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Soms ga je heel alleen

envoel jeweerdiestilte,

watduisteromjeheen,

demenselijkekilte.

Blijfdannietzitten

maarspreekvolvuur.

HetvuurvandeGeest

enlevenwordteenfeest.

Kanjenietmeerverder

envindjeniet jouwweg,

voel je jeverloren,

hebjealtijdpech,

zoekdanjevrienden

wantzovoel jedeGeest.

DeGeestdie liefdegeeft,

dierondommensenleeft.

Ga je mee, mee op weg.

Sta even stil

en luister wat Hij zegt.

Leven is meer

dan jij en ik alleen.

Leef in de Geest,

dat zegt ons de Heer.

Het werk- en schooljaar loopt

ten einde.

We hebben geprobeerd er het beste

vantemaken!

Straks begint de vakantie! We zijn

danevenvrijalseenvogel.

Waarheen? Met welk doel? Wat ver-

wachtenwijervan?

Velen van ons zullen tijdens deze

zomermaanden op reis gaan: naar

de bergen van Oostenrijk of Zwit-

serland, naar de kusten van Spanje,

Frankrijk of onze Belgische kust, of

naar veel minder bekende en rusti-

ge landstreken of gewoonweg in de

Ardennengaanstappen.

Sommigen gaan tijdens deze vakan-

tie ook werken. Misschien om een

deel van hun studies zelf te betalen,

ofomietstekunnenkopen.

Anderen gaan met de jeugdbewe-

ging opkampof zetten zich in opde

speelpleinwerking.

We zullen tijdens de vakantie pro-

beren nog meer aandacht te geven

aanvriendschap.

Steeds zullen we proberen om reke-

ningtehoudenmetdeanderen.

En als deze vakantie dan goed en

wel op dreef is, vallen straks mis-

schien wensen en sms’jes in onze

GSMofcomputer.

Maar waarom niet eens een ech-

te postkaart in de bus krijgen met

daarop: "Groetjes uit”, "Groeten

uit St.-Truiden” of “uit de Konin-

ginderBadsteden”.

Zo’n kaart of sms is een teken van

leven van iemand die je kent, van ie-

mand die je dierbaar is. Misschien

zelfs wel een teken van vriend-

schap:

" Ik denk aan jou, zelfs als ik zo

ver weg ben ".

Nu het werkjaar ten einde loopt

denken we nog even terug op de

voorbije 10maanden.

Wat gingen ze toch snel en niet alle

dagen waren wij zo dankbaar, niet

alle dagen droegen wij elkaar in het

hart. Er waren ook dingen die niet

goed waren en die het samenleven

met elkaar soms moeilijk maakten.

Daarom vragen wij om vergeving

aanGodenaanelkaar:

Tot zevenmaal zeventig maal

vergeef ik

een ander zijn schuld.

Tot zevenmaal zeventig maal

de Heer heeft

met mij ook geduld.

Wevragenvergeving,

voor de vriendschap die geen kan-

senkreeg,

voor de uitgestoken hand die wij

weigerden,

voor het misverstand dat niet uitge-

praatwerd,

voor de kring die te nauw gesloten

werd

waardoor iemand in de kou bleef

staan,

voor elke keer dat we mensen kwet-

sten,

voordebemoedigendewoorden

diewijnietgesprokenhebben,

voordedagenvanongeduld,

voorwatbeterhadgekund.

Heer, U kent deze fouten, want zij

zijn overal waar mensen bouwen

aaneengemeenschap.

Daarom bidden wij bij het begin

vandezevieringtotu:

Geef dat wij van ons hart geen steen

maken als wij de nood van anderen

zien.

Laat ons mild en vergevingsgezind

zijnvoorwatfoutliep,

Laat ons onze grenzen verleggen

om te groeien naar gelukkige men-

sen.

Help ons te leven met liefde en ver-

draagzaamheid naar het voorbeeld

vanJezus.

Laat ons mild en vergevingsgezind

zijn voor wat er fout liep in ons da-

gelijkssamenleven.

Een ongewone uitnodiging

Op zekere dag ontving ik een mail-

tje van mijn vriend die mij uitno-

digde voor een feestje. Hij was de

week ervoor geweest, schreef hij, en

raadde mij aan dit ook eens mee te

maken.

Op de afgesproken dag vertrok ik.

Maar groot was mijn verwonde-

ring: de plaats van afspraak was een

open veld. Geen huis, geen zaal,

geen stoel of bank te zien. Boven-

dien was ik daar heel alleen. Er was

helemaalniemand.

Eigenaardig! Had ik mij dan vergist

indag,plaatsofuur?

Het was nu al voor de derde maal

dat ik de uitnodiging woord voor

woord herlas. Straat, plaats, dag en

uur: alles klopte. Was dit weer één

van die eigenaardige bevliegingen

van mijn vriend? Ik begreep er niets

van.

Gelukkig was het een prachtige,

warme zomerdag en maakte ik van

denoodeendeugd.

Op mijn rug in het warme gras

keek ik naar de schaarse avondwolk-

jes, die zich schijnbaar haastten om

nog voor het donker thuis te zijn.

Enkel het geruis van duizenden

verse eikenbladeren vulde de eeu-

wenoude stilte die op deze plaats

woonde.

Het was een stilte die ik nog nooit

ervaren had. Je kon haar zien en

voelen. Als je luisterde, kon je haar

zelfshoren.

Hoelang ik daar lag, wist ik niet. In

ieder geval was het al donker gewor-

den en zag ik mezelf niet meer. Het

was een onbeschrijfelijk gevoel. Ik

voelde geen grens meer tussen me-

zelf en de stilte, tussen mezelf en de

nacht. Het was alsof ik zelf dat gras,

diewarmte, dewind, het leven ende

nachtwas.

Plotseling zag ik alles zoveel be-

wuster, ruimer en dieper. En in

een fractie van een seconde begreep

ik ook deze uitnodiging van mijn

vriend. Op de uitnodiging stond

immers:

"Als de stilte spreekt, weet dan

dat je niet alleen bent."

_______________________

Wij bidden Heer kom bij ons

en luister wat wij vragen

Wij bidden Heer kom bij ons

Vandaag en alle dagen

Vader, er zijn zoveel dingen waar

wij met U willen over praten. Dat

noemenwebidden.

Daarom komen wij naar U en vra-

gen U, wil naar ons gebed luiste-

ren. Laten we samen dankbaar bid-

den voor al het voorbije dat we be-

leefden en voor al het komende dat

ons te wachten staat in deze vakan-

tie.
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Het verslaafde ego is afgesneden van het

hart, het voornaamste orgaan voor het

waarnemen van de werkelijkheid. Het

overwinnen van deze verslaving leidt tot

ontplooiing van ware menselijkheid. Spi-
rituele vrijheid is het besef dat het ware

zelf een afspiegeling is van het Godde-
lijke, de oceaan die vele havens telt,maar

waar geen scheiding is tussen man en

man en vrouw, maar enkel eenheid heerst

van zielen die terugkeren naar hun Schep-
per, wiens adem in ons allen leeft en die

ons thuiswaarts leidt.

Roemie – Daglicht (Meditatief 287)

De meditaties van september gaan
door op 2, op 16 en op 30 september.
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

Sint-Franciscus

Woensdag 21 augustus

VM: Poetsen
NM: SAMANA

Donderdag 22 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 23 augustus

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 25 augustus

11 u.: Zondagscafé

Maandag 26 augustus

AV: Buurtgroep Michotte

Dinsdag 27 augustus

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 28 augustus

VM: OKRA-teamvergadering
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 29 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Agenda

Wellicht is dit de grootste hulp die
wij van een mens kunnen verwach-
ten: dat hij ons weet te doen veran-
deren van standpunt, m.a.w. dat hij
ons een nieuwe kijk geeft op het-
zelfde landschap der bestaande rea-
liteit. Onze ervaringswereld wordt
zodoende omgetoverd tot een over-
schouwbaar panorama.
H. Arts

KALENDERBLAADJE

bzn

MAAK JE GEEN ZORGEN

MAAR PLANNEN

SINT FRANCISCUS

Zondag 25 augustus

21ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
intentie voor André Lambrechts
vanwege de parochie
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Tom Akkermans

Zondag 1 september

22ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 25 augustus

21ste zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert

Zondag 1 september

22ste zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst

VLIERBEEK

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

DON BOSCO

Zondag 25 augustus 2019

Eénentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Gústa Gúchipas – Colombia

10.30 u. Viering
Voorganger: Majo Werrebrouck

Lector: Jan Van Nieuwenhove

Zondag 1 september 2019

Tweeentwintigste 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

VIERINGEN

Twee sneetjes brood, een heel oud
en een vers, waren in de broodtrom-
mel met elkaar aan het praten.
Het verse sneetje zei: ‘Ik ben heel ja-
loers op jou.’
‘Hoe kom je daar bij?’ vroeg het
oude sneetje.

‘Er kan jou niets meer gebeuren.
Niemand haalt het nog in zijn
hoofd om je op te eten. Maar mij

kunnen ze ieder ogenblik opeten,
en dan blijft er niets meer van mij
over.’

‘Hoe kun je nu zo praten? Wat is er
zaliger dan opgegeten te worden als
je brood bent?
Brood dat niet gegeten wordt, deugt
nergens voor, tenzij om wegge-
gooid te worden, te beschimmelen
en helemaal te vergaan.’

‘Maar van mij blijft er toch ook
niets over als ik opgegeten wordt.’

‘Heb je er dan nog nooit over nage-
dacht wat er met je gebeurt als je op-
gegeten bent?’
‘Ja... eerst word je fijngekauwd, dan

word je doorgeslikt, dan kom je in
de buik van de mens
en daar word je fijngemaakt tot er
niets meer van je overblijft...’
‘Wel, zal ik je nu eens iets zeggen?
Als het lijkt dat er niets meer van
je overblijft, gebeurt er iets wonder-
lijks.

Dan stroom je door het hele li-
chaam van de man of vrouw die je
opgegeten heeft. Die mens is heel
blij met je, want door jou kan hij
werken en dansen en springen en
lachen...’
‘Dat heb ik nooit geweten.

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Twee sneetjes brood

Zuster Anne Van Montfort

Van Lieven ontvingen we het spij-
tige nieuws dat zuster Anne Van
Montfort op 9 augustus op een
mooie leeftijd van 98 jaar overleden
is. In september zou ze 99 geworden
zijn. De laatste weken was haar ge-
zondheid sterk achteruit gegaan.

Zij was jaren een inspirerende
kracht in onze gemeenschap en was
tevens de laatste zuster van ons
klooster. We kunnen alleen maar
met een dankbaar hart terugdenken
aan deze persoon.
Ze heeft met vallen en opstaan ge-
probeerd ten volle te leven voor
deze parochie en school.

Vermoedelijk zal de uitvaart door-
gaan op zaterdag 24 augustus in
Huldenberg.
Meer info volgt nog.

Overlijden zuster Anne Van Montfort

NORDIC WALKING

Ook in de zomermaanden nodigen
we je uit om elke maandag te komen
walken.
We walken telkens in 2 groepen:
De ‘rustige walkers’ walken elke 2
weken en wandelen dan een 5 km in
1.30 u.
De ‘gevorderden’ walken elke week
en wandelen dan een 6 tot 7 km in

1.30 u
Voor beide groepen startplaats: Par-
king Arboretum Heverleebos.
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-
kaart van de lijn gebruiken.
Vertrek: we vertrekken stipt om 14

u. en walken ongeveer anderhalf
uur.
Rustige walkers : maandag 26 au-
gustus 2019.
Gevorderde walkers: maandag 26
augustus 2019.
Info: Lutgarde Michielsen, GSM
0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Mi-
chielsen@skynet.be
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We zijn dankbaar voor de mensen

die ervoor zorgen dat we na het

voorbije werkjaar, vakantie heb-

ben, maar laten we ook denken aan

mensen die geen vakantie kunnen

nemen: dat ook zij toch even tot

rustkunnenkomen.

Aan het begin van de vakantie be-

seffen we heel goed, dat je vriend-

schap en gezelligheid zelf maakt: je

gezin, je familie eens extra verwen-

nen … je vrienden beter leren ken-

nen, genieten van elk moment dat

we samen doorbrengen … Help ons

omtijdtemakenvoorelkaar.

Ik wil bidden voor alle kinderen die

hun eerste communie gedaan heb-

ben: dat zij goede vrienden van Je-

zus mogen blijven en zoals Hij lief

zijnvooriedereen.

Ik wil bidden voor alle jongens en

meisjes die dit jaar samen met mij

gevormd zijn. Dat ook zij ontdek-

ken dat het demoeite is om in Jezus'

voetsporentetreden.

Laat ons bidden voor allen hier aan-

wezig die treuren om iemand die

gestorven is, een vader, moeder of

grootouder, een broer, zus, vriend

of collega. Bidden wij dat zij troost

ensteunvinden.

Heer, wij bidden U dat elke dag

van de vakantie een nieuw begin

mag zijn met goede daden en wel-

gemeende woorden. Wees daartoe

onze tochtgenoot, God, wij vragen

het U door Jezus, Uw Zoon. Amen.

_______________

Er zijn van die dagen, dat ik ver-

geet om de brievenbus leeg te ma-

ken.

Want geef nu zelf toe, wanneer

steekt er nog eens iets leuks tus-

sen de reclamefolders, die je eigen-

lijk niet wil hebben maar die je toch

maaraccepteert?

Meestal zijn het rekeningen, al ko-

mendienuookviamailbinnen.

Soms eens een uitnodiging om toch

nog eens bloed of plasma te komen

geven. Ja het is al veel te lang gele-

den, ik moet nog eens binnensprin-

gen daar boven op de berg van Gast-

huisberg.

Of een grote witte enveloppe, om

eenoverlijdenaantekondigen.

Soms op naam, soms gewoon zo en

danweet jedat er iemanduit jenaas-

te omgeving er niet meer is. Dan

blijft je hart even stilstaan. Toch

niet die lieve mevrouw van om de

hoek. Ik had ze al een tijdje niet

meergezien…….

Maar als mijn ouders op vakantie

zijn, dan loop ik trouw elke dag

naar de brievenbus. Want mijn ou-

derssturennogsteedskaartjes.

“Zonnige groetjes” staat er dan

meestal op, want ondanks hun leef-

tijd trekken ze nog altijd graag naar

het Zuiden. En dan volgt er een be-

knopt verslag over het hotel, het

eten, de mensen, in die typische mi-

litairestijlvanmijnvader.

Ze eindigen altijd met : “dikke kus

voor de kinderen” en sinds een jaar

Brievenbus Franciscus

ook “dikke kus voor Floorke”, want

mijn kleindochter staat nu op nr. 1

bijhaarovergrootouders.

En dan smelt mijn hart, want dat is

watweallemaalwillen.

Iemand die aan ons denkt, hoe ver

hij of zij ook is, iemand die weet dat

zo’n klein gebaar en een postzegel

een glimlach op je gezicht kan to-

veren, ook al regent het pijpenste-

leninBelgië.

Daarom deze uitdaging: ik heb hier

allemaal blanco kaartjes. Ze mogen

zelfs nog versierd worden. De kin-

deren gaan ze zo dadelijk uitdelen

aanjullieallemaal.

Ga voor die glimlach en stuur een

kaartje naar iemand uit je omge-

ving, of naar het parochiesecretari-

aat of naar je buren en familie. De

kaartjes die hier op het secretariaat

aankomen, zullen we in de kerk op-

hangen.

In september kunnen we ze dan be-

wonderen.

Slotviering Sint-Franciscus 23-6-2019

Welkom

Laten we samen zijn en vieren en –

zoals de leerlingen van Jezus – bij

God en bij elkaar een antwoord vin-

denoponzevragen.

In de naam van de Levende, die

wij mogen noemen: Vader/Moeder,

ZoonenHeiligeGeest.Amen.

Liedvansamenkomst

‘Mensen van overal aangewaaid,

vormen hier weer een kring tesamen.Vele

gezichten, elk zijn/haar verhaal

is dit maar dromen of horen wij bijeen?

Vredevoorjou

Het woord vrede valt vandaag in

de twee lezingen. De profeet Jesaja

benoemt de stad Jeruzalem als een

plek waar vreugde, vrede en over-

vloedheersen.

In de tweede lezing bij Lucas, moe-

ten de leerlingen die op pad ge-

stuurd worden, ook vrede brengen.

Lezing uit de profeet Jesaja Jesaja

66,10-14c

Zo spreekt Jahwe: Zoals het water

van een rivier altijd stroomt, zo zal

er in Jeruzalem altijd vrede zijn. En

zoals een beek die buiten zijn oe-

vers treedt, zo zal de rijkdom van de

volkenzijn.

Zoals een moeder haar kind troos-

t, zo zal Ik jullie troosten. Ziels-

blij zullen jullie dat zien, en jullie

kracht zal groeien als het groen. De

hand van Jahwe zal zich tonen aan

zijndienaars.

Commentaar

Zoals het water van een rivier altijd

stroomt, zo zal er in Jeruzalem altijd vre-

de zijn.

Vandaag en vroeger is er een ver-

schil tussen de droom, de utopie en

derealiteit.

Jeruzalem is geen veilige thuis, Je-

ruzalemisgeenstadvanvrede.

* Door het beleid van de staat Israël

is het huidige Jeruzalem een bron

vanconflicten.

Oost-Jeruzalem, dat toegewezen

werd aan de Palestijnen, wordt afge-

sloten van de Palestijnse gebieden

door de bouw van nederzettingen.

Mensen die op inleefreis gingen

met Pax Christi en Broederlijk De-

lenschrevenhierover:

Jezus weent over de stad, vandaag meer

dan ooit. Jezus weent over het beloofde

land, want de mensen hebben zijn bood-

schap, die boodschap van vrede, nog altijd

niet begrepen.

* Ook in de Middeleeuwen, tijdens

de kruistochten, was het een plek

vanstrijd.

* De Romeinen hebben, aangevoerd

door Titus in het jaar 70, de stad in

asgelegd.

Naar schatting 100.000 verdedigers

en inwoners kwamen toen om het

leven.

* Ongeveer veertig jaar eerder is Je-

zus van Nazareth er terechtgesteld.

* In de tijd van Jesaja was Jeruza-

lem ingenomen en verwoest, toch

beschrijft hij haar als een stad vol

vreugde, rijkdom en vrede. Iets wat

zeaanGodtedankenheeft.

Dat wordt ook in een lied als visioen

bezongen. Er is een stad voor vriend en

vreemde, diep in het bloemendal. Er is een

mens die roept om vrede, die mens roept

overal.

Liedvansamenkomst

Woorden al eeuwenlang doorverteld

worden opnieuw met kracht geladen.Spre-

ken en luisteren, stilte die valt.

Voel je Gods adem die door de kilte breekt?

Uit het evangelie volgens Lucas Lu-

cas 10, 1-12. 17-20

Op een dag wijst Jezus tweeënze-

ventig leerlingen aan en zendt ze

twee aan twee voor zich uit naar

alle steden en plaatsen waar Hij zelf

nog wil naartoe gaan. Hij zegt te-

gen hen: ‘De oogst is groot, maar

er zijn te weinig arbeiders. Vraag

daaromaande eigenaar vandeoogst

om voor arbeiders te zorgen die

kunnen oogsten. Ga nu, maar weet

dat Ik jullie als lammeren onder

de wolven stuur. Neem geen beurs

mee, geen reistas en geen schoenen,

en stop onderweg niet om iemand

te begroeten. Als je bij iemand in

huis komt, zeg dan eerst: ‘Vrede aan

dit huis’. Als daar een vredelievend

mens woont, dan zal jullie vrede

op hem rusten. Als dat niet zo is,

dan neem je jouw vredeswens te-

rug. Blijf in het huis waar je wel-

kom bent en eet en drink wat men

je aanbiedt, want een arbeider heeft

recht op zijn loon. Als je in een stad

komt waar je welkom bent, eet dan

wat men je voorzet. Genees er de

zieken en zeg: ‘Het koninkrijk van

God is dicht bij u gekomen’. Maar

als je in een stad komt waar je niet

welkom bent, ga daar dan de straat

op en zeg: Zelfs het stof uit uw stad

dat aan onze voeten zit, mag u hou-

den,wij vegenhet af.Maarweetwel:

het koninkrijk van God is dichtbij’.

Een beetje commentaar, zinnetjes

die zijn blijven plakken: * Bid de

Heer dat Hij arbeiders stuurt –

maarzemoetenzelfopweg

* 72 worden erop uit gestuurd,

méérdandeapostelen (6x12)

* Ga naar de steden… en niet ‘laat ze

komen’ofroepzenaarons.

* Gemakkelijk zal het niet zijn. Als

lammeren tussen wolven lijkt wel

gevaarlijk. Oppositie en aanvallen

kanjeverwachten.

* Per twee: (Wie alleen loopt raakt de

weg kwijt) We mogen elkaar onder-

steunen en bijsturen, elkaar hoop

gevenentroosten.

* Als je boodschap niet ontvangen

wordt, het is niet nodig om aan te

dringen.

* De leerlingen zien effect. Dat geeft

courage.

* Het is voorbereidend werk – voor

het koninkrijk van God dat nog

moetkomen.

Voorbeden:

Goedegod,

Laat uw gezicht zien in mensen die

openingen bieden waar wegen afge-

sloten zijn. Laat uw stem horen in

mensen die geloofwaardig zijn in

sprekenendoen.

Laat uw licht schijnen in hen die

krachtig zijn in hun mededogen,in

mensen, mild in hun oordeel,vol

vertrouwen zoekend naar de waar-

digheidvanelkemens.

Jerusjalaim, stad van God, wees

voordemenseneenveilighuis.

Jerusjalaim, stad van vrede, breng

onsweerthuis.

Goedegod,

Bewaar uw zachtheid in het hart

van hen die de hardheid van ande-

renkunnendoorbreken.

Versterk de trouw van hen die het

lotvanweerlozendelen.

Geef moed en kracht om te volhar-

den aan hen die kunnen troosten en

helen.

Geef fantasie en vindingrijkheid

aan hen die wegen zoeken samen

methendiezijnvastgelopen.

Jerusjalaim, stad van God, wees

voordemenseneenveilighuis.

Jerusjalaim, stad van vrede, breng

onsweerthuis.

Tafelgebed

Jij en ik,wij worden geroepen om

deze, onze aarde, bewoonbaar te

maken.

Broodvoorallen.

Geef ons het besef dat brood voor al-

lendagelijkseopdracht is…

Dat wij mogen groeien in uw liefde

zondergrenzen.

Samen

Telkens als wij eten van dit brood

en drinken uit deze beker verkon-

digen wij zijn dood en dat Hij leeft,

JezusMessias.

Die ons aanspreekt, ondervraagt,

bemoedigt, troost,vermaant,

die ons verschijnt in woorden van

genade‘hebtelkander lief’.

Die tot ons zegt: doe dit en denk aan

mij. Breek je brood en deel je levens-

kracht, schenk je hartenbloed om

Jeruzalem

liefdeswil, geef je leven zoals Ik het

gaf: wees mijn zachte kracht mijn li-

chaam en mijn ziel in deze wereld.

Als je op weg gaat (uit: Adem halen

dewereldrond)

‘Als je op weg gaat, heb dan voor-

al oog en oor voor wie klein is, ver-

loren en gebroken.Loop op het rit-

me van de traagste, draag wie moe

is,troost wie droef is, groet wie een-

zaam is.Deel jezelf zonder er iets

voortevragen.

Als je op weg gaat, wees maar niet

bang.Elk haar op je hoofd is ge-

teld.Ik zal bij je zijn onderweg.Zo-

als mijn Vader Mij de hele weg ge-

dragen heeft,dwars door de dood

heen,zo zal Ik jou dragen, vandaag

enaltijd.

Liedvansamenkomst

Vieren met flarden van oud en nieuw,

Zomaar het leven kansen geven,Handen

en plannen samengelegd,

dan slaat het vuur uit waarop de wereld

wacht.

Mensengevraagd-CoertPoort

Mensen gevraagd om de vrede te

lerenWaar geweld door de eeu-

wen model heeft gestaanMensen

gevraagd die de wegen markeren-

Waarop alles wat leven heeft verder

kangaan

Mensen gevraagd die in naam van

de vredeVoor behoud van de aarde

en al wat daar leeftWapens het liefst

tot een ploeg willen smedenVoor de

oogst die aan allen weer overvloed

geeft.

Mensen gevraagd.Er worden men-

sen gevraagd,Dringend mensen

gevraagd,Mensen te midden van

mensengevraagd.

Uit de viering van 7 juli 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve Neu-

kermans –

Lector: Lut Van Schepdael

GA DAN OP WEG



Vastenenzuiveren

Van zondag 8 september 2019 - 18.00 u.

tot vrijdag 13 september 2019 - 16.00 u.

“De meeste mensen eten teveel. Van

¼ deel van wat ze consumeren leven

zij. Van het resterende leven de art-

sen.”

Egypte 3000 voor Christus

Voor onze eigen gezondheid zijn

wijzelf grotendeels verantwoorde-

lijk.

5 dagen in het hier & het nu zijn

– natuurbeleving – meditatie & ver-

innerlijking en werken met energie

o.a.vanhetelement lucht.

Bijna herfst, fijn nazomeren en tijd

van loslaten, inkeer en transforma-

tie.

Centraal staat verbinding – cir-

kelend tussen de morgenmeditatie

& wat de dag aanbiedt, met en-

kele wandelingen, natuuractivitei-

ten, stilte, sacrale dans, aromathe-

rapie,voedingsinfo,enz…

We willen bewust aanwezig zijn in

de mooie energie van Het Molen-

huis met aandacht voor ademen en

bewegen… Boeiend wordt het zeker

voor wie met openheid elke energie

tegemoettreedt.

We gaan mild vasten. Het vasten

is gebaseerd op sapvasten aange-

vuld met onder andere kleine por-

ties rijst, groenten en ander basis-

voedsel.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten .

Inschrijving pas geldig na betaling.

Na inschrijving krijg je de info om-

trent de op- & afbouw, deelnemers-

lijste.d.

Vasten en zuiveren in het Molenhuis

Kostprijs (inclusiefeten)

+18 jaar: 20 europp/per dag + 18 euro

voor extras zoals boomoliën, aro-

ma’s, salieenetherischeoliën.

Rekeningnummer: BE11 9799 8234

2748 op naam van Gino Vanneste.

Vermelding: Vasten & zuiveren

sept.2019

Meebrengen

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, dik matje en

groot badlaken, badjas en toiletge-

rief, kleren aangepast aan seizoen,

pantoffels, zaklamp, degelijke stap-

schoenen en laarzen, rugzak, ver-

rekijker,papierenschrijfgerief.

Verantwoordelijke: Gino Vanneste

Telefoonnummer.056/51.94.82

E-mail: gino.vanneste@belgacom.-

net

20-22 september 2019: Stekskesweek-

end

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bos-

mans.83@gmail.com

23-27 september 2019: Midweek

wandelennazomer

Fanny en Freddy – 0494/64.02.76 – Fred-

dy.Ghijselinck@hotmail.com

27-29 september 2019: Wandelweek-

endherfst

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

LEUVEN BELLS

Op Leuven Bells weerklinken heerlij-

kebeiaardklankenoverdestad.

Vlei je neer op de gratis luisterplaat-

senengeniet!

Grootbegijnhof

Bells Groot Begijnhof

Zaterdag 24 augustus 2019 van 15

tot16u.

Luc Rombouts (België)

Luisterplaats: Kruidentuin Begijn-

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

nedenstraat )

Universiteitsbibliotheek

Zaterdag 24 augustus 2019 van

20.30tot21.30u.

Luc Rombouts (België)

Telkens gratis beiaardbezoek in de

bibliotheektorenom19u.

Luisterplaats: Ladeuzeplein (met

video), tuinErasmushof

(Uit: Het Klein Geluk Leuven )
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Het Caracashulpfonds werd opgericht om

Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van

Don Boscoparochie, te steunen toen hij

als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds

voor de bewoners van Campo Rico. Een

succes zonder weerga werd het studie-

beurzenproject voor de kansarme

jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy die ook pastoor is ge-

weest in Campo Rico stuurt ons nu

nogregelmatignieuwsdoor.

We maken nu nader kennis met

YenderSuescunBaloa.

Yender is 13 en de volgende maand

juli klaar met zijn eerste jaar huma-

niora. Hij heeft het nu iets beter ge-

daan dan de vorige jaren in de lage-

re school. Daar was hij eerder een

heel zwakke student die alleen met

duwen en trekken het zesde leerjaar

kon beëindigen. De school was voor

hem een speelplaats en de lesloka-

len een vervelend bijgebouw ervan.

Men had hem ook ingeschreven

Pater Willy

bij de groep voor de Eerste Com-

munie, maar hij werd daar wegge-

stuurd omwille van slecht gedrag.

Hij verstoorde de catecheselessen.

Nadien heeft hij zich nooit meer

gemeld voor de Eerste Communie.

Niet onbegrijpelijk omdat niemand

van zijn familie zich op zondag in

de kerk liet zien. Positief is welk dat

hij het foute van zijn gedrag inziet.

Yender is de jongste telg van het ge-

zin. Hij woont samen met zijn vier

broers, zijn beide ouders en een ge-

scheiden oom in de wijk van het

‘buskruit’. Het huis was oorspron-

kelijk van de grootouders maar zijn

vader heeft het helemaal opgeknapt

en is er nu de eigenaar van. Deze

man is trouwens een handige klus-

jesman en verdient er zijn brood

mee. Vooral als schrijnwerker voelt

hij zich het best in zijn vel. Zijn

vrouw werkt als poetsvrouw in een

gebouwvanondernemers.

Yender doet veel aan basket in com-

petitieverband. Hij maakt deel uit

Yender Suescun Baloa

van een vaste ploeg in de naburige

technische school. Verder heeft hij

veel aan zwemsport gedaan. Omwil-

le van de kosten heeft hij het laat-

ste jaarmoeten afhaken. Als hemge-

vraagd wordt wat hij later wil wor-

den , is het antwoord steevast: Au-

tomechanieker’. Hij droomt ervan

een eigen auto te hebben, die ook

noghardkanrijden.

In Campo Rico woont hij graag. Hij

is er geboren en heeft er veel vrien-

den. Hij voelt zich als een vis in het

water. Al is hij bezorgd om het eten

dathet laatste jaarheel afgemetenop

de tafel komt. Hij zou graag hebben

dat er zoals vroeger overal eten te

kopen is en de prijzen niet van dag

totdagoplopen.

Wijblijvensteunen

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze reke-

ning BE06 4310 2248 0122 van het Ca-

racashulpfonds.

Hartelijk dank!

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest wegens schenking.

Caracashulpfonds

“Meer bomen en groen! Volgens

experts is er nood aan minstens zes

miljoen nieuwe bomen in combi-

natie met een betere bescherming

van het bestaande groen om de eco-

logische situatie rooskleuriger te

maken en Vlaanderen leefbaar te

houden.“

“Al in 1997 heeft Vlaanderen be-

loofd om 10.000 hectare noodzake-

lijk bos aan te planten, maar geen

enkele regering heeft die verplich-

ting waargemaakt. En dat terwijl

meer groen een wereld van verschil

kan maken! Bossen nemen jaarlijks

een kwart van de globale CO2 stoot

op terwijl ontbossing juist uitstoot

veroorzaakt. En in Vlaanderen ver-

dwijnt elke dag zes hectare open

ruimte, in plaats van dat er bijge-

plantwordt!”

“Daarom vragen we de onderhan-

delende partijvoorzitters met aan-

drang om zo snel mogelijk werk te

maken van een grootschalige ver-

groeningvanstedenendorpen.

“De Avaaz-gemeenschap zet zich al

jaren in voor de bescherming van

natuurgebieden en maatregelen te-

gen de opwarming van het klimaat,

van grootschalige actie voor het

Amazonewoud tot een oproep aan

wereldleiders om 50% van de aarde

tot beschermd natuurgebied te ma-

ken.

Nu is het tijd om op lokaal ni-

veau in Vlaanderen actie te onder-

nemen – voor een gezonde en leef-

barethuis.”

Ine De Baerdemaeker – Avaaz (a-

vaaz@avaaz.org)

Avaaz.org is een internationale burger-

beweging met 51 miljoen leden, die zich

ervoor inzet de standpunten en waarden

van gewone mensen te laten weerklinken

in belangrijke besluitvorming.

‘Avaaz’ betekent ‘stem’ of ‘lied’ in ver-

schillende talen.

https://www.avaaz.org/nl/contact

MEER GROEN IN VLAANDEREN

VORMINGPLUS OOST BRABANT

Autovrije zondag in Leuven

Zondag25augustus2019:

Van8.30tot18.00u.

Prijzen:Gratis.

Ook in 2019 is Vormingplus weer

aanwezig tijdens de Autovrije zon-

daginLeuven.

We slaan onze infotent op aan de

Grote Markt waar wij enkele leuke

activiteiten voorstellen van diver-

se pluimage. Zo kom je meer te we-

ten over mogelijkheden rond auto-

delen en is er een act rond intimida-

tieopstraat.

Onze huifkar staat paraat tussen 14

en 17 u. voor korte gratis ritjes door

destad.

https://www.vormingplusob.be/au-

tovrije-zondag-leuven

VAKANTIELEZINGEN SENIO-

RAMA Begijnhoven in Vlaande-

ren. Datum: maandag 26 augustus

2019 van 14.00 u. tot 16.30 u. In-

schrijvenisnietnodig.

Plaats: Cafetaria van Seniorama,

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

Bijdrage: 4 euro, koffie inbegrepen.

www.seniorama.be – Tel.016 22 20

14

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA - Dinsdag 27 augustus 2019.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwe-

zig. 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

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-

allergische producten. Maak een af-

spraak via het onthaal 016 22 20 14

ofonthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.
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