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Lieve startte de ochtendsessie met

hetPaulusliedvanOosterhuis.

Wij zullen, Jood en Griek, zijn lichaam

worden,zijn uitstralende kracht in deze

wereld,als wij de woorden doen van de

Thoradie Jezus heeft gedaan en doorge-

geven.Zijn geest is het die ons tezamen

voegt,en liefde die ons maakt tot zijn ge-

meente.

Wees daarom één van harte en hoop-

,de geest bestiere uw intiemst verlan-

gen:een nieuwe aarde van gerechtigheid-

waar brood en liefde is, genoeg voor al-

len.Geliefden, nooit heeft iemand God ge-

zien.Wie naar de liefde leeft, zal in Hem

wonen.

HetLucasevangelie

Paul De Witte nam ons mee in het

verhaalvanhetLukasevangelie.

De 19 deelnemers luisterden eerst

naar een inleiding over het evan-

gelie naar Lukas. Nadien gingen ze

zelf aan de slag in drie kleine groe-

pen over de parabel van het brui-

Evangelist Lukas

loftsmaal.

We hoorden dat de schrijver van

het evangelie van Lukas nergens bij

naam genoemd wordt in het boek.

De naam ‘Lukas’ is een Griekse ver-

korting van de naam ‘Lucius’: de

lichtende, de in het licht gebore-

ne, achter de naam gaat een Jood-

se auteur schuil, wellicht iemand

uit de diaspora. Lukas schrijft in het

Grieks met veel verwijzingen naar

deHebreeuwsebijbel.

Over Jezus is weinig historisch

geweten. We kennen Hem vooral

via christelijke geschriften. Lukas

neemt Jezus en Paulus en geschrif-

tenalszijnleermeesters:

Jezus die hij leert kennen door de

(authentieke) brieven van Paulus.

Ook neemt hij het evangelie naar

Marcus en een onbekende bron, die

Q-bron genoemd wordt, als inspi-

ratie.

Lukas en de Handelingen der Apos-

telen

De meeste exegeten zijn het er over

eens dat het evangelie volgens Luk-

as en de Handelingen door eenzelf-

de auteur geschreven zijn, vanuit

eenzelfde theologie, vanuit eenzelf-

de kijk op de betekenis van Jezus

Messias.

Centraal in de Handelingen zijn de

woordenendadenvanPaulus.

Ook over deze Paulus zijn weinig

biografische gegevens bekend. Hij

behoorde tot de radicale vleugel van

de Farizeeën en ontpopte zich als

vervolger van de Messiaanse bewe-

ging van Jezus tot zijn radicale om-

mekeer in de zgn. Damascuserva-

ring waardoor hij een propagandist

vandeMessiaansewegwordt.

Vermoedelijk is hij in Rome rond

het jaar 65 gestorven. Zijn droom

van een nieuwe christelijke ge-

meenschap, als proeftuin voor de

komende tijd, blijkt een illusie. De

politieke autonomie voor Israël was

als een zeepbel uit elkaar gespat, het

Romeins Imperium was niet in ge-

vaar gekomen. De droom stort in

het jaar 70 ineen, de verwoesting

van Jeruzalem en de tempel, de ont-

goochelingis immens.

Men geloofde niet meer in de om-

wenteling van de bestaande orde en

men hoopte op een ingreep van God

zelf. Een gekruisigde Messias was

voor de Messiaans hopende Joden

een schandaal, want in hun ogen

zou de Messias de overwinnaar op

de vijanden van Israël zijn. Een ge-

kruisigde had geen kans tegenover

de macht van Rome. Maar Hij is uit

dedodenopgestaan.Dat is een teken

dat de revolutie van Godswege geen

onmogelijkheid is.

Het evangelie van Lukas begint in Jeru-

zalem en eindigt ook in Jeruzalem. De

Handelingen eindigen in Rome, het cen-

trum van de toenmalige wereld.

Jezus,denieuweDavid

De eerste hoofdstukken van het

evangelie volgens Lucas verhalen

de geboorte van Jezus in Bethlehem

en zo herschrijft hij het Oude Tes-

tament: Jezus wordt de nieuwe Da-

vid.

In het O.T. staan vele onvrucht-

bare vrouwen als symbolen voor

het volk Israël. Johannes de Doper

wordt geboren uit een onvrucht-

bare vrouw Elisabeth en Jezus uit

een maagd. Jezus kiest partij voor

armen en ontrechten want de eer-

ste bezoekers aan de nieuwe koning

zijn herders, Jezus ligt in een voe-

derbak. In het verhaal hangt een

vreugdevolle sfeer door de engelen

en door verschillende liederen, zo-

als dat van Maria, het Magnifica-

t, Zacharias, het Benedictus en het

NuncDimittisvanSimeon.

Hetlegegraf

We namen ook de vier Lege graf-

verhalen uit de vier evangelies on-

derdeloep.

Lucas laat de twee mannen in stra-

lende gewaden zeggen: ‘ Waarom

zoekt u de levende onder de doden?

Hij is niet hier, Hij is uit de dood

opgewekt.’

De vrouwen waaronder Maria uit

Magdala keerden terugnaar de elf in

Jeruzalem om hier van te getuigen.

De parabel van het bruiloftsmaal

In drie groepen lazen we de gekende para-

bel over het bruiloftsmaal, Mt 22, 1-14

naast Lucas 14, 16-24. We vergeleken

de twee teksten met elkaar en spoor-

dendeduidelijkeverschillenop.

In de versie van Lucas zitten voor

ons een aantal bijna vanzelfspre-

kende gegevens, waarmee we geen

moeite hebben: de woede van de

heer om de weigering, de sympathie

met Gods droefheid en zijn wil om

zijn heilsplan verder te zetten. Wij

voelen ons ook verwant met de bij-

zondere aandacht voor de uitgesto-

tenen. Wij kunnen ons natuurlijk

ook inleven in het feit dat ‘zomaar

eenmens die een grotemaaltijd aan-

richt’ een tweede keer zijn dienaar

uitzendt buiten de stad om gasten

uit te nodigen, want de heidenen,

wij dus ook, zijn geroepen. Het

missionaire van het verhaal van Lu-

cas is eveneens zeer actueel. Toch

blijft ook bij Lucas de parabel een

grote uitdaging tot levensverande-

ring, zowel persoonlijk als gemeen-

schappelijk.

Webeslotendedag

meteen lieddat ookhetwereldwijde

perspectief van de christelijke bood-

schapuitdrukt.

Ga tot het einde der aardetot het ui-

terstedaarzal liefdezijn,ga.

We danken Paul De Witte voor zijn

deskundigebegeleiding.

Tijdens het eten van lekkere brood-

jes kwamen we nog even zelf op ver-

haal.We kijken al uit naar een vol-

gende gelegenheid om samende bij-

bel te lezen en het boek naast ons le-

venteleggen.

ChrisWillox.
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Meester Eckhart is geboren rond 1260 en

wordt geroemd als de grootste Duitse mys-

ticus.

De kerngedachte van zijn leer is de ge-

boorte van Gods Zoon in de ziel, het tot

gloeien brengen van de goddelijke vonk

die sluimert in het innerlijk van ieder

mens. Daartoe moet deze door het mys-

tiek sterven, door het ‘ont-worden’, vrijko-

men van alle geschapen dingen in tijd en

ruimte. Niet dat hij deze moet ontvluch-

ten, maar hij moet ermee omgaan op een

‘bindingsvrije’ manier.

Meditatief 281

In de maand april gaan onze me-

ditatieavonden door op maandag

1april, maandag 15 april en maan-

dag 29 april 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 26 maart 2019 – Prof Geor-

gi Verbeeck (Faculteit Letteren)

Het einde van de Grote Oorlog en de

Vrede van Versailles. Wat betekende

dit voor Europa?

Dinsdag 2 april 2019 – Dhr. Koen

Vanmechelen (Kunstenaar)

Labiomista

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma 2018-2019.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

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

Wij spreken allemaal zo gemakke-

lijk van “verdragen”, ver-dragen,

verdraagzaamheid.

Is het dit misschien: elkaar heel ver

dragen?

Zo ver als het maar enigszins kan in

de liefde, en waar is daarin de grens?

Is dat niet de echte verdraagzaam-

heid?

Herman Boon

KALENDERBLAADJE

Op 25 april en 23 mei kan je in HAL

5 nog komen zingen.

Inschrijven, entreeegeld betalen,

oefenen, je afvragen of je wel talent

hebt...dat is allemaal niet nodig.

Je komt gewoon binnen en krijgt

een boekje toegestopt met teksten

van popliedjes van de jaren 50 tot

nu.

En dan: zingen maar

Allez, Chantez!

LEZING IN SENIORAMA

“Brandveiligheid in en om de wo-

ning”

door Tim Renders, Brandpreventieadvi-

seur Brandweerpost Leuven

Datum: maandag 25 maart 2019 van

14.00 u tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

ro, koffie inbegrepen

SINT FRANCISCUS

Zondag 24 maart

3de zo vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenis Mauritz Andries

Jaargetijde voor Maurits Van

Buggenhout

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 31 maart

4de zondag van de vasten

Brodenviering eerste

communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorgangers: Pastor Rony

Timmerans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 24 maart

3de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Lilane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 31 maart

4de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 24 maart 2019

Derde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 31 maart 2019

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Voorganger:Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

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 21 maart

11.00 uur Lentefeest Samana

Vrijdag 22 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 24 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

Dinsdag 26 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 28 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 29 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 31 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 20 maart

VM: De ARK ped.studiedag

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 21 maart

VM: Poetsen

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 22 maart

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 23 maart

Ganse dag: Nieuwe vereniging

Zondag 24 maart

11 uur: Zondagscafé

11-16u: Buurtcomité/opruimingsac-

tie

AV: Koor Dissonant

Maandag 25 maart

AV: L’Union Chorale de Louvain

Dinsdag 26 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 27 maart

VM: OKRA-Team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Expo in Kadoc – Tot 29 maart 2019

Documentatie- en Onderzoekcentrum

voor Religie, Cultuur en Samenleving

Vlamingenstraat 39 – 3000 Leuven

Met de Expo Veldlijnen – Ontmoe-

tingen met Islam tussen fascinatie

en afkeer biedt Kadoc een histori-

sche kijk op de relatie tussen de Is-

lam en het Westen.

De titel ‘Veldlijnen’ is daarbij niet

zomaar gekozen. Net zoals veldlij-

nen de bewegingen van aantrek-

king en afstoting binnen een ma-

gisch veld visualiseren, zo toont

het onderzoek van Kadoc de wegen

en omwegen van westerse actoren

in Oost en Zuid, hun ontmoetin-

gen met en reacties op islamitische

culturen, het weifelen tussen at-

tractie en afwijzing.

Dagboeken, brieven, publicaties en

visuele bronnen tonen de verschil-

lende schakeringen van fascinatie

voor Islam en zijn belijders.

Op de glijdende schaal tussen glo-

rificerend oriëntalisme en islamo-

foob afgrijzen, bevinden zich veel-

soortige contacten die vragen om

een kritische en genuanceerde blik.

(JVB)

Info: kadoc.kuleuven.be – Telefoon

016 32 35 00

Ontmoetingen met Islam
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Tussen twee heuvels stroomde een

beek. Over die beek lag een plank

waar maar één persoon tegelijk over

kon.

Op een dag kwamen op hetzelfde

moment aan de uiteinden van de

plank, twee geiten. Een witte en een

zwarte.

De zwarte geit riep: ‘Wacht, ik ga

overdebrug’.

Dewitte riep: ‘Nee, ikwil er het eerst

erover. Ikbengehaast.’

‘Nee,’ zei de zwarte geit, ‘Ik wil niet

wachten op jou. Ik ben de oudste.’

‘Je zult wel op mij wachten,’ zei de

witte geit en ze begon al over de

planktelopen.

‘We zullen eens zien of ik op jou

wacht,’ zei de zwarte geit en ze be-

gon op de plank te lopen aan de an-

derekant.

Ze kwamen elkaar tegen in hetmid-

denvandeplank.

‘Ga terug. Laat me verder over de

plank lopen,’ zei de witte geit, en ze

stamptemethaarpoot.

‘Jij moet terug,’ zei de zwarte geit.

Ze werden heel kwaad. Ze stormden

tegenelkaar.

De witte geit verloor het evenwicht

en viel. In haar val sleurde ze de

zwartegeitmee.

Beide geiten verdronken in de beek.

ChantalLeterme

Twee geiten

VOEL JE VEILIG! Maandag 25

maartvan12.30tot14u.

De taak van senioreninspecteurs

bestaat er voornamelijk in om te

luisteren naar de noden, vragen,

problemen, voorstellen en kritie-

ken afkomstig uit de seniorenge-

meenschap.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die nietmeteen tastbaar ofmeetbaar

zijn, maar toch een impact hebben

ophetdagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vra-

gen, problemen en voorstellen over

alles waarvoor de politie een be-

paalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven met Senior-

eninspecteur Patricia Van de Walle

3FEDERATIE FRANDO

Kiwanis Leuven Artemis geeft reeds 16

jaar financiële ondersteuning aan diverse

sociale projecten uit eigen regio.

Kiwanis Club Leuven nodigt u uit

opzaterdag18mei2019om20u.

Dana Winner

Aula Pieter De Somer, Charles De-

beriotstraat24,Leuven

Theaterconcert–DanaWinner

Dana Winner zal je meevoeren en

ontroeren met haar prachtige stem

enmooiste nummers onder het the-

ma ‘EersteLiefde’

Ten voordele van

- Sofhea – Sociaal fonds voor hema-

tologischeaandoeningen

- Fonds voor geestelijke gezond-

heidbijkinderenenjongeren

- Stapje in de wereld: een vzw die

uitstappen en vakanties organiseert

voor kinderen uit gezinnen met

eenkleinbudget

Tickets 30 euro – Vip-tickets 55

euro

Inlichtingen:+32477293165

Bestellen kan via www.kiwanis.-

be/artemis-leuven

Theaterconcert – Dana Winner

Het Leuvens Kankerinstituut, het

LKI, verenigt onderzoekers, artsen

en zorgverleners van KU Leuven en

UZ Leuven in de strijd tegen kan-

ker.

Samen willen we kanker nog be-

ter doorgronden en nieuwe inzich-

ten sneller toepassen in het zieken-

huis. Samen werken we aan thera-

pieën op maat van de patiënt, met

bijzondere aandacht voor zorgver-

leningenlevenskwaliteit.

Op zaterdag 23 maart 2019 vertel-

len we graag welke impact uw steun

heeft op de vooruitgang in het kan-

keronderzoek en de kankerzorg aan

KULeuvenenUZLeuven.

We doen dit tijdens een bijzon-

dere voorstelling in de Leuvense

Universiteitshal, Naamsestraat 22,

3000Leuven.

Op het programma staan niet al-

leen presentaties, maar ook reporta-

gesengetuigenissen.

Singer-songwriter Milo Meskens

zorgt voor muzikale intermezzo’s.

Deelname aan deze impact-ontmoe-

tingisgratis.

Programma

15.30 u. Onthaal in de Universiteits-

hal

16.00u.Verwelkoming

16.05 u. Het LKI: krachtbundeling

in de strijd tegen kanker – Prof.dr.

MichelDelforge,LKI-voorzitter

16.20 u. Prof. Dr. Carl Clement, me-

disch oncoloog: Innovatieve kan-

kerbehandelingen

16.50u.Muziek

17.00 u. Prof. Dr. Johan Swinnen,

kankeronderzoeker: Van het labo

naardekliniek

17.30u.Muziek

17.40 u. Annemie Coolbrandt,ver-

peegkundige specialiste: Het ver-

haalvanChloé

17.22u.Slotwoord

18.00 u. Receptie in de Universiteits-

hal

Inschrijven

Deelname is gratis. Om organisato-

rische redenen willen we u enkel

vragen om uw aanwezigheid aan te

melden.

- Online via mail: www.lki.be/n-

l/impact2019

- Via e-mail naar ivana.katicic@ku-

leuven.be

- Telefonisch bij Ivana Katicic, 016

34 34 73, of bij Griet Van der Perre,

016341717

Leuvenskankerinstituut

www.uzleuven-kuleuven.be/lki

Giftenrekening: IBAN BE45 7340

1941 7789 met vermelding

400/0008/84759

LKI – UZ Leuven – Gasthuisberg,

Herestraat49,3000Leuven

e-en-hellende-daken-4

Het Leuvens Kankerinstituut

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA

Woensdag27maart.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt : € 25

terplaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven



Halloiedereen

Zoals jullie wel weten probeer ik elk

jaar, eens de lente aanbreekt, mijn

kilometertjes te fietsen. Dit jaar heb-

ben we er, samen met de mannelij-

ke sectie van ons Kessel-loos buurt-

koortje Parcoeur, een speciaal doel

uitgekozen: "Dwars door België",

ten voordele van Broederlijk Delen.

Pittig wordt het zeker, met onge-

veer 400 km te overbruggen in drie

dagen tijdens het Pinksterweekend,

van het noordelijkste punt van Bel-

gië in Meersel-Dreef tot het zuide-

lijkstedorpjeTorgny.

Waarvoor we dan wel fietsen?

Awel:HolyGuacamole!, ter

ondersteuningvankleine

eenvoudigeboeren(enboerinnen)

uitGuatemale,mensenalsCésaren

Leonarda

(https://www.broederlijkdelen.be/

nl/dwars-door-belgie-noord-zuid/

voor-wie-fietsen-we).Zijdelennetals

velecollega's-boerendezelfde

droom:voedselverbouwenophun

eigenstukjegrond,enopdiemanier

hunfamilieopeenduurzame

maniervoorzienvanvoldoendeen

volwaardigvoedsel.Dat lijkt

eenvoudigerdanhet is:grondis

immersontzettendoneerlijk

verdeeldinGuatemala,waarmeer

dandehelftvandelandbouwgrond

inhandenisvanamper2%vande

bevolking.

Hoe kan je mee helpen steu-

nen? Broederlijk delen heeft een

eenvoudig doch heel concreet initi-

atief uitgewerkt: Geef grond, geef le-

ven ! Met jouw gift help je de boe-

ren in Guatemala om eigen grond

in handen te krijgen. Je helpt hen

met een kleine landbouwkit ook aan

zaden, gewassen en werktuigen om

groenten en fruit te telen. Boven-

dien kan je ook zorgen dat de boe-

ren een opleiding krijgen om hun

oogst en inkomsten te verbeteren.

Als deelnemer aan Dwars door Bel-

gië heb ik mij alvast geëngageerd

om te proberen, via familie, vrien-

den en kennissen, minimum 500

Euro in te zamelen. Daarvoor werd

een speciale site aangemaakt op

mijn naam (https://www.broeder-

lijkdelen.be/nl/jorisproost), waar

je, naast onze fietservaringen tij-

dens de voorbereiding, ook de

praktische details terugvindt mocht

je een gift willen doen. Dit kan

ofwel on-line (met on-line ban-

king of credit kaart), ofwel per

overschrijving op rekeningnum-

mer BE13 0000 1171 1839. In het

laatste geval is het wel belangrijk

om de juiste mededeling te vermel-

den (+++300/6619/91760+++, alleen

zo kan jouw gift aan mijn actie wor-

dentoegewezen...).

Giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal

aftrekbaar (typisch 45%, een gift

van 40 Euro kost u dus in werke-

lijkheid 22 Euro). In dat geval moet

je eveneens de optie 'Deze schen-

king is een gift" aanvinken. Broe-

delijk Delen bezorgt u dan automa-

tisch een fiscaal attest op het door u

ingegevenadres.

Broederlijkegroeten,

"omdat het Zuiden plannen heeft !"

JorisProost

ZEG EENS IETS LIEFSbzn

ZEG OOK EENS IETS VROLIJKS

bzn

"Dwars door België", ten

voordele van Broederlijk Delen

Voetjebal is het eerste en enige voet-

ballende speel- en leerconcept van

België voor kinderen van 2 t.e.m. 5

jaar. Kinderen maken voor het eerst

op een gestructureerde manier, sa-

men met één van hun ouders, ken-

nis met een bal waarbij de nadruk

uiteraard ligt spel en plezier. Naast

het hanteren van de bal hechten

wij veel belang aan o.a. synchroom

tellen, symbolen herkennen, snel

en gepast leren, reageren, enz. Dit

met als doel om de motoriek en

coörinatie te verbeteren. Elke trai-

ning duurt 45 min. En vindt in-

door plaats in het weekend. In Leu-

ven: Sporthal ‘De Wijnpers’, Me-

chelsesteenweg 72, 3000 Leuven.

www.voetjebalbelgie.be Info@voet-

jebalbelgie.beTel.0478634118

4 FEDERATIE FRANDO

De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op

Samen Geroepen op 22 april 2019 voor een

dag van getuigenis en ontmoeting, vor-

mingenviering.

Voorwie?

Jongeren en volwassenen, gezin-

nen en koppels, allen: gedoopt, ge-

wijd, geroepen, gezonden …, die

zich bij, met en voor jongeren in-

zetten.

Wanneer?

Paasmaandag 22 april van 11 uur tot

17.15uur

Waar?

In en rond de Sint-Romboutskathe-

draal inMechelen

Programma?

11 uur: Feestelijk onthaal en welkom

indeSint-Romboutskathedraal

11.15 uur: In gesprek met mgr. Jean

Kockerols die erbij was: Wat leren

wevande jongerensynode?

12.30 uur: Picknick met je bisdom of

met vrienden in de buurt van het

aartsbisdom-pastoraalcentrum

14 uur: Thematische keuzepro-

gramma’s in de buurt van de kathe-

draal

16 uur: Feestelijke eucharistievie-

ring voor paasmaandag. Kardinaal

Jozef De Kesel en de Vlaamse bis-

schoppengaanvoor.

17.15uur:Huiswaarts

Vijfkeuzeprogramma’s

In de namiddag worden vijf keu-

zeprogramma’s aangeboden. Via pa-

nelgesprekken maar ook interactie

met alle deelnemers, wordt telkens

een dimensie van onze roeping als

mens en als christen uitgediept, in

gesprek met jongeren. In elk panel

zijn ook twee jongeren en één van

de Vlaamse bisschoppen aanwezig.

De insteek is telkens spiritueel en

zoekt nauw aan te sluiten bij de ge-

lovige beleving van onze roeping.

1. Paasmensen – tot hoop

geroepen (coördinator Jürgen

Mettepenningen)

Christenen willen hoopvolle men-

sen zijn en ook anderen, en met

name jongeren, hoop aanreiken.

Hoop is niet gewoon optimisme,

noch naïef, noch blind voor de

soms harde realiteit. Christenen

horen de roepstem van de Heer die

zegt: ‘vrees niet – sta op – wees niet

bang–Ikbenmetje-….’.

2. Gelovig thuiskomen - tot ge-

meenschap geroepen (coördi-

nator Hilde Pex)

Metprogrammavoorkinderen

Gemeenschap staat aan het begin

van het christen-zijn: in de schoot

van een geloofsgemeenschap kom

je tot geloof. Voor twee bijzondere

vormen van gemeenschap heeft de

Kerk altijd extra aandacht: het gezin

endeparochie.

3. Aangesproken worden –

door God geroepen (coördina-

tor Piet Raes)

Christenen zoeken antwoord te ge-

ven opGods roep tot een gegeven le-

ven, naar het voorbeeld van Jezus.

Maar daaraan gaat voor hen de ont-

dekking vooraf dat God je erkent en

liefheeft en bij je naam roept. Zijn

aanspraakdoetonsleven.

4. Dienstbaar zijn – door de an-

der geroepen (coördinator Pe-

ter Vande Vyvere)

God spreekt ons aan doorheen het

leven zelf. Mensen in nood doen

een beroep op onze solidariteit. Ze

bieden ons de kans om eindelijk

mens te worden zoals God het

droomt: gegeven en niet langer op

onszelf teruggeplooid.

5. Tochtgenoten – erbij geroe-

pen (coördinator Dirk Boone)

Het is goed om als christen af en toe

in gesprek te komen met een oude-

re broer of zus in het geloof. Wie de

vreugde kent van een tochtgenoot

op de levensweg, kan later op zijn

of haar beurt begeleider of oudere

broer of zus in het geloof worden

vooreenander.

Praktisch!

Schrijf je nu in via het webformu-

lier op www.kerknet.be/inschrij-

vensamengeroepen .

Wie niet over internet beschikt

kan een briefje sturen met naam-

leeftijd-bisdom-1ste en 2de voor-

keur voor keuzeprogramma naar:

Secretariaat bisschoppenconferen-

tie t.a.v. ‘Samen geroepen’ Guim-

ardstraat 1, 1040Brussel

Meer weten? Neem een kijkje op

www.kerknet.be/samengeroepen

Samen Geroepen...

bisschoppen nodigen jou uit!

GELUK IS

ZIJN WIE JE BENTbzn

ONDERWEG NAAR MORGEN

VERGETEN WE VANDAAG bzn
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