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Van harte welkom in deze viering.

’t Is vandaag 1 september. Van toen

we allemaal nog klein waren tot op

vandaag is deze datum onlosmake-

lijk verbonden met het begin van

het nieuwe schooljaar en ook in de

parochie begint een nieuw werk-

jaar.

Hopelijk hebben wij allemaal in de

afgelopen zomermaanden de nodi-

ge rust kunnen vinden en nieuwe

krachten en inspiratie kunnen op-

doen om aan een nieuw werkjaar te

beginnen.

Het parochieteam van onze paro-

chie, heeft de afgelopen weken ge-

probeerd om het nieuwe werkjaar

voor onze parochie goed voor te

bereiden. We veronderstellen dat

de meesten van ons wel weten dat

datparochieteammomenteelbestaat

uit Lieven, Marion, pastoor Rony,

Thierry, Veronika en ikzelf (Pastor

Fons Boey). We zochten samen naar

hoe we meer leven kunnen krijgen

in onze parochie zodat ze meer gaat

uitstralen en aantrekkelijk wordt

voor anderen, bijzonder ook voor

jongemensenengezinnen.

Dat kunnenwedat als parochieteam

niet alleen. We zullen daar allemaal

samen moeten over nadenken en

daar op de eerste plaats voor bidden,

want werken in de parochie is voor-

al Gods werk: we moeten ons door

Hem de weg laten wijzen. Vandaag,

in deze eerste viering van het nieu-

we werkjaar willen we alvast bidden

omzijnzegeneninspiratie.

Voorbeden

Laten we in deze viering dan bidden

voor heel onze parochiegemeen-

schap:

Bidden we voor de lectoren, de or-

ganisten, de zangers en muzikan-

ten en voor de misdienaars die zich

allemaal inzetten voor de vieringen

in onze kerk. Voor de mensen die

het kosterwerk doen, voor hen die

de vieringen voorbereiden en voor

alle andere medewerkers in de kerk

enaandeliturgie.

Vader, inspireer ons en bemoedig

onsbijonzeinzet.

Bidden we voor de catechisten en de

ouders die onze kinderen voorbe-

reiden op hun eerste communie en

hun vormsel. Voor de leiding van

de vele jeugdbewegingen en voor

alle sympathisanten die mee zorg

dragen voor hun kampen en voor

hun lokalen. Voor de leerkrachten

in onze scholen en voor de vele ou-

ders en vrijwilligers die meewerken

bijzoveelgelegenheden.

Vader, sterk hen en bemoedig hen

bijhuninzet.

Bidden we voor de mensen die zorg

dragen voor de zieken in onze paro-

chie,

voor de mensen die zich inzetten

voor de armsten, de gehandicapten

en de vluchtelingen in onze eigen

leefomgeving.

voor de bestuursleden van Okra,

voor hen die verantwoordelijkheid

dragenvooronzeparochiezaal,

voor de leden van onze kerkfabriek,

voor de mensen die onze kerk en

omgevingnetjeshouden,

voor de mensen die zorgen voor het

parochieblad,

en voor allen die bij parochiebijeen-

komsten en op zoveel andere mo-

menten de handen uit de mouwen

steken...

Vader, sterk hen en bemoedig hen

bijhundienstbare inzet.

Bidden we voor de mensen die we-

kelijks ofmaar af en toe naar de kerk

gaan. Voor hen die op zoek naar

zin en houvast en voor hen die het

moeilijk hebben met hun geloven.

Voor de gehuwden en zeker voor

hen die het moeilijk hebben in hun

relatie met elkaar of met hun kinde-

ren.

Voor al de mensen die verdriet heb-

ben, rouwen, vereenzaamd leven of

voor wie het leven een last gewor-

denis.

Voor onze zieken, ook voor hen die

te kampen hebben met psychische

problemen.

Voor alle mensen die zich niet ge-

teldofgewaardeerdweten.

Vader, help ons elkaar vast te hou-

den en te respecteren, te bemoedi-

gen en te helpen waar we kunnen,

en geef dat we groeien in verbon-

denheid met elkaar en in vertrou-

wenopuwliefdevollenabijheid.

Bidden we voor de mensen van ons

parochieteam en de zonale ploeg

vanKesselinde.

Voor onze pastoor Rony en voor

de voorgangers in onze wekelijkse

vieringen.

Voor onze nieuwe deken Patrick en

de leden van de regioploeg die van-

afvandaagaantreden.

Vader, help ze diep verbonden te le-

ven met Jezus en met U en geef dat

ze met veel begrip, geduld en lief-

de en met een grote dienstbaarheid

huntaakvervullen.

Tenslotte willen we vandaag ook

denken aan waar elk van ons zelf in

zijnofhaarhartmeedraagt.

Daarbij willen we bidden voor hen

die we zo missen in ons leven. Van-

daag denken we heel speciaal aan

Raymond Boddaert van wie we vrij-

dagafscheidhebbengenomen.

Vandaag noemen we ook bij name,

zuster Flora Smits, een zuster Cla-

ris die we deze week ten grave heb-

ben gedragen in Antwerpen, waar

ze de laatste jaren verbleef in een

woon-zorgcentrum.

Vandaag willen we haar een plaats

geven in onze gemeenschap waar ze

jarenmeeverbondenwas.

En we bidden voor de intenties die

achteraanwerdenopgeschreven.

Neem dit alles op in uw liefde, Heer.

God, heel onze gemeenschap ver-

trouwenwijUtoe.

Vervul ons met uw Geest van liefde

opdat wij hier in onze streek bou-

wen aan een blije kerk die dienst-

baar isvoorvelen.Amen.

Slotgebed

God, wij mochten aanzitten aan

uw maaltijd. Gij zelf hebt ons ge-

voed. Help ons gastvrij te zijn voor

elkaar, uw Woord te bewaren in

ons hart en bescheiden dienstbaar

te zijn voor elkaar, gedragen door

de liefde van Jezus Christus, onze

Heer.Amen.

Mededelingen

- Stilte.... Schrikt dit af of nodigt

dit juist uit om tot rust te komen.

Vanaf 10 september is er een nieuw

initiatief in onze gemeenschap. Op

dinsdagavond 10 september zal er

voor de eerste keer een stilte mo-

ment worden gehouden in onze ka-

pel. Iedereen is welkom om 19.30 u

voor een half uur van rust en be-

zinning. We sluiten dan samen af

met een ontmoeting met de deelne-

mers.Vanhartewelkom.

- Open parochieberaad op dinsdag

24 september om 20 u in de paro-

chiezaal.

-Parochiedag29september:

viering-eten-concert

Startviering in Sint-Franciscus - 1 september 2019
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Willen we echt spiritueel worden moe-

ten we leren ons officiële zelf achter te la-

ten – dat wil zeggen, de farizeeër, dingen

die altijd op de loer liggen, achter ons la-

ten, omdat zoals Jezus ons heeft verteld,

we onszelf moeten achterlaten. Alle beel-

den van onszelf die voortspruiten uit onze

koortsige hersenen van ons ego moeten we

achterlaten. Ze moeten overstegen worden

willen we één worden met onszelf, met

God, met elkaar – willen we echt mens

worden, authentiek en nederig.

John Main – ‘The Present Christ’

Volgende meditatie is op maandag

14 oktober 2019. Daarna wordt het

maandag 28 oktober 2019. Aanvang

om 20 uur in de Stille ruimte “A-

demtocht” 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

Sint-Antonius

Donderdag 3 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 oktober
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 8 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 10 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 11 oktober
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

***Woensdag 2 oktober
VM: Poetsen

NM: SAMANA
20 uur: Koor Blij Rondeel

**Donderdag 3 oktober
NM: Seniorencafé

A*V: Koor Parcoeur

**Vrijdag 4 oktober
VM+NM: De Ark + Bar Michotte

AV: BuurTTeateR

***Zaterdag 5 oktober
VM+NM: Koor Parcoeur

***Zondag 6 oktober
Parcoeur tot 11 uur

11u uur: Zondagscafé

NM: Parcoeur

AV: Koor Dissonant

***Maandag 7 oktober
VM: Koor Parcoeur

NM: OKRA ledenvergadering

AV: BuurTTeateR

***Dinsdag 8 oktober
VM: Koor Parcoeur

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

***Woensdag 9 oktober
VM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

bzn

JIJ BENT OOK

BELANGRIJK!

* * * * * * * * * *

WIE PEST,

VERPEST DE REST

SINT FRANCISCUS

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

Zondag 13 oktober
28ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

SAMANA-feest
Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Leden van Samana

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 6 oktober
27ste zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 13 oktober
28ste zondag door het jaar C

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lemmeren

Assistent: Mathieu Voets

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

BOVEN-LO
Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 6 oktober
Zevenentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Voorgangers: ChrisWillocx – Majo

Werrebrouck

Lector: Chris Hostens

Zondag 13 oktober
Achtentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Nationale ziekendag

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

Na een leven vol liefdevolle en toegewijde

inzet is van ons heen gegaan:

Lucia Clara Raport

Zij werd geboren te Leuven op 15 fe-

bruari 1931 en is godvruchtig over-

leden in het Heilig Hartzieken-

huis, Leuven, op 13 september 2019.

Zij woonde in de Grensstraat te Kes-

sel-lo. De laatste tijd verbleef ze in

Woonzorgcentrum Ter Putkapelle

in Wilsele.

Familieleden, vrienden, buren,

noemden haar ‘tante Loekie’.

Zij had veel warme belangstelling

voor familie en buren en was geïn-

teresseerd in wat gebeurde om haar

heen. Ze nam graag deel aan gebeur-

Loekie Raport

tenissen in de buurt, waar ze dan

fijn tussen het volk kon zitten en

mee, lachend, haar woordje doen.

Wij zullen haar niet licht vergeten.

Over haar heengaan zei ze: ‘Ik hou

van bloemen en vrolijke klederen,

geen getreur bij mijn overlijden.’

De plechtige uitvaartliturgie rond

de urne had plaats in de abdijkerk

Sint-Jan Evangelist, Abdij van Park

te Heverlee op zaterdag 28 septem-

ber 2019.

Nadien werd de urne toevertrouwd

aan het familiegraf op de begraaf-

plaats van Abdij van Park.

OVERLIJDEN IN DON BOSCO

Met veel liefde voor het leven

Vallen en opstaan

De wil om nooit ten onder te gaan

Is de tijd gekomen om in vrede te gaan

De seizoenen van het leven voltooid

Op zaterdag 21 september 2019 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

in Heverlee afscheid van de heer

François Stuyckens, echtgenoot

van Valerie Torfs, gepensioneerd

inspecteur-generaal van de Mest-

bank van de Vlaamse Landmaat-

schappij, geboren in Houwaart op 5

augustus 1946 en overleden in Leu-

ven op 16 september 2019.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2019.

'Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een

tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren en een tijd om te

sterven, een tijd om te planten en een tijd

om te rooien.' - Prediker 3:1-2

De echtgenoot, de broer, de vader,

de nonkel en de opa.

De boerenzoon, de lenige loper, de

student, de soldaat en de ingenieur.

De kweker en de natuurliefhebber,

de oplapper en de knutselaar.

De verhalenverteller, de joviale

grappenmaker en de kritische rede-

naar.

De snoeper, de frittensnijder, de

plaagstok en soms ook wel de sakke-

raar.

Hij liet ons een veld vol herinne-

ringen.

Die blijven we opsmullen en delen

met elkaar.

Dank voor alle steun en medeleven,

namens Valerie en de hele familie.

De seizoenen van het leven voltooid

Als je wil weten wie ik ben,

vraag me dan niet waar ik leef

of wat ik graag eet of hoe ik mijn

haar kam,

maar vraag me

waarvoor ik leef, in detail,

en vraag me wat ik denk

dat me ervan weerhoudt

om voluit te leven voor datgene

waarvoor ik wil leven.

Thomas Merton

GEDACHTE VAN DE WEEK
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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.

*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

Politicologe Naimi Charkaoui, is

voormalig kinderrechtencommis-

saris en nu werkzaam bij 11.11.11.

Ze vertelt uit haar boek ‘Racisme,

over wonden en veerkracht’ over

racisme en discriminatie, over klei-

ne wonden die zich cumuleren. Ze

pleit hierin vurig voor ondersteu-

ning van slachtoffers, met als doel

meerweerbaarheidenhoop.

Zij gaat daarna in gesprek met des-

kundigen die hun reflecties bij het

boek delen en koppelen aan hun ei-

genexpertisedomeinen:

Nadia Fadill, sociologe, antropolo-

ge, schrijfster en opiniemaakster

Fourat Ben Chika, voormalig pro-

jectleider bij Cavaria, en LGTB/di-

versiteit–activist

Don Pantzou, beleidsmedewerker

armoede en superdiversiteit op de

Ambrassade en voorzitter bij Waka

WakaGeneration

Tussendoor en afsluitend muziek

en zang van EME, de groep rond

Emeraude Kabeya brengt een mix

van Soul, R&B en Funkrock. Haar

teksten gaan over roots, liefde en

pijn. Ze worden zowel op krachti-

ge als ontroerende wijze gedragen

doorhaarfantastischesoulstem.

Partners: Hal 5 – De Ambrassade

vzw–Eme(band)

*FilmDieWelle

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u.

–Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

*Lezing: Hoe reageer je op racisme

ofseksismeinjeomgeving?

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
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Welkom

Mensen van her en der kleuren

meer en meer onze straten. We

hoeven niet meer de oceaan over

om mensen van andere culturen

te leren kennen. Ze wonen naast

onze deur!Onze ministers doen

hun best om fort Europa af te gren-

delen. (Waarvoorzijnwebang?)

(Uit de viering van Jos ‘Leven met ver-

schillen’)

Hoe hebben we met migranten,

vreemdelingen, vluchtelingen te

maken? Op verschillende tijdstip-

pen in het jaarwordt aandacht gege-

ven aan migranten, vreemdelingen

en vluchtelingen. Tijdens de voor-

bereiding van deze viering vroegen

we ons af hoe wijzelf te maken heb-

benmethen.

We hoeven er zelfs ons huis niet

voor te verlaten, want via de soci-

ale media komen ze onze huiska-

mer binnen. Vluchtelingen komen

bijna dagelijks in het nieuws. We

zien de beelden van hun vlucht,

op gammele bootjes, reddingswer-

kers die hen niet kunnen bereiken.

We zien hun hopeloze gezichten.-

Politiekers debatteren over hun toe-

komst en winnen stemmen aan hen

die bang zijn voor het ‘vreemde’.

We lezen in de krant dat hun aantal

weer gestegen is …Vreemd is het dat

heel wat voetbalfans hun ‘vreemde’

idolen op het veld niet meteen als

migrantbeschouwen.

Heel wat knelpuntenberoepen wor-

den ingevuld door mensen van

vreemde origine in onze zieken-

huizen en verzorgingstehuizen,

en de meeste poetsvrouwen zien

er ook anders uit.Hier in de buurt

wordt het straatbeeld ook gekleurd.

De mensen uit de wijk Casablan-

ca zijn onze buren. Soms zijn ze

onze naaste buren. Als ik de bus 3

neem vanuit Pellenberg naar Leu-

ven, waan ik mezelf vaak in een an-

der land.Als je aan de schoolpoort

je kleinkind gaat afhalen, wacht je

misschien samen met mensen van

een andere cultuur. En je klein-

kind spreekt over een klasgenoot-

je dat nog een andere taal spreekt.-

Vaak worden in het centrum hier

grootse feesten gehouden. Onze bar

wordt verhuurd aan een Afrikaanse

kerkgemeenschap die er een viering

houdt.

En jij, wat doet de ‘klap’ van de

mensen met jouw mening en ge-

voelens rond migranten, vreemde-

lingenenvluchtelingen?

Jijbentbang–Ikbenbang

Jij bent bang om dood te gaan in de

oorlog in jouw land. Ik ben bang

dat je die oorlog meeneemt naar het

mijne.Jij bent bang dat de grenzen

voor je neus zullen worden geslo-

ten.Ik ben bang dat er veel men-

sen met verkeerde bedoelingen hier

naartoekomen.

Jij bent bang dat je niet welkom

bent in Europa.Ik ben bang dat jij

mijn cultuur niet zult begrijpen.Jij

bent bang dat je nooit meer terug

naar je huis kunt.Ik ben bang dat

je nooit meer terug naar huis wil-

t.Jij bent bang dat wij je niet willen

helpen.Ik ben bang dat jij de hulp

niet zult waarderen.Jij wilt vast niet

dat ik bang ben.Ik wil ook niet dat

jij bang bent.Laten we er dan samen

voor zorgen dat onze angsten onge-

grond zijn.( Sandra Gorwill-Lissenberg

)

Refugeewalk

Eenveiligdakbovenjehoofd,

een goede nachtrust zonder schrik

voordebommen,

eenschoolvoorjekinderen.

Het recht om jezelf te zijn ongeacht

jeafkomstofgeloof,

ongeacht wie je liefhebt, voor ons

zovanzelfsprekend,

een verre droom voor 70 miljoen

mensen op de vlucht voor geweld of

vervolging.

(MarijkePersoone )

Openingsgebed

Buig ons naar de velen die als

vreemden hier gekomen zijn, om

lijfsbehoud,uitwanhoop.

Dat zij gastvrijheid ontmoeten, ge-

lijkberechtigdworden,

een nieuw en waardig leven mogen

leideninonsmidden.

Gij die ons hebt gezegd: ‘Heb lief de

vreemdelingdiebijuwoont’

Dat wij hen zouden eren en geven

broodenkleding.

Dat wij ons niet afkeren van dat

woord dat uw Geest ons niet verlate

sept.2019nzal.

Uit het evangelie volgens Mattheus

Een Kanaänische vrouw vroeg Je-

zushulp.

Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen ge-

zonden naar de verloren schapen

van het volk van Israël.’Ze zei: ‘Ze-

ker, Heer, maar de honden eten

toch de kruimels op die van de ta-

fel van hun baas vallen.’ Toen ant-

woordde Jezus haar: ‘U hebt een

groot geloof! Wat u verlangt, zal

ook gebeuren.’Jezus herziet zijn

opdracht. De eerste stap is gezet om

ook heil te brengen buiten bekend

gebied.

In grote lijnen zijn er in de bij-

bel twee soorten vreemden, en

dus twee verschillende houdin-

gen tegenover hen. Enerzijds is

er de overheerser en het niet-jood-

se volk, in de buurlanden of ver-

mengd met de joodse bevolking. Zij

eren een god van macht en van de

sterkste.Diemoetenzemijden.

Daar tegenover is er de vreemde-

ling-te-gast die in één adem ge-

noemd wordt met weduwen en we-

zen. Die moet bescherming krijgen.

Geloofsbelijdenis:

Wij engageren ons om in een

vluchteling of migrant allereerst

een (mede)mens te zien en te besef-

fen dat we allen gelijkwaardig zijn,

hoezeer we ook van elkaar verschil-

len.

Wij willen mee bouwen aan een

breed draagvlak voor dialoog, ont-

moetingendiversiteit.

Wij nodigen al onze medeburgers

uit om vluchtelingen en migran-

ten te verwelkomen met concrete

daden van solidariteit.Samen met

alle nieuwkomers willen wij werk

maken van een vredevolle samenle-

ving- in ons dorp, onze stad, ons

land,Europa,dewereld.

Voorbeden

God van alle mensen, Gij die ons leven

geeft om met elkaar te delen, we bidden:

Voor degenen die hun land

moesten ontvluchten,omdat hun

leven gevaar liep, de mensen die al-

les achter hebben gelaten om welke

reden dan ook,dat zij onze gastvrijheid

mogenervaren.Laatonsbidden.

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

genbegint nieuwe hoop te dagen.

Voor degenen die tijdelijk in ons

midden wonen,omdat ze voor hun

werk uitgezonden werden naar ons

land,mensen die zich hier vaak ver-

weesd wanen,dat zij zich bij ons welkom

mogenvoelen.Laatonsbidden.

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

genbegint nieuwe hoop te dagen.

Voor de mensen die hier zijn ko-

men wonen en moeite hebben te

aarden in een vreemd land met z’n

vreemde mensen en hun vreemde

gebruiken,dat zij hier ook thuis kunnen

raken.Laatonsbidden.

Waar mensen elkaar in ’t leven dra-

genbegintnieuwehooptedagen

Voor hen die leiding geven en be-

slissingen moeten nemen,zij die

verantwoordelijk zijn voor een

goed asiel- en immigratiebeleid,dat ze

dit mogen doen met wijsheid en respect

voordemedemens.Laatonsbidden.

Slotgebed

Dat wij onze verantwoordelijk-

heid nemen:Dat het verst afgelegen

rampgebied ons niet te ver is,en het

meest dichtbije leed niet te dicht-

bij.Dat wij waakzaam zijnvoor po-

litieke programma’s en overheids-

beslissingen die de armen het leven

nog moeilijker maken en de rijken

dekansgevenzichteverrijken.

Wek ons geweten, scherp ons ge-

hoor, onze ogen voor alles wat

mensen in hun waardigheid be-

dreigt.

Uit de viering van 8 september 2019 in het

DonBoscocentrum

Voorgangers Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Lector: Agnes De Prins – Orgel: Jos Ver-

meulen-Zang:MajoWerrebrouck

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

Zaterdag19oktober2019

DonBoscocentrum

18.00 u. Heerlijke Filipijnse schotel

(12 euro volwassenen – 6 euro kin-

deren)

Reservatie: cabsama2@gmail.com

20.00 u. Het actuele Filipijns ver-

haal

Getuigenissen over jongerenorga-

nisaties, over mensenrechten en

scholen van inheemse gemeen-

schappen en een interview met de

leider van de kritische Filipijnse

vakbond die eind september in ons

landwas.

Van harte uitgenodigd op deze boei-

endeenlekkereavond!



LEZINGEN IN SENIORAMA

Alle lezingen hebben plaats in de loka-

len van Seniorama opmaandagnamiddag

van 14 tot 16 uur. Bijdrage (een drank-

je inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5

euro

07/10: Begijnhoven en Begijnen.

Oud en toch actueel - Marc Vervenne,-

Prof. em. faculteit Theologie en Reli-

giewetenschappen

14/10: Rembrandt: etsen, tekeningen

en schilderijen - Kathleen Joris, kunst-

historicusendocente

21/10: Cuba zonder de familie Cas-

tro - Dirk Tielemans, voormalig VRT-

journalist

Info016222014

MOLENWEEKEND HERFST

Van vrijdag 18 oktober 18.00 u..tot zondag

22oktober 16.00u.

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest, weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len, maaien, snoeien of wieden,….

Een werkweekend gelijkt op het eer-

ste zicht geen boeiend weekend en

werken is vaak iets dat mensen af-

schrikt. Maar toch is dit één van de

peilers waarop Het Molenhuis zich

staandehoudt.

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het inHetMolenhuisomdraait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusiefeten)

Ouder dan 18 jaar: 8 euro per per-

soon,pernacht

13 t.e.m.17 jaar: 6 euro per persoon,

pernacht

6 t.e.m.12 jaar: 4 euro per persoon,

pernacht

4 t.e.m.5 jaar: 2 euro per persoon,

pernacht

0 t.e.m.3 jaar: gratis. De ouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Opnaamvan:NeleSteeno

Vermelding: Molenweekend + data

+naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij,pantoffels,zaklamp

Verantwoordelijke: Nele Steeno -

Telefoonnummer0495/36.48.96

E-mail: nele@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

Dinsdag08oktoberom20u.

prof. Lode Walgrave, Herstelrecht

enstrafrecht:duetofduel?

In het strafrecht is de centrale vraag

welke straf dient te worden op-

gelegd aan de dader. Bij herstel-

recht beoogt men zoveel mogelijk

de individuele, relationele en soci-

ale schade ingevolge een misdaad

te herstellen. Het herstelrecht be-

rust voornamelijk op overleg tus-

sen de rechtstreeks betrokkenen

(dader en slachtoffer) en niet zozeer

op de dwingende inmenging van de

overheid. In welke mate zijn straf-

en herstelrecht aan elkaar comple-

mentair of tegengesteld? Wat zijn

de achterliggende mens- en maat-

schappijbeelden van beide benade-

ringen? Wat zijn kansen en beper-

kingen? Wat zijn praktijken en ef-

fectenvanbeidebenaderingen?

Dinsdag5november2019om20u.

Prof. Ives Engelborghs, ‘Donut

economie’: in zeven stappen naar

eeneconomievande21steeeuw.

Dinsdag19november2019om20u.

dr. An Haekens, Oud worden en

dan?

Info: Marcel Braekers - marcel.brae-

kers@telenet.be

Filosofenfontein: Waversebaan 352

te3001Heverlee

tel.016/407340

Programma Filosofenfontein

Volwassen worden is zo van men-

sen kunnen houden, zo op ze re-

kenen als je kon als kind. Door de

diepten van teleurstellingen heen

tot de ander terugkomen, jezelf

toch aan hem verliezen, toch tot die

ander intreden. Wie dat kan schept

een nieuw evenwicht van krachten

in zichzelf. Er treedt een ontspan-

ning op van het ik, die een doorbre-

king meebrengt van allerlei oude en

stargewordenkaders.

Zo'n mens hervindt zichzelf, maar

dan verrijkt, ontplooid door de lief-

de. Hij wint zijn leven doordat hij

het meerdere malen heeft verloren.

J.Nieuwenhuis

KALENDERBLAADJE

4 FEDERATIE FRANDO

Op de Tervuursesteenweg num-

mers 97 en 97A stond tot enke-

le maanden geleden een oud ge-

bouw met naast het woonhuis een

wel zeer eigenaardig bijgebouw dat

kerkramen had aan weerszijden

van de toegangspoort. De parochia-

nen van Terbank kenden het pand

als ‘de noodkerk’, de lezers van de

andere edities zullen er waarschijn-

lijk nooit van gehoord hebben en er

altijd achteloos aan voorbij gereden

zijn. Nu is er alleen nog een open

ruimte te zien. Woonhuis, nood-

kerk en achterliggende gebouwtjes

werden in juli van dit jaar afgebro-

ken.Datvereistwatuitleg.

Denoodkerk

In volle oorlogstijd zette deken

Rutten van St.-Lambertus Heverlee

stappen om in Terbank een apar-

te kapelanij op te richten. Voor de

invulling van de kapelaansfunctie

viel het oog van vicaris-generaal

Mgr. Van Cauwenbergh op E.H.

Victor De Vadder, tot dan toe onder-

pastoor in Vlierbeek. Deze had zich

in de kijker gewerkt als iemand ‘die

niet bij de pakken blijft zitten’ en

die zich zeer verdienstelijk had ge-

maakt op allerlei vlakken: inzame-

len van geld voor een nieuwe zaal,

catechese, jeugdwerken, parochie-

blad,enz…

Op 4 september ’43 wordt Victor

De Vadder benoemd en dan be-

gint een zoektocht naar een loca-

tie voor een (voorlopige) parochie-

kerk en een onderkomen voor hem-

zelf. In december van ’43 is er al een

doorbraak. De kinderen De Coster

schenken een deel van hun boerde-

rij met schuur en stal aan de nieu-

we parochie. De overdracht van het

pandmoestopnaamvandeDekena-

le Vereniging (nu Vereniging voor

Parochiale Werken of VPW) komen

enniet opdekerkfabriek endat is zo

tot op de dag van vandaag gebleven.

Om de kerkdiensten te laten plaats-

vinden, moesten uiteraard aanpas-

singswerken worden gedaan. De

raming van aannemer Gaston De

Wit (Vanden Bemptlaan, Heverlee)

werd aanvaard en al in april 1944

werddenoodkerkingezegend.

Geleidelijk aan zorgt kapelaan De

Vadder ook voor de inrichting van

de noodkerk: een altaar, een klok

voor het torentje, stoelen, een har-

monium, … Hij vindt ook een

huurwoning voor zichzelf op de

Tervuursesteenweg.

Daarna gaat het snel. De parochie

groeit en bloeit, een terrein aan de

Tervuursesteenweg wordt aange-

kocht voor de bouw van een nieu-

we kerk en tussen 1949 en 1955

wordt dan de huidige parochiekerk

gebouwd. Intussen wordt in 1953

de oprichting van de hulpparochie

Terbank door het ministerie van

justitie erkend. Na de ingebruik-

name van de kerk in 1955 zijn

intussen vele jaren verstreken en

de noodkerk verloor haar functie.

Voortaan deed de ruimte voorname-

lijkdienstalsopslagplaats.

Eennieuwebestemming

Vandaag kampen alle parochies met

dalende inkomsten: minder huwe-

lijken, minder uitvaarten en min-

der misintenties, terwijl de kosten

van parochieactiviteiten en van het

onderhoudvandekerkstijgen.

Alle parochies zoeken naar nieuwe

regelmatige inkomsten. Spaarboek-

jes brengen niets meer op; daarom

moet je proberen verstandig te be-

leggen, zoals bv. investeren in vast-

goed. Zo heeft de VPWvanhet deke-

naat Leuven gekozen voor de bouw

van appartementen op de plaats van

de in onbruik geraakte noodkerk.

Dat is een ideale ligging vlak bij

Gasthuisberg, IMEC en Campus

Arenberg.

De afbraak van de noodkerk drong

zich op. Het woonhuis werd nog

verwarmd met individuele gasradi-

atoren met open vlam (levensge-

vaarlijk en nu verboden) en met

alles wat er de laatste jaren in

de schuur/kerk was opgeslagen en

achtergelaten, kon een heuse rom-

melmarkt gehouden worden: oude

meubels en bedden, twee professio-

nele friteuses, koelkasten, een tien-

tal oude tv-toestellen, en heel veel

kleine spullen. In een achterbouw

die op het veld uitgaf, troffen we een

aardappelsorteermachine aan. Tij-

dens de afbraak stootten de arbei-

ders nog op een keldertje onder de

noodkerk waarvan niemand het be-

staankende.

Wat komt er in de plaats? De VPW

Leuven kreeg toelating voor een

meergezinswoning met vijf appar-

tementen (allen met twee slaap-

kamers) waarvan twee duplexen,

twaalf ondergrondse parkeerplaat-

sen voor auto’s en een overdekte

fietsenparking in de tuin. De toe-

gang tot alle parkeergelegenheden

gebeurt via de Tervuursesteenweg.

Op dit ogenblik wacht de VPW nog

opdeoffertesvoorderuwbouw.

Nu kijken we uit naar de start van

de bouwwerken. Intussen genieten

we van het onverwachte doorzicht

op het groen tussen de huizenrij op

desteenweg!

JosSlechtenenMariaKwanten

(Voor het gedeelte over de noodkerk

werd geput uit ‘Parochie Onbevlekt

Hart van Maria Terbank-Heverlee,

1943-2003, dl. 1’, teksten, documen-

ten en illustraties in 2003 samenge-

brachtdoorA.Levenstond)

BOUWPLANNEN IN TERBANK

Van de noodkerk tot een meergezinswoning

Op een bankje in de zon zaten

drie vrouwen. Ze rustten uit van

het boodschappen. Hun tassen vol

groenten en fruit stonden klem tus-

senhunbenen.

Een oude man ging ook op de bank

zitten.Hijhoordehungesprek.

Ze spraken over hun zonen. Over

een paar minuten zou de school uit

zijn en dan zouden ze komen met

hunrapport.

De ene moeder rekende op hoge cij-

fers, want haar zoon was de beste in

klas.

De andere moeder verwachtte er

niet zoveel van, maar haar zoon

kongoedvoetballen,zeize.

Dederdemoederzeiniets.

De oude man vroeg: ‘En uw zoon?’.

‘Hij blinkt nergens speciaal in uit',

zei ze, ‘hij is een heel gewone jon-

gen’.

De bel rinkelde: de jongens storm-

den naar buiten en liepen naar hun

moeder.

Deéénmethogecijfers.

De andermet haast omophet sport-

veldtekomen.

En de derde … die nam de bood-

schappentas van zijn moeder op en

liepmethaarnaarhuis.

‘Onze zonen zijn verschillend,’

zei de moeder van de hoge cijfers

voltrots.

De oude man keek haar aan en zei:

‘Ikhebmaaréénzoongezien.’

NaareenverhaalvanLeoTolstoi

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

De drie zonen
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