

4 FEDERATIE FRANDO

Pater Jesús Sánchez Cabezas is

sinds half oktober 2018 de nieuwe

pastoor van Campo Rico. Een be-

noeming die op de eerste plaats voor

hemzelf, een complete verrassing

was. Hij was pas goed één jaar ka-

pelaan in de parochie van Onze Lie-

ve Vrouw van Guadalupe. Deze pa-

rochie ligt helemaal aan de andere

kant van de stad op een plaats die

vijfhonderd meter boven Caracas

uitsteekt. Toevallig is pater Willy,

na zijn wijding tot priester, daar

ook als kapelaan begonnen om ver-

volgens van 1999 tot 2004 pastoor te

wordeninCampoRico.

Pater Jesús is afkomstig uit Córdo-

va (Spanje) en in 2017 tot priester

gewijd in Caracas. Graag noteer ik

voor alle lezers een paar details om

die sprong van Córdova naar Cam-

po Rico enigszins te kunnen vat-

ten. De ouders van Jesús zijn name-

lijk al vele jaren aangesloten bij het

neocatechumenaat in Spanje. Jesús

was heel jong toen hij zich bij de

beweging aansloot. Op een algeme-

ne bijeenkomst van de Wereldjon-

gerendagen heeft Jesús gevolg gege-

ven aan een oproep om priester te

Pater Jesús Sáchez Cabezas

worden.Hijwastoen24jaar.

Het neocatechumenaat heeft over

heel de wereld 120 eigen seminaries

waarvan twee in België. Hier kun-

nen de jongeren van deze beweging

hun priesteropleiding volgen. Het

zijn seminaries met een heel duide-

lijk missionair karakter. De kandi-

daten komen uit verschillende lan-

den om elke vorm van nationalis-

me te vermijden. Jesús werd geselec-

teerd voor Venezuela en is hier aan

zijn opleiding begonnen. Zijn sta-

geperiode van één jaar deed hij dan

weerinIsraël.

Van de ervaringen in zijn eerste pa-

rochie vernoemt hij het horen van

de biecht en het toedienen van de

ziekenzalving. Bij zulke gelegen-

heden leerde hij veel leed kennen en

juist daarom van de mensen hou-

den. Dat riep bij hem het verlangen

opomhentehelpen.

De huidige omstandigheden in Ve-

nezuela ontmoedigen hem niet.

Meer dan ooit ziet hij zijn zending

hier in Caracas. We wensen hem het

allerbestetoeinCampoRico.

Pater Luïs Alberto Aldama Manaure

Pater Luis Alberto Aldama Ma-

naure, die tot oktober in de barrio

van Pater Eugenio actief was, is nu

tot pastoor benoemd in een pas op-

gerichte parochie op een half uur-

verwijderd van Campo Rico. Zijn

parochie bevindt zich aan de rand

van de stad waar nieuwe barrios

zonder stromend water en officië-

le aansluiting op het elektriciteits-

net gebouwd werden. De bisschop

vond in hem de geschikte kandidaat

voor deze parochie. Ook hij komt

uit een seminarie van het neocate-

chumaat. Hij laat bij deze alle vrien-

den van het Carashulpfonds har-

telijk groeten en danken voor de

steun die hij gedurende zijn ver-

blijf in Campo Rico mocht ervaren.

Tijdschrift Caracashulpfonds – okt. nov.

dec. 2018

In onze parochie werd op zaterdag 15 ja-

nuari 1966 het Caracashulpfonds opge-

richt om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste

pastoor van Don Bosco en vertrokken als

missionaris naar Venezuela, te helpen in

zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd

het fonds een steunfonds voor de bewo-

ners van Campo Rico. Een succes zon-

der weerga werd het studiebeurzenpro-

ject voor de kansarme jongeren in

de barrio Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met de

werking van het Caracashulpfonds,

kanjeterechtbij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Wie steunen wil zijn wij heel dank-

baar !

Rekeningnummer van het Caracas-

hulpfonds

BE06431022480122

VZW Caracashulpfonds

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 en andere media.

In Leuven steken groepen zo-

als Buren zonder Grenzen, Gast-

vrij Wijgmaal en de Michottebuurt

vluchtelingen al enkele jaren een

helpende hand toe bij het zoeken

naareenhuurwoning.

In Wilsele baten burgers, verenigd

in de vzw Recht op Migratie, een

opvanghuis uit voor vluchtelin-

gen.

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

GELAATSVERZORGING IN SE-

NIORAMA

Dinsdag29januari2019

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging. Maggie komt eenmaal

per maand langs op Seniorama om

je een rustgevende gezichtsmassa-

ge te geven. Gedurende 45 minu-

ten zorgt ze voor het reinigen van

de huid, de massage, een masker en

indien gewenst een lichte maquilla-

ge. Ondertussen krijg je raad over

hoe je je huid gezond kan houden.

Maggie werkt uitsluitend met anti-

allergischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.-

be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

GSM/smartphone en iPhone

Wie problemen heeft met gsm,

smartphone of iPhone kan een af-

spraakmaken ophet onthaal tel. 016

22 20 14. Dinsdagvoormiddag 10 u

of 11 u (behalve schoolvakanties).

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen op

hetonthaal.
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