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Welkom

Van harte welkom in deze dankvie-

ring op het einde van het pastoraal

jaar.

Wij willen God danken vandaag

voor wat wij als parochiegemeen-

schap in het voorbije werkjaar sa-

men mochten beleven en vieren.

Dankbaar zijn wij voor het weke-

lijks samen vieren hier in de kerk.

Dankbaar willen we ook zijn voor

alles wat we van elkaar mochten

ontvangen, voor de verbonden-

heid, de zorg en liefde voor elkaar.

Dankbaar om de vele dingen die wij

mochten delen met elkaar: vreugde

en verdriet, het fijne en het moeilij-

ke van ons samen gelovig onderweg

zijn.

Voor alles wat God tussen mensen

mogelijk maakt willen wij vandaag

dankbaar eucharistie vieren.

We willen in deze viering ook voor-

uitblikken naar de vakantie, een

tijd van rust, van genieten,en van

deugddoende ervaringen.

Evangelielezing

Wat vertelt Jezus ons over ‘vakan-

tie’.

Toen Ik twaalf was, namen mijn ou-

ders me mee naar Jeruzalem.

Ik voelde me daar echt in mijn ele-

ment: alles sprak Me over het werk

van mijn Vader.

De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik

van de natuur.

Ik hield de zaaier in het oog, die het

graan aan de aarde toevertrouwt.

Ik bewonderde het koren dat op-

schiet, met onkruid daartussen.

Ik luisterde naar de vogels; ze zaai-

en noch maaien.

Ik keek naar de kleuren van de zons-

ondergang, dronken van zaligheid.

In al die pracht vond Ik stof voor

mijn parabels over het Rijk van

God.

Ik herinner me de wijngaard met

zijn ranken en druiventrossen,

en hoe de vijgenboom het geduld

van de pachter op de proef stelde.

Nog steeds staan de kudden schapen

Me voor ogen,

grazend onder het waakzame oog

van de herder.

Alles zong in Mij een goddelijke

melodie.

Later heb Ik lange voettochten ge-

maakt met mijn apostelen, heerlij-

ke momenten van stilte, ver van het

gewemel van de massa.

Ik ging wel eens op bezoek bij mijn

vrienden, Martha en Maria, en hun

broer Lazarus.

Ik genoot er van hun kookkunst,

maar meer nog van onze gesprek-

ken van hart tot hart, uren aan een

stuk.

Vakantie is voor Mij: mogen delen

in de vreugde van mensen, hun

kleine vreugden van elke dag.

Zo was Ik eens op een trouwfeest

waar ze wijn tekort hadden.

Het feest moest doorgaan, dus liet

Ik kruiken met water vullen en kon-

den ze wijn schenken van nog bete-

re kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangespro-

ken.

Ooit ontmoette Ik een Samaritaanse

vrouw vlak bij een waterput.

Tenslotte was zij het die Mij om wa-

ter vroeg.

Levend water heb Ik haar toen gege-

ven.

Sedert die Paasmorgen, toen Maria

van Magdala Mij voor een tuinier

aanzag, komt er geen einde meer

aan mijn vakantie.

Ik wandel langs het meer van elke

mens en op gloeiend houtskool be-

reid ik een picknick met vis uit

overvolle netten.

Ik nodig vermoeid voortsloffende

reizigers uit in de herberg van Em-

maüs.

Ik deel met hen het Brood...

Brood dat smaakt naar eeuwigheid.

vrijnaarCharlesDelhez
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Onze meditatiepraktijk is één lange oe-
fening in het zichzelf openen. Het is

geen harde techniek die iemand dwingt

tot goedheid en liefde. Het is een liefdevol-
le, stille discipline waarbij je helemaal

kan openen voor de Liefde die in jezelf al

aanwezig is.

Bernardus van Clairvaux schrijft in

de 12de eeuw een beroemde commentaar

op het Bijbelse Hooglied. Uitgangspunt:

wanneer de contemplatieve mens zich écht

opent, wordt de geestelijke eenheid met

zijn Schepper gerealiseerd.

Meditatief 289

Na de meditatie van 2 september
2019 volgen nog twee meditaties
deze maand: op maandag 16 en op
maandag 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 29 augustus

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 3 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 5 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 28 augustus

VM: OKRA-teamvergadering
NM: Gastvrij Michotte
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 29 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

Zondag 1 september

11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Maandag 2 september

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 3 september

NM: Seniorencafé

Woensdag 4 september

VM: Poetsen
NM: SAMANA
20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 september

22ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Thema: Gemeenschapsopbouw

Intentie voor de fam.
BERREWAERTS-ALAERTS en
GOOSSENS-SIMILON
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 september

23ste zo dh jaar
Startviering werkjaar

10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 8 september

23ste zondag door het jaar C

11 u. woorddienst met CD-muziek
Voorganger: Caroline Van
Audenhoven
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

VLIERBEEK

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

DON BOSCO

Zondag 1 september 2019

Tweeentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 8 september 2019

Drieentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Werelddag voor migranten en

vluchtelingen

10.30 u. Viering
Voorganger: Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Lector: Bernard Deprez

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

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

VIERINGEN

Met groot verdriet, maar tevens vervuld

met mooie herinneringen delen wij u

mede dat van ons afscheid heeft genomen

mevrouw Lisette Depeyper, echt-
genote van Albert Kesteman, erete-
ken van de arbeid van eerste klas-
se, geboren te Dworp op 3 janua-
ri 1926 en overleden te Kessel-Lo in
het WZC Ter Vlierbeke op 20 juni
2019.

Haar echtgenoot en familieleden,
haar vrienden en buren, zullen
haar missen.
Zij was een lieve en hartelij-
ke vrouw, gericht op meevoelen,
behulpzaamheid en rechtvaardig-
heid.

Lisette koos ervoor om haar lichaam
af te staan aan het Vesalius Instituut
van KU Leuven voor wetenschappe-
lijk onderzoek.
Wij nodigen u uit om samen met
ons afscheid te nemen in de aula
van uitvaartverzorging Pues, Gel-
denaaksebaan 344, Heverlee op 14
september 2019 om 14 uur.

Lisette Depeyper

Wanneer ik er niet meer zal zijn, laat me

gaan, ween niet en denk aan mij.

Ik dank u voor uw liefde.

Wij zullen voor een tijd gescheiden leven,

de herinneringen zullen uw smart ver-
zachten.

Ik zal niet ver zijn en het leven gaat ver-
der.

Hebt gij mij nodig, ik zal er zijn.

Zelfs als u me niet kan zien of raken, zal

ik er zijn.

En als het moment gekomen is om te ver-
trekken, zal ik er zijn om u te onthalen,

niet met mijn lichaam, maar aanwezig

met God.

Indiaans gebed bij een laatste afscheid

(uittreksel)

…vervuld met mooie herinneringen…

Zuster An Van Montfort

De Vader nam op in zijn eeu-
wige liefde ZUSTER ANNA VAN

MONTFORT, Zr. M. Harlindis, ge-
boren te Neerpelt op 14 oktober 1920
en overleden in Keyhof-Hulden-
berg op 9 augustus 2019.
Zij werd lid van de congregatie,
door professie, op 20 maart 1937.
De uitvaartliturgie had plaats in
de kloosterkerk te Keyhof-Hulden-
berg op zaterdag 24 augustus 2019.

Zij was jaren een inspirerende
kracht in onze gemeenschap en was
tevens de laatste inwonende zuster
van ons klooster. We kunnen alleen
maar met een dankbaar hart terug-
denken aan deze persoon.

Ze heeft met vallen en opstaan ge-
probeerd ten volle te leven voor
deze Sint-Franciscusparochie en
school.

Ik leef en ook gij zult leven (Joh. 14, 19)

We staan niet altijd stil bij het woord

'samen', maar het is een groot gemis, als

'samen' uit je leven is.

Dankbaar om alle mooie herinne-
ringen namen we op zaterdag 17 au-
gustus in de Sint-Franciscusparo-
chiekerk afscheid van Renaat Oey-
en geboren in Watermaal - Bos-
voorde op 18 april 1930 en overle-
den in Leuven op 1 augustus 2019,
echtgenoot van Luda Callège, gedu-
rende 64 jaar Fiere papa van Dirk
en Diane, Katelijne en vriend, Inge
en Philippe, lieve opa van Maud
en Rik, Merel en Wout, Charlotte
Marie, Amber, Julie, Bob en Nico

en Jetse, trotse overgrootvader van
Milla, Nova en Mauro Broer en
schoonbroer van Jacq, Gaby, André
en Alena, oom en grootoom van Jan
en Sara, Ferre en Siel, Elke, Jelle en
Jana, Fie, Gus en Klaas.

Renaat Oeyen

Met bijzondere dank aan alle lieve
mensen van WZC De Wingerd, die
Renaat tot het einde met goede zorg
en vriendschap omringden en be-
geleidden.

Poes, ik tel alleen de zonnige uren.

64 jaar lief en leed gedeeld.

Nooit met een kwaad hart gaan slapen,

content met wat we hadden.

Het is goed geweest.

Kus, Lu

Voor elk klein gebaar waardoor je het le-
ven van Renaat gelukkiger maakte, voor

je steun en medeleven na zijn heengaan,

dankt de familie u van harte.

Het is goed geweest
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Twee uitspraken die niet van elkaar

zijn los te maken en die ons wijzen

op onze tweevoudige opdracht hier:

het engagement in vrede en gerech-

tigheid

en een diepe persoonlijke bezorgd-

heidvooriederemens.

M.DeGroot

KALENDERBLAADJE

bzn

Een rijbewijs

is geen

vliegbrevet

3FEDERATIE FRANDO

InleidingopdeBijbellezing

In het verhaal dat we gaan lezen

wordt Jezus, onderweg in Betanië

bij de Olijfberg, uitgenodigd bij

Martha en Maria, twee zussen van

Lazarus.

Martha en Maria krijgen beide de

rol van volwaardige gesprekspart-

ners van Jezus, een rol die voor

Joodse vrouwen in Palestina toen

niet vanzelfsprekend was, want

vrouwen mochten niet deelnemen

aandethora-onderrichting.

Volgens Lucas zijn christenen op

twee manieren met Jezus bezig door

hulp te verlenen (diakonia) en door

naar zijn woord te luisteren. Het

valt op dat Lucas over Martha en

Maria schrijft na de parabel van de

Barmhartige Samaritaan. Als men

bij het lezen van die parabel de in-

druk zou gekregen hebben dat de

hulp en zorg voor de medemens het

belangrijkste is, dan lijkt deze in-

druk op het eerste gezicht met het

verhaal over Martha en Maria ge-

corrigeerd: de grondlijnen voor het

leven van elke christen zijn: han-

delen én dromen van een nieuwe

hemel en een nieuwe aarde, dienst-

baarheidéncontemplatie.

Evangelielezing:Lucas10,38-42:

Martha en Maria uit ’Bijbel in gewone

taal’

Jezus en zijn leerlingen kwamen

bij een dorp. Daar woonde een

vrouw die Jezus uitnodigde om

bij haar thuis te komen. Ze heet-

te Martha, en haar zus heette Ma-

ria. Maria ging bij de Heer zitten

en luisterde aandachtig naar zijn

woorden. Maar Martha was druk

bezig met de zorg voor het eten en

drinken. Ze vroeg aan Jezus: ‘Heer,

mijn zus laat mij alles alleen doen.

Dat kan toch niet? Zeg tegen haar

Foto: Maurits Sabbebibliotheek

KULeuven

dat ze mij moet komen helpen.’

Toen zei de Heer tegen haar: ‘Mart-

ha, Martha, maak je toch niet altijd

zo veel zorgen! Er is maar één ding

echt belangrijk: dat je luistert naar

mijn woorden. Maria heeft dus de

goede keuze gemaakt. Mijn woor-

den zullen altijd bij haar blijven.’

Duiding:

Als je thuis gasten ontvangt is het

altijd moeilijk om aandacht voor de

verhalen van je gasten te hebben als

je ook moet zorgen voor eten en

drinken. Iedere gastvrouw en iedere

gastheer kent dat gevoel wel. In dit

verhaal gaat het net zo. Wat is het

belangrijkste? Een geweldige menu

op tafel zetten of aandachtig aanwe-

zigzijn.

Twee versregels 41-42 vragen om

bijzondereaandacht:

"Martha, Martha, maak je toch niet al-

tijd zo veel zorgen! Er is maar één ding

echt belangrijk: dat je luistert naar mijn

woorden. Maria heeft dus de goede keuze

gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij

haar blijven."

Deze regels worden sinds de mid-

deleeuwen vanuit een dualistisch

wereldbeeld gebruikt en zelfs mis-

bruikt om een rangorde aan te bren-

gen tussen contemplatie en actie

waarbij contemplatie hoger werd

ingeschat. Dit doet ons denken aan

verwante tweedelingen nl. tussen

theorie en praktijk (theorie is be-

langrijker dan praktijk) hoofdar-

beid en handenarbeid, geest en li-

chaam, mannenwerk en vrouwen-

arbeid…

Bij Luther vond de tweedeling en

rangorde i.v.m. contemplatie en ac-

tie of geloof en goede werken met

het begrip “sola fide”, een hoogte-

punt (alleen het geloof kan je red-

denennietdegoedewerken).

Het waren echter vooral mystici

zoals Eckhart en Theresa van Avila

die hierop kritiek hebben geuit en

de versregels anders interpreteer-

den. Deze mystici zien in Maria en

Martha verschillende stadia van het

geestelijke leven. Eckhart zag Mari-

a, die nog niet actief was als iemand

die aan het begin van het geeste-

lijke leven staat, terwijl Martha al

veel verder staat en het “activisti-

sche pad” van de liefde heeft geko-

zen. Hij denkt dat Maria al in Mart-

ha zit. Op die manier heft hij de te-

genstellingop.

Ook wij willen vandaag de tekst

even onder de loep nemen. Als we

goed kijken, lezen we in de Naar-

densebijbelv.41-42 ,ietsanders:

Martha, Martha, je bent bezorgd en

drukoverveledingen;

maar aan weinige dingen is gebrek, be-

halveaanéénding!-

Maria kiest immers het goede deel dat

van haar niet zal worden afgeno-

men!

Martha en Maria zijn eigenlijk op

twee verschillende manieren erg

gastvrij. Martha wil haar gast fees-

telijk onthalen met eten en drinken

en veel aandacht voor de waardig-

heid van de gast zoals dat in Jood-

se families de gewoonte is door te

bedienen aan tafel. Maria is op haar

manier gastvrij door niks te doen

maar wel aan de voeten van de Heer

te gaat zitten en de gast te eren in

zijn waardigheid door te luisteren

naarwatHijtezeggenheeft.

Misschien bedoelde Jezus met “Ma-

ria kiest immers het goede deel”dat ze

heeft gekozen wat haar het beste

leek, nl. luisteren naar de woorden

vanJezus.

Jezus geeft hier dus geen oordeel

over wie het beste handelt, maar on-

derstreept vooral hoe goed ook de

houding van Maria is. Bovendien

krijgt Martha een compliment: er

is absoluut geen gebrek aan din-

gen in verband met de gastvrijheid.

Zij wordt gerustgesteld en Jezus be-

vrijdt haar van de gedachte dat ze

voortdurend dienstbaar moet zijn

als een slaaf. En eigenlijk ontbreekt

het maar aan één ding. Wat is nu

datgene waaraan gebrek is waar Je-

zus over spreekt en in ieder ge-

val alvast waardeert in Maria’s hou-

ding? Het is dat andere aspect van

gastvrijheid nl. de bekwaamheid om te

luisteren naar de verhalen van de gast.

In het volgende hoofdstuk 11 van

Lucas vernemen we nog iets meer

over dat ene ding, dat “ontbreekt”.

Als Jezus door een vrouw uit de me-

nigte wordt ondervraagd, zegt Hij

haar:

'Gelukkig zijn zij die naar het

woord van God luisteren en ernaar

leven!' (Lucas 11, 28)

Maria luistert, Martha leeft er naar

en brengt de dienstbaarheid in

praktijk.

Anders gezegd: we moeten Jezus’

opmerking niet opvatten als kritiek op

dienstbaarheid. Zelf waste Hij op de

laatste avond van zijn leven de voe-

ten van zijn leerlingen! (zie Johan-

nes 13) Toen deed Hij precies het-

zelfde als Martha, terwijl Hij zei: 'Ik

ben in jullie midden als iemand die

dient' (Lucas22).

Een ander vers dat ook nieuw licht

werpt op deze ontmoeting, staat

in het voorafgaande hoofdstuk 9:

’Toen de tijd naderde dat Jezus van

de aarde zou worden weggenomen,

ging Hij vastberaden op weg naar

Jeruzalem.’ (Luc 9, 51) Ja, Maria heeft

om te beginnen het aspect van gastvrij-

heid gekozen dat nog ontbrak en verder

was zij aandachtig voor de woorden van

Jezus – omdat Hij er niet altijd zal zijn.

Laten wij ons op onze beurt bevra-

gen door deze tekst: hoe kunnen we

in de eerste plaats gastvrij zijn en in

al onze zorgen, activiteiten en en-

gagementen, een plaats vrijhouden

voordatgenewaaraangebrekis.

Dat kan herbronning zijn door

aandacht voor Gods woord en het

verhaal van onze medemens. Maar

het kan ook de materiële zorg zijn

om een menswaardig leven van

onze medemens (art 23 van de

grondwet)engastvrijheid.

Ja, het woord van God is een on-

uitputtelijke bron, die ons nooit

zal verleiden om activiteit en con-

templatie tegenover elkaar te zet-

ten. Dit woord moedigt ons aan om

ze allebei een plaats te geven in

ons leven. Maria en Martha heb-

ben dit goed begrepen en wij kun-

nen het op onze beurt ontdek-

ken: een ontvangende, aandachtige

houding die ons, doorheen ons da-

gelijks leven, helpt om ons met an-

dere mensen verbonden te voelen

enactief lief tehebben.

Misschien is dat wel het enige dat de

dood ons leert: hoe dringend de lief-

deis.

Voorbeden:

We bidden voor mensen die ons na

aan het hart liggen en met wie we

dag in, dag uit, lief en leed delen.

Wij bidden om een open oog voor

de liefde en de zorg waarmee ande-

ren ons omringen; en dat wij, op

onze beurt, goedheid laten voelen

aanhendiehetnodighebben.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.

Wij bidden om een goed evenwicht

tussen werk en gezin, tussen stress

en rust, tussen activiteit en luis-

terend geloof. Wij bidden, omdat

wij ons verbonden weten met allen

die hier niet konden zijn: mensen

op reis, zieke mensen, mensen die

in slechte papieren zitten en zoveel

anderendieonsterhartegaan.

Bezinningnadecommunie

Naast een krachtige Martha staat de

leergierige Maria die droomt van

een nieuwe hemel en aarde. Ze zijn

één,zehorenbijelkaar.

Dorothée Sölle zegthierover:

“We moeten niet kiezen tussen

contemplatie en actie. Niemand

heeft het recht ons tot deze keu-

ze te verplichten. We moeten de

wereld niet opdelen in doeners en

dromers, in de zachte, luisteren-

de, zich overgevende Maria aan de

ene kant en de pragmatische, actieve

Martha aan de andere kant. We heb-

ben beiden nodig, Maria en Mart-

ha, wij zijn inderdaad deze beide

zusters.”

ZendingenZegen

Wij mochten hier te gast zijn, sa-

men rond uw tafel, opdat ook wij

voor elkaar gastvrijer zouden zijn,

opener en spontaner met elkaar

zouden omgaan. We hopen dat we

zoals Maria de juiste weg kiezen om

uw woord te aanhoren en uit te dra-

gen. En laat ons gaandeweg, elke

dag opnieuw U vinden in de gewo-

ne dingen en in mensen. Dan wordt

uw koninkrijk op aarde zichtbaar.

Uit de viering van 21 juli 2019 - Don Bo-

scoparochieKessel-Lo

Voorgangers: Lieve Neukermans en Ingrid

Wezemael

Voorbereiding: Lieve en Ingrid, Chris

Willocx en Majo Van Werrebrouck

Lector: Ria Ooms - Orgel: Herman Beelen

- Zang: Majo Werrebrouck

MARTHA EN MARIA - Ze zijn één, ze horen bij elkaar

Ben jij ook af en toe bezorgd dat

onze samenleving de extreme weg

opgaat?

En stel jij dande vraaghoewedekar

kunnenkeren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van

extremen’ gaan we daar dieper op

in, soms serieus, soms met humor,

al dan niet met een streepje mu-

ziek en vooral met inspiratie om

het anders aan te pakken. Fictie en

conflict zijn heel normaal in een

maatschappij, ze zijn ook een mo-

tor voor verandering en vernieu-

wing.Wij-zij-denkenniet.

Theater: De Binnenzak van de ziel

Dinsdag 24 september, 20.00-21.30 u.- 13

euro/10euro

GC De Wildeman, Schoolstraat 15 –

3020Herent

Tickets zijn verkrijgbaat via ww-

w.gcdewildeman.be

Lang geleden: tienduizenden men-

sen worden vanuit een kazerne in

ons land vervoerd naar vernieti-

gingskampen.

Nu: zware trucks herbergen vluch-

telingen die zich verstoppen in de

hoop op een beter leven. Hoe kan

zoietsgebeuren?

Acteur Kurt Defrancq denkt erover

na, met een vleugje humor en poë-

zie.

BezoekaandekazerneDossin

Zondag 6 oktober 2019 – 11.00 – 21.30 u.- 13

euro/10euro

Kazerne Dossin, Goswin de Stas-

sartstraat 150–2800Mechelen–

Salonevenement: Wonden door ra-

cisme, discriminatie en polarise-

ren,maarookkansophoop

Donderdag 10 oktober 2019 – 20.00-22.30

u.–15euro/12euro

Hal 5, Eenmeilaan 2 – 3010 Kessel-

Lo

FilmDieWelle

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u.

–Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Lezing: Hoe reageer je op racisme of

seksismeinjeomgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. – 5

euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Aansluitendophetzelfdethema:

Het verdriet van Vlaanderen – Mu-

ziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. –

5euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Weg van extremen - Vormingplus Oost-Brabant



Breng op 31 augustus een zak-

lamp mee voor deze bewegwijzer-

de avondwandeling van 4 km door

de Abdij van Vlierbeek en het pro-

vinciedomein van Kessel-Lo. On-

derweg laat een vleermuiskenner

met een batdetector je de geluiden

horen die vleermuizen maken met

hunsonar.

Starten kan doorlopend tussen 20

en 21.30 uur aan de onthaalstand

van Natuurpunt Leuven op het bin-

nenplein van de Abdij van Vlier-

beek. Hier krijg je de nodige info

om zelf op pad te gaan. De Heem-

kundige Kring vertelt je wat meer

Gewone grootoorvleermuis ©René

Janssen’

over de geschiedenis van de abdij-

site. Onder hun begeleiding kan

je ook de crypte naast de kerk be-

zoeken. Voor of na je wandeling

kan je ook een kijkje gaan nemen

in de ijskelder van het Heuvel-

hofpark. Deze ijskelder werd speci-

aal voor vleermuizen ingericht als

winterslaapplaats. Het provinciedo-

mein en de ijskelder sluiten om 23

uur.

Kom bij voorkeur met de fiets of

de bus (halte Gemeenteplein). Au-

to's kunnen een parkeerplaats zoe-

ken nabij de begraafplaats of de ab-

dijschool.

Deelnemen is gratis voor leden

van de organiserende verenigin-

gen en inschrijven is niet nodig.

Niet-leden betalen 5 euro. Kinde-

ren nemen gratis deel. Organisa-

tie is in handen van Natuurpunt

Leuven, Heemkundige kring Vlier-

beek, Stad Leuven en Regionaal

Landschap Dijleland vzw, met fi-

nanciële steun van de Provincie

Vlaams-Brabant.

VLIERBEEK

NACHT VAN DE VLEERMUIS

Kapel Romaanse Poort

Leuven orgelstad presenteerde in

juli en augustus vier opeenvolgen-

de zaterdagen orgelconcerten waar-

bij het orgel een innige dans aan-

gaatmeteennaderinstrument.

Vanaf 6 september zijn de marktor-

gelconcerten opnieuw gestart. Iede-

re vrijdag trakteert Leuvenorgelstad

je op een fijn middagconcert waar-

bijhetorgelcentraalstaat.

Telkens om 12.30 u. in 30CC/Kapel

RomaansePoort.

(Het Klein Geluk – Leuven – www.het-

kleingeluk.be )

Leuven orgelstad

Voor paus Franciscus zijn een

glimlach en humor voorbeelden

van alledaagse schoonheid. Ontdek

hetgebeddathijdagelijks leest.

Aan het eind van de documentaire A

man of his word van Wim Wenders,

wordt paus Franciscus gevraagd

naar twee voorbeelden van alledaag-

se schoonheid. De paus noemt er

twee: een glimlach en gevoel voor

humor. Waarna hij bekent dat hij

elke dag, na het ochtendgebed, een

gedichtvanThomasMoreleest:

Schenk mij, Heer, een goede spijs-

vertering, en ook iets om te verte-

ren.

Schenk mij een gezond lichaam, en

de nodige goede humeur om het te

onderhouden.

Schenk mij een eenvoudige geest

die de waarde kent van alles wat

goedis

En die niet snel bang is van het kwa-

de,

Maar die voor alles de juiste plaats

kent.

Geef mij een ziel zonder verveling,

gezeur,zuchtenenklachten,

En niet te veel stress omwille van

dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’

noemen.

Schenk mij, Heer, een beetje zin

voor humor.om met een grap

vreugdeinhet leventevinden,

En die te kunnen delen met ande-

ren.

Gepubliceerd op www.kerknet.be op vrij-

dag 26 juli 2019

DIT HUMORISTISCH GEBED LEEST DE PAUS ELKE DAG

FIETSEN MET SENIORAMA

Op dinsdag: Om de veertien dagen,

een vlakke fietstocht met vertrek om

13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/-

40 km) of om 14u aan Wijgmaal-

brug(+/-25km)

Op donderdag: Om de veertien da-

gen, een tocht van +/- 40 km met

hellingen. Vertrek om 13.30u aan

Parkpoort Leuven (niet aan Wijg-

maalbrug!).

Dagtochten: Van april tot begin

oktober worden er dagtochten in-

gericht. Wanneer een dagtocht en

een namiddagrit samenvallen, is er

geen namiddagrit. Iedereen met een

fiets met goede remmen en banden

iswelkom. Erwordt gevraagd dat ie-

dere fietser een reserveband en her-

stellingsmateriaalvoorziet.

Info:016222014

4 FEDERATIE FRANDO

De Bonkelaar organiseert voor de

5de maal het Stekskesweekend: een

tweedaags festijn dat draait rond de

goestingvanhetmoment.

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

enschrijf je in.

Steunend op een basisrecept voor

de groep, doet iedereen zijn deel en

vooral zijn zin. Samen maken we er

ietsonvergetelijksvan.

Stekskesweekend

Vrijdag 20 sept. 18.00 u. –zondag 22

sept. 18.00u.

Inschrijven

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

Kostprijs:

Ouderdan18j.: 10europp/dag,

kinderen (13 t.e.m. 17 j.): 8 euro pp/-

dag,

kinderen (6 t.e.m. 12 j.): 6 euro pp/-

dag,

kinderen (4 t.e.m.-5 j.): 4 euro pp/-

dag,

kinderen (0 t.e.m. 3 j.= gratis). De

ouders zorgen voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

We eten en koken samen. Via mail

wordt er afgestemd wie wat mee-

neemt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Vermelding: Stekskesweekend +

naam

Meebrengen:

onderlaken en kussensloop, slaap-

zak,

eten en drinken om te delen. (We

kokensamen.)

uwvollegoesting

Verantwoordelijke: Bart Bosmans

Telefoonnummer:0476/82.47.10

E-mail: bart@moulindebellemeu-

se.be

*Verderekomendeactiviteiten:

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 - Stekskesweekend

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Algemeen programma 2019-2020 –

Eerstesemester

Opening van het 44ste cursusjaar:

dinsdag24september2019

10.30 u.: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Doper, Groot Begijnhof Leu-

ven, gecelebreerd door professor

Jacques Haers en opgeluisterd door

het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean

Convents, aan het orgel begeleid

doorem.prof.RaoulVereecken.

14.00u.: .Lezing

Leuven Orgelstad anno 2020. Or-

gelcultuur als een spiegel van de

maatschappij

Dhr. Luc Ponet - Musicus/Organist

Verderelezingeneerstesemester

Dinsdag1oktober2019

Pieter Bruegel de Oude (1526/27 –

1569), tekenaar en schilder van Bra-

bant – zijn herkomst, zijn vrien-

denenzijnkunst

Prof. Jan Van der Stock – KU Leu-

ven–FaculteitLetteren

Dinsdag8oktober2019

Politietoezicht inBelgië

Mevrouw Kathleen Stinckens –

VoorzitterVastComitéP

Dinsdag15oktober2019

Hoebeestig is intelligentie?

Prof. Hans Van Dyck – UCLouvain

–EarthandLifeInstitute

Dinsdag22oktober2019

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit

Antwerpen – Departement Politieke

Wetenschappen

Dinsdag29oktober2019

Hebben we meer ongelijkheid no-

dig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Ant-

werpen – Departement Sociologie

Dinsdag5november2019

DeBourgondischevorsten

Dhr. Edward De Maesschalk – Au-

teur

Dinsdag12november2019

Wat leert de geschiedenis over de

toekomstvanBelgië?

Prof. Bruno Dewever – Universiteit

Gent–VakgroepGeschiedenis

Dinsdag19november2019

De Veiligheidsraad: de Champions

League van de multilaterale diplo-

matie

Dhr. Werner Bauwens – Adjunct-

directeur-generaal voor Multilate-

rale Zaken – FOD Buitenlandse Za-

ken

Dinsdag26november2019

Het Europees klimaat en energiebe-

leidvoor2030en2050

Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Di-

recteur-generaal Klimaat Europese

Commissie

Dinsdag3december2019

Orgaantransplantatie: gisteren,

vandaagenmorgen

Em. prof. Jan Lerut – UCLouvain –

Institute for Experimental and Cli-

nicalResearch

Dinsdag10december2019

Klimaatverandering en waterhuis-

houding in Vlaanderen: dreigt er

eenwatertekort?

Prof. Patrick Willems – KU Leuven

– Departement Burgerlijke Bouw-

kunde/AfdelingHydraulica

Dinsdag17december2019

Het menselijk antwoord op buiten-

aardsleven

Prof. Leen Decin – KU Leuven – Instituut

voor Sterrenkunde

Dinsdag7januari2020

Antonin Dvorak (1841-1904) en zijn

symfonieUitdeNieuweWereld

Em. prof. Ignace Bossuyt – KU Leu-

ven–FaculteitLetteren

De prijs van het jaarabonnement

bedraagt 50 euro voor de volledige

jaargang.

Voor het cursusjaar 2019-2020

wordt het aantal cursisten beperkt

tot 1350, gezien de capaciteit van

de aula Pieter De Somer, waarin,

dankzij de bereidwilligheid van de

academische overheid, alle lezin-

gen zullen plaatsvinden. Toegangs-

bewijzen zijn slechts geldig voor

het lopende academiejaar en wor-

dennietterugbetaald.

Alle ingeschreven cursisten heb-

ben ook toegang tot de digitale op-

names.

Indien u dit wenst, kan u enkel

een digitaal abonnement nemen.

U krijgt dan een gebruikersnaam

en paswoord toegestuurd in uw e-

mailbox, waarmee u thuis in alle

rust de digitale versie van de lezin-

gen op uw computer kan bekijken

(vanaf de dag na de lezing). Let wel:

het is mogelijk dat in uitzonderlij-

ke omstandigheden af en toe een le-

zingnietwordtopgenomen.

Voor een digitaal abonnement be-

taaltuslechts30euro.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres:udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD
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