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Sterre

Dag mama en papa, broers en zus-

jes. Dag ouders die voor ons zorgen.

Dagmeter enpeter, dag oma en opa.

We vinden het tof dat jullie allemaal

hier zijn. Het is voor ons een speci-

ale dag. Daarom staat de deur open.

Iedereen kanmet ons samen feesten.

Welkomallemaal.

Van harte welkom op dit grote feest.

Lieve meisjes en jongens, wat zien

jullie er stralend uit! Jullie zijn vol

verwachting, want jullie zijn van-

daag uitgenodigd op het feest van

Jezus. Wij vieren samen dat Hij de

vriend is van elk van jullie en ook

van ons, dat Hij het Brood is dat ons

echtkanblijmakeninhet leven.

Tijdens de catechese hebben jullie

Jezus al beter leren kennen. En van-

daag ben je klaar om voor de eerste

keer echt deel tenemenaandeze vie-

ring. Komaan we beginnen er aan.

Super, super, super-blij

voel ikmijvandaag!

Jezuskrijgteenzoenvanmij

‘kziehemechtheelgraag!

Kijkeensdaarenkijkeenshier,

heelveeloogjesvolplezier!

Jezusmaaktonstochzoblij

Schuifdusookjestoeltjebij!

Hij leertonsomfijnte leven

enelkaarveel liefs tegeven!

’t Isdevriendvaniedereen!

Komerbij, janumeteen!

Eliya

Liefste Jezus, ik wil meebouwen aan

jouw wereld, maar soms vergeet ik

U te danken voor alles wat ik zo-

maar gratis krijg: de zon en de re-

gen, de bloemen en de bomen….

Daarom vraag ik jouw hulp en zin-

genwij:

Wijbiddenheerkombijons

enluisterwatwijvragen,

wijbiddenheerkombijons

vandaagenalledagen.

Ella

Liefste Jezus, soms ben ik een ech-

te deugniet en doe ik mama, papa of

iemand anders verdriet. Maar ik wil

meebouwen aan jouw wereld Daar-

om vraag ik jouw hulp en zingen

wij: Wij bidden heer kom bij ons…

Sterre

Liefste Jezus, ik wil ook meebou-

wen aan jouw wereld, maar soms

heb ik er geen zin in en denk ik

alleen aan mezelf. Daarom vraag ik

jouw hulp en zingen wij: Wij bid-

denheerkombijons

Offerandelied

Aantafel!Aantafel!

Broodenwijnstaanalklaar.

JezusdeeltalwatHijheeft.

’t Isechtwaar!

1. ‘kHebeenheerlijk fijngevoel,

heelveelkriebels inmijnbuik.

‘kZitop’tpuntjevanmijnstoel

wantJezusnodigtmijnuuit.

2.Mijnhartje

gaatveelsnellerslaan,

doetvanrikke-tikke-tik.

Jezus zegt: ‘kom, schuif maar aan.

Neemeneetwantditbenik.’

Dankmoment van ouders

Sara: Kijk altijd naar de zonne-

bloem. Die keert zich naar het licht

en heeft van alle bloemen het zon-

nigstegezicht

En als het nu eens donker is, zo’n

grijze grauwe nacht, kijk dan weer

naar die zonnebloem, die geeft je

nieuwe kracht. Neem daarom straks

je groeiende zonnebloem mee naar

huisenbekijkzeafentoe.

Dankmoment van kind

Casper: Lieve mama en papa, dank-

jewel omdat jullie zulke lieve ou-

ders zijn. Dankjewel, omdat jullie

altijd voor ons klaarstaan. Dankje-

wel, omdat julliemetmij opweg ge-

gaan zijn om Jezus te leren kennen.

Daarom geven wij jullie graag dit

kleinegeschenk.

Priester: Lieve kinderen, ook ik

stuur jullie graag van hier weer

naar je thuis, je familie, je vrien-

den. Onthoud wat we vandaag ge-

hoord, gezongen en gebeden heb-

ben: vertel het verder, leef het ver-

der. Dan zal in de wereld een vrolijk

liedweerklinken.

Slotlied

Jemagerzijn

-wieik?…jajij

jehoorterhelemaalbij

-wieik?…jajij

hadjezekernietgedacht

-wieik?…jajij

jehoorterhelemaalbij

-wieik?…jajij

Ookalbenjewatverlegen

ookal lijk jeeenbeetjestug

ookalhebjeviezehanden

of jenavelopjerug

Ookalflapjemetjeoren

ofbenjeenigkind

ofineenkippenhokgeboren

ofhebjealtijdtegenwind

Ookalkanjeniksonthouden

is jegeheugenneteenzeef

ookalhebjerooieharen

enstaanal jetandenscheef

Ookalhebjeslechteogen

eneenheledikkebril

ookalhebjeeenhond

diemaarniet luisterenwil
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Het is van essentieel belang dat in
het klooster van het hart ruimte
voor stilte wordt gekoesterd en be-

waakt, zodat het geestelijk leven in
ons kan groeien en bloeien – waar
anders alleen het onkruid van lege
woorden kan wortel schieten.
Joan Chittister ‘The monastery of
the heart’

In juni komen we, op maandag 24

juni 2019, een tweede maal samen.

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 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 21 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 25 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 27 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 19 juni

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 21 juni

Ganse dag: Bar Michotte en De ARK

Zondag 23 juni

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 24 juni

AV: Prisma

Dinsdag 25 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 26 juni

VM: OKRA-team

Agenda

Ook het parochieblad komt in va-

kantiesfeer.

Het nummer 26 (27-28) dat volgen-

de week woensdag, 26 juni 2019,

verschijnt brengt nieuws van drie

weken.

Op woensdag 3 en woensdag 10 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwach-

ten op woensdag 17 juli 2019.

Dan weer 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 24 juli en woensdag

31 augustus.

Vanaf woensdag 7 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Een fijne, zonnige, uitrusten-

de vakantieperiode gewenst

aan u allen!

Vakantieregeling Kerk&leven

VAKANTIEREGELING

SECRETARIAAT

ST.-FRANCISCUS

Tijdens de vakantie, juli en au-

gustus, zal het secretariaat enkel

open zijn op dinsdag en vrijdag van

9.30u. tot 11.30u.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 juni

Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Mevrouw Marguerite

Frooninckx vanwege Bernardine

Voorgangers: Marcel Doms en Lieven

Dries

Lector: Kinderen en ouders

Zang/muziek: Pieter Vanderveken

en ensemble

Piano en orgel: Anna Rusakova

Zondag 30 juni

13de zo dh jaar

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 juni

12de zondag door het jaar C
11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 30 juni

Dankviering - BBQ
11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 23 juni 2019

Feest van het Heilig Sacrament
10.30 u. Viering

Voorgangers: Majo Werrebrouck en Chris

Willocx

Lector: Annie Van Avermaet

Zondag 30 juni 2019

Dertiende zondag door het Kerkelijk
Jaar
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

De burgemeester maakte zich zor-

gen: 'Waarom zijn de mensen in

mijn stad zo ongelukkig?'

Een rondtrekkende fluitspeler zei:

'Er is hier geen vrede.'

Toen riep de burgemeester iedereen

bijeen op het stadsplein en vroeg:

'Wil er iemand vrede gaan zoeken?'

Een oude tuinman stond op. 'Ik zal

wel gaan’, zei hij.

Een paar weken later, was hij nog

steeds niet terug. Zijn tuin stond

vol onkruid.

Zijn stokoude buurvrouw kon het

niet meer aanzien. Met een hark en

een schoffel ging ze aan de slag in

de tuin van haar buurman.

Een paar moeders zeiden tegen hun

grote jongens: 'Dat gaat niet, jullie

de hele tijd voor de tv en die oude

vrouw maar in de tuin werken.'

'Ach dat wil ze toch zelf’, mopper-

den ze. Maar na een tijd gingen

ze toch stilletjes naar de tuin. Het

werk viel best wel mee.

Het werd zomer en alles groeide en

bloeide. De jongens hadden meer

hulp nodig. Hun vrienden wilden

wel, maar niet als die of een ander

erbij was.

'Ho,' riepen de jongens, 'we hebben

zoveel handen nodig, dat het niet

uitmaakt van wie ze zijn.'

De tuin werd een juweeltje. De bloe-

men werden gebracht naar wie oud

of ziek was, en met de groenten en

het fruit werd een groot feest ge-

houden.

Tijdens dat feest kwam de tuinman

terug. 'Ik heb nergens vrede kun-

nen vinden,' zei hij, 'maar het gek-

ke is: de laatste tijd stuurden ze

me steeds naar hier als ik om vrede

vroeg.'

Chantal Leterme (naar een verhaal van

H. Van Uden)

uit ‘Een parel voor elke dag’

VERHAAL VAN DE WEEK

De man die om vrede ging

Deernis is een fundamentele hou-

ding van eerbied en lotsverbon-

denheid met alles wat menselijk is

in de andere, zowel vreugde als

verdriet, zowel laagheid als groot-

menselijkheid, zowel aftakeling als

bloei. Deernis is de oorlogsverkla-

ring aan de macht van de sterk-

ste, het is de radicale ontkenning

van elke vorm van exclusief den-

ken. Deernis is de duidelijkste keu-

ze van de mens om mens te zijn

voor de andere en op geen enkele

wijze god.

J. Van Pelt

EEN GOED HUMEUR
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Inleidingthema:

Welkom in deze viering rond dit

licht, en het woord. In de teksten

van vandaag komt het beeld van

herders en schapen voor. Het beeld

van schapen en een herder is voor

ons wel wat voorbijgestreefd. Maar

we kunnen ons wel inleven in de

wereld van toen of denken aan de

vele plaatsen in de wereld, waar

mensen leven van hun vee. Scha-

pen zijn volgzame en afhankelijke

kuddedieren. Dan is het wel dui-

delijk dat de herder een belangrij-

ke functie vervult. Hij staat in voor

het vinden van voedsel en water,

voor de bescherming tegen roofdie-

ren en voor het samenhouden van

dedieren.

Openingsgebed:

God, uw zoon zagen we nooit met

eigen ogen, we raakten Hem nooit

meteigenhandenaan.

We werden nooit meegesleept door

woorden gesproken door zijn eigen

mond.

Toch vragen wij u: vervul ons met

zijn leven, zodat wij ons door hem

laten raken en dan opstaan en in be-

weging komen. Opdat ooit een dag

magkomendat allemensen leven in

waardigheid en in respect voor el-

kaar en voor de enige aarde die wij

mogenbewonen.

In die verbondenheid met U en met

elkaar geeft Gij ons de kracht om zo

televen.Amen.

Eerste lezingOT-psalm23

1-11.Mijn herder is de Heer, Hij

geeftmealleswatiknodigheb.

Hij brengt mij in een oase van

groen, daar strek ik mij uit aan de

rand van het water, daar is het goed

rusten. Ik kom weer tot leven. Dan

trekken wij verder, vertrouwde we-

gen, Hij voor mij uit want God is

zijn naam. Al moet ik het duister in

van de dood, ik ben niet angstig, U bent

toch bij me, onder uw hoede durf ik

hetaan.

12-16.Gij nodigt mij aan uw eigen

tafel, en allen die tegen mij zijn

moeten het aanzien: dat Gij mij be-

dient, dat Gij mij zalft, mijn huid

en mijn haren, dat Gij mijn beker

vulttotaanderand.

17-20.Overal komen geluk en gena-

de mij tegemoet, mijn leven lang.

En altijd kom ik terug in het huis

van de Heer, tot in de lengte van de

dagen.

(Uit “Vijftig psalmen” Oosterhuis, Mi-

chelvanderPlas)

Luisterlied

Luisteren we even naar een lied uit

Kenia waar herders en ook vrouwe-

lijke herders een sleutelrol spelen

in de maatschappij. Ook kinderen

worden ingeschakeld voor herder-

lijketakeninOost-Afrika .

Tweedelezing

Artkel 23 (van de Belgische grondwet)

zegt:

Ieder heeft het recht een menswaardig le-

vente leiden.

Die rechtenomvatten:

1.Het recht op arbeid en op de vrije

keuze van beroepsarbeid (…) alsme-

de het recht op informatie, overleg

encollectiefonderhandelen;

2.Het recht op sociale zekerheid, be-

scherming van de gezondheid en

sociale, geneeskundige en juridi-

schebijstand;

3. Het recht op een behoorlijke

huisvesting;

4. Het recht op de bescherming van

eengezondleefmilieu;

5. Het recht op culturele en maat-

schappelijkeontplooiing;

6.Hetrechtopgezinsbijslagen.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen

datnooit ietsanderswordt.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen

datdromenslechts illusiezijn.

Geloof zeniet, geloof zeniet.

Duiding

Wij zagen een verband tussen het

Afrikaanse lied van Ayub Ogada ,

psalm 23 en art. 23 in de grondwet.

In het Afrikaanse lied lijkt het wel

de moeder in het hiernamaals die

aangesproken wordt om het vee vei-

lig naar huis te leiden: Koth biro, De re-

gen komt, O moeder als je me kan horen,

de regen komt, breng het vee naar huis.

In psalm 23 is het God die gedankt

wordtenaangesproken.

We kozen voor de mooie versie van

Huub Oosterhuis. Als we goed kij-

kenzienwetweedelen:

v.1 - 11: gaat over ik en Hij: Hij is Jah-

wealsHerder:

v.12- 16: is een dialoog tussen ik en

Gij: Gij is hier Jahwe als Gastheer-

dienaar.

Op regel 10 vinden we een schar-

niervers: hier vinden we een dia-

loog tussen ik- U (niet Hij maar nog

niet Gij) en vanaf hier vinden we

een grotere intimiteit tussen “ik-fi-

guur” en God: “al moet ik het duis-

ter is van de dood, ik ben niet ang-

stig, U bent toch bij mij”. Als je als

mens de intimiteit met God toelaat,

geef je jeeigenlijkaanhemover.

De psalm wordt toegeschreven aan

Koning David die zelf een herders-

jongen was en gezalfd werd tot ko-

ning door Samuel rond 1000 v.Chr.

De “machtige” koning stelt zich-

zelf heel nederig en afhankelijk op

als een schaap dat geleid wordt door

Jahweh. Jahweh bepaalt de rich-

ting en dat betekent: veiligheid, ver-

trouwde wegen, rust en verkwik-

king aan het groen en het water.

Dankzij de vervulling van al die be-

hoeften komt hij “weer tot leven”

of keert “zijn ziel in hem terug” zo-

als in de Naardense bijbel staat, een

bijbel die bekend staat om trouwe

vertalingen. Als aan alle primaire

behoeften voldaan is, komt de mens

weerinzijnwaardigheid.

In vers 10 zien we dat Jahweh

ook aan spirituele noden tegemoet

komt en wel als een intieme vriend.

En dat lijkt wel het belangrijk-

ste vers. Hier wordt God aange-

sproken, die ons bevrijdt van onze

grootste angst nl. de angst voor de

dood.

De belangrijkste strofe wordt dan de

intieme dialoog met de God als gast-

heer en dienaar die op het schar-

niervers volgt. Veilig en op waar-

dige wijze samen met de Gastheer

mogen eten aan een tafel met alle

eerbetoon van waardigheid en lief-

de zoals bediend worden aan tafel

en zalven van huid en van haren

met kruiden en oliën die ontsmet-

ten,genezenenhelen.

Eigenlijk worden de verhoudin-

gen in deze strofe omgekeerd: God

wordt niet meer als leider maar als

dienaar voorgesteld, die beschermt,

bedientenzalft.

Deze bijzondere aandacht voor de

waardigheid van de mens met al

zijn behoeften in zijn intieme rela-

tie met God-die-dienaar is valt ons

bijzonder op in deze vertaling van

Huub Oosterhuis en leidt ons naar

artikel23indegrondwet.

We zien een verband tussen Psalm

23 en artikel 23 van de Belgische

grondwet: Ieder heeft het recht een

menswaardig leventeleiden.

De beweging Hart boven hard legde

de politiekers een lijst met 23 ideeën

voor.

Hieruit zijn 6 thema ’s, voorstellen voor

hetbeleidgekozen:

- Om te zorgen voor het klimaat is 4 mil-

jard extranodig ombeter openbaar vervoer

tevoorzien.

- Verhoog de laagste uitkeringen om soci-

ale rechtvaardigheid te realiseren

- In de categorie Werk : gelijk loon en pen-

sioenvoorvrouwenenmannen.

- Menswaardige migratie opdat mensen

op een veilige en wettelijke manier kun-

nenvluchten.

- Gecontroleerde prijzen voor medicatie

omonzegezondheid tebeschermen.

- Stop aan de grote belastingontduiking.

Dit zijn geen naïeve verlangens of

onrealistische ideeën, dit is wat we

als samenleving hebben afgespro-

ken,zwartopwit.

Voorbeden

Voor een samenleving die arbeid

en inkomen blijft herverdelen zo-

dat de werkdruk kan verminderen

en meer mensen - ook jongeren –

werkvinden.

Voor een samenleving die recht-

vaardige belastingen int, ook op de

grootstevermogens.

Voor een samenleving die alle inko-

mens en uitkeringen optrekt tot bo-

ven de armoedegrens zodat één op

zeven Belgen niet langer in armoe-

demoetleven.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen

datnooit ietsanderswordt,

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen

datdromenslechts illusiezijn.

Geloof zeniet, geloof zeniet.

Voor een samenleving die zorg

draagt voor onze gezondheid. Dat

geneesmiddelen betaalbaar blijven

en dat mensen niet arm worden

door ziek te zijn. Voor een samenle-

ving waarin racisme, discriminatie

en uitsluiting geen plaats krijgen,

waar vluchtelingen welkom zijn en

waarin verscheidenheid als een rijk-

dom wordt ervaren. Voor een sa-

menleving die sociaal-rechtvaardi-

ge maatregelen neemt om het kli-

maat te redden, die zorgt voor goed

openbaar vervoer en een duurzame

economie die rekening houdt met

de draagkracht van de planeet. (naar

Jef Wauters – voorbeden in de Paastijd)

Uit de viering van 5 mei 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorganger: Ingrid Wezemael –.Lieve

Neukermans

Lector: Jan Van Nieuwenhove – Orgel:

HermanBeelen

GIJ GEEFT MIJ ALLES - Psalm 23 en art.23



CREATAAL ZOMER

Iktekenjou–jij tekentmij

VormingplusOost-Brabant

Wanneer:Woensdag 3 juli 2019 van

10.00tot15.00u.

Waar: OPEK – Openbaar Entrepot

voor de Kunsten, Vaartkom 4 – 3000

Leuven

Begeleiding: Marissa Van Mourik

Prijs: 23.00 euro – Reductieprijs

14.00 euro – Kansentarief UITPAS

Leuven5.00euro

Code: 196351

http://www.vormingplusob.be/creataal-zomer-

Partners: OPEK - Openbaar Entre-

potvoordeKunsten

Tekenen begint met goed kijken.

We tekenen elkaar: zo leren we el-

kaar kennen. Je leert over manieren

om iemand (of jezelf) te tekenenmet

potlood,houtskool,krijt…

Praktischeinfo:

Deze cursus verloopt in eenvoudig

Nederlands. Iedereenwelkom.

InschrijvenviaWisper.

Telefoon016251621

E-mailadres:

info.leuven@wisper.be

http://wisper.be/activiteit/8429

Ik teken jou – jij tekent mij

Onze erkende Oppas & Gezel-

schapsdienst van Seniorama, wil

het langer zelfstandig thuis wo-

nen ondersteunen door thuisop-

vang met vrijwilligers te organise-

ren. We helpen graag alle zorgbe-

hoevenden en hun mantelzorgers

in het Leuvense en omgeving, on-

geachthunleeftijd.

Niet alleen overdag, maar ook ’s

nachts kun je een beroep doen op

onzedienst:

*Je bent alleenstaande en zoekt extra oppas

ofgezelschap.

*Je bent herstellende van een medische in-

greep of ziekte en hebt tijdelijk extra op-

vangnodig.

*Je hebt, als partner of familielid van

een zorgbehoevend persoon, nood aan ex-

tra hulp. Op dit moment kun je als man-

telzorger er eventussenuit.

Met de hulp van onze vrijwilligers

verzorgen wij oppas aan huis: de

vrijwilliger is zorgzaam aanwezig

tijdens het bezoek, heeft een luis-

terend oor en helpt eventueel met

kleinetaken.

*Dagoppas zorgt voor gezelschap

of hulp bij een activiteit zoals

buiten gaan wandelen, een gezel-

schapsspel spelen, een maaltijd op-

warmen, enz. Ook begeleiding naar

de dokter of tandarts is mogelijk (te

voet, met de bus of met de taxi). De

vrijwilliger gaat met je mee en zorgt

voor de begeleiding terug en naar

huis. Vervoer met de wagen is niet

mogelijk.

*Tijdens de nachtopvang zal een

vrijwilliger helpen bij het in en uit

bed gaan, ev. helpen bij eten/drin-

ken ’s avonds en ’s morgens, hel-

penmeteentoiletbezoek,enz.

*Let op: onze vrijwilligers treden

nooit op in plaats van professione-

len, zij doen geen verpleegkundi-

ge taken ! Al onze vrijwilligers wor-

den ondersteund en krijgen regel-

matig vormingen en persoonlijke

begeleiding.

Prijzenencontact:

We bekijken je vraag op basis van

de beschikbaarheid van onze vrij-

willigers en vullen dit zo snel mo-

gelijk in. Onze dienst regelt, na be-

zoek van de verantwoordelijke, een

bezoek van een vrijwilliger bij jou

thuis. Tijdens dit huisbezoek krijg

je meer uitleg over onze werkwijze

en de beschikbaarheid van de vrij-

willigeropdatmoment.

Dagoppas: ongeveer 1à 3 uur: 2,6

euro per uur (in overleg is een ver-

mindering van dit tarief mogelijk)

Nachtoppas: 22 u. tot 7 u.: 24.3 euro

per nacht (en 2,6 per bijkomend

uur)

Neem contact op met verantwoor-

delijkeLesleyBogaerts

Tel. 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (alge-

meennummer)

E-mail: lesley@seniorama.be

We werken vanuit deze dienst sa-

men met Zorg Leuven, OCMW He-

rentenOCMWOud-Heverlee

(CopyrightLDCSenioramavzw)

Oppas &

Gezelschapsdienst

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA Het is het goed de voeten

op tijd en stond eens te verwennen.

Ook pijnlijke voeten worden vak-

kundig behandeld en in de watten

gelegd. Wil je op aangename ma-

nier door het leven stappen ? Kom

dan langs bij onze pedicure. Vanes-

sa Rochetti is aanwezig vanaf 8.45

u. op woensdag 19 juni 2019. Leen

Engels is er vanaf 9 u. op woens-

dag 26 juni 2019. Een uur lang kun

je je voeten laten verwennen. Maxi-

mum6personen.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be. Prijs per ver-

zorgingsbeurt € 25. Te betalen aan

Vanessa of Leen. Informeer bij uw

mutualiteit naar eventuele korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

4 FEDERATIE FRANDO

Davidsfondscultuurreizen

“Ik laat u Berlijn ontdekken zoals

u een archeologische heuvel zou af-

graven: laag voor laag dringen we

door in een van de meest fascine-

rende en dynamische hoofdsteden

vanEuropa.”

Ronald Sledsens – gids – directeur

OnderwijsmediatheekObed

Reisdata: Zo. 4 augustus 2019 tot

Vr.9augustus2019

Reissom:perpersoon

2-persoonskamer: 1.495euro

Toeslag 1-persoonskamer: 120 euro

Korting met Davidsfonds Cultuur-

kaart:40euro

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25

Inbegrepenindeze reissom:

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Nederlandstalige reisbegeleiding

en deskundige toelichting door Ro-

naldSledsens

*Gebruikvanaudiofoon

* Lokale Nederland- of Duitstalige

gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

* Handig reisgidsje met straten-

plannetjes

* Overnachtingen met ontbijt en 1

avondmaal per hotel in het Stein-

berger Hotel Sanssouci **** in Pots-

dam en het hotel Maritim**** in

Berlijn (ofgelijkwaardig)

* 2 avondmaaltijden in goede loka-

le restaurants, waarvan 1 op het dak

vandeReichstag

* Vluchten Brussel-Berlijn h/t met

Brussels Airlines, de luchthaven-

taksenenCO²compensatie

* Transfers en beperkt vervoer ter

plaatse in comfortabele autocar .

Daarbuiten gebeuren de meeste ver-

plaatsingen te voet enmet het open-

baar vervoer (inbegrepen in reis-

som)

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Vluchtgegevens (o.v.)

04/08: Brussel 09.25 u. – Berlijn

10.50u.

09/08: Berlijn 18.45 u. – Brussel

20.10u.

Beknoptoverzicht

Dag 1: Bezoek aan het paleizencom-

plexendeschitterendeparken.

In Neuer Garten leert u meer over

de verdeling van Europa na WO II.

Dag 2: Potsdam: bezoek aan typi-

sche wijken en het Museum Bar-

berini met voornamelijk impressi-

onistische werken. Bezoek aan het

NeuesPalais.

Dag 3: In Berlijn: een uitgebreide

stadsrondrit. In de namiddag: ver-

kenning van Kulturforum en de

PotsdamerPlatz

Dag 4: Verkenning van Unter den

Linden, bezoeken van de Berliner

Dom en het Museuminsel. In de na-

middag bezoek aan het epicentrum

van de macht ten tijde van het nazi-

regime.

Dag 5: Bezoek aan de Pariser Platz.

Daarna aan het Nikolaiviertel en het

JoodsMuseum.

Dag 6: In West-Berlijn: naar de tui-

nen van Schloss Charlottenburg.

Daarna leert u meer over architec-

tuur in het Olympiastadion. Verder

bezoek: o.a. deKurfúrstendamm.Na

de middag bezoek aan Kreuzberg.

TerugvluchtnaarBrussel.

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

BERLIJN EN POTSDAM

Zes dagen op kamp met meer dan

honderd jongeren om samen te

spelen, lachen, knutselen, zingen,

dansen, praten, denken, bezinnen,

bidden,enz.

Kort samengevat is een Pluskamp

een kamp boordevol activiteiten

voor jongeren die zoekend zijn in

geloof! Het is een kampwaar je écht

jezelfkanzijn!

Het kamp begint met een groot

startspel met meer dan honderd

jongeren samen. Daarnaast zijn er

zangactiviteiten, keuzeactiviteiten,

een dagtocht, free podium en een

groot kampvuur. We proberen zo-

veel mogelijk te genieten van het

buitenleven, ook voor het eten en

hetslapen.

Wie graag meer info heeft over

dit kamp, kan een mailtje sturen

naar jonas.sanen@ijd.be of bel naar

nummer015/298470.

PLUSKAMP 2019 VOOR JONGEREN

SENIORAMA – KALENDER

https://www.seniorama.be/maand-

kalender

Maandag24juni2019

14.00u.NordicWalking

Dinsdag25juni2019

09.45u.Fietsdagtocht:Lier

10.00 u. Individuele hulp bij gsm,

smartphone en iPhone (op af-

spraak)

12.30 u. Zomeractiviteit: Ezelsboer-

derij

14.00 u. Info over woonzorgcen-

tra/assistentiewoningen

Woensdag26juni2019

09.00 u. Voetverzorging (op af-

spraak)

10.00 u. Individuele hulp bij digi-

taal fototoestelgebruik (op afspraak)

Donderdag27juni2019

10.00 u. Gesprek met Anne (op af-

spraak)

14.00u.Fietsen:Parkpoort

FIETSEN MET SENIORAMA

Dagtochten

Vrijdag21 juni:Tuindersroute.

Eenvlakkeritvan+/-85km.

Vertrek met de fiets om 9.30 u aan

Parkpoort en om 10u aanWijgmaal-

brug.

Deze rit brengt ons via Keerber-

gen, Grasheide in Beerzel voor de

eerste stop. Dan ‘beklimmen’ we

de Beerzelberg, geologisch gezien

het hoogste punt van de provin-

cie Antwerpen. Via Putte komen we

in O.L.V. Waver met zijn indruk-

wekkende kloostergebouwen van

de Zusters Ursulinen. We fietsen

vervolgens door Sint-Katelijne-Wa-

ver, Bonheiden, Rijmenam, Keer-

bergen, Werchter, Rotselaar, Wijg-

maal, Wilsele en Kessel-Lo terug

naarLeuven.

Voor meer info: Tine Coenen 016 58

5286of0473929941

Opmerking: voor de dagtochten

vragen wij € 1 per persoon als bij-

drageindeonkosten.

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nor-

dic Walken? Dan nodigen we je uit

omelkemaandagmeetewalken.We

walkenin2groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2

weken enwandelen dan een 5 km in

1.30u.

De ‘gevorderden’ walken elke week

en wandelen dan een 6 tot 7 km in

1.30u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stap-

schoenenenveelgoesting.

Voor beide groepen startplaats: Par-

kingArboretumHeverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec

vanuit Leuven Station Perron 1 tot

halte De Jacht, dan nog 5 minuut-

jes verder de Naamse steenweg vol-

gen. Opgepast: je kan geen ritten-

kaartvandelijngebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u

en walken ongeveer anderhalf uur.

Data

Rustige walkers: maandag 24 juni

2019

Gevorderde walkers: maandag 24

juni2019

Voormeerinfo:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478

88 15 56, e-mail Lutgarde.Michiel-

sen@skynet.be

Geïnteresseerd in Nordic-Walking, maar

ken je de techniek niet? Laat het ons we-

ten. Indien genoeg geïnteresseerden orga-

niseren we in de maand juni een lessen-

reeks.

Wie wil deelnemen aan sportacti-

viteiten is verplicht om een verze-

kering te nemen. € 3 tot septem-

ber voor leden en € 5 voor niet-le-

den. Dat geldt voor de wandel-, fiets-

tochten en nordic-walking. Voorin-

schrijvingisnietnodig.

Senioramavzw-Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	Eerste communie in Sint-Franciscus
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	VERHAAL VAN DE WEEK

	De man die om vrede ging
	Kalenderblaadje

	
	

	Vakantieregeling Kerk&leven
	

	
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	

	Agenda
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	GIJ GEEFT MIJ ALLES - Psalm 23 en art.23
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	BERLIJN EN POTSDAM
	

	PLUSKAMP 2019 VOOR JONGEREN
	

	
	

	Ik teken jou – jij tekent mij
	

	Oppas & Gezelschapsdienst
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

