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Welkom

Dagallemaal!

Dag mama en papa, dag broers en

zusje, dag opa en oma, dag peter en

meter, dag beste vrienden allemaal.

Vandaagishetfeest!

Eindelijk ishetzover!

Voor het eerst mogen wij meevieren

ronddetafelmetJezus.

Onze Eerste Communie is meer dan

eenfeesttafelengeschenken.

Het gaat over Jezus die bij ons komt.

Jezus die onze goed vriend wil zijn.

Hij die ons leert om een zonnetje

vooranderentezijn.

Wensen

Onze kinderen willen hun wensen

aan Jezus vertellen en vragen om

naarhenteluisteren.

Bidden wij voor allen die ziek zijn.

Dat er mensen zijn die hun pijn

kunnenverzachten.

Bidden wij voor alle kinderen die in

eenlandwonenwaaroorlogis.

Dat er vlug een einde mag komen

aandezeellendigetijd.

Bidden wij voor alle papa’s en ma-

ma’s dat zij hun kinderen helpen

omfijnezonnetjes teworden.

Bidden wij voor kinderen die gepest

worden dat zij echte vrienden mo-

genontmoeten.

Danken

Samen rond het altaar van de Heer

willen wij onze dankbaarheid uit-

spreken.

Voor het gras waarin we zo lekker

kunnenstoeien.

Voor de prachtige bloemen in de

weide.

Voor de maan die ’s avonds door het

raamkomtkijken.

Voor de zon waar wij kunnen van

genieten.

Voor onze mama en papa, opa en

oma, broers en zussen die van ons

houden.

Voor onze vrienden die veel voor

onsbetekenen.

Voor de vreugde die wij samen bele-

ven.

Totslot…

LieveHeer,

Wij zijn zo blij dat Jezus nu dicht

bijonsis.

Hij zal ons helpen een zonnetje te

zijn.

EERSTE COMMUNIEVIERING SINT-ANTONIUS HEVERLEE - ZONDAG 5 MEI 2019

EEN ZONNETJE ZIJN!
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Hoe moeten we ons de wijze waarop Fran-
ciscus van Assisi bad voorstellen?

Hij wilde een mens van gebed worden.

Daarom bad hij steeds met aandacht en

zorg. Groeien in gebed vraagt tijd. Daar-
om zocht hij eenzame plaatsen en kerkjes

op om daar lange tijd te bidden in over-
gave en ootmoed. Wanneer hij in moei-
lijk dagen tot een vertrouwvol open ge-
sprek kwam met iemand die naar hem

wilde luisteren, mocht hij vaak de troost

en kracht van de Heer ervaren.

(Meditatief 276 )

In juni komen we samen op maan-
dag 10 en maandag 24 juni 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 30 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 31 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 4 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 6 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 7 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk
***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 29 mei

VM: OKRA-team
NM: SAMANA
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 30 mei

VM: “Zondagscafé” / 1e communie
AV: Koor Parcoeur

Zondag 2 juni

11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Maandag 3 juni

NM: OKRA-ledenvergadering

Dinsdag 4 juni

VM: SAMANA
NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 5 juni

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

Agenda

Juist in de storm, juist als de
moeilijkheden geweldige vormen
aannemen en de situatie hopeloos
schijnt, heeft het stampende en rol-
lende schip er meer dan ooit behoef-
te aan dat wij blijven helpen en dat
wij mee roeien. Het gaat immers om
de mensen!
Op het schip moet men proberen
vast te hechten wat los zit, de gaten
dichten, het schip, door wisselen-
de winden uit de koers geraakt, in
de juiste richting te sturen, welke
van te voren door de Heer is aange-
geven, en het weer vlot maken.
H. Küng

VERSLAAP JE GELUK NIET

DOOR ER ENKEL

VAN TE DROMEN bzn

KALENDERBLAADJE

SINT FRANCISCUS

Donderag 30 mei

O.H.Hemelvaart - Eerste

communie

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Eerste communicanten
Zang: Pieter Vanderveken
Muziek: Herman Baumers

Zondag 2 juni

7de Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Edward en 'Lucske'
Van den Bergh
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 9 juni

Pinksteren

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

Maandag 10 juni

Pinkstermaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Mieke Cantineaux
Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Donderdag 30 mei

O.H.Hemelvaart

11 u. Viering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 2 juni

9de zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 9 juni

Pinksteren

11 u. Viering met Gospels
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Steek eens een pluim

op de hoed van een ander - bzn

DON BOSCO

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaart van de Heer

10.30 u. Viering
Voorganger: Chris Willocx

Lector: Constance Gielen

Zondag 2 juni 2019

Zevende Paaszondag

Geen viering in Don Bosco

Zondag 9 juni 2019

Pinksteren

10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

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

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

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

Het leven is als een regenboog:

buien en zon zijn nodig om

kleur te geven! bzn

VIERINGEN

De jonge Congolese Montfortaan-

Ghislain Kasereka

se missionaris, Ghislain Kasere-
ka, werd in de Sint-Pieterskerk van
Leuven, door Mgr. Van Houtte tot
priester gewijd.

Leuven – eerste priesterwijding in

Sint-Pieterskerk in decennia

De Sint-Pieterskerk van Leuven
heeft zondag, 5 mei 2019, haar eer-
ste priesterwijding in decennia ge-
vierd. Dat meldt Kerk Bertem. De
eer viel te beurt aan de Congolese

Montfortaan Ghislain Kasereka. De
jonge priester heeft al veel katholie-
ke kilometers op de teller.
Hij heeft zeven jaar gestudeerd
en ervaring opgedaan in de pasto-
raal in Kisagani, Nairobi, Lubero,
Montfort sur-Meu en Burundi.
De laatste priesterwijding bij de Bel-
gische delegatie van de Montforta-
nen dateert van 1977. (dkr)”

Zo werd het vermeld in Het Nieuwsblad

Leuven-Hageland – van 7 mei 2019

Priesterwijding in Sint-Pieterskerk Leuven

Dementie is niet meer weg te den-
ken uit onze samenleving. Bijna ie-
dereen kent wel iemand die lijdt aan
één of andere vorm van dementie.
Maar... wat is het nu juist? Wanneer
wordt het meer dan vergeten alleen?

Naast deze vragen roept deze ziek-
te ook heel wat vragen op vanuit
het perspectief van mantelzorger en
vrijwilliger. Hoe kan ik er zijn voor
mensen met dementie? Wat helpt
en wat niet?Tijdens deze infosessie
geeft de referentiepersoon dementie
van CM Leuven meer uitleg over
dementie en over hoe je als mantel-
zorger of vrijwilliger kan omgaan
met mensen met dementie.

Deze infosessie gaat door in:
KESSEL-LO op donderdag 13 juni

van 14u tot 16u in CM Leuven,
Platte-Lostraat 541 in Kessel-Lo.
Deelname is gratis, inschrijven

is verplicht en kan via mantel-
zorg.leuven@samana.be

MANTELZORG SAMANA

Infosessie dementie
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Vormingplus Oost-Brabant. Pim-

pen i.p.v. nieuw kopen = prima voor

het milieu. Wanneer: Maandag 3

juni 2019 van 19.00 tot 22.00 u.

Waar: MAAKbar, Tiensestraat 226

– 3000 Leuven. Begeleiding: Line

Closset

Prijzen: 7.00 euro - Code: 196344

http://www.vormingplusob.be/

recyclage-bricolage-pimp-je-eigen-kleding

Pff, wat een saai kleedje. Dan maar

weerietsnieuwskopen?STOP.

Met Line van Ge(s)tikt ontdek je al-

lerlei manieren om van miskleu-

nen in de kleerkast kunstwerkjes te

maken. Je leert in deze werkshop

alles over cuts, knooptechnieken,

sierstiksels met naaimachine, pon-

pons, applicaties met textiellijm of

naaldendraad.

Wat heb je nodig: een kledingstuk

dat je graag wil pimpen + een span-

nendT-hirt.

Ge(s)tikt zorgt voor het pimmateri-

aal.Havefun!

Praktischeinfo:

Deze lessenreeks vindt plaats in de

nagelnieuwe Maakbar in Leuven,

een initiatief in het kader van Maak-

bar Leuven. Al onze Maakbar-acti-

viteitenvindjehier:

www.vormingplus.be/maakbar

PIMP JE EIGEN KLEDING

LEUVEN – ORGAANDONOREN

Orgaandonoren kunnen zich onli-

neregistreren

Leuvenaars kunnen zich nu ook

online als orgaandonor registreren.

In theorie zijn alle Belgen auto-

matisch orgaandonor, maar artsen

gaan in praktijk niet zomaar over

tot het wegnemen van organen, ook

al komt de overledene in aanmer-

king . Eerst kijkt de arts of hij zijn

wil om wel of geen donor te wor-

den, heeft geregistreerd. Op dat mo-

ment is er geen discussie mogelijk.

Als deze registratie niet is gebeur-

d, wordt de vraag gesteld aan de

nabestaanden, maar in alle emotie

weigeren die vaak. “In het verleden

heeft Leuven verschillende acties

gevoerd om Leuvenaars te overtui-

gen zich te registreren als orgaan-

donor.” zegt schepen Dirk Vansina.

“Nu maken we het ook online mo-

gelijk, zodat het nog gemakkelij-

ker wordt.” Momenteel zijn 3.227

Leuvenaars geregistreerd als donor.

1.039 tekenden een verklaring van

verzet.(hsb)

(Het Nieuwsblad - Leuven-Hageland – 10

mei2019)

FIETSEN MET SENIORAMA

Dagtochten

Opmerking: voor de dagtochten

vragen wij € 1 per persoon als bij-

drageindeonkosten.

Vrijdag31mei:Scheldeland.

Vertrekafspraken (dus identiek als vorig

jaar).

Met de auto naar de parking recht-

over café ’t Stamkroegske. In He-

ver, aan de lichten op de Mechel-

se steenweg naar links (N267, afslag

naar E19, Trianonlaan). Juist voor

deVaart iser linkseenparking.

Met de fiets om 9 uur (18-20

km/h) vanuit Wijgmaalbrug. Af-

stand Wijgmaalbrug tot café ’t

Stamkroegske: 15km.

Met de ganse groep vertrekken we

om10uurvanopdeparking.

We starten onze fietstocht langs de

Vaart richting Mechelen. Via het

Vrijbroekpark en langs de Zenne,

de Dijle en de Rupel rijden we

naar Klein-Willebroek, Ruisbroek,

EikevlietenWintam(1stestop).

Aan de sluis van Wintam nemen

we de Scheldedijk (standbeeld dijk-

gravin en paviljoen de Notelaar). De

Schelde volgen we stroomopwaarts

totTemse(2destop).

Na de middag fietsen we langs de

linkeroever van de Schelde. Via

Steendorp, Rupelmonde (Mercator,

Reinaert, Uilenspiegel, getijdemo-

len) bereiken we Bazel (beschermd

dorpsgezicht) en de Kruibekepol-

ders, een gecontroleerd overstro-

mings- en getijdengebied van 600

ha aan de Schelde. De Kruibekepol-

ders vormen ook een zeer goed ont-

sloten fiets- en wandelgebied. Het

Kallebeekveer brengt ons over de

Schelde naar Hemiksem en Schelle.

We vervolgen onze route langs de

Rupel via Niel en Boom (provinci-

aal domein De Schorre, Tomorrow-

land).

Na een 3de stop fietsen we verder

langs de Rupel, nemen we in Rumst

de blauwe brug naar de Dijle en ko-

men we langs Mechelen-Battel en

de Vaart terug naar ons vertrek-

punt.

Beknopt: Vlakke rit. Afstand 84 km,

voor wie vertrekt aan Wijgmaal-

brug114km.

Voor meer info: Walter Rogge 016

406658of0496574782

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd.

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€ 5. Vooraf inschrijven op het ont-

haal is noodzakelijk: tel. 016 22 20

14 of onthaal@seniorama.be. Om-

schrijf je probleem. Vergeet niet je

laptop en de voedingskabel mee te

brengen,eventueelookdemuis.
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WitteDonderdag2019

Bij het binnenkomen worden mensen uit-

genodigdom

hun handen te wassen. (doopschaal en

handdoeken)

Het feest van Witte Donderdag, (de

dag van 'het laatste avondmaal'),

de laatste maaltijd van Jezus met

zijn leerlingen, dat vieren wij van-

daag.Het is niet zomaar een maal-

tijd, het is de vooravond van het

Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en

zijn vrienden herdenken hoe het

joodse volk ooit door Mozes uit

Egypteisbevrijd.

In de nacht van Witte Donderdag

wordt Jezus gevangen genomen en

verhoord.

We hebben de zevenarmige kande-

laarbijdetafelgezet.

De zeven armen verwijzen naar de

zevendagenvandeweek.

Zeswerkdageneneenrustdag.

De zeven kaarsen betekenen het le-

vensvuur dat Jezus gedreven heeft,

LichtvanLeven-LichtvanLiefde

LichtvanHoop-LichtvanGeloof

LichtvanDankbaarheid

LichtvanDromen-LichtvanLeven

Jezus, moge jouw licht ons blijven

verlichten, als symbool van ver-

bondenheid met Jou en met elkaar.

We hebben bloemen op tafel gezet

Bloemen... we zien ze bij blijde ge-

beurtenissen.

Maar we zien ook bloemen in heel

andere situaties: bij ziekte als opkik-

kertje, bij begrafenissen en op kerk-

hoven.

Bloemenhorenbijonsleven.

We zetten ze ook hier op tafel in

een dubbele situatie: blij en dank-

baar omdat Jezus ons de herinne-

ring aan ‘Zijn maaltijd met zijn

vrienden’ heeft nagelaten maar ook

bedroefd omdat Hij afscheid neemt

vanzijnvrienden.

Lezing:Devoetwassing

Onder de maaltijd, stond Jezus van

de tafel op en begon de voeten van

zijn leerlingen te wassen. Petrus

weigerde. Jezus antwoordde: 'Als jij

je niet door mij laat wassen, kun

je mijn deelgenoot niet zijn'. Toen

stemdePetrustoe.

Duiding: Wat we hier hoorden in

het Evangelie is niet zo extreem

vreemd. Wanneer bezoekers aanko-

men na een lange reis, dan past het

datzezichkunnenverfrissen.

In een land als Palestina hoort het

erbij dat je het stof van je voeten

wast.Hetwasdanhet gebruikdatde

minste in het huis dit werkje mocht

opknappen. Elke joodsemaaltijd be-

gonmethetritueelwassen.

We gaan aan tafel met Jezus’ leer-

lingen

(We horen wat de leerlingen van Jezus

zoal kunnen gedacht hebben. In volgend

parochieblad komt deel 2 van deze viering

metnoganderegetuigenissen.)

Jacobus In mijn hoofd draait en tolt

het, sedert zondag…Aan de poorten

van Jeruzalem stonden honderden

mensen, ze wuifden met palmen en

zongen koningshymnen voor Je-

zus. Ik, Jacobus, stapte mee in die

wondere optocht die heel Jeruzalem

in rep en roer zette. Maar ondertus-

sen is de stemming al helemaal an-

ders: we worden omringd door af-

gunst en wantrouwen vooral uit de

hogere kringen…We zitten ver van

huis, ver van Galilea, maar van-

avond is het feest en wil ik genieten

van de warmte van deze nieuwe fa-

milievanvrienden.

Andreas

Ik, Andreas, was de eerste die door

Jezus geroepen werd. Ik zat in mijn

vissersboot toen Hij mij riep en

nam mijn broer mee. Soms vraag ik

me nog af of het wel verstandig was

om alles achter te laten. Jezus straalt

zoveel vertrouwen en hoop uit. Bij

Hem voel ik, wie ik diep van binnen

eigenlijk ben. Alleen… vanavond is

het zo anders, alsof deze maaltijd

belangrijker isdanalleandere…

Philippus

Straks durf ik het Hem vragen, ik

weet het zeker, zowaar ik Filippus

heet.Ik herinner me nog zo goed

dat Hij aan mij vroeg hoeveel het

zou kosten om 5000 mensen te eten

te geven… “Meer dan het loon van

een gans jaar” heb ik hem geant-

woord.En toch waren 5 broden en 2

vissen genoeg…Ik zou niet mogen

twijfelen, ik weet het.Maar als Mo-

zes bij de braamstruik om een teken

mocht vragen dan mag ik dat van-

avond toch ook. “Toon ons de Va-

der !” dat wil ik Hem vragen. Voor

mij isdatgenoeg!

Matteus

De tollenaar uit Kafarnaüm dat ben

ik: Matteüs. En ik snap nog altijd

niet helemaal wat ik in deze vreem-

de groep te zoeken heb. Jarenlang

had ik aan mijn reputatie gewerkt.

‘k Had mezelf gevreesd en gehaat

gemaakt bij mijn eigen volk. En

dan, in het voorbijgaan, zei Hij:

“Volg mij…” en nog veel meer na-

tuurlijk…Het was alsof Hij zijn

woorden door mijn harnas recht in

mijnhartgoot.

Gedenken wij dankbaar de daden des He-

ren,

zijn leven, zijndoodenverrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,

dieonzeGodenleidsmanten leven is.

Samendankendronddetafel

Het was een bonte mengeling van

heel verscheiden karakters. Men-

sen van alle slag: ruige vissers, een

sluwe tollenaar,…. Ruwe bolsters,

dat zeker! Maar stuk voor stuk

ook dromers, trouwe vrienden met

een zachte binnenkant… In vriend-

schap en liefde, met Jezus in hun

midden vormden ze een kring rond

detafelopdieavond.

Jezuszegttotons:

Doe dit en denk aan mij.Breek

je brood en deel je levenskracht,

schenk je hartenbloed om liefdes-

wil, geef je leven zoals ik het gaf:

wees mijn zachte kracht, mijn li-

chaam en mijn ziel in deze wereld.

Zijnkeuzestondvast.

Hij zou van mensen houden, van

elke mens zoals hij was en zoals hij

maar was. Van elke mens met al zijn

goed en kwaad en dwars door al zijn

moeilijkheden heen zou Hij hou-

den,

vooral van hen van wie niemand

hield.

Hij zou voor ze opkomen, voor al-

les wat een mens meer mens maakt,

meer beeld van God, die liefde is,

en tegen alles wat dit beeld van God

verduistert. Zijn ja aan de mens was

het radicale neen aan elk bezit en

macht ten koste van de mens. Het

was zijn keuze, zijn diepste bestem-

ming als Mens van God. (Carlos De

Soete)

Gedenken wij dankbaar de daden des He-

ren,

zijn leven, zijndoodenverrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,

dieonzeGodenleidsmanten levenis.

Uit de viering van 18 april in het

DonBoscoCentrum

Voorgangers: Hermien Den Tandt en Lie-

veNeukermans

Lector:LutVanSchepdael

WASSEN OF GEWASSEN WORDEN – BREKEN EN DELEN (1)

We organiseren een workshop

‘Klein geluk voor de mantel-

zorger’. Tijdens deze workshop

leer je de recepten en tips te ge-

bruiken uit het boek 'Klein geluk

voor de mantelzorger in Vlaande-

ren'. Het is een boek vol met klei-

ne recepten waarmee mantelzorgers

aan de slag kunnen om hun ei-

gen veerkracht te vergroten en om

even te verademen. Simpele, klei-

ne oefeningen sluiten aan bij jou

noden als mantelzorger. Je leert

je eigen behoeften aan rust, ont-

spanning, energie, contact of vro-

lijkheid kennen... Zo kom je zelf

weer aan het roer te staan van

je eigen leven. Wie? Mantelzor-

gers. Waar en wanneer: Maan-

dag 27/05 van 14u tot 16u in

het CM-kantoor van Tienen, Gi-

lainstraat 27, 3300 Tienen. Vrijdag

20/09 van 14u tot 16u in Dien-

stencentrum Berkenhof, Beekstraat

25, Kortenberg. Maandag 21/10 van

20u tot 22u in CM Leuven, Platte

Lostraat 541, Kessel-Lo. Kostprijs €3

pp. Inschrijven via mantelzorg.leu-

ven@samana.beof016359513

MANTELZORG

SAMANA

Workshop

Klein Geluk

voor

Mantelzorgers



BesteKristoffelvrienden

Zoals ieder jaar wil KRISTOFFEL-

GROEP TIENSEPOORT, net voor

de vakantie begint, haar leden en

alle geïnteresseerden uitnodigen

om deel te nemen aan de FEES-

TELIJKE KRISTOFFELVIERING op

zondag 16 juni 2019 om 11.00 uur in

de Sint Antoniuskerk - L. Schreurs-

vest inHeverlee.

Wij willen in die eucharistievie-

ring samen dankbaar bidden, maar

ons ook bezinnen over onze ver-

antwoordelijkheid als weggebrui-

ker.

Na de viering volgt de zegening van

dewegendeweggebruikers.

Als gelovigen voelen wij ons ver-

antwoordelijk voor anderen, ook in

het verkeer. Een oproep tot veilig

verkeer, tot meer vriendelijkheid

en medemenselijkheid op de weg is

de doelstelling van onze Kristoffel-

groep.

Wij willen u dan ook uitnodigen

om lid te worden van de Kristof-

felgroep of uw lidmaatschap van de

Kristoffelgroep te hernieuwen door

het overschrijven van uw lidgeld.

Uw ledenbijdrage voor de Kristof-

felgroep wordt gebruikt voor de

verfraaiingvandekerk.

Wij nodigen u dan ook van har-

te uit om rond de altaartafel samen

Kristoffel tevieren.

U kan deze uitnodiging voortaan

via mail krijgen als u uw mailadres

stuurt naar kristoffel@sintantoni-

usparochie.be

Samen met de politie van Leuven

zullen wij een aangepaste verkeers-

regeling uitwerken. Wij vragen u

dan ook aandacht te hebben voor

de richtlijnen inzake rijrichting en

parkeren als u op zondag 16 juni

naardevieringkomt.

Secretariaat: Hubert Gorissen L.

Schreursvest33-3001Heverlee

Jaarlijkse bijdrage: lid 5euro, erelid

7,50euro,gezin10euro

Rekeningnummer: BE51 7360 1566

5362vanKFTransit.

Kristoffelgroep ‘Vrienden op de

weg’ Tiensepoort Heverlee

4 FEDERATIE FRANDO

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse

dans

Een combinatie van Afrikaanse

drums en oosterse klanken, dans

en yoga, beweging in het groen…

waaromniet?

Hatha yoga is de basis van alle fy-

sieke vormen van yoga, een com-

binatie van houdingen – asana’s

– die het lichaam versterken en

versoepelen. In deze yoga zoeken

we een evenwicht tussen dynamiek

en rust, ontspanning en inspan-

ning, yin en yang, ’s ochtends en ’s

avonds.

De ritmische impuls en bewegin-

gen van West-Afrika vormen hier-

bijdebasis.

We dansen in de cadans of intuïtief

en spontaan,van adembenemend en

explosief tot hartverwarmend en

ingetogen.

Iedereen is welkom met of zonder

ervaring.

Vicky Van Roy (dans) – 0475/75.32.92 –

vickyvanroy@yahoo.co.uk

Hilde Mertens (yoga) – 049587.92.67 –

hilde_mer@hotmail.com

28-30 juni 2019: Molenweekend zo-

mer

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentjewillenbijdrage.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Ons vorig molenweekend was regenach-

tig.

Tochkondenwehetgeslaagdnoemen:

- Er werd een poort gebouwd aan

het houtkot. We stelden vast dat er

vaaknathoutgebruiktwerd.

- Er werd gewied en de netels langs

depadenwerdenuitgetrokken.

- De verf werd uitgesorteerd en er

werd een nieuw schab gebouwd om

dezegeordendtebewaren.

- Er werd hout gezaagd en gesta-

peld.

- De dakgoten werden leeggemaakt.

- De filter van de regenput werd ge-

kuist.

Daarnaast hebben we lekker gege-

ten en genoten van elkaars gezel-

schap.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@mou-

lindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

Molenhuis Bérismenil - Komende activiteiten

Op een dag kwam er een man bij de

GrieksefilosoofSocrates.

Hijzei: ‘Luister,Socrates,

ik wil je iets belangrijk over je

vriendzeggen.’

‘Wachteven,’zeiSocrates,

‘wat jeaanmijwiltvertellen,

heb je dat door de drie zeven laten

gaan?’

‘Drie zeven?’ vroeg de man ver-

baasd.

Socrates zei: ‘De eerste zeef is de zeef

vandewaarheid.

Weet je wel zeker dat wat je me wil

zeggenwaaris?

De man zei: ‘Neen, ik heb het horen

zeggenen...’

‘Misschien,’ zei Socrates, ‘heb je

weldetweedezeefgebruikt.

Dezeefvandegoedheid.

Misschien is het niet helemaal

waar,wat jewiltzeggen,

maar het is minstens iets goed over

mijnvriend.

Aarzelendantwoorddedeman:

‘Nee, het is eerder het tegendeel.’

ToenzeiSocrates:

‘Laten we de derde zeef proberen: de

zeefvanhet nut:

Is het wel nuttig om dat allemaal te

vertellen?’

‘Nuttig?’ vroeg de man, ‘Niet hele-

maal ...’

Hetwerdstil.

ToenzeiSocrates:

‘Vriend, als wat je me wilt zeggen

overmijnvriend,

nietwaaris,ofgoed,ofnuttig,

dan wil ik het eigenlijk liever niet

weten.

Ik raad je zelfs aan het te vergeten.’

NaarPlato

ChantalLeterme

Verhaal van de week - De drie zeven

In de Leuvense Sint-Pieterskerk kan je tot

eind juli elke dinsdag en donderdag de

restauratie van De Marteling van de

HeiligeErasmusmeemaken.

Vlaamse Primitief Dirk Bouts maakte

het werk 560 jaar geleden speciaal voor de

Sint-Pieterskerk.

‘De Marteling van de Heilige Eras-

mus’ is het centrale paneel van een

drieluik van de belangrijke Vlaam-

se Primitief Dirk Bouts. De zijpa-

nelen, die de heiligen Hiëronymus

en Bernardus voorstellen, worden

ook gerestaureerd. Op het centrale

paneel is te zien hoe beulen Eras-

mus op een gruwelijke manier om

hetlevenbrengen. (…)

‘Speciaal aan de restauratie van

dit topwerk is dat ze in de kerk

zelf gebeurt’ zegt Denise Vande-

voort, de voorzitster van Museum

M. ‘Het drieluik huist al eeuwen

onder de continue klimatologische

omstandigheden in de Sint-Pieters-

kerk. Het aan andere omstandighe-

denblootstellenisterisicovol.’

De eerste stap van de restauratie is

intussen afgelopen. Onderzoekers

maakten scans van het paneel om

de verschillende verflagen en on-

dertekeningen in beeld te brengen.

Restaurateur David Laine (IPARC)

gaat heel voorzichtig te werk. Het

doek wordt gereinigd en overtolli-

ge vernislagen en verkleurde retou-

cheswordenvervangen.

‘Bouts is een van de belangrijk-

ste kunstenaars voor Leuven en

de kunstgeschiedenis in het alge-

meen’ zegt Marjan Debaere van M-

Museum. ‘We willen nog meer pro-

jecten rond zijn werk opzetten. Het

onderzoek dat we in de marge van

de restauratie verrichten, zal daar

wezenlijktoebijdragen.’

De restauratie is tot eind juli gra-

tis te bezichtigen op dinsdagen en

donderdagen tussen 10 en 16.30 uur.

Je kan het project ook steunen via de

website:

www.m-life.be

HanneloreSmitz

(Krant Het Nieuwsblad – Leuven Hage-

land–4mei2019)

JE BENT NIET VOLMAAKT?

DAT IS PERFECT!

bzn

DRIELUIK DIRK BOUTS IN SINT-PIETERSKERK
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