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De stichting of FUNDACIÓN
GUSTA GÚCHIPAS O.N.G.
Is een sociaal-ecologische
stichting in Colombia, die
streeft naar het vormen van
een kwaliteitsvolle, vredevolle
en respectvolle manier van le-
ven binnen de gemeenschap
én dit alles in evenwicht met de
natuur.

Missie

De bevolking van de provincie Su-

mapaz de sleutels aanreiken naar

transformatie, voor ecologisch be-

houd en voor sociale ontwikkeling

door middel van vorming en cul-

tuur.

Locatie

Pasca is een gemeente met meer dan

10.000 inwoners (cijfers 2012) ver-

deeld over de dorpskern en 28 ge-

huchten. Het is een bergachtig ge-

bied (oostelijke keten van de Andes

in Colombia) en een groot deel van

het territorium is páramo of moor-

land, een speciaal ecosysteem (vanaf

3000 meter boven zeeniveau) waar-

naar ook verwezen wordt als water-

fabriek.

Het páramo van Sumapaz waar Pas-

ca deel van uitmaakt, is een belang-

rijk element bij het tegengaan van

de opwarming van de Aarde door

haar regulerende werking op het

klimaat (zie foto hierboven). De iets

lager gelegen flanken en valleien

zijn bekleed met nevelbos en grote

gebieden hiervan werden reeds be-

schermd. De rest van het land is ge-

wijd aan de landbouw. Heel dit ge-

bied fungeert als groene long voor

het dichtbij gelegen Bogotá en om-

liggendesteden.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting zijn

gemeenschappen vooral op het plat-

teland, waar zich economische, so-

ciale en ecologische problematie-

ken voordoen. Op dit moment is dat

de bevolking van de gemeente Pas-

ca,CundinamarcateColombia.

Meer dan 75 procent van de bevol-

king bewerkt het land als hoofd-

inkomen. Het gebruik van chemi-

sche producten in de landbouw is

wijdverspreid. Originele teelten en

teeltwijzen gaan verloren door de

zogenaamde “vooruitgang” in de

landbouw. Bij bijvoorbeeld de aard-

appel die hier uitvoerig gekweekt

wordt gaat het nog verder, er wordt

gesproeid een paar dagen voor de

oogst en de aardappels zelf na de

oogst 2 maal. En helaas worden

deze aardappels voor een veel te

lage prijs verkocht ondanks alle in-

spanningen van de landbouwer om

een grote en mooie oogst binnen

te halen. De sociale en economi-

sche druk bij de kleine boeren ligt

hoog om met deze chemische teelt-

wijze verder te werken, maar het

probleem ligt vooral bij het gebrek

aanonderwijsenvorming.

Er zijn nog steeds kinderen onder-

voedt, er zijn heel wat jongens die

vanaf 14 jaar de school verlaten, de

kans op hogere educatie is zo goed

als uitgesloten door de hoge kost

ervan én de algemene kwaliteit van

het onderwijs laat te wensen over.

De oorzaak vinden we in een verou-

derd scholensysteem en in de ma-

nier van lesgeven, niet enkel door

gebrek aan vernieuwing van het

onderwijspersoneel maar ook om-

dat te weinig investeringen in on-

derwijs terechtkomen.

https://www.gustaguchipas.org/nl/-

gusta-guchipas-stichting/

'k Had een heerlijk visioen in
mijn dromen, alleluia, ik moet

het u zingen, want ik droomde van

hemelsedingen:

Van een tafel gedekt als in dromen,

alleluia en ieder mag eten, alle hon-

ger en haat zijn vergeten aan de ta-

felvanGodsbruiloftsfeest.

Van een tafel gedekt in Gods huis,

van een huis opgesmukt als in dro-

men, alleluia hier klinken gezan-

gen, hier verdwijnt het onrustig

verlangen

enzegtGodmeteenlach:

“Welkom thuis”.
Tekst:MauritzAndries

Russischevolksmelodie
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Meditatie vraagt om generositeit omdat

het alles vraagt. Het roept op tot het op-

geven van begeerte en verlangen en, posi-

tief, het roept op tot genereuze openheid

naar God. Heel veel mensen als ze voor

de eerste keer horen over meditatie, vrezen

dat het een buitengewoon droge, intellec-

tuele, emotieloze, niet-affectieve weg is.

Maar het is helemaal niets van dat. Het is

toewijding aan en openheid voor oneindi-

ge liefde, en die liefde is als een machtige

stroom die in je hart losbarst.

John Main Uit ‘Waarom is medita-

tie moeilijk?’

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

Je kan je maar veilig en geborgen

voelen, als je je ook bij jezelf gebor-

gen kunt voelen. Dat kan maar als je

goed weet dat je niet in het luchtle-

dige hangt, ook al ben je dan “een-

zaam”. Je kan dan tot rust komen

omdat men je gerust laat, maar je

blijft je gedragen voelen, als klein

kind in de ronding van een arm, als

volwassene in de “ronding” van de

gemeenschap om je heen. In die zin

is een nestelplaats blijvend verbon-

den met de anderen. Het is zoiets

als ademen, zich openen en sluiten,

keren en weerkeren, terug bij zich-

zelf. Boten hebben ook een haven

nodig, moeten kunnen vertrekken

en weerkeren. Het gaat om die wis-

selwerking. P. Nijs

KALENDERBLAADJE

Een klein meisje wandelde door het

bos.

Ze was samen met haar broer.

De wind speelde in de bomen.

‘Kijk, God is in de bomen.’

‘Wat bedoel je?’

‘God is in de bomen, want ze bewe-

gen.’

‘O, is God dan ook in het water?’

‘Ja’, huppelde het meisje verder.

‘Als er beweging in zit,

zoals in de zee bijvoorbeeld

en in de beek bij ons huis.’

‘En in de mensen?’

Het meisje dacht even na …

‘Ja, ook in de mensen, maar alleen

als ze bewegen.'

Chantal Leterme uit

‘Een parel voor elke dag’

Op wandel

Het overlijden van een familielid

of bevriende kan je melden aan één

van de leden van de liturgiegroep

van de Parochie. Zij zorgen dan

voor de afscheidsdienst en/of een

mededeling in het parochieblad en

op de misblaadjes.

*Hermien Den Tandt

GSM 0484 318 046

miendentandt@gmail.com

*Lieve Neukermans

Tel. 016-88 93 70

lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck

Tel. 016-25 24 59

majo.werrebrouck@kuleuven.be

*Ingrid Wezemaal

GSM 0498 055 602

ingrid_wezemael@yahoo.de

*Chris Willocx

Tel.016-46 34 46

chris.willocx1@gmail.com

En in vorige parochiebladen heb

je al gelezen dat Jef Wauters, onze

parochiepriester op pensioen, paro-

chianen die een kerkelijke uitvaart

in het Don Boscocentrum wensen,

ook op hem nog steeds beroep kun-

nen doen.

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 –

GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

Onze overledenen blijven ons

dierbaar en nabij in Don Bosco

Bewonderenswaardig was zijn levens-

kracht. Groot was zijn liefde voor zijn

dierbaren. Nu is hij in alle rust van ons

heengegaan.

Op vrijdag 30 augustus 2019 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

in Heverlee afscheid van de heer

Raymond Boddaert, weduwnaar

van Jeannine De Buyser, geboren

in Brugge op 30 april 1935 en god-

vruchtig overleden in Herent in

het WZC Betlehem op 24 augustus

2019.

Raymond was 'n man met 'n bewon-

derenswaardige levenskracht. Een

graankorrel gerijpt door het leven.

Typerend waren de Acht Zaligspre-

kingen uit de Bergrede: een gelo-

vig groeiproces waaraan we 'n le-

Raymond Boddaert

ven lang mogen werken en samen-

werken. Het was Raymond gegeven

de balans van zijn leven in even-

wicht te bewaren. Daar konden zijn

kinderen in ruime mate van getui-

gen! Zoon Michel had een trouwe

vriend van vader gevraagd een zelf

geschreven tekst voor te lezen die

vader Raymond zo uitmuntend ty-

peerde. Hier enkele fragmenten er

uit.

Met het overlijden van vader vallen beide

ouders weg: een ingrijpend gebeuren. Va-

der was diep gelovig. Zijn wens om goed te

doen voor anderen, was voor hem een troef.

Dit zelfde typeerde ook moeder. De woor-

den, ontleend aan Mark Eyskens, "Jezus

heeft het recht van de zwaksten verhe-

ven tot de plicht van de sterksten", wa-

ren van waarde in het leven van vader en

moeder. Door het fysiek gemis van bei-

de ouders komen hun levensvisie en fun-

damentele waarden, waar zij voor ston-

den nog sterker naar voor. "Wie de Bergre-

de beleeft, maakt Jezus zichtbaar" schreef

ooit iemand. Raymond heeft op zijn ma-

nier geprobeerd om die boodschap in 't ei-

gen leven vorm te geven. Dit, samen met

de vele goede herinneringen, zijn hun be-

langrijkste erfenis voor mij. Michel

A.F.

...van ons heengegaan

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 22 september

25ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor mevrouw Sandra

Toremans

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 22 september

25ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden : Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 15 september 2019

Vierentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 september 2019

Vijfentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Annie Van Avermaet

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 12 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 17 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 19 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 20 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 11 september

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 september

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 13 september

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 15 september

11 u.: Zondagscafé

NM: Boogvlieters

AV: Koor Dissonant

Maandag 16 september

VM+NM: De ARK Toneel

AV: BuurTTeater

Dinsdag 17 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 18 september

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



HET SOCIAAL CONTACT DUS

Kerkgangers hebben minder

kans op depressie

Oudere mensen die geregeld naar de

kerk gaan, hebben een betere gees-

telijke gezondheid dan leeftijdsge-

noten die dat niet doen. Dat blijkt

uit een onderzoek van het Trini-

ty College Dublin, waarvoor ze tus-

sen 2010 en 2016 meer dan 6.000

vijftigplussersvolgden.

Voor de goede orde: het is niet het

gelovig zijn op zich dat in verband

wordt gebracht met een lagere kans

op depressie. Wel: ouderen die vaak

naar de mis gaan, blijken een gro-

ter sociaal netwerk te hebben en dat

verhoogt de kans op een betere gees-

telijkegezondheid.

Hoofdonderzoeker Rose Anne Ken-

ny: “We moeten dus zoeken naar

andere manieren van sociaal con-

tact wanneer we evolueren naar een

meerseculieresamenleving.”

(jvr) Uit krant ‘Het Nieuwsblad ‘ van

maandag, 19augustus2019)

Op een dag kwam er een bedelaar

aan de deur van de rabbi. Maar de

rabbi had geen geld in huis. Hij

vond wel een grote ring met een

edelsteen.

‘Hier,’ zei hij, ‘je kunt die verko-

pen.’

De bedelaar was nog maar net de

deur uit, of de vrouw van de rabbi

protesteerde omdat hij zo’n kostba-

re ring aan een volslagen onbeken-

dehadgegeven.

‘O, was die ring echt zo kostbaar?’

riepderabbiuit.

Hij sloeg met zijn hand op zijn

voorhoofd en liep de bedelaar ach-

terna.

‘Stop! Luister! Ik vernam net van

mijn vrouw dat dit een heel dure

ring is. Zorg er dus voor dat je hem

niettegoedkoopverkoopt.’

naareenchassidischverhaal

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

De ring

bzn

DE BESTE LERAAR

LEERT VAN ZIJN

LEERLINGEN

* * * *

ROKEN IS ALLEEN MAAR

GOED VOOR HESPEN

3FEDERATIE FRANDO

Welkomenkruisteken

Gezegend dit uur en het licht

ons gegeven. Gezegend de woor-

den geladen met kracht.Gezegend

jij, mens hier naast mij en alles wat

onsbijeenbrengt.

Gegroet en gezegend in naam van

de Eeuwige Vader, Zoon en heilige

Geest.

Openingsgebed

We vieren vandaag het feest van

Maria ten hemel opgenomen. We

hebben met de vijf vrouwen van de

liturgieploeg deze viering voorbe-

reid.

Samen werd een tekst van Kris Gelaude

gebracht.

“In een tekst van Kris Gelaude von-

den wij onze droom verwoord. Het

is de uitdaging waar we als werk-

groep liturgie willen aan werken;

Het wijst de richting die we met

onze gemeenschap willen gaan. Wij

willen openheid maken voor Gods

toekomst, deze wereld omgekeerd,

aandachtvoordekleinemens.”

Tegen vervreemding en fundamentalisme

in,zullen wij diegenen volgen in wie Je-

zus menselijk herkenbaar is.Tegen pessi-

misme en ontmoediging in,zullen wij ge-

loven in het kleine en het ongeziene.En

het hart zijn van een kerkdie het leven

liefheeften die op haar beurt gelooft in

mensen. (Kris Gelaude) (Deze tekst ver-

scheen volledig in parochieblad 36

p.4)

Lezing uit het Magnificat van

DorotheeSölle

Die tekst benadrukte dat de wereld

van vandaag een wereld is waar

ook de vrouwen een belangrijke rol

moetenkunnenspelen.

(Deze tekst verscheen in parochie-

blad36p.4)

Geloofsbelijdenis

Er is een land waar vrouwen willen

wonen

waar vrouw zijn niet betekent:

tweederangsenbangenklein,

waar vrouwen niet met mannen

concurreren

maar zusters en gelieven kunnen

zijn. (…)

Er is een land waar mannen willen

wonen,

waar jongens van de plicht tot flink

enstoerdoenzijnbevrijd.

Waar niemand wint ten koste van

eenander,

en man-zijn ook betekent: zorg-

zaamheid. (..)

Er is een land waar mensen willen

wonen.

Waar jong zijn niet betekent dat je

steedswordtgenegeerd.

Waar zwakken met respect bena-

derdworden,

en vreemdelingen niet meer geklei-

neerd.

Dat is het land waar mensen willen

wonen,

het land waar de saamhorigheid be-

staat.

Voorbeden

Dat alle mensen, man, vrouw, iets

daartussen in, hoe ze er ook uitzien

of hoe ze zich vanbinnen ook voe-

len, zich aanvaard mogen weten in

dezewereld.

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genadenaar

allendie eerbiedigmetHemleven.

Wantgeweldig ismijnGod.

Dat wij de verschillende manieren

waarop mensen ons tegemoet tre-

den, niet als bedreigend zien. Maar

dat wij achter iedereen de mens

zien, die hunkert naar bevestiging

in dit bestaan. Die geborgenheid en

veiligheid wil, net zoals wij dat wil-

len.

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genadenaar

allendie eerbiedigmetHemleven.

Wantgeweldig ismijnGod.

Dat beleid betekent het beste voor

zoveel mogelijk mensen willen en

met name voor zij die op de een of

andere manier minder kansen heb-

ben gekregen in deze wereld. Dat

democratie betekent dat niet heb-

zucht, eerzucht en heerszucht het

beleid bepalen, maar zorg en ver-

antwoordelijkheid, zowel voor de

huidige mensen als voor de toe-

komstigegeneraties.

Tafelgebed

Maaltijd van vreugde, licht over-

goten.Stralend staat alles voor ons

klaar,zegenend groeten wij elkaar,-

cirkelvanmensen, tafelgenoten.

Maaltijd van liefde, hier zijn we sa-

men,eten van wat de aarde geeft,-

voelen de goedheid die hier leeft,li-

chaam en geest, zij komen op adem.

Maaltijd van rust, vertel je verha-

len,luister naar wat je wordt ver-

teld,spreek van je vreugden, wat je

kwelt,zo kunnen wij Gods liefde

vertalen.

(Agapèlied van Marijke de Bruijne)

Slotbezinning

Belofte en toekomst zal er zijn voor

kleinemensenniet intel,

dezewereldomgekeerd,

vrede en gerechtigheid voor ieder

opaarde.

Zullen wij als Maria toekomst ope-

nen;

zullen wij als haar zoon breekbaar

worden,

ons toevertrouwen aan kwetsbare

mensen,

die ons voorgaan op de levensweg ?

(JefWauters)

Zending

Wij lopen vooruit op wat nog niet

is, wij spelen in op uw toekomst,

zeggen en zingen: alles is goed wat

Gijhebtgemaakt.

Langzaam en moeizaam, in hoop en

vrees, werken wij uw belofte uit,

bouwen wij aan een stad van vrede,

de nieuwe schepping waar Gij ons

licht zijt, alles in allen. (Uit: Bid om

vrede)

Uit de viering Maria-ten-hemel-opne-

ming, van 15 augustus 2019 in het Don

Boscocentrum

Voorgangers: De liturgiegroep van Don

Bosco:

Hermien Den Tandt, Lieve Neukermans,

Majo Werrebrouck, Ingrid Wezemaal,

ChrisWillocx

Lector:RiaOoms

MARIA-TEN-HEMELOPNEMING

FC4P

Franciscaanse oproep tot vrede

Op 4 oktober, de feestdag van

Franciscus van Assisi, organi-

seert TAU, franciscaans leven

vandaag, (http://www.franciscaans-

leven.be) ‘Franciscan Call 4 Peace’.

TAU roept op tot een gebed om vre-

de en een ontmoeting tussen reli-

gies. Daarmee wil TAU de 800e ver-

jaardag gedenken van de vredevol-

le ontmoeting van Franciscus van

Assisi met sultan Malek Al-Kamil in

Egypte. In volle kruistochtentijd,

konden deze mannen het vijand-

denken doorbreken en met elkaar in

gesprekgaan.

De actie van TAU wordt gesteund

door de Belgische bisschoppencon-

ferentieendemoslimexecutieve.

In Leuven werken heel wat interre-

ligieuze- en vredesbewegingen sa-

men met de moskeeën van het Leu-

vense om de oproep tot verstand-

houdingteondersteunen.

Om 14u zullen de Leuvense klok-

ken luiden bij het begin van het

vrijdaggebed van de moslims. Tege-

lijk komen in de Sint Michielskerk

alle geïnteresseerden samen voor

een interreligieus gebed om vrede

waarna we om 15 u op het Ladeuze-

plein, samen met vertegenwoordi-

gers van de moslims, zullen luiste-

ren naar een gelegenheidscomposi-

tie op de beiaard. Daarna nodigt de

Al Ishaanmoskee iedereen uit voor

een broederlijke ontmoeting. Ook

de vredesbeiaard van de abdij van

Park zal de vredesboodschap uitdra-

gen.

Werk mee aan een samenleving

waar respect en verbinding centraal

staan. Laat de klokken van jouw

kerk om 14u de oproep om vredevol

samen te leven rondbeieren. Schrijf

je in op http://www.franciscaans-

leven.be/franciscancall4peace.html.

Kom de actie ondersteunen in Leu-

ven. Iedereen is meer dan welkom!

FC4P Franciscaanse oproep



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.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Vermelding: Stekskesweekend +

naam

Meebrengen:

onderlaken en kussensloop, slaap-

zak , eten en drinken om te delen.

(Wekokensamen.)

uwvollegoesting

Verantwoordelijke: Bart Bosmans

Telefoonnummer:0476/82.47.10

E-mail: bart@moulindebellemeu-

se.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

INTERRELIGIEUZE FIETSROU-

TE IN LEUVEN

Hoe ziet een moskee er langs bin-

nen uit? En wat is het verschil tus-

sen een rooms-katholieke en een

protestantse kerk? Tijdens de inter-

religieuze dag 'PARCUM breekt uit'

kanuhetzelfontdekken.

Fiets langs de studentenmoskee in

het hartje van Leuven, de Protes-

tantse Kerk Leuven in Heverlee en

bezoek de Sint-Jan-de-Evangelist-

kerk in de Abdij van Park. Op de

verschillende locaties zullen leden

van de gemeenschapmeer uitleg ge-

ven over het gebouw en over de ere-

dienstzelf.

U kan de tocht beginnen in PAR-

CUM, met een bezoek aan de expo

This is not a collection. Aan het ont-

haal krijg je een kaartje met daarop

de fietsroute, de verschillende loca-

ties en de uurregeling. u kan zelf

bepalen in welke volgorde u welk

gebedshuis bezoekt. Op geregelde

tijdstippen wordt er uitleg gegeven

door iemand van de gemeenschap.

Rondleidingen:

Sint-Jan-Evangelist (Abdij van

Park): 12u30-13u30-14u30-15u30

Protestantse Kerk: 13u30-14u30-

15u30-16u30

Studentenmoskee IMSAL: 14u30-

15u30-17u30

Praktisch

Wanneer: 28 september, vrij star-

ten aan onthaal PARCUM tussen 11

en16uur

Locaties:

PARCUM, Abdij van Park 7, 3001

Leuven

Abdijkerk Sint-Jan-Evangelist, Ab-

dijvanPark7,3001Leuven

Protestantse Kerk Leuven, Matadil-

aan6,3001Leuven

Studentenmoskee Leuven, Rij-

schoolstraat23,3000Leuven

PARCUM breekt uit

SENIORAMA

Spreekuur met de Senioreninspec-

teur politie Leuven door Patricia Van

de Walle, senioreninspecteur politie Leu-

ven. Datum: maandag 16 septem-

ber 2019 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 6 euro, leden 5 euro,

drankje inbegrepen

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA

Wil je op een aangename manier

door het leven stappen? Kom dan

langsbijonzepedicures.

Vanessa Ronchetti is aanwezig van-

af 13u. opwoensdag 18 september en

2oktober2019.

Leen Engels is er vanaf 9 u. op dins-

dag24september2019.

Een uur lang kun je je voeten laten

verwennen. Maximum 6 personen.

Inschrijven via het onthaal: tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25, ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

eventueletussenkomst.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

zorging

4 FEDERATIE FRANDO

VORMINGPLUS LEUVEN

Vormingplus organiseert in de

MAAKbar dit najaar acht activitei-

ten waarbij je de kans krijgt om ba-

sistechnieken aan te leren. Je hebt

geen voorkennis nodig om deel te

nemen. Alleen een portie nieuws-

gierigheid, goesting en creativiteit.

Daarnakanjeaandeslag!

Tricks to fix: herstel je eigen kle-

ding

Maandag 9,16, 23, 30 sept.2019 – 19.00-

22.00 u – Leuven - 40 euro-30 euro*

Deze reeks is reeds ingezet. Zo je wil

aansluiten: informeer even of het

kan.

Samrtphone(scherm)herstellen

Woensdag 25 sept.2019 – 19.00-22.00 u –

Leuven - 10 euro-7*

Klussenvoorbeginners

Dinsdag 1, 8, 15 okt.. 2019 – 19.00-22.00 u.

– Leuven – 30 euro – 23 euro*

Recyclage bricolage – pimp je kle-

ding

Maandag 7 okt.2019 – 19.00-22.00 u – Leu-

ven - 10 euro-7 euro*

The Basics: elektriciteit en gereed-

schap

Maandag 14, 21 okt.2019 - 19.00-22.00 u. –

Leuven – 20 euro – 15 euro*

EHBO voor elektrische apparaten

Vrijdag 8,15, 22 okt..2019 – 19.00-22.00 u –

Leuven - 30 euro-23 euro*

TheBasics: sanitair

Maandag 25 nov. 2019 – 19.00-22.00 u –

Leuven - 10 euro-7 euro*

Solderendoordummies

Dinsdag 3 dec. 2019 – 19.00-22.00 u – Leu-

ven - 10 euro-7 euro*

*Reductieprijs – Je kan meer uitleg

vragenbijVormingplus

In de MAAKbar kan je gereedschap-

pen ontlenen, maar het is ook een

experimenteerlabo om te delen, te

hergebruiken, te herstellen en te

upcyclen in plaats van weg te gooi-

en.

De MAAKbar is een project van het

deelplatformMaakbaarLeuven.

Hierover meer op www.maakbaar-

leuven.be

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Opening van het 44ste cursusjaar:

dinsdag24september2019

10.30 u.: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Doper, Groot Begijnhof Leuven

Eenwijziging:

De aangekondigde lezing van Dhr.

Luc Ponet op dinsdag 24 september

om14.00uur:

Leuven Orgelstad anno 2020. Or-

gelcultuur als een spiegel van de

maatschappij

wordt verschoven omdat het orgel

van de St.- Michielskerk dat ging

bezocht worden na de lezing, nog

nietklaarzalzijn.

Deeerste lezingwordtnu:

Dinsdag 24 september 2019 om

14.00uur:

De relatie tussen verschijnings-

vorm en de zeggingskracht van mu-

ziek. Waar muziek echt over gaat.

Prof. Marc Erkens van de LUCA School of

Arts

De prijs van het jaarabonnement

bedraagt 50 euro voor de volledige

jaargang.

Alle ingeschreven cursisten heb-

ben ook toegang tot de digitale op-

names.

Digitaalabonnement

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

ZOMERACTIVITEITEN SENIO-

RAMA

Holle wegen Dinsdag 17 september

2019 Code Z17

https://www.seniorama.be/zomeractiviteiten

Schitterende holle wegen doorkrui-

sen ons Brabants leemplateau tus-

senVoerenDijle.

Vanuit Korbeek-Dijle volgen we en-

kele van deze holle wegen tussen

vallei en plateau. Holle wegen zijn

niet alleen rijk aan vegetatie en dier-

lijk leven, maar verbergen in hun

steile wanden een hele geologische

geschiedenis.

Gids:PaulDeSmedt

Samenkomst: Om 13.15 u. aan het

busstation van Leuven (wacht-

zaal van De Lijn). De bus 395

naar Hoeilaart-Groenendaal ver-

trekt omstreeks 13.34 u. De wande-

ling start aan de kerk van Korbeek-

Dijle.

Aantal deelnemers: 25. Je kan infor-

Korbeek-Dijle Holle wegen

merenofhetnognietvolzet is.

Bijdrage:4euro

Begeleider: Philippe Maertens 0494

326323

Info: tel.016222014

GESPREK MET VEERLE EN KA-

TRIEN

NieuwprojectvanSeniorama

In Leuven startte een nieuw project:

de eerstelijns-psycholoog voor ou-

deren.

Dit is een toegankelijke hulpverle-

ner zoals een huisarts, maar dan

voorgeestelijkegezondheid.

Ons doel is het psychisch welzijn

van ouderen te bevorderen, in vier

tot acht gesprekken proberen we

65-plussers terug op weg te helpen.

Dit kan in LDC, maar ook aan huis.

Daarnaast zijn er groepsessies mo-

gelijk,bijvoorbeeld rond piekeren,

gezondouderworden…

Ook vorming en coaching aan

mantelzorgers en hulpverleners die

vragen hebben rond geestelijke ge-

zondheid van ouderen zit in ons ta-

kenpakket.

Ben je benieuwd wat we voor jou

kunnen betekenen? Neem contact

opmetKatrienenVeerleop

016 35 27 56 of mail naar elpoude-

ren@cm.be
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