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Dit jaar 2019 is een speciaal jaar voor Het

Molenhuis. Wij gedenken namelijk ons

veertigjarig bestaan. In de maand augus-

tus hebben we dat uitvoerig gevierd.

WaarligtHetMolenhuis?

Het Molenhuis is gelegen in het

dorpje Bérismenil, aan de rand

van het grote Bois Saint-Jean, in

de buurt van de Baraque Fraitu-

re. Naast Het Molenhuis loopt een

beekje genaamd de ‘Belle Meuse’. Je

kan in de omgeving enkele prachti-

gewandelingenmaken.

Het Molenhuis ligt niet veraf van

de Ourthe. Je vindt er de typische

Ardense steden terug. La Roche-en-

Ardenne en Houffalize. En voor-

al pittoreske dorpen zoals Wibrin,

Nadrin,Samrée,Achouffe…

Deze omgeving is zeer geschikt

voor natuur- en avontuurtoerisme.

Activiteiten die je kan doen zijn on-

derandere:

wandelen, kajakken, mountain-

biken, klimmen, natuurbeleving,

enz.

Voorwie?

De vzw “Moulin de Belle Meuse”

bezit een gebouwencomplex (Het

Molenhuis) met een speelterrein en

basisvoorzieningen dat kan gere-

serveerdwordendoorgroepen.

Het woonhuis is geschikt voor groe-

pentot12personen.

Het kamphuis is geschikt voor groe-

pentot30personen.

Grote groepen gebruiken het ganse

Molenhuis: Het maximum aan over-

nachtingen is dan +/- 50 personen.

In beide delen zijn aparte keuken,

berging en sanitaire voorzieningen

aanwezig.

Meer informatie en reserveren kan

op:

www.moulindebellemeuse.be/Re-

serveren

Activiteiten en ook Eigen Activitei-

ten

De vzw “Moulin de Belle Meu-

se” organiseert allerlei activitei-

ten waaraan volwassen en kinderen

kunnen deelnemen. De vzw biedt

iedereen op een laagdrempelige ma-

nier de kans omde rust op te zoeken

inhethartjeArdennen:

iedereen die aan herbronning toe

is,

met voorrang aan groepen en ver-

enigingen die het moeilijk hebben

inonzesamenleving,

voor iedereen die hun steentje wil

bijdragenvoorHetMolenhuis.

Het Molenhuis organiseert ook ei-

gen activiteiten waarop iedereen

welkom is.Alleenof ingroep.

Deze activiteiten zijn onder andere:

Wandelweekend/Wandelmidweken

Lentekriebels (Avonturenmeerdaagse)

Zangweekend – Groenweekend – Fiets-

weekend

Vasten, gezonde voeding – Bezinning

Kijk voor gedetailleerde prijzen en

een volledig overzicht van de eerst-

volgendeactiviteitenop:

www.moulindebellemeuse.be/Acti-

viteiten

Eengetuigenisuit1979

Na een vakantieverblijf in het Molen-

huis, vorige zomer, schreef iemand in het

gastenboek: “Ik begin te geloven dat men

van zijn 'oude kwalen' toch kan genezen,

want daar heb ik 't een en 't ander van on-

dervonden deze dagen in dit huis.

Is het de rustige omgeving, de goede lucht,

de soberheid van het huis die u op uw lou-

ter 'mens zijn' terugduwt, en u in de an-

der, in ieder ander 'de evenmens' laat zien?

Men krijgt hier kans om mensen te ont-

moeten die men anders nooit zou ontmoe-

ten... en hoe! Ieder met 'zijn' eigenaardig-

heden... 't Was een echte belevenis. (Ver-

schenen in Parochieblad 26 juni 1980)

Krachtlijnen van onze vereniging

1.Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Omgeven door bos-

sen die de mens uitnodigen om bin-

nen te treden in het grote mysterie

vandenatuurenhet leven.

2.Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder het

beste van zichzelf geeft. Daarom is

de inrichting van het huis ook so-

ber. Je vindt er geen luxe, wel een

stukje warmte dat je samen met an-

deren opbouwt: samen eten klaar-

maken, opruimen, karweitjes op-

knappen,wandelen.

Molenhuis nu

3.Ontmoeting

De mensen kunnen hier terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten, van

vriendschapsluiten.

4. Samen verantwoordelijkheid dra-

gen

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende leven

mogelijk is en waar dit ook kan ont-

kiemen. Dit wil zeggen een ontmoe-

tingsruimte gemeenschappelijk be-

zitten, gebruiken, onderhouden,

ervan genieten en er zorg voor dra-

gen.

5.Vooriedereen

De vzw houdt daarom haar activi-

teiten zo goedkoop mogelijk, om ie-

dereen de kans te bieden stil te staan

Molenhuis 1979

bij wat hem/haar bezig houdt. Over

de prijs kan gepraat worden, over de

krachtlijnenniet.

De vzw probeert deze krachtlijnen

concreet te maken en warm te hou-

den in een immer veranderende

maatschappij. Het Molenhuis is be-

schikbaar voor elke groep die haar

krachtlijnenrespecteert.

Adres:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenilnr5

6982LaRoche-en-Ardenne

E-mail:

contact@moulindebellemeuse.be

Website:

www.moulindebellemeuse.be

Bekijk nog enkele foto's op pagina 3

Molenhuis Bérismenil viert 40 jarig bestaan
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Een leegmaken van het zelf, een leegstro-
men van het subject. Zo zouden we me-
ditatie kunnen omschrijven. Bij medita-
tie gaat het erom dat de ingebakken ge-
zichtspunten, mentale gewoontes, inter-
pretaties, emotionele kleuringen, die al-
lemaal nauw samenhangen met het zelf,

zoveel mogelijk achterwege worden gela-
ten. De nadruk ligt op de ononderbroken

aandacht, de waakzaamheid en de alert-
heid voor het ogenblik.

Antoon Van den Braembussche

Uit: De stilte en het onuitsprekelij-
ke

Volgende meditatie op maandag 16
september 2019. Op maandag 30 sep-
tember komen we ook samen. Aan-
vang om 20 uur in de Stille ruimte
“Ademtocht” in het Don Bosco cen-
trum, 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 5 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 10 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 12 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 13 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

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

Woensdag 4 september

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

Donderdag 5 september

NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 6 september

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 8 september

11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 10 september

NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 11 september

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Nasroedin wilde een bloementuin
aanleggen.
Hij bemestte de grond en zaaide het
zaad van prachtige bloemen.
Maar toen ze begonnen te schieten
stond de tuin niet alleen vol met
bloemen die hij gezaaid had, maar
ook met paardenbloemen.
Hij probeerde alles om ze kwijt te
raken.
Hij vroeg raad aan hoveniers in de
wijde omtrek.
Maar tevergeefs!
Tenslotte ging hij naar de hoofd-
stad om de hovenier van de koning
om raad te vragen.
Deze wijze oude man stelde ver-
schillende remedies voor, maar
Nasroedin had ze allemaal
al een keer geprobeerd, maar zonder
succes.
Zo zaten de twee tuinmannen zwij-
gend naast elkaar.
Tot de koninklijke tuinman opkeek
en zei: ‘Wel, dan stel ik voor dat
je leert om van paardenbloemen te
houden.’
Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

DE BLOEMENTUIN

SINT FRANCISCUS

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: Herman Baumers

Zondag 15 september

24ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

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

SINT ANTONIUS

Zondag 8 september

23ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: Caroline Van
Audenhoven
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 15 september

24ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en
samenzang
Intentie: Sara Voets
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

EEN GEGEVEN WOORD

HEEFT GEEN

HOUDBAARHEIDSDATUM

bzn

DON BOSCO

Zondag 8 september 2019

Drieentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Werelddag voor migranten en

vluchtelingen

10.30 u. Viering
Voorgangers: Chris Willocx en Lieve

Neukermans

Lector: Bernard Deprez

Zondag 15 september 2019

Vierentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

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

VIERINGEN

Zuster Flora Smits

Gij zijt het einde, het begin,

de bron, de zaligheid, de zin,

de hoop, de troost, de lafenis

van wie bij U geborgen is.

In stil geloof, in grote moed en
in diepe vrede is van ons heenge-
gaan Zuster Flora Smits geboren
te Antwerpen op 2 oktober 1928,
aldaar overleden in het Sint-Vin-
centiusziekenhuis op 17 augustus
2019, gesterkt door de Pauselijke Ze-
gen en het Heilig Sacrament van de
zieken. Dit melden u haar zus Ria
Smits en haar medezusters Claris-

sen te Kessel-Lo.

De uitvaart vond plaats op maan-
dag 26 augustus 2019 in de Hei-
lige Geestkerk, Mechelsesteenweg
135, 2018 Antwerpen. Na de cre-
matie werd de asurne bijgezet in
het urnenbos van de begraafplaats
Schoonselhof te Antwerpen.

We zijn dankbaar voor wat ze voor
onze Sint-Franciscusgemeenschap
betekende in de afgelopen jaren.
Zondag 25 augustus werd ze in de
Franciscusparochie herdacht.

Overlijden zuster Flora Smits
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Om de ondersteuning van de pasto-

rale zones in het vicariaat Vlaams-

Brabant en Mechelen te optima-

liseren wordt de dienstverlening

vanuit het vicariaat dichterbij ge-

bracht. De bestaande 15 dekenaten

zullen worden ingedeeld in vier re-

gio's. In elke regio komt er een re-

gioploeg die pastoraal verantwoor-

delijken en vrijwilligers wilt be-

geleiden, stimuleren en bezielen

om te groeien naar een missionai-

re pastoraal. https://www.kerknet.-

be/vicariaat-vlaams-brabant-en-me-

chelen

3FEDERATIE FRANDO

Nog enkele foto's van het Molenhuis - vervolg van pagina 1

Oude molen Speelzaal Inkom

Een eerste berichtje in verband met Het

Molenhuis kregen we te lezen in het pa-

rochieblad van 10 april 1975:

VerslagGemeenschapsraad

Project: Modest Campforts, pastoor

Modest stelde de vraag of het niet

wenselijk zou zijn een stille hoek

aan een bos te kopen en een ruimte

waar een aantal mensen kunnen tot

rustkomen.

Vanwaarkomtdit idee?

1. Vanuit het thema Bonheiden 1973

Meditatieopdebarricade.

Proberen jezelf terug te vinden in

het Grote Zelf! Het hele proces van

het kosmisch gebeuren in je voelen.

De natuur is een midden waarin je

tot rust kunt komen, waar je terug

je zelf vindt. Wie rustig bij zichzelf

klaar komt, geraakt niet overspan-

nen.

2. Bonheiden 1974 waar ter sprake

kwam:Mijhoortniets toe!

Al de interessante rustige plekken

en boerderijtjes worden opgekocht

door de kapitaalkrachtigen. Waar

moet de gewone man tot rust ko-

men?Waarkanhijbezinnen?

Bezittingen zouden in dienst van

deanderenmoetenzijn.

Modest vraagt of wij dit project als

noodzakelijk vinden. De aanwezi-

gendachtenvanwel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is

wel wat anders. De voorzitter stelde

voor dat er eerst gezocht werd naar

een mogelijk huis gelegen in een

rustige streek, ook niet te ver weg.

Als dat gevonden wordt kan er ver-

der gezocht worden naar huren,

kopenof...

Indien dit nog te onduidelijk is

kuntuweluitlegvragen.

En twee jaar later lazen we in het paro-

chieblad van 15 december 1977 een tweede

bericht:

Molenhuis - Mogen we deze aange-

bodenkansmissen?

Er wordt een molenhuis te koop

aangeboden (Ancien Moulin de la

Belle Meuse), gelegen te Béris-

menil, met een verblijfscapaciteit

voor 80 mensen (slaap-, kook- en

eetgerief inbegrepen) – met kapel

en zwembad. Gelegen tegen uitge-

strektegemeentebossen.

Welkekansenbiedtditgebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens

nagegaan welke mogelijkheden dit

huisenbijgebouwenbiedt:

1. 'n Kans om op een christelijke,

evangelische manier te denken over

en om te springen met bezit. Wil-

len we onze natuur voor iedereen

laten zijn, dan zullen we voorzie-

ningen moeten treffen, zodat ieder-

een ervan kan genieten. Laten we dit

gebouw in handen gaan van privé-

eigendom dan snijden we vele kan-

sen af voor minder kapitaalkrach-

tige mensen, voor wie de gezon-

de lucht en de stilte en de rust

even noodzakelijk zijn. Het enige

alternatief tegenover privébezit is

groepsbezit (althans nu toch nog!)

2. In plaats van verder nog veel te

praten en te preken over leren sa-

men leven, enz. zit hierin een kans

om van alles samen te doen – sa-

men op verlof gaan of op week-

end, samen spelen, koken, wande-

len, zwemmen, enz. en dit in een

ontspannen sfeer – dit biedt vele

mogelijkheden.

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen

aan geldelijk minder begoede men-

sen of aan gehandicapten om ook

eens evenopademtemogenkomen.

En waarom zij ook niet? (Vraag

maar eens aan mensen die verlof-

kampen willen organiseren voor

gehandicapten, hoe erg moeilijk zij

't hebben iets te vinden, dat geschikt

ennietteduuris.)

4. Het ligt in 'n knappe hoek om

vanuit kontact met de natuur aller-

lei religieuze bezinning op gang te

brengen. Ende behoefte aan gebeds-

ruimte en meditatie om de engage-

menten in 't leven aan te kunnen, is

zeker erg groot. Contemplatie op de

barricade!

5. Er zijn ook vele studie- en na-

tuurweekends mogelijk: zo maar,

wandelen en genietend van harmo-

nie en van mekaar, rond padden-

stoelen,rondkruiden,enz.

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds

aanvragen voor 1979. Het dient er

weluitzonderlijkgoedvoor.

7.Eventueelbosklassen!

Uit ons grijze parochieverleden * Don Bosco anno 1975 en 1977 *

Leuven krijgt TEJO-HUIS voor jon-

gerenmetpsychischeproblemen

TEJO, de organisatie die gratis laagdrem-

pelige therapie aanbiedt aan jongeren tus-

sen tien en twintig jaar, strijkt dit najaar

neer in Leuven.

Op 16 september 2019 opent het eer-

ste TEJO-huis in Leuven. Het wordt

een plek waar jongeren tussen tien

en twintig jaar gratis terechtkun-

nen voor laagdrempelige en ano-

niemetherapie.

“We willen jongeren in een vroeg

stadium weer op weg helpen, ver-

trouwen geven en deblokkeren uit

hun vastgelopen situatie”, zegt In-

grid De Jonghe, bezielster van TE-

JO. “Tachtig procent van de depres-

sies op latere leeftijd ontstaat in de

puberteit.”

SignaaluitMiddelbaar

“We vermoeden dat de nood in Leu-

ven hoog is”, zegt Luc Deneffe, ver-

antwoordelijke voor het Leuvens

TEJO-huis. “We denken aan stu-

denten die vereenzamen en jonge

vluchtelingen met een gebrekkig

netwerk. Ook vanuit de middelbare

scholen kregen we een signaal dat er

behoefte is aan meer therapeutische

hulpverlening.”

TEJO zoekt een huurpand en zit

nu op een tijdelijke locatie aan de

Naamsepoort.

“Het liefst van al zouden de jonge-

ren in een huis in de Lepelstraat te-

recht kunnen, omdat daar weinig

passanten zijn. Die locatie kwam

naarvorenineenbevraging.

TEJO zoekt een twintigtal vrijwil-

lige therapeuten die zich na de

schooluren kunnen vrijmaken, en

anderen om het huis draaiende te

houden.

Info.leuven@tejo.be 0492/602 603

Vanaf16septemberinLeuven

(jph) - Krant Het Nieuwsblad – juli 2019

FIETSEN MET SENIORAMA

Van april tot begin oktober worden

erdagtochteningericht.

Iedereen met een fiets met goede

remmenenbandeniswelkom.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser

een reserveband en herstellingsma-

teriaalvoorziet.

Dagtochten

* Dinsdag, 6 september 2019:

Louvain-la-Neuve – hellingen – 80

km

* Vrijdag 20 september 2019:

Waver–hellingen–68km

* Dinsdag 24 september 2019:

Wezenbeek-Oppem – meestal vlak –

72km

* Vrijdag 4 oktober 2019:

Diest–hellingen-88km

* Dinsdag 8 oktober 2019:

Leest–hellingen–82km

Tel.016222014



UITNODIGING

Geluidsoverlast kennen we allemaal.

Maar met ‘geluidsonderlast’ zijn we hele-

maal niet vertrouwd. ‘Onbekend is onbe-

mind’ geldt zeker voor de stilte. Vele men-

sen zijn er bang voor. Het is of ze aan de

rand van de zee staan en met hun tenen

voelen of het water niet te koud is. Dit

boek wil je afhelpen van die koudwater-

vrees.

Erik Galle is priester en psychothe-

rapeut. Hij is redacteur bij Hale-

wijn en auteur van verschillende

boeken waarbij de weg naar binnen

en menselijke groei centraal staan.

PROGRAMMA

Op zondag 15 september om

11.15 uur stellen Luk Vanmaercke,

hoofdredacteur Kerk & Leven en au-

teur Erik Galle het boek aan u voor.

Toon Osaer, directeur van uitgeve-

rij Halewijn overhandigt de eerste

exemplarenvanhetboek.

Kris Wittevrongel, musicus luis-

terthetgeheelopmetorgelspel.

Plaats van de boekvoorstelling is de

abdij Bethlehem, Zellaerdreef

5, 2820 Bonheiden. Wie wenst

kan om 10 uur voorafgaand aan de

boekvoorstelling de eucharistie in

de kapel van de abdij bijwonen.(-

Kom je met de wagen en gebruik

je de GPS, dan geef je Roggemans-

straat in en volg vanaf daar de weg-

wijzerABDIJBETHLEHEM)

INSCHRIJVEN

Aanwezigheid graag bevestigen

voor 10 september 2019 via e-mail:

halewijn.uitgaven@kerknet.be

Het boek is ook te koop in de litur-

gische centra en boekhandels en via

www.halewijn.info

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

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.LucPonet -Musicus/Organist

Lezingeninoktober2019

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

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres:udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

KALENDERBLAADJE

Het ontbreken van vragen is niet

per se een bewijs van geloof. De he-

dendaagse geloofssituatie wordt in

belangrijke mate gekenmerkt door

deworsteling omhet geloof. Deweg

naar God loopt via de ervaring van

Zijnafwezigheid.

Zandbelt

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Raak je niet wijs uit alle functies

en instellingen van je digitaal foto-

toestel en is de handleiding te com-

plex? Dan kun je hier individuele

hulpkrijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoorbijSeniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Merk en type van fototoestel opge-

ven.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabel enz. Toestel moet opgeladen

zijn.

4 FEDERATIE FRANDO

In de parochie Don Bosco vormen

Hermien Den Tandt, Lieve Neukermans,

Majo Werrebrouck, Ingrid Wezemaal,

ChrisWillocx,de liturgiegroep.

Zij zorgen voor de vieringen, om

beurten of met twee of met de hele

groep, zoals dat was met de viering

vanMaria-ten-hemelopneming.

Wij, kerkgangers, zijn hen heel

dankbaar om de moeite die ze tel-

kensweerdoen.

De vieringen zijn goed overdacht,

heel bij-de-tijds en vaak verrassend

en vernieuwend en inspirerend.

Wijkunnenervangenieten.

De viering van 15 augustus 2019

was – heel toepasselijk – vooral ge-

richt op de inbreng en de taak van

devrouw.

Met een tekst van Kris Gelaude ga-

ven onze voorgangers samen eens

heelnadrukkelijk,

de richting aan die ze met onze ge-

meenschapwillengaan.

“Zoals de vrouwen eens, tegen overmacht

en onzekerheid in, als eersten opstonden

ennaar het graf gingen omde tekenen van

Jezus' opstanding te zien en dat te mel-

den aan hun broeders, zo zullen wij op-

staan om met zachte moed en eensgezind

demachtendieonsbindentebreken.

Tegen machtsontplooiingen bin-

nen elke gemeenschap in, zullen

wij de zijde kiezen van kwetsbare

mensen.

Liturgiegroep

Tegen elke bevoogding in zullen wij

vrouwen oproepen om voor te gaan in

woord en daad.Tegen de scheiding van

werelden in, zullen wij warm en teder

omgaan met elkaar en leven doorgeven.

Tegen eenzijdigheid of bevoorrech-

ting in, zullen wij voorrang geven

aan bezieling en pastorale aanwezig-

heid.Tegen elke neiging tot religieuze ver-

deeldheid in, zullen wij uitnodigen tot

ontmoeting en dialoog met anderen.Te-

gen vervreemding en fundamenta-

lisme in, zullen wij diegenen vol-

gen in wie Jezus menselijk herken-

baar is.Tegen pessimisme en ont-

moediging in, zullen wij geloven

inhetkleineenhetongeziene.

En het hart zijn van een kerk die het le-

ven liefheeften die op haar beurt gelooft

inmensen. (KrisGelaude )

MagnificatVanDorotheeSölle

Hun volgende tekst in de viering bena-

drukte dat dewereld van vandaag eenwe-

reld is waar ook de vrouwen een be-

langrijke rol moeten kunnen spelen.

Er staat geschreven dat Maria zei:

“Mijn hart prijst hoog de Heer en

van vreugde juicht mijn geest om

God mijn redderdaar Hij welwil-

lend neerzag op de kleinheid van

zijn dienares en zie, van heden af

prijstelkgeslachtmijzalig.”

Nu zeggen we dat zo: “Mijn hart

ziet het land van de vrijheid en

mijn geest zal uit de schuwheid ko-

men, de lege gezichten van de vrou-

wen worden met leven gevulden

wij zullen mensen worden door ge-

neraties voor ons, de geofferden,

verwacht.”

Er staat geschreven dat Maria zei:

“Omdat Hij aan mij zijn wonder-

werken deed, de machtige is en

wiens naam heilig is, barmhartig is

hijvangeslachttotgeslacht.”

Nu zeggen we dat zo: “De grote ver-

andering die aan ons gebeurt zal

bij allen gebeuren - of ze blijft he-

lemaal weg barmhartigheid zal be-

oefend worden als de afhankelijken

het verspilde leven kunnen opge-

venenlerenzelf te leven.”

Er staat geschreven dat Maria zei:

“Hij toont de kracht van zijn arm en

slaat hoogmoedigen van hart uit-

een, heersers ontneemt Hij hun

troon, maar verheft de geringen.”

Nu zeggen we dat zo: “We zullen

onze bezitters onteigenen en die-

genen die het vrouwelijke wezen

kennen, zullen we aan het lachen

brengen, aan de heerschappij van

de mannetjes over de vrouwtjes zal

een einde komen, objecten zullen

subjecten worden, zij verwerven

hun eigen betere recht. ”Er staat ge-

schreven dat Maria zei: “Die honge-

ren overlaadt Hij met gaven en rij-

ken zendt Hij heen met lege han-

den, Israël, zijn dienaar, heeft Hij

zich ter harte genomen, gedenkend

Zijn barmhartigheid voor eeuwig.”

Nu zeggen we dat zo: “Vrouwen

zullen naar de maan vliegen en

beslissingen nemen in het parle-

ment, hun verlangen naar zelfbe-

schikking zal vervuld worden en de

zucht naar macht zal ijdel blijven,

hun angsten zullen komen te ver-

vallen en er zal een einde komen

aandeuitsluiting.”

Dorothee Sölle Meditatie op Lucas 1,

46-55 uit:’ Vrouwen in de bijbel. Her-

bert Haag, Joe H. Kirchberger, Doro-

theeSölle’

(Volgende week brengen we nog meer tek-

sten uit de viering van 15 augustus 2019

aan.)

DON BOSCO – LITURGIEGROEP

Begin september zal de Abdij van

Vlierbeek naar jaarlijkse traditie

bruisenvandeactiviteiten.

De Vlierbeekse Feesten zijn onder-

tussen al aan hun 40ste editite toe

en zijn gegroeid tot een groot drie-

daags feestweekend in een uniek de-

cor waarbij honderden enthousias-

te vrijwilligers een weekend lang de

handen uit de mouwen steken en

meer dan duizend mensen bereikt

worden.

De Vlierbeekse Feesten zijn de

hoogdagen binnen de chiro-wer-

king, maar zijn ook veel meer dan

dat. Deze evenementen promoten

het verenigingsleven in Vlierbeek

en met de opbrengsten kan vzw

Schuurcomité instaan voor de in-

frastructuur en de lokalen van Chi-

roVlierbeek.

VLIERBEEKSE FEESTEN 6, 7 en 8 september

*Leuvenorgelstad

Vanaf 6 september zijn de markt-

orgelconcerten opnieuw gestart. Ie-

dere vrijdag trakteert Leuven orgel-

stad je op een fijn middagconcert

waarbijhetorgelcentraalstaat.

Telkens om 12.30 u. in 30CC/Kapel Ro-

maansePoort.

*Oogst2019

SLAC/Beeldende & audiovisuele

Kunst neemt in september een vlie-

gende start met de tentoonstelling

OOGST 2019, met werk uit alle ate-

liersgraad4enspecialisatie.

Tentoonstelling van vrijdag 6 september

totzaterdag12oktober2019.

SLAC – Dirk Boutsstraat, Leuven -

www.slac.be

*Detaalvanhet lichaam

Sinds mensenheugenis is het men-

selijk lichaam een geliefd onder-

werp in de beeldende kunsten.

Hoe fel beïnvloeden de context en

onze culturele bagage onze waar-

neming? Komt onze interpretatie

overeen met wat een kunstenaar wil

uitdrukken?

Een expomet oude énhedendaagsewerken

uitdeM-collectie.(Tot 19april 2020)

M. Vanderkelenstraat 28, 3000 Leu-

ven.

Open maandag – zondag van 11-18

u., donderdag tot 22 u. - woensdag

gesloten

www.mieuven.be

Het klein geluk - Leuven
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