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Het klooster van het hart (Joan Chit-
tister

In stilte, beginnen we onszelf te be-
grijpen.

In stilte, worden we bekwaam om

de stem van God te horen die ons
roept tot voorbij onszelf - altijd

ten goede - altijd naar méér.

In de maand april gaan nog twee
meditatieavonden door: op maan-
dag 15 april en maandag 29 april

2019. Aanvang om 20 uur in de Stil-
le ruimte “Ademtocht” in het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.
Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 11 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 12 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Zondag 14 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-
toffelzaal

Dinsdag 16 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 17 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras
***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 10 april

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 11 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 12 april

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 14 april

11 uur: Zondagscafé
NM: Kalipso
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 16 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 17 april

VM: Poetsen
NM: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

ALS JE BROEDT OP ZORGEN

DAN KOMEN ZE UIT bzn

DE ZON IN JE HART IS COOL

bzn

GELUK MAAKT ALLES BIJZON-
DER bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 april

Palmzondag

10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Donderdag 18 april

Witte donderdag

15.00 u. viering voor de zieken
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Leden van Samana
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken
20.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier en Gaston
Eysermans
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag

15.00 u. Kruisweg

Voorganger: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
20.00 u. Viering
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectoren: Guido Lauwerier en
Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 20 april

Stille zaterdag

20.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 21 april

Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jacques Mommens en Josiane
Ketelers vieren vandaag hun 60-jarig
huwelijk.
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Samuel Okwaraji en
François Barrette
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v.
Katleen De Vos
Orgel: Herman Baumers

Maandag 22 april

Paasmaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Zonepastor Rony
Timmermans
Lector: Gaston Eysermans
CD-Muziek

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 april

Palmzondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mieke Vanhooymissen
en Mathieu Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 18 april

Witte Donderdag

20 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Hilde Pex
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag

20 u. Kruis- en boeteviering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mirjam Van Lammeren
en Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 20 april

Paaszaterdag

20 u. Paaswake opgeluisterd door
het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Mathieu Voets
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 21 april

Pasen Verrijzeniszondag

11 u. Plechtige viering opgeluisterd
door het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Walter verhelst
Assistenten: Myriam Neves en
Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

KALENDERBLAADJE

Woorden die vanuit het intellect
worden gesproken kunnen helder en
duidelijk zijn, maar ze zijn niet
aanstekelijk. Woorden die wortelen
in het hart, die vanuit het midden
van de menselijke persoon komen,
die hebben pas kracht, om in
anderen eenzelfde ervaring wakker
te roepen.
In India noemt men dat: woorden
met zaad-kracht.
W. Massa

DON BOSCO

Don Boscocenrtrum

*Viering op 14 april - 10.30 u.: Palm- of

passiezondag

Voorgangers Chris Willocx en Ingrid
Wezemael
Lector: Annie Van Avermaet

*Viering op 18 april – 20 u.: Witte

Donderdag

Voorgangers: Hermien Den Tandt en
Lieve Neukermans
Lector: Lut Van Schepdael

*Viering van 19 april – 20 u.: Goede

Vrijdag

Voorgangers: Hermien Den Tandt en
Chris Willocx
Lector: Raf Stabel

*Viering van 20 april – 20 u.:

Paaszaterdag

Voorgangers: Hermien Den Tandt,
Ingrid Wezemaal en Jef Wauters
Lector: Chris Willocx

*Viering van 21 april – 10.30 u.: Pasen

Voorgangers: Hermien Den Tandt,
Ingrid Wezemaal en Jef Wauters
Lector: Ria Ooms

April - Geen viering op 28 april 2019
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

Verwachtingsmensen

zijn geen naïeve dromers.
Zij leven nu,
met open blik
en beide voeten op de grond.
Zij hebben weet
van wat gebrekkig is.
Van onrecht, amper recht te trekken.
Van armoede die aan de ziel knaagt.
En van een wereld
die zich neerlegt bij de feiten.
Daarom zeggen zij:
‘Hier is een mens niet voor gemaakt.
Laten wij kracht blootleggen in
elkaar.
Waardigheid gunnen aan de ander.
Vrede nu zichtbaar maken.
Ruimte scheppen voor gastvrijheid.
En zelf teken worden
van een nieuwe aarde.’
Kris Gelaude

VIERINGEN

EEN OPKIKKERTJE

Er waren eens twee kikkers die
speelden in de kleine vijver achter
de boerderij. Plotseling vielen ze in
een emmer melk, die in het water
stond om af te koelen. Ze probeer-
den er uit te wippen, maar... Het
lukte hen niet om over de rand van

de emmer te springen. ‘Ach,’ zei de
ene kikker, ‘waarom zou ik mij nog
inspannen? Ik zal toch verdrinken!
Ik geef het op!’ Hij spartelde niet
meer en verdronk. ‘Hé,’ zei de an-
dere kikker. ‘waarom zou ik het op-
geven? Ik kan mij net zo goed nog
wat inspannen, je kunt nooit we-
ten!’ En hij bleef spartelen, uren en

uren. Laat in de avond, voelde hij
onder zijn pootjes kleine brokjes.
Hij kreeg nieuwe moed en spartel-
de verder. Er vormde zich een brok
vaste boter. Hij sprong er op, keek
even rond en wip... had zijn vrij-
heid terug.
Chantal Leterme

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



3FEDERATIE FRANDO

Vasten–bidden–delen

Mogen we zien en horen wat ons te
doen staat in de komende vastentijd.
Latenwehetsamenuitzoeken.
Mogen we samen zijn in de naam
van de Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Moment van inkeer Laat dit het
uur zijndat ons hoofd verhelder-
ten ons bevrijdt van daden, woor-
den en gedachtenwaarmee wij U, el-
kaar en de aarde kwetsen. (naar Syt-
zedeVries)

Evangelie: Matheus Hoofdstuk 6

Aalmoezen:

Let op dat jullie de gerechtigheid
niet beoefenen voor de ogen van de
mensen.
Dus, wanneer je aalmoezen geeft,
bazuin dat dan niet rond, zoals de
huichelaars doen in de synagoge en
op straat om door de mensen ge-
prezen te worden. Ik verzeker jul-
lie: zij hebben hun loon al ontvan-
gen. Maar als je aalmoezen geeft,
laat dan je linkerhand niet weten
wat je rechterhand doet. Zo blijft je
aalmoes in het verborgene, en jullie
Vader, die in het verborgene ziet,
zal jeervoorbelonen.

Blaas de sjofar

(Mt.6, 1-4)

Bidden:

Wanneer jullie bidden, doe dan niet
als de huichelaars die graag in de sy-
nagoge en op elke straathoek staan
te bidden, zodat iedereen hen ziet.
Ik verzeker jullie: zij hebben hun
loon al ontvangen. Maar als jullie
bidden, trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je Vader, die
in het verborgene is. En jullie Va-
der, die in het verborgene ziet, zal
jeervoorbelonen.
(Mt.6,4-6)

Vasten:

Wanneer jullie vasten, zet dan niet
zo’n somber gezicht als de huiche-
laars, want zij doen dat om ieder-
een te laten zien dat ze aan het vas-
ten zijn. Ik verzeker jullie: zij heb-
ben hun loon al ontvangen. Maar
als jullie vasten, was dan je gezicht
en wrijf je hoofd in met olie, zo-
dat niemand ziet dat je aan het vas-
ten bent, alleen je Vader, die in het
verborgene is. En jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor
belonen.
(Mt.6, 16-18)

Duiding(2)

Jezus overloopt de drie traditione-
le praktijken van de Joodse samen-
leving, waarvan ook hij deel uit-
maakt: de gift (aalmoes), het gebed
enhetvasten.

De gift verwijst naar broederlijk-
heid. Als Israël zich houdt aan het
voorgeschreven gebod om elke 7

jaar (sabbatjaar) en elke 50 jaar (ju-
beljaar), orde op zaken te stellen,
hoeven er geen armen te zijn. Ie-
der die omwille van schulden slaaf
is geworden, moet vrij gelaten wor-
den en weer in zijn rechten her-
steld. Maar de heersende trend zet-
te zich ook in voorbeeldland Isra-
ël door: het grootgrondbezit maakt
mensen afhankelijk van de wille-
keur van zij die de macht hebben.
Dit patroon zette zich vast in de
hoofden en de harten van de men-
sen.

'Laat uw linkerhand niet weten wat
uw rechter doet' zegt Jezus. In stil-
te iets doen om de grootste nood te
lenigen zal door God gezien wor-
den. Zij die hoog van de toren bla-
zen 'hoe goed ze wel zijn', hebben
hunloonalontvangen.
Ook in onze tijd kennen we dit:
grote bedrijven en machtige men-
sen die gul geven aan het goede
doel maar niets veranderen aan hun
praktijken van uitbuiting en win-
sten opstapelen, ten koste van de ar-
men. Zo ook zij die zich etaleren
met groot vertoon op de sociale me-
dia en aandacht krijgen van kijkers
endetweetsvanhunvolgers.

De tweedepraktijkwashet gebed. Je-
zus loopt niet hoog op met hen die
men op de hoeken van de straten en
in de synagogen, zag staan bidden
om bij iedereen op te vallen. 'Niets
daarvan' zei Jezus. 'Sluit je in je bin-
nenkamer op om de stem te horen
die in de stilte spreekt, om te luiste-
ren naar de verhalen van profeten,
die het hebben voorgeleefd.’ In die
stilteontmoet jeGod.

Ten slotte is er de vastenpraktijk. Je-
zus heeft er niets op tegen dat men

tijdens het vasten goed verzorgd
en met een vleugje parfum rond-
liep tegen de groepsdruk in. Con-
sequent je eetgewoonten en levens-
wijze versoberen, met een blij ge-
zicht rondlopen omdat je gelooft
dat het leven in alle eenvoud fees-
telijk kan zijn, dat is wat Hij pro-
moot.

Inkeer,ommekeerensolidariteit

De Vader die in het verborgene ziet,
knipoogt naar die stille werkers die
onderaan de maatschappelijke lad-
der omgaan met hen, die geen an-
dere keuze hebben dan dagelijks de
broeksriem aan te halen: mensen
die uit de boot vallen hier bij ons
en in Guatemala. Inkeer, ommekeer
en solidariteit. Niet om mee uit pak-
ken, om te laten zien hoe goed we
wel bezig zijn. Wel met een blij
hart, in het besef dat het leven in
alleeenvoudfeestelijkkanzijn.

SolidariteitmetGuatemala

Met de megafoon roept Broederlijk
Delen in deze vasten op tot solida-
riteit met Guatemala. Een vrucht-
baar land waar grond echter heel
ongelijk verdeeld is: 87% van de be-
volking bezit slechts 17% van de
grond. Voor Guatemalteekse boeren
is grond van levensbelang: zonder
grond hebben zij geen eten of in-
komsten.

Bijderitusvanhetaskruisje

Wie zijn leven niet wil geven,

niet wil delen met zovelen,

met een ander, gaat verloren.

Laat ons gedenken dat wij als mens
mogenstaan
inderuimtevanditheelal,
die kwetsbare ruimte die ons gege-
venis
metzoveel levenskansen,
dat we met eerbied de aarde onder
onzevoeten
mogenbetredenenbewerken
tendienstevanalwatleeft.
Daarom willen we bidden en zin-
gen:

Wie wil geven, wat hij heeft,

die zal leven, opgegeten,

die zal weten dat hij leeft.

Asoplegging

Mag deze as voor jou

teken zijn van hoop en geloof,

van ommekeer en nieuw begin.

Voorbeden

Dat wij onze eigen kwetsbaarheid
entekortenonderogenzien;
en dat die ervaring ons mag helpen
om mild te zijn tegenover anderen.

KeerUomnaaronstoe.

Keeronstoenaarelkaar.

Dat we ons standpunt “waar heb ik
rechtop”kunnenverlaten
en durven zien en vragen “wat
heeft de ander nodig om te kunnen
leven”.

KeerUomnaaronstoe.

Keeronstoenaarelkaar.

Dat we bereid zijn om onze rijkdom
te delen, onze tijd, onze talenten.
KeerUomnaaronstoe.

Keeronstoenaarelkaar.

Zendingenzegen

We zetten de vasten in met een te-
genstelling:
Bazuin het uit! Bazuin het niet uit!

Beidezullenwedoen.
Met Broederlijk Delen zullen we de
stem van de boerengemeenschap-
pen uitbazuinen en luid roepen om
gerechtigheid!
Hoe wij van deze veertigdagentijd
voor onszelf een heilige vastentijd
maken,bazuinenwenietuit.
In de stilte van ons hart zoeken we
hoe we solidair en sober kunnen le-
ven, hoe we tot inkeer en gebed ko-
men.

Moge God onze goede voornemens
zegenen,
Hij die zich noemen laat: Vader,
ZoonenheiligeGeest.Amen.
Uit de viering van Don Bosco - Aswoens-
dag 6 maart: Bazuin het (niet ) uit.

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve Neu-
kermans

Lector: Bernard Deprez

BAZUIN HET (NIET) UIT (2)

Davidsfondscultuurreizen

“Auschwitz is hét icoon geworden voor

de industriële uitroeiing tijdens de Holo-
kaust. Het Staatsmuseum toont het res-
terende concentratie- en vernietigings-
kamp. Op deze unieke reis bezoeken we bo-
vendien vele andere plaatsen waar weinig

bezoekers kennis van of toegang tot heb-
ben.”ChristopheBusch

“Auschwitz-Birkenau bezoeken is een

duik nemen naar het duistere verleden om

hopelijk de toekomst van zulke wandaden

te behoeden.” JohanPuttemans

Reisdata: van woensdag 15 mei tot

Auschwitz

zondag19mei2019
Vluchtgegevens:

15/05 Brussel: 11.40 uur – Krakau:
13.30uur
19/05 Krakau: 14.10 uur – Brussel:
16.00uur
Reissom:

2-persoonskamer: 1245euro
toeslag 1-persoonskamer: 175 euro
korting met Davidsfonds Cultuur-
kaart:40euro
Aantal deelnemers: Minimum 15,
maximum25deelnemers

Inbegrepenindezereissom:

* De toegangsgelden voor de ver-
meldebezoeken
* Nederlandstalige reisleiding en
deskundige toelichting door Chris-
tophe Busch en Johan Puttemans
* Introductiedag en rondleiding in
kazerne Dossin in Mechelen met
broodmaaltijd op zaterdag 4 mei
2019
*Gebruikvandeaudiofoon
* Lokale Nederlands- of Engelstali-

gegidsen
* Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
* Overnachtingen met ontbijt in
Hotel Imperiale**** in Oswiecim en
Golden Tulip Kazimierz in Krakau
(ofgelijkwaardig)
* 3 middag- en 4 avondmalen in lo-
kalerestaurantsofdehotels
* Vluchten Brussel-Krakau h/t met
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksenenCO2compensatie
* Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabeleautocar.
* Annulerings-, bagage- en bij-
standsverzekering

Programma

* Dag 1: Brussel – Krakau –

Auschwitz

Doorreis naar Oswieçim, het Duit-
se Auschwitz. Bezoek aan het
hoofdkamp.
Na het avondmaal: Lezing door
de reisleiders: ‘Interessengebiet KZ
Auschwitz‘

*Dag2:Auschwitz

Bezoek aan Birkenau, het grootste
vernietigingskamp van de nazi’s.
Bij terugkeer in het hotel kunt
u de lezing ‘De 2 fotoalbums
van Auschwitz-Birkenau, daders
en slachtoffers door de lens van de
SS’bijwonen.
*Dag3:Auschwitz–Krakau

U verkent de wijk Kazimierz met de
Remuhssynagoge, de apotheek Ap-
teka , enige apotheek van toen, de fa-
briek Oskar Schindler, van de Duit-
se industrieel die bekend werd voor
zijnhulpaandeJoden.
Lezing: ‘ Een duivelse transitie.
Hoe gewone mensen buitenge-
woonkwaadkunnenplegen.’
*Dag4:Krakau

Bezoek aan het Nationaal Muse-
um. Wandeling langs o.a. de mid-
deleeuwse vestingen en de St. Flo-
rianpoort uit de 14de eeuw. Ook be-
zoeken we het Middeleeuws muse-
um. In de namiddag gaan we naar
de Wavelheuvel met het koninklijk

kasteelendekathedraal.
*Dag5:Krakau–Brussel

Na het ontbijt heeft u nog wat vrije
tijd voor u naar de luchthaven gaat
voordeterugvlucht.

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein
15,3000Leuven
Tel.:016243838
E-mail: cultuurreizen@omniatra-
vel.be
WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-
TUURREIZEN

Krakau

AUSCHWITZ & KRAKAU



Dit voorjaar presenteert BuurTTe-

ateR opnieuw een eigen creatie.

“Pachacuti” werd geschreven door

Ingo uit onze toneelkring en is

het resultaat van een maandenlang

boeiendscheppingsproces.

Mogen we je uitnodigen op één van

de voorstellingen. We garanderen

eens temeer dat dit een schitterende

voorstelling wordt. Kom je kijken?

Circus Quebo bereidt zich voor

op zijn 150ste verjaardag. Ollie, de

nieuwe clown, biedt zich net op tijd

aan. Hij ontdekt dat er in het cir-

cus een geheimzinnige sfeer hangt.

Wat is er met de vorige clown ge-

beurd? Ollie gaat op zoek naar ant-

woorden. Hij zoekt in de tijd… Kan

hij wat gebeurd is ongedaan ma-

ken? Pachacuti is een magisch rea-

listisch verhaal, door Ingo Lipa ge-

creëerdvoorBuurTTeateR.

Met: Alexander Ampe, Jan Buelens,

Nikka Cuypers, Lionel De Ryck,

Ingo Lipa, Frank Roobaert, Mai Va-

lenberghs, Annemie Van der Avort,

Adriaan Van Poucke, Walter Ver-

meiren.Regie:HenriLaurent

Om plaatsen te reserveren: bij voor-

keurperemail

buurtteater@skynet.be of anders

sms/belnaar0477-376403.

Prijs: 10€

NAbevestigingbetalenop:

BE67734427254087

Voorstellingen op: za 27 - zo 28

april & do 2 - vr 3 - za 4mei om 20u.

Waar: “De Kring” J. Pierrestraat 60,

3010Kessel-Lo

Pachacuti - BuurTTeateR

De stuurgroep Kennis & Maatschappij

van Alumni Lovanienses nodigt u uit op

donderdag 25 april 2019 op een lezing

door Prof.dr. Wim Robberecht, in de

Promotiezaal, Naamsestraat 22 Leuven,

om19.00uur

Uitdagingen voor UZ Leuven in de

gezondheidszorgvanmorgen

De veranderende demografie van

de bevolking en het toenemend

gebruik van complexe technolo-

gie maken onze gezondheidszorg

steeds duurder. Daarnaast is er de

vanzelfsprekende wens om de kwa-

liteit van het geleverde werk, de

uitkomst voor de patiënt, steeds

verder te verbeteren. De zoektocht

naar een duurzame gezondheids-

zorg is voor de samenleving dan

ook een bijzondere uitdaging. UZ

Leuven heeft de ambitie een univer-

sitair medisch centrum uit te bou-

wen dat niet alleen toonaangevend

is op nationaal, maar ook op Eu-

ropees en mondiaal vlak. Het wil

zijn maatschappelijke verantwoor-

delijkheid opnemen en bijdragen

tot de kennis- en ontwikkelingsre-

gio die Vlaanderen wil zijn in het

Europavanmorgen.

Programma:

19.00Ontvangstenregistratie

19.15 Inleiding door Prof. Dr. Chris

Geens

19.30 Voordracht door Prof. Dr.

Wim Robberecht “Uitdagingen

voor UZ Leuven in de gezondheids-

zorgvanmorgen”

20.30 Slotwoord en mogelijkheid

tothetstellenvanvragen

21.00 Afsluitend drankje, aangebo-

den door Alumni Lovanienses en de

KULeuven

Prijs:

KU Leuven-alumni, betalend lid

vaneenalumnikring, 10euro

Niet-KU Leuven-alumni 15 euro –

Studenten:0euro

Kennis en maatschappij, Naamsestraat

22, 3000Leuven

Telefoon+3216324001

km@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/kennis

GISTEREN HEEFT TOEKOMST

4 FEDERATIE FRANDO

Sign for my future is een burger-

initiatief bestaand uit jongeren, be-

drijfsleiders, middenveldorganisa-

ties, de media en de academische

wereld, dat alle Belgen oproept om

zich uit te spreken voor een krach-

tigklimaatbeleid.

Eind april zullen de ambassadeurs

van Sign for my future een onder-

houd hebben met de verschillende

politieke partijleiders om hun ver-

wachtingen/eisen voor te stellen;

Ze zullen dan de vertegenwoordi-

gers zijn van honderdduizenden

sympathisanten die hun petitie on-

dertekendhebben.

Mocht u twijfelen aan de noodzaak

van acties voor de bestrijding van

klimaatopwarming dan kunt u 'in-

formatie over klimaatopwarming'

doornemenopdewebsite.

Bent u overtuigd van het nut van

onze actie dan kunt u tekenen via:

https://signformyfuture/sign/

ofwww.signformyfuture.be

Metdebestegroeten,

HermanBaeyens

Sign for my future - Tegen klimaatopwarming

Groot Begijnhof: waar de tijd stil

bleef staan.

In het hartje van Leuven vind je,

verscholen tussen de Schapenstraat

en de Redingenstraat, een oase van

groen en rust. Het Groot Begijn-

hof is een aaneenschakeling van

straatjes, pleintjes, tuinen en par-

ken,mettientallenhuizen.

Het Groot Begijnhof werd begin

16de eeuw gesticht. De oudste van

de huidige 72 huizen dateren uit de

16deeeuw.

Tijdens de hoogdagen van de 17de

eeuw woonden er zowat 360 begij-

nen. Ze leefden van schenkingen en

haalden ook inkomsten uit onder-

wijs, ziekenzorg en handarbeid. De

meer bemiddelde begijnen woon-

den in een eigen huis, de arme-

ren leefden samen in convenanten.

Voor zieke en oude begijnen was er

deinfermerie.

Delaatsteoverleedin1988.

Unesco-werelderfgoed

In 1992 kocht KU Leuven de site van

het voormalige OCMW, twee jaar

later startten de restauratiewerken

van de toen erg verwaarloosde ge-

bouwen. Pas in 1989 was de restau-

ratie rond. Tien jaar later werd de

site verkozen tot Unesco-werelderf-

goed.

Huidiggebruik

Momenteel wonen er heel wat stu-

denten in het Groot Begijnhof,

maar ook buitenlandse gastprofes-

soren en universitaire medewer-

kersverblijvener.

Daarnaast is het een geliefkoosde

plaats voor toeristen, wandelaars en

fotografen.

De Dijle doorkruist het Begijnhof,

wat mooie foto’s oplevert. Bij mooi

weer worden de grasperken druk

gebruikt door studerende of pick-

nickendestudenten.

De verschillende Leuvense gidsen-

organisaties organiseren wandelin-

geninhetGrootBegijnhof.

Eenhistorischweetje

Eén historisch weetje willen we nu

alverklappen.

Weet jewaaromernamenopde gevels van

dehuisjes staan?

Huizen kregen pas een huisnum-

mer in de tijd van Napoleon. Daar-

voor kreeg elk huis een naam, die

op de gevel of op de deur aange-

bracht werd. Hier droegen de hui-

zentoennamenvanheiligen.

AnnPeeters

(Uit Rondom – Leuven Actueel – woens-

dag16 januari2019)

Groot Begijnhof: waar de tijd stil bleef staan

Vijf dichters wanen zich in kloos-

tertuinen, onder kapitelen en kerk-

gewelven. Dit poëtische libretto

werd gezongen door het vocaal en-

semble Musa Horti ofwel ‘Parkmu-

ze’ omdat het ontstaan is in de Abdij

vanPark.DezeCD laat ude vrede er-

varen van de spirituele beleving in

abdijen vroeger en nu. (10,00 euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat de CD bij u

thuis bezorgen via tel. 016 39 50 50,

info@kerkinnood.be of www.kerk-

innood.be (+ verzendingskosten).

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

IN PACE FRIVOLA - KERK IN NOOD

Oude kapel omgebouwd tot open

leerplek

In de oude kapel van secundaire

school Sancta Maria campus Mater

Dei is een wel heel bijzonder ver-

bouwingsproject ingehuldigd.

Exact 150 jaar geleden na de bouw

van de kapel, is die omgebouwd

tot digitaal leercentrum. Daar kun-

nen de leerlingen zelfstandig wer-

ken aan de computers. “We had-

den op deze campus één overbe-

vraagd computerlokaal, maar geen

plek waar de leerlingen gewoon

rustig konden werken. Daar komt

met de verbouwde kapel verande-

ring in. De kinderen zullen hier in

stilte moeten werken, net als er hier

vroeger aan bezinning gedaan wer-

d” zegt directeur Willy Lemmens.

De kapel werd helemaal gereno-

veerd en is nu een mooie samen-

gang tussen oud en modern. Er is

plaats voor zestig leerlingen. (hsb)

(Krant Het Nieuwsblad van zaterdag 23

maart2019)

SANCTA MARIA LEUVEN

Kome wat komt.

Maarwiedurfthetaan

omonbevangenuittekijken

naarwatmorgenbrengenzal?

Onheilvoorzovelen?

Oorlog?Honger?Schaamte?

Tenzijergenseenmens

en nog een en nog een en nog een

doorzachtmoedigheidgedreven

tegendiestroomingaat leven.

En met eigen handen hoop opdelft.

Wantduisternisverdwijnt

alswijelkaarwakkerzingen

uit de slaap van onverschilligheid.

Alswijdoenwatnodigis:

recht en kracht en onderdak verle-

nen

aanwiedoelloos,

ongezienofkwetsbaarzijn.

‘Ikmaaknieuw’

isonsgezegd.

Koesterdieverwachting.

Laat ze als een poolster oplichten

indewereldomjeheen.

Endedagzalnieuwzijn.

KrisGelaude
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