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Eén van de grote mystieke leraren van de

Christelijke traditie was Bernardus van

Clairvaux uit de 12de eeuw. Hij zei dat

de ziel te vergelijken is met een opgeopend

pakje, we zijn een mysterie voor onszelf.

Het is niet alleen God die een mysterie is,

wij zelf zijn een mysterie voor onszelf.

Er is iets onbekend in de kern (binnenste)

van ons zijn. En de meditatie, zou je kun-

nen zeggen, is het werk dat we doen om de

gave van contemplatie te ontvangen.

Contemplatie is genade, het is een gave,

een geschenk. Je verdient het niet, het is

er gewoon, gegeven zoals ons hele bestaan.

We hebben het niet verdiend om geschapen

te worden. We hebben het niet verdiend

om te bestaan (leven), en toch bestaan we.

Ons bestaan is een geschenk.

Laurence Freeman

Volgende meditatie is op maandag

30 september 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Verdere samenkomsten in het jaar

2019

---------------------------------------------------

maandag 14 oktober 2019

maandag 28 oktober 2019

maandag 11 november 2019

maandag 25 november 2019

maandag 9 december 2019

maandag 23 december 2019

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

In onze maatschappij moet plaats

gemaakt worden voor de niet on-

middellijk op resultaat gerichte be-

hoeften van de mens:

de behoefte aan rust en tederheid,

aan alleen-zijn met zichzelf of met

enkele vrij gekozen vrienden,

aan werkelijke communicatie,

behoefte aan het mooie,

aan echt en diep-menselijk geluk,

aan spelen en genieten, aan ver-

wondering en bewondering,

behoefte aan vrede, liefde, gerech-

tigheid.

W. Deckers

KALENDERBLAADJE

WANDELEN MET SENIORAMA

Op woensdag: wandelingen van 5

tot 6 km aan traag tempo. Op don-

derdag: wandelingen van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling.

(Volgende: woensdag 23 oktober.)

Wandeling op donderdag 3 okto-

ber 2019. Wandeling van +/- 8 km.

We komen samen om 13.30 u. op het

De Becker Remyplein, t.h.v. de ka-

pel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 september

26ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Parochiefeest

Voorganger: Pastor Marcel

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 oktober

27ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Herdenking voor Eugene en Luc

Haine

Voorganger: Pastor Fons

Lector: Ronny Vandegaer

Zang: Mieke Tailleux

Orgel: Anna Rusakova

16.00 u. TAU-viering.

Thema: Franciscus en de Sultan

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 september

26ste zondag door het jaar C

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Myriam Neves

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 6 oktober

27ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 29 september 2019

Zesentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 6 oktober2019

Zevenentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx – Majo

Werrebrouck

Lector: Chris Hostens

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

TAU - franciscaanse spirituali-

teit vandaag organiseert samen

met heel wat Leuvense verenigin-

gen, kerken en moskeeën, een Leu-

vense actie voor FranciscanCall-

4peace. Op 4 oktober, de feestdag

van Franciscus van Assisi, zullen

christenen, moslims, anders- en

niet gelovigen, een teken van ver-

zoening stellen en oproepen tot

vredevol samenleven.

800 jaar geleden, tijdens de Vijf-

de Kruistocht, ging Franciscus in

Egypte op bezoek bij sultan Ma-

lek Al-Kamil. Franciscus werd door

de sultan gastvrij ontvangen en

het kwam tot een vredevolle ont-

moeting. Deze ontmoeting blijft

ons vandaag nog steeds inspireren.

TAU en de deelnemende organisa-

ties willen dit gebeuren gedenken

door ook in onze tijd een teken van

verzoening te stellen.

FranciscanCall4Peace is een wereld-

wijde actie om op 4 oktober om 14u

klokken te luiden, te bidden voor

vrede en te verbroederen. Er wer-

den nu reeds zo'n 200 acties ge-

registreerd in 13 verschillende lan-

den. Deze actie is een initiatief van

de Franciscaanse familie in België

en wordt gesteund door de Bel-

gische bisschoppenconferentie en

het Executief voor Moslims van

België. De Leuvense actie mag reke-

nen op de steun en sympathie van

o.a. de Leuvense burgemeester Mo-

hamed Ridouani en de nieuwe Leu-

vense deken Patrick Maervoet.

PROGRAMMA FC4P LEUVEN:

-om 13.45 spelen 2 beiaarden syn-

chroon hetzelfde lied: St.Francis'

Trial, een gelegenheidscompositie

door Leuvense componist Jo Coe-

nen. Luc Rombouts bespeelt de

beiaard van de universiteitsbiblio-

theek op het Ladeuzeplein en Phi-

lippe Beullens bespeelt de vredes-

beiaard van de Abdij van Park de ac-

tie uitdragen.

-om 14u, bij het begin van het vrij-

daggebed van de moslims, luiden

alle Leuvense kerkklokken als teken

van verzoening en vrede. Dit ge-

beurt ook wereldwijd op honder-

den plaatsen.

-om 14u, tijdens het vrijdaggebed

zal in de Leuvense moskeeën een

boodschap van vrede en verzoe-

ning klinken.

-om 14u is er een vredesviering in

de Sint Michielskerk, de vredeskerk

van Leuven, waar iedereen, gelo-

vigen, anders- en niet-gelovigen,

welkom is.

-om 15u herhaalt Luc Rombouts

St. Francis' Trial op de universi-

teitsbeiaard. We komen met ieder-

een, moslims, christenen, anders-

en niet-gelovigen samen om te luis-

teren en elkaar ontmoeten.

-aansluitend, om 15u45 nodigt de

Al Ishaanmoskee iedereen uit tot

een vredevol samenzijn. Potluck-

vieruurtje met thee en koekjes.

Meer informatie:

Over FC4P: www.franciscancall-

4peace.org/leuven

Over TAU: www.franciscaansle-

ven.be

Stijn Demaré, stafmedewerker

TAU, stijndemare@gmail.com, tel :

0487 90 67 85Deelnemende organi-

saties zijn oa: Stad Leuven, Dekenij

Leuven, Dialoogmuseum Parcum,

KU Leuven Lifestance Network,

Universitaire Parochie, Grenzen

Bewegen Leuven, Leuvense Vre-

desbewegingen, Al Ihsaan Moskee,

studentenmoskee Imsal, Leo XIII

seminarie, Sint Michiels Vredes-

kerk, Campanae Lovanienses, Fran-

ciscanessen Leuven, Minderbroe-

ders Leuven, Pastorale Zone Leu-

ven

Franciscaanse oproep tot vrede in Leuven op 4

oktober

Onze overledenen blijven ons dierbaar en

nabij. En om het contact niet te verliezen

met zieke parochianen of met personen die

verhuisd zijn willen we graag op de hoog-

te blijven.

Ook vrienden en buren kunnen ie-

mand aanspreken bij de viering, of

een berichtje sturen …

*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

ZIJ BLIJVEN ONS DIERBAAR…

Don Bosco: zieken – verhuisden…
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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 stu-

diebeurzenproject voor de kansar-

me jongeren in de barrio Campo Ri-

co. Pater Willy die ook pastoor is ge-

weest in Campo Rico stuurt ons nu

nogregelmatignieuwsdoor.

We maken nu nader kennis

met Dayerlyn Estefania Berroteràn

Contreras

Dayelin krijgt al vanaf het twee-

de jaar lager onderwijs een studie-

beurs van het Caracas hulpfonds.

Ze is er heel dankbaar voor. Het was

al die jaren een aanmoediging voor

haar om goed te studeren en om die

steun waar te maken. Ze is onder-

tussen al 17 en zal deze maand juli

nog haar dipoma A2, richting In-

formatica en Administratie, op zak

hebben. Dat diploma is hier een

meerwaarde, beter dan een gewoon

diplom van humaniora. De huma-

niora duurt vijf jaar en vraagt om

verdere studies, terwijl de techni-

sche richting zes jaren duurt en de

deur opent voor zowel verdere stu-

diesalsvoorwerkgelegenheid.

Daverlyn is de oudste van vier,

maar heeft nog vijf andere broers

en zusters aan vaders kant. Toen

haar beide ouders gingen samen-

wonen had deze man al twee kin-

deren van een vrouw en nog eens

drie anderen van een tweede vrouw.

Van hen zijn er in 2015 twee uit-

Dayerlyn Estepania Berroterain

geweken naar Chili en de anderen

staan ook al klaar om te emigreren.

Met deze vijf broers aan vaders kant

heeft Dayerlyn nooit een goede re-

latie gekend. Ze zijn voor haar te

agressief en ze is eigenlijk blij dat

de twee eersten al ver weg wonen

in Chili en dat de anderen ook nog

gaanvolgen.

Ze hoopt binnenkort criminologie

te gaan studeren. Haar interesse ligt

vooral in alles wat samenhangt met

onderzoek. Leven in een barrio als

Campo Rico is hiervoor een goede

voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident

krijg je als priester of catechist ge-

woonlijk een verslag te horen dat

de informant niet in moeilijkheden

kan brengen voor het geval je die

gegevens wil uitspitten. De getui-

gen hebben meestal een tweede ver-

sie, dichter bij de waarheid, die je

na veel tijd ook wel te weten komt,

maar nooit onmiddellijk. Telkens

sta je er verstomd van hoe gedetail-

leerd de mensen de feiten kunnen

beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezo-

laanse priester, die heel dicht bij de

mensen stond en zich echt inge-

leefd had in de barrio, op klaarlichte

dag overvallen en beroofd werd van

zijngsm.

Niemand had het gezien, niemand

wist iets van de mogelijke daders.

Een totaal mysterie ondanks alle na-

vraag van zijn kant. Een paar weken

nadien werd een jongen op straat

doodgeschoten. Onmiddellijk wist

iemand de pater te vertellen, zon-

der dat hij erom vroeg, dat het die

jongen was die hem toen overvallen

had.

De politieke situatie kwam ook nog

ter sprake tijdens het interview. Da-

verlyn hoopt op een spoedige ver-

andering van president en rege-

ring. ‘Vroeger was het beter’, zegt

ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die

er toen waren’. Chàvez heeft de ver-

anderingen van nu in gang gezet,

maar was handiger om vergissin-

gen bij te sturen. Hij stond dich-

ter bij het volk. Nu is het precies de

strakke ideologie van Cuba die het

voorhetzeggenheeft.

Wijblijvensteunen

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in de moeilijke situatie in Venezuela. Je

kan een bijdrage storten op onze rekening

BE06 4310 2248 0122 van het Caracas-

hulpfonds.

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

Op vrijdag 4 oktober om 13.45 uur

aanstaande mag iedereen getuige

zijn van de creatie van een bij-

zonder beiaardwerk aan de Leuven-

se Universiteitsbibliotheek en in

de Abdij van Park. Het is geschre-

ven naar aanleiding van de her-

denking van het bezoek van Sint-

Franciscus aan de sultan van Egyp-

te, achthonderd jaar geleden. Het

werk verbindt muzikale tradities

van de islam en het christendom.

Centraal hierin staat een oproep tot

gebed vanuit beide tradities. Maar

meer nog wil het vandaag een op-

roep zijn tot vrede en het stop-

zetten van alle vijandschap. Stijn

Demaré van de Franciscaanse be-

weging ‘Tau’ bracht hiervoor Luc

Rombouts, universiteitsbeiaardier

van Leuven, en Jo Coenen, een com-

ponist die zich thuis voelt in de

Sint-Kwintenparochie, samen. Na

het middaggebed van de moslims

in hun moskee en een vredesge-

bed in de Sint-Michielskerk zullen

mensen van alle religies zich om 15

uur op het Ladeuzeplein van Leu-

ven verenigen om samen opnieuw

naar dit werk te luisteren om deze

vredesgedachte mee gestalte te ge-

ven.

Eind augustus speelde Luc Rom-

bouts in aanwezigheid van compo-

nist Jo Coenen het werk voor de eer-

ste maal op de Vredesbeiaard van de

Abdij van Park. We waren bevoor-

rechtegetuige.

Ikoon: Franciscus van Assisi ontmoet

Sultan Al Kamil

Collectief

“Je hebt toch geen hoogtevrees?”

Via steeds steiler en smaller wor-

dende trappen en boomdikke span-

ten van dakstructuren leidt Luc

Rombouts mij naar onze bestem-

ming. Het is het lokaal, veel klei-

ner dan een middeleeuwse klooster-

cel, waar hij de beiaard van de Sint-

Jan Evangelistkerk of de Parkab-

dij, bespeelt. Ik mag er deelgenoot

zijn aan een stadszicht van 360 gra-

den. De Parkoase is niet alleen om-

zoomd met bomen, velden en wa-

terpartijen. Hierrond duikt over-

al bewoning op. Luc maakt de be-

woners deelgenoot aan de muziek

van tien ton ‘zingend brons’ boven

onze hoofden. Hij maakt onmid-

dellijk een statement. Zo eenzaam

hij aan zijn klavier zit, zo gemeen-

zaam klinkt zijn muziek. Ze ver-

bindt mensen in een wijde straal.

Hij stuurt als het ware alle klok-

kenklanken die zich vermengen tot

melodieën in de ether. Niemand zit

op de eerste rij als het ware. Bei-

aardspel beluisteren is een collec-

tieve en inclusieve ervaring. Het

deed mij even denken aan wat zus-

ter Jeanne Devos velen vertelde over

het belang van wierook in de In-

dische spiritualiteit. Wierook ver-

bindt mensen ongeacht afkomst,

kaste of plaats in de ruimte waar die

wierook brandt. Net als Gods gena-

demag iedereen ze op eenzelfdewij-

ze erin delen en erdoor vervoerd

worden.

Vredesbeiaard

Het ontstaan van deze beiaard is

voldoende bekend en waarom hij

tot Vredesbeiaardwerdgedoopt.Het

is een opmerkelijk gebaar van ver-

zoening van de Duitse stad Neuss

naar de stad Leuven die ontzet-

tend geleden heeft bij het begin van

de Eerste Wereldoorlog. Enkele ja-

ren geleden kwam immers aan het

licht dat een bataljon uit die stad

medeverantwoordelijk was voor de

vele executies en de brand van Leu-

ven. Samen met vele weldoeners

realiseerden de steden Leuven en

Neuss dit historisch gedenkteken

in 2018, honderd jaar na het ein-

de van de Eerste Wereldoorlog en

dit in de lijn van zoveel vredes-

beiaarden in vooral Angelsaksiche

landen. Hij laat dagelijks zijn paci-

fistische boodschap horen. En dat

doet ook Luc Rombouts doorheen

het spelen van muziek uit alle lan-

den waarvoor hij zelf de arrange-

menten schrijft. Of deze muziek uit

Palestina komt, Frankrijk, Iran of

Scandinavië, op de Leuvense beiaar-

den wil hij toevallige bezoekers of

bewoners verrassen. Deze zomerse

namiddag mochten wij na ons to-

renbezoek aan de voet van de kerk

nog genieten van een muzikale pot-

pourri van de geallieerden ter her-

denking van de bevrijding van Leu-

ven in 1944. Op 29 september speelt

hij meer muziek uit alle continen-

ten bij het passeren van de Refugee

Walk. En dan zitten wij dicht bij

werk van Jo Coenen dat Luc voor

de eerste maal ‘live’ op de Vredes-

beiaard oefende: ‘St. Francis’ Trial’,

een beiaardwerk dat twee geloofstra-

dities met elkaar verbindt en Fran-

ciscus’ oproep tot vrede wil verster-

ken.

AdhanenAngelus

Maar hier kunnen wij Jo Coenen

beter aan het woord laten. Vanop de

grond mocht hij de eerste maal zijn

muzikalecreatiebeluisteren.

“St. Francis’ Trial vertelt op een

muzikale wijze het verhaal van de

toenadering tussen twee sterke spi-

rituele leidersfiguren die allebei de

vrede wilden bereiken in een socio-

politieke context die dat niet toe-

stond. Franciscus van Assisi slaag-

de er niet alleen in om in het heetst

van de strijd toegang te krijgen tot

Sultan Al Kamil, maar ook om di-

plomatische gesprekken met hem

aan te gaan, in de hoop op een vre-

descompromis dat het bloedvergie-

ten van de Vijfde Kruistocht zou

doen stoppen. Twee geloofsmensen

die vanuit hun eigen traditie toch

metelkaarkunnenspreken.

Het stuk begint met een Adhan,

de traditionele oproep tot het ge-

bed voor de moslims. De Adhan

wordt gevolgd door het Angelus,

een lang vergeten westerse hymne

die de christenen eveneens oproept

tothetgebed.

Zelfs al lijken ze sterker op elkaar

dan men zou vermoeden, toch blij-

ven ze allebei zichzelf en getui-

gen ze trouw van de traditie die

ze verklanken. Tijdens de verdere

ontwikkeling ontstaat er een dia-

loog tussen het Adhan en het Ange-

lus, terwijl het wapengekletter van

de Vijfde Kruistocht blijft voort-

gaan. Dan wordt opeens de focus

van de spirituele strijd verlegd naar

onze eigen tijd, waar extremisme

van verschillende zijden schering

en inslag is. Het is de angst die hier

wordt verklankt, die de dieper lig-

gende oorzaak van vele vooroorde-

len is en het onvermogen tot com-

municatie. Een elegische klaagzang

verenigt allen rondom het zinloze

bloedvergieten in onze dagen. Het

stuk herneemt de Adhan en eindigt

met een “lento mistico”: Van iede-

re godsdienst spreken enkel de mys-

tici dezelfde taal. Zij verstaan elkaar

het best en ze lijken over hetzelf-

de te spreken, misschien omdat er

maaréénGodbestaat?”

Metempathie

Met zichtbare ontroering doet Jo

Coenen zijn verhaal waarbij hij bei-

aardier Luc Rombouts meermaals

complimentjes geeft. ”Luc heeft dit

stuk empathisch gespeeld,’ klinkt

het langs de ene kant. “Jo schreef

deze beiaardmuziek met veel in-

levingsvermogen in hoe een bei-

aard muziek verklankt,” klinkt het

langs de andere kant. Franciscus

verenigde alvast beide mannen in

een gemeenschappelijke zending.

Jo vervolgt: “Het lijkt wel of alle

puzzelstukjes in elkaar vallen. Na

alle lectuur ontstonden de ideeën

voor dit muziekstuk. Dan ga ik aan

de piano zitten en begin ik te im-

proviseren. Maar dit muziekwerk

ontwikkelde zich ook zoals het wil

zijn. Het nam andere vormen aan

dan ik zelf dacht. En dat ervaarde

ik nu ook. De beiaard begon als in

een film te vertellen hoe Sint-Fran-

ciscus op weg ging naar de sultan

en hen beiden tot nieuwe inzichten

bracht. Hier was veel empathie aan-

wezig.

Met eenzelfde empathie probeer ik

naar God te luisteren. In feite weeft

hij mensen en dingen voortdu-

rend aan elkaar. Hij communiceert

voortdurend met ons. Ik ben een ge-

voelsmens en beleef zoveel intuï-

tief. Was het toeval dat ik beneden

op het kerkhof naar de beiaard luis-

terde, mijn blik op een Mariabeeld

gericht? Het Angelus is immers een

Mariagebed. Meer dan ik vermoe-

d, denkt God mee in het creatief

proces waarmee ik mijn leven neer-

schrijf.”

Deken Patrick

Alle parochiekerken in ons land en

daarbuiten worden uitgenodigd om

op 4 oktober 2019 hun klokken te la-

ten luiden als een oproep tot vrede.

Vredesbeiaarden over de hele we-

reld zullen “St. Francis Trial” van

onze Leuvense componist die dag

spelen.

UbentwelkominLeuven

Om 13.45 u. voor ‘St. Francis’ Trial (Bi-

bliotheekbeiaard: Luc Rombouts; Vredes-

beiaard Parkabdij: Philippe Beullens)

Om 14 uur Middaggebed in de Al Ihs-

aanmoskee en vredesgebed in de Sint-Mi-

chielskerk

Om 15 uur beluisteren we met mensen uit

verschillende religieuze tradities opnieuw

op het Ladeuzeplein ‘St. Francis’ Trial’

Hierna volgt een ontmoeting met velen

in de Al Ishaanmoskee met thee en koek-

jes.

Componist Jo Coenen aan de Abdij van

Park en in de inzet Luc Rombouts aan het

beiaardklavier in de toren

ST. FRANCIS’ TRIAL - toenadering tussen twee sterke spirituele leidersfiguren



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 september

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 1 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 3 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 oktober

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 25 september

VM:OKRATeamvergadering

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 26 september

NM:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 27 september

VM+NM:BarMichotte

Zaterdag 28 september

NM+AV:Parochiefeest

Zondag 29 september

VM+NM:Parochiefeest

AV:KoorDissonant

Maandag 30 september

AV:BuurTTeater

Dinsdag 1 oktober

VM:SAMANAKern

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 2 oktober

VM:Poetsen

NM:SAMANA

20uur:KoorBlijRondeel

Agenda

MEER GROEN IN VLAANDE-

REN

“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 maatrege-

len tegen de opwarming van het kli-

maat, van grootschalige actie voor

het Amazonewoud tot een oproep

aan wereldleiders om 50% van de

aarde tot beschermd natuurgebied

temaken.Nu ishet tijdomop lokaal

niveau 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 bomen en groen!

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

Deeerste lezing:

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.

Inlichtingen:016324001

4 FEDERATIE FRANDO

VormingplusOost-Brabant

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’gaanwedaardieperop in.

Fictie en conflict zijn heel normaal

in een maatschappij, ze zijn ook

een motor voor verandering en ver-

nieuwing.

Wij-zij-denkenniet.

BezoekaandekazerneDossin

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

euro/10euro

Kazerne Dossin, Goswin de Stas-

sartstraat 150–2800Mechelen–

Kazerne Dossin is voor België

een unieke herinneringsplaats over

HolocaustenMensenrechten.

In het nieuwe museum leren huidi-

ge en toekomstige generaties de his-

torische betekenis van deze plaats

kennen. Thema’s als racisme, uit-

sluiting en mensenrechten worden

er aanschouwelijk gemaakt. De gids

legt ook de link met hedendaagse

verhalen.

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. – –

5euro

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

Een bijzondere kerk uit onze omge-

ving.

De Sint-Jan Baptistkerk, Kerkstraat

1 – 3211 Binkom (Lubbeek), werd

opgetrokken in de jaren 1873-1874.

De kerk is omringd door een om-

muurdkerkhof.

Deze parochiekerk is sinds 14 sep-

tember 2009, een bouwkundig erf-

goed.

En sinds 4 juni 2013 is het ook een

beschermdmonument.

Het is een overwegend neo-goti-

sche kerk, aan de westzijde gedo-

Kerk van Binkom

mineerd door een deels ingebouw-

de forse westtoren in overgangstijl.

Die werd gebouwd in de eerste helft

vande13deeeuw.

De kerk en de sacristie zijn uitge-

rustmetdecoratieveglasramen.

De kerk wordt nog steeds gebruikt

voor de erediensten. (Eucharistie-

viering op zaterdag om 18.30 u.) en

zal in de toekomst meer ruimte ma-

ken voor stilte, ontmoeting en cul-

tureleelementen.

Concert levensliederen

Zo zal er op zondag 29 september

2019, van 14.30 tot 17.00 uur, een

concertplaatsvinden:

Consert met Muzikaal GeBak: On-

derVadersVleugels.

Een warm, sereen en levensecht

concert met Koen en Elly. Zij bren-

gen ons in de juiste stemming en la-

ten ons genieten van hun mooiste

creaties. Warm aanbevolen voor de

meerwaardezoekersonderons.

Prijs:8euro

Reservaties: Bel naar 0472 778 546

Organisatie: Okra Trefpunt 55+

Binkom

Contact: mia.ulens@belgacom.net

– vandegaermottie@hotmail.com –

0499356374

https:// id.erfgoed.net/erfgoedobjecten-

/42650

Binkomse kerk krijgt unieke ge-

luidsinstallatie

De Sint-Jan Baptistkerk van Bin-

kom krijgt een nieuwe geluidsin-

stallatie van 300.000 euro. Niet min

dus, maar de kerk heeft wel een bij-

zondere akoestiek en een uitsteken-

de algemene geluidsweergave. In de

kerk worden regelmatig klassieke

muziekoptredens gegeven en het is

dethuishavenvanenkelekoren.

De kerk is een beschermd gebouw

en Erfgoed Vlaanderen heeft er een

vinger in de pap als er werken moe-

ten worden uitgevoerd. Dat is onder

andere het geval voor de leidingen

die gelegd worden voor de nieuwe

geluidinstallatie. In deze installatie

zit ook een onderdeel dat het mo-

gelijk moet maken om slechthoren-

den mee te laten genieten van het

muzikaalaanbod. (…)

(fg) Uit Krant Het Nieuwsblad van 5 sep-

tember 2019 )

Sint-Jan Baptistkerk in Binkom

Zinvragen

Wiebenik?

Waarkomikvandaan?

Iser levennadedood?

Hoewordikgelukkig?

Watgeeftzinaanmijnleven?

Antwoorden

Metwelkevragenworstel jij?

Hebjijantwoorden?

Ook bij Samana zoeken mensen

naar antwoorden op levensvragen.

In eengesprekmet JanVanderVloet

(diaken, theoloog…)vertellen

eenchronischzieke,

eenmantelzorger

eneenvrijwilligeruitSamana

hun eigen verhaal en zoektocht

naar ZIN in het leven voor zichzelf

envooranderen.

Wil jij weten hoe ze met de grote le-

vensvragen,omgaan?

Laat je inspireren en kom dan op za-

terdag 19 oktober 2019 vanaf 18.30 u.

(aanvang 19.00 uur) naar CM Leu-

ven, Platte Lostraat 541 in Kessel-Lo.

Iedereeniswelkom!

Deelname is gratis. Wel vooraf in-

schrijven via leuven@samana.be

Panel Levensvragen – Uitnodiging SAMANA
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