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Op Leuven Bells weerklinken heerlij-

ke beiaardklanken vanuit verschil-

lendehoekenvandestad.

Vlei je neer op de gratis luisterplaat-

senengeniet!

Sint-Geertrui

Zondag 11 augustus 2019 van 15 tot

16u.

AukedeBoer (Nederland)

Luisterplaats: Binnentuin Sint-

Geertruiabdij

Grootbegijnhof

Zaterdag 10 augustus 2019 van 15 tot

16u.

AnLommelen (België )

Zaterdag 17 augustus 2019 van 15 tot

16u.

RachelPerfecto (USA)

Zaterdag 24 augustus 2019 van 15

tot16u.

LucRombouts (België)

Luisterplaats: Kruidentuin Begijn-

hof (toegang naast nr. 40, in de Be-

nedenstraat )

Universiteitsbibliotheek

Zaterdag 10 augustus 2019 van 20.30

tot21.30u.

BobvanderLinde (Nederland)

Zaterdag 17 augustus 2019 van 20.30

tot21.30u.

PhilippeBeullens (België)

Zaterdag 24 augustus 2019 van

20.30tot21.30u.

LucRombouts (België)

Telkens gratis beiaardbezoek in de

bibliotheektorenom19u.

Luisterplaats: Ladeuzeplein (met

video), tuinErasmushof

Uit:HetKleinGelukLeuven
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Vele mensen denken dat men eerst

moet sterven om tot het Koninkrijk

van God terug te keren. Toch is dat

niet zo! Men moet veranderen tot

een nieuwe mens. En om dat te be-

reiken, moet men eerst als Johannes

worden!

Inleiding:

Van alle katholieke heiligen wordt

de sterfdag gevierd, dat is name-

lijk hun geboortedag in de he-

mel. Er zijn twee uitzonderingen:

Maria en Sint-Jan. Van hen wordt

hun aardse geboortedag gevierd,

omdat ze zo belangrijk zijn.De hei-

lig Jan, oftewel Johannes de Doper,

is een half jaar voor Kerstmis ja-

rig, in het hartje van de zomer. Sint

Jansdag is een christelijke variant

op het Germaanse heidense midzo-

merfeest, dat dertien dagen duur-

de. Vanaf de vijfde eeuw tot 1911

was Sint Jansdag een verplicht feest

voor alle katholieken.Vroeger viel

de zomerzonnewende op Sint Jan.

Bij de invoering van de Gregoriaan-

se kalender in Nederland rond 1700,

werd de datum voor de zomerzon-

newende op 21 juni gezet en viel het

nietmeersamenmetSintJan.

De figuur van Johannes de Doper,

zijn geboorte en naamgeving staan

centraal indezeviering.

Eerste lezing: Lofzang van Zachari-

as:

Geprezen zij de Heer, de God van

Israël,Hij heeft zich om zijn volk

bekommerdenhetverlost.

Een reddende kracht heeft hij voor

onsopgewekt. (…).

En jij, kind, jij zult genoemd wor-

den: profeet van de Allerhoogste,

want voor de Heer zul je uit gaan

om de weg voor hem gereed te ma-

ken, en om zijn volk bekend te ma-

ken met hun redding door de verge-

vingvanhunzonden.

Dankzij de liefdevolle barmhartig-

heid van onze God zal het stralen-

de licht uit de hemel over ons op-

gaan en verschijnen aan allen die

leven in duisternis en verkeren in

de schaduw van de dood, zodat we

onze voeten kunnen zetten op de

wegvandevrede.

Schriftlezing: de naam van Johan-

nes (Lucas1:57-68)

Na jarenlang wachten op een kind

bracht Elisabeth, vrouw van Zacha-

rias,eenzoonterwereld.

Op de achtste dag kwamen ze het

kind besnijden, men dacht dat hij

dan ook de naam van zijn vader zou

krijgen. Maar Elisabeth zei :’Nee,

Johanneszalhijheten.’

Ze beduidden zijn vader te latenweten hoe

hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om

een schrijftablet en schreef erop: ‘Johan-

nes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd.

En meteen werd de verlamming van zijn

mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en

hijbegonte sprekenenloofdeGod.

Duiding:

Als iemand vraagt “Wie ben je?”

danantwoordjemetjenaam.

Hoe kiezen jonge ouders tegen-

woordig een naam. Klinkt hij leuk,

past hij bij de achternaam? Een

beetje kort, anders wordt hij af-

gekort. Een beetje trendy, van

deze tijd. Een beetje Amerikaans of

Frans, de naam van een filmster,

popzanger, sportman, een idool. Of

juist een unieke naam, ons kind is

uniek.

Johannes moet hij heten. Het klinkt

heel beslist. Het moet. Eerst zijn

moeder, daarna nog zijn vader: ‘Hij

heet Johannes.’ Er is niets tegen in

te brengen. De engel had het ge-

zegd aan Zacharias: ‘Elisabeth zal u

een zoon schenken, die gij Johan-

neszultnoemen.’

Johannes betekent: ‘God is gena-

dig’.

Wanneer ze zoveel jaar verlangend

hebben uitgekeken naar een kind

en allebei op een leeftijd komen

waarop ze denken: ‘Het zal wel

niets meer worden, deze genade van

God is ons huis voorbijgegaan,’ als

juist dan het kind geboren wordt,

dan horen de buren van Elisabeth

hoe groot de barmhartigheid is die

Godhaar had betoond. God is barm-

hartig, God is genadig, God is goe-

d,Godis liefde.

‘Nomen est omen, de naam is een

voorteken,’ is een Latijns gezegde.

De ouders van Johannes geven hun

kind niet de naam van de vader, zo-

als gebruikelijk, maar een andere

naam. Ze laten met de naam Johan-

nes zien dat dit kind tradities zal

breken en nieuwe wegen zal gaan.

Johannes weet ook de betekenis van

zijn naam. Hij wordt een boetepre-

diker, die Gods genade preekt, in

een oproep tot bekering, maar te-

gelijk komt hij niet verder dan de

oudeprofeten.

Jezus zegt over hem: ‘Voorwaar Ik

zeg jullie: onder wie uit vrouwen

geboren zijn, is niemand groter

dan Johannes de Doper. Niettemin

is de Kleinere in het Rijk der He-

melen groter dan Hij.’ Jezus noemt

hem de Elia die komen zou. In Jo-

hannes wordt de profetie aangaande

Elia vervuld, in hem komt het pro-

fetendom tot zijn hoogtepunt. Hij

isdegrootste.

TochweetJohanneszijnplaats.

‘Ik doop met water, maar na mij

komt iemand die sterker is dan in;

ik ben niet waardig de riem van zijn

sandalen los te maken. Hij zal u

dopen met de heilige Geest en met

Vuur.’

Jezusisdegrootste.

Johannes verstond zichzelf als

wegbereider van Christus, als ie-

mand die het pad voor Jezus effent,

zodat zijn weg makkelijker werd en

de mensen naar hem willen luiste-

ren. Johannes zei over Jezus: “Hij

moet groter worden en ik kleiner”.

Johannes wilde dat de mensen naar

Jezus gingen luisteren in plaats van

naarhem.

Het ‘kleiner worden’ van Johannes

en het ‘groter worden’ van Jezus

wordt uitgebeeld in de gang van

het jaar waarin het donker wordt na

Sint Jan en lichter na de geboorte

vanChristus.

Als iemand vraagt “Wie ben je?”

dan antwoord je met je naam. Je

naam is je identiteit. Maar een naam

is niet helemaal van jezelf. Hij

wordt gegeven door je ouders en bo-

vendien verwijst hij vaak naar ie-

mand anders: een familielid of een

vriendin, of de naam heeft een be-

tekenis die de ouders het kind toe-

wensen. Het zijn mooie wensen,

maar het zijn ook verwachtingen.

De naam die je draagt, kan je steu-

nen.Jekuntjeeraanoptrekken.

Het is de vraag of je wel helemaal sa-

menvalt met je naam en of je de ver-

wachtingen die erin besloten lig-

gen leeft, wilt of kunt leven. De

naam keert nooit helemaal terug

naar waar hij vandaan komt. Je bent

namelijk nooit dezelfde persoon als

degene wiens naam je draagt. Jij valt

ook niet helemaal samen met de be-

tekenis van je naam, ieder geeft aan

die eigenschappen een eigen kleur.

Feest van Johannes de Doper, zijn

geboorte. Het mag ons aanmoedi-

gen om na te denken over onze ei-

gen naam, onze eigen roeping en

zending, onze eigen plaats in Gods

plan met de wereld. Een roeping om

Gods genade aan dewereld te tonen.

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof dat God zijn scheppingaan

ons, mensen, heeft toevertrouwd-

opdat wij zijn werk zouden voort-

zettenen deze aarde voor alle men-

senbewoonbaarzoudenmaken.

Ik geloof in Jezus Christus,de ver-

losservandewereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd wor-

denom mee te werken aan de bevrij-

ding van de mens,aan de opbouw

vaneenbeterewereld.

Ik geloof in de Heilige Geestdie de

mensen tot eenheid wil brengen in

ééngrotegemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk

word aangesprokenom aan deze ge-

meenschap mee te werken,samen

met alle mensen van goede wil.

Amen.

Voorbeden

Laten wij bidden voor de vele men-

sen die ijveren voor een meer men-

selijke behandeling van mensen:

dat zij in het spoor van Johannes en

Jezusmogenvolharden.

Dat wij mensen, voor mekaar opko-

men, als het er toe doet, zoals Jo-

hannes en Jezus ons hebben voor-

gedaan.

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden

?

EeuwigeGod,wijwillenUzien.

Geefonsvandaageentekenvanliefde.

Laten wij bidden voor mensen die

in onze omgeving werken en leven,

mensen die met naam naar Johan-

neszijngenoemd:

dat zij hun naam waardig mogen

dragen en het vuur kunnen aan-

wakkerenalswijversagen.

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden?

EeuwigeGod,wijwillenUzien.

Geefonsvandaageentekenvanliefde.

Dat de mensen die werkzaam zijn

in moeilijke situaties, de kracht

en de steun kunnen halen in het

woord waarop wij ons willen beroe-

pen.

Bezinningnadecommunie

Hij zal 'Johannes' heten.Hij is de vin-

ger die wijst naar wie na hem komt

.Hij effent de weg voor Hem, die ko-

men zal.Hij is de wegbereider, de

voorloper, de roepende in de woes-

tijn.Hij is niet het licht, wel de lamp

diebrandttotdedagaanbreekt.

Ook u en ik zijn geroepen om 'Johan-

nes'-en te zijn: mensen die de ster aan-

wijzen, de Ster die 'Jezus' heet.Men-

sen die de weg banen naar Jezus

- want Hij is de Weg.Mensen die

de waarheid aankondigen, de waar-

heid die 'Jezus' is.Mensen die, in Je-

zus' naam, tot leven wekken wat ten

dodeis.

(DominicanenSchilde-Bergen)

Uit de viering van 23 juni 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorgangers: Majo Werrebrouck en Chris

Willocx

Lector:AnnieVanAvermaet

WORDEN ALS JOHANNES

Vakantie is

even wegvluchten uit al die drukke

dagen,

herlevenenweervrijworden

voor jezelf en voor velen om je

heen.

Vakantie is

het dagdagelijkse ritme doorbre-

ken,

anders levendanvoorheen

en zomaar blij zijn dat het vakantie

is.

Vakantiekanzijn

wegtrekken uit je vertrouwde om-

geving

en gast mogen zijn in een vreemd

land

en daar openkomen voor mensen

endingenomjeheen.

Vakantiekanzijn

zomaar wat wandelen in Gods wij-

denatuur,

opjeruginhetgras liggen

en met een grasspriet in de mond

kijkenenluisteren.

Vakantiekanzijn

een dagtrip maken naar de zee of

naardebergen,

en even halt houden bij een oude

abdij

en daar de stilte proeven van Gods

aanwezigheid.

Vakantiekanzijn

gezellig zitten keuvelen met je

buuraandeoverkant

enalsdekoeleavondkomt

late vogels horen fluiten als een lied

voorjou.

Vakantiekanzijn

wat meer naaste worden voor naas-

tenomjeheen,

oude vrienden weer eens gaan groe-

ten

en deugd hebben aan oude herinne-

ringendieweer leven.

Vakantiekanzijn

vrijwilliger zijn waar nood is om je

heen,

beroep op je laten doen in duizend

kleinedingen

en blij zijn dat het zo gebeuren kan.

Vakantiekanzijn

weten dat het leven altijd vakantie

magzijn,

als we deugd hebben aan vele kleine

dingen

en aan veel kleine mensen om ons

heen.

VAKANTIE



Komende activiteiten in september

8-13 september 2019: Vasten en zui-

veren

5 dagen in het hier & en het nu zijn

– natuurbeleving – meditatie & ver-

innerlijking en werken met ener-

gie o.a. van het element LUCHT.

Cirkelend tussen de morgenmedita-

tie & wat de dag aanbiedt, met en-

kele wandelingen, natuuractivitei-

ten, stilte, sacrale dans, aromathe-

rapie, voedingsinfo, enz…We gaan

mild vasten. Het vasten is gebaseerd

op sapvasten aangevuld met onder

andere kleine porties rijst, fruit,

groentenenanderbasisvoedsel.

Gino Vanneste -056/51.94.82 – gino.van-

neste@belgacom.net

20-22 september 2019: Stekskesweek-

end

Kinderen koning! Heb je kinderen

die aan een gezonde dosis ravotten

toe zijn? Ben je een sociaal mens

die graag nieuwe mensen leert ken-

nen?

Niet aarzelen en schrijf je in! Steu-

nend op een basisrespect voor de

groep, doet iedereen zijn deel en

vooral zijn zin. Samen maken we er

ietsonvergetelijksvan.

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bos-

mans.83@gmail.com

23-27 september 2019: Midweek

wandelennazomer

Wepikkendedraad terug op!Maan-

dag gaan de deuren open vanaf 18

uur. Samenkomst op eigen ritme.

Neuze, neuze, installeren in de ka-

mers.

Voor de eerste avond is er soep van

Wiskeenbroodvandestreek.

Na het ontbijt maken we onze pic-

nick en rond 9.30 u.- 10 u. volgen we

onzewandelgids.

Na het wandelen is er tijd voor…

vanalles.

Fanny en Freddy – 0494/64.02.76 – Fred-

dy.Ghijselinck@hotmail.com

27-29 september 2019: Wandelweek-

endherfst

Twee dagen lang intens sa-

men genieten-geven-nemen-ont-

dekken-lachen-helpen-kokerellen-

rusten, wandelen, enz…en zo een

flinke dosis energie opdoen om de

komende winter met voldoende le-

venslust tegemoettegaan.

Zaterdag wandelen we een ganse

dag, de afstand schatten we in tus-

sen18en20km.

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

Zoektocht naar spirituele antwoor-

den

Onze maatschappij gaat op velerlei

vlakken door een transitie: arbeids-

markt, digitale economie, artificië-

le intelligentie, ecologie, genderdi-

versiteit, religieenspiritualiteit.

Maar hoe wendbaar is onze samen-

leving?

In welke mate slagen mensen er in

zichaantepassen?

In vier lezingen wil Denkend ge-

loven de maatschappelijke transi-

ties vanuit een gelovig en spiritueel

standpuntbekijken.

Dinsdag1oktober2019: Inleiding:

Prof.Dr. JacquesHaers

Dinsdag 8 oktober: Laudatio Si’: Een

dringendappeltothandelen:

KarelMalfliet

Dinsdag 5 november 2019: Robot aan

het Stuur: Mensgericht denken in

tijden van artificiële intelligentie:

JochananEynikel

Dinsdag 12 november 2019: Een econo-

mievoordemens:

Prof.AndréWatteyne

Ter informatie: Vorming door Post uni-

versitair centrumLeuvenenKULAK

Plaats: Mgr.Sencie Instituut , Eras-

musplein2,3000Leuven

10 euro per lezing of 30 euro voor de

reeks .

Info: info.puc@kuleuven-kulak.be

WERELD IN TRANSITIE

Museum M sluit de zomer af met

eenfeestvoorjongenoud.

Het museum verandert in een ge-

zellige, speelse en warme plek waar

je kan proeven van een uitgebreid

aanbodaanspelencreatie.

Zondag 20 augustus 2019, 14 – 17 u.

Museum M. Vanderkelenstraat 28 –

3000Leuven

Gratis.

www.mleuven.be

Uit:HetKleinGeluk–Leuven

GEZINSFEEST
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VAKANTIELEZINGEN SENIO-

RAMA

Inschrijven is niet nodig. Alle lezingen

gaan door in de cafetaria van Seniorama

en starten om 14 u.. euro, koffie inbegre-

pen.

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

lezingen

DeDijleenDijleland

Maandag 19 augustus 2019 – van

14.00u.tot16.30u.

Spreker:RiceRamakers

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 4 euro, koffie inbegrepen

BegijnhoveninVlaanderen

Maandag 26 augustus 2019 – Spre-

ker:RiceRamakers

Senioramavzw-Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20

14

CopyrightLDCSenioramavzw

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA

Woensdag21augustus.2019

Vanaf 13u. is Vanessa Ronchetti aan-

wezig.

Dinsdag27augustus2019 .

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 ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

GELAATSVERZORGING IN SE-

NIORAMA

Dinsdag20augustus2019.

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging. Maggie komt eenmaal

per maand langs op Seniorama om

je een rustgevende gezichtsmassa-

ge te geven. Gedurende 45 minu-

ten zorgt ze voor het reinigen van

de huid, de massage, een masker en

indien gewenst een lichte maquilla-

ge. Ondertussen krijg je raad over

hoe je je huid gezond kan houden.

Maggie werkt uitsluitend met anti-

allergischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.-

be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (17 km)– Aarschot –

Wezemaal–Holsbeek

Donderdag22augustus.2019.

Samenkomst in de wachtzaal van de

Lijnom08.55u.

Heen: snelbus 305 om 09.10 u tot

Aarschot.

Middagpauze: rond 13 u zijn we

in Wezemaal en spreken we onze

pick-nickaanincaféQV.

Afhaken: Bus 335 brengt je terug

naar Leuven. Halte ‘Vleugtweg’ op

5 min. van onze eetplaats, telkens

omhetuur–28min.

Terug: vanuit Holsbeek bus 310 om

15.59u,16.29u,16.59u.

Indien je over wandelstokken be-

schikt, deze zeker meebrengen,

kunnennuttigzijn.

De voormiddag is een pittige wan-

deling van 11 km. We zijn nog maar

net uit de bus of we klimmen naar

de Aurelianustoren die boven op de

Kouterberg uitkijkt over de Demer-

vallei. Langs ’s Hertogenheide stap-

pen we over de Liedeberg, Eikelberg

en Wijngaardberg om zo na onge-

veer 11 km aan te komen in Wezel-

maal.

De namiddag is een vlakke wan-

deling langs rustige landelijke we-

gen. We wandelen door het Kloos-

terbroekbos en komen na 6 km aan

in Holsbeek, einde van een mooie

afwisselendewandeling.

Voor meer info: Luc Maes 016 63 39

26 of 0472 90 40 96 of Ann Verbiest

015514636

NORDIC WALKING

Ook in de zomermaanden nodigen

we jeuit omelkemaandag te komen

walken.

Wewalkentelkensin2groepen:

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-

schoenen en veel goesting. Je kent

de techniek van het Nordic Walken.

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 26 au-

gustus2019.

Gevorderde walkers: maandag 19 en

26augustus2019.

Voormeerinfo:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478

88 15 56, e-mail Lutgarde.Michiel-

sen@skynet.be

FIETSEN MET SENIORAMA

Dagtochten

Opmerking: voor de dagtochten vragen

wij € 1 per persoon als bijdrage in de on-

kosten.

Vrijdag20augustus:Zoutleeuw

Een mooie, maar zware rit met veel

hellingen.

Vertrek per fiets om 9.30 u aan Park-

poort.

Zoutleeuw werd in de 14de eeuw

erkend als één van de 7 vrije ste-

den in Brabant. Twee eeuwen la-

ter ging de beeldenstorm gelukkig

aan Zoutleeuw voorbij, waardoor

er nog veel middeleeuwse kunst be-

waard is gebleven. De stad ligt op de

grens van het Hageland, Vochtig-

Haspengouw en Haspengouw, in

het oosten van de provincie, en telt

ruim 8000 inwoners. De inwoners

wordenLeeuwenaarsgenoemd.

Een rit van 85 km, voor geoefende

fietsers.

Voor meer info: Jan Vandebon en

LeenGoedhuys016223263

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Woonzorgcentra arron-

dissementLeuven

De stuurgroep Woonzorgcentra

heeft 59 woonzorgcentra van het

arrondissement Leuven in een bro-

chure bijeengebracht, met enke-

le elementaire gegevens die van

krachtzijn.

Ze is te verkrijgen op het onthaal van Se-

niorama tegen een vergoeding van € 10.

Ook telefonisch of per mail kan de bro-

churebesteldworden.

Na storting van € 12,50 (vergoeding +

verzendings-kosten) op rekeningnummer

IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KRED-

BEBB met vermelding ‘woon- zorgcen-

tra’ en duidelijke vermelding van uw

naam en adres, wordt de brochure opge-

stuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent

deze brochure kan u steeds op dins-

dagnamiddag bij demedewerker op

het onthaal van Seniorama terecht:.

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

Tel.016222014

Seniorama

Talentvollevrijwilliger

Kerk in Nood helpt de wereldkerk

door informatie, gebed en actie.

Voor deze missie zetten we ons in

met een vast team. Wil jij dit team

ondersteunenalsvrijwilliger?

Diverse activiteiten vragen om di-

verse talenten: heb jij een talent dat

wijmogengebruiken?

Je talent voor administratief

werk, computervaardigheden, ver-

taalwerk (van Nederlands naar

Frans/Duits/Engels), logistiek (o.a.

mailings helpen versturen, zaal

klaarzetten voor evenementen,

boodschappen doen, flyers bezor-

gen) kan een werkelijke steun zijn.-

Bezorg ons je C.V. met een bege-

leidende brief waarin je met enkele

woorden vertelt over dat talent en

waarom je je graag bij Kerk in Nood

wilt inzetten. We contacteren je dan

zovlugmogelijk.

Aarzel niet en laat van je horen, we

rekenenopjou!

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

GEZOCHT
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