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PAROCHIEBLAD 2020

Mensen kunnen veel voor mekaar

betekenen en een zegen zijn voor

hun medemensen.

We weten ook dat er soms dingen

fout gaan, ook in de kerk. Maar we

beseffen wel dat we het goede en

mooie moeten verder zetten en ons

niet laten verlammen door het ne-

gatieve.

Het parochieblad zet dat graag in de

schijnwerper.

SLUITJIJWEERBIJONSAAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het over-

schrijvingsformulier dat je gaat

krijgen van KERK & leven, kan je

uw parochie toevoegen.

(Sint-Franciscus, Sint-Antonius,

of Don Bosco)

FederatieFrando4330,Parochie…….

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij.

Daar zijn we hem heel dankbaar

voor.

Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven

voor hem een weldaad is.

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

*Sint-Franciscus

Bij Thierry Van Craenem na de vieringen

of op het Parochiesecretariaat,

Tiensesteenweg 190,

3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

*Sint-Antonius

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,

3001 Heverlee (0475/675667)

of op het Parochiesecretariaat:

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016 25 45 87)

Beste lezer of sympathisant van

KERK&leven

Iedereen in Vlaanderen kent de

woorden ‘Mag het iets meer zijn?’.

We horen ze doorgaans bij de sla-

ger, de vishandelaar of de groente-

boer.

De slogan en de foto voor onze

abonnerings-campagne knipogen

naar dat bekende beeld, maar beteke-

nen natuurlijk iets anders. Als wij

vragen of het iets meer mag zijn, be-

doelen we:

ietsmeerwaardevol,

metmeerdiepgang,

met zin en betekenis in het leven.

Dat is namelijk wat KERK & leven

elke week te bieden heeft.

Week na week gaan we samen op

zoek naar alles wat echt van waar-

de is, zowel in de Kerk als daar-

buiten. Daarom kozen we een beeld

dat mensen even doet nadenken.

Een stapel exemplaren van KERK

&leven op een weegschaal? Worden

die dan per gewicht verkocht? Nee,

onze ‘iets meer’ is van een andere

orde.

Het zijn trouwens niet enkel onze

artikels die ‘iets meer’ te bieden

hebben. Onze mensen doen dat

ook. Daar hoort u bij. Duizenden

vrijwilligers maken ons weekblad,

door één of andere hulp, mogelijk.

Zonder hen is er ‘niets meer’. Daar-

om zijn we ook dit jaar dankbaar

voor wie zich abonneert, voor wie

mee op zoek gaat naar nieuwe en

oude abonnees voor ons prachtige

blad.

Ook in 2020 komen we graag elke

week bij u op bezoek, elke woensdag

in uw brievenbus.

Verleng dus maar uw abonnement

ofwordteennieuweabonnee!

LukVanmaercke–Hoofdredacteur

FEDERATIE FRANDO
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Er is het oog van het hart: “Zalig de

zuiveren van hart, want zij zullen God

zien”.

Als het oog van het hart geopend is, kun-

nen we God overal zien: in iedere omstan-

digheid, in de natuur, in de wetenschap,

in ieder mens en in onszelf. In al wat is.

Het openen van het oog van ons hart, is

een werk van zuivering. Wij zuiveren dit

oog in de meditatie door de stilte, de inge-

togenheid en de armoede van een gebeds-

woord: de armoede van geest waarbij wij

alle gedachten en beelden loslaten. Het re-

sultaat van het werk van de mantra is de

zuivering van het hart.

“Zalig de zuiveren van hart, want zij

zullen God overal zien”. Dat betekent ook

dat wij overal Liefde zien: wij zien de

Schepping en zien onszelf geliefd, en dat

verandert ons hele leven.

Het is de transformatie die optreedt als re-

sultaat van het echte ervaren van God.

Laurance Freeman

Volgende meditatie is op maandag

28 oktober 2019. Aanvang om 20

uur in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Sint-Antonius

Donderdag 24 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 29 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 31 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Woensdag 23 oktober

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 24 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 25 oktober

VM+NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag 26 oktober

NM+AV: Kalipso

Zondag 27 oktober

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 29 oktober

NM: Seniorencafé

Woensdag 30 oktober

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer,

Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 29 oktober 2019 om 14.00

uur: Hebben we meer ongelijkheid

nodig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Antwerpen –

Departement Sociologie

Dinsdag 5 november 2019 om 14.00

uur: De Bourgondische Vorsten

Dhr. Edward De Maesschalck – Auteur

Indien u dit wenst, kan u een digitaal

abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegang tot de digitale opnames.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven. Dagelijks open

tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en

16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 oktober

30ste zo dh jaar

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Aanstelling Gaston Eysermans als

voorganger

Intentie echtgenoten Cannaerts

Voorganger: Gaston Eysermans en

Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

Vrijdag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 3 november

31ste zo dh jaar

10.00 u. Woord en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ann Francis

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 oktober

30ste zondag door het jaar C

11 u. viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Hilde Pex

Lector: Lies Verschueren

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Vrijdag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11 u. viering met koor- en

samenzang

Intentie: overledenen van het

afgelopen jaar

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 3 november

31ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

Ga je eigen weg, dan kan je

niemand inhalen. bzn

DON BOSCO

Zondag 27 oktober 2019

Dertigste zondag door het Kerkelijk

Jaar

Geen viering in Don Bosco

Vrijdag 1 november 2019

Allerheiligen

10.30 u. Viering

Voorganger: Jef Wauters

Lector: Chris Willox

“ZING, SPEEL ZODAT HET KAN

GEBEUREN …

Lieddag: zondag 10 november 2019

in Don Bosco, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo

10 u : Onthaal en koffie

10 u 30-12 u : Zingen in "Ademtocht"

Iedereen welkom, van de parochie of

van buiten de parochie!

Inschrijven vóór 4 november bij :

chriswillocx1@gmail.com

5 euro, met broodje 10 euro

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Een jongen had een droom:

hij ging een winkel binnen.

Achter de toonbank zag hij een en-

gel en vroeg:

‘Wat verkoopt U, mijnheer?’

De engel antwoordde:

‘Alles wat je maar wilt.’

‘Wel,’ zei de jongen:

‘Ik zou graag willen:

het einde van de oorlog in heel de

wereld, meer bereidwilligheid om

met elkaar te overleggen, aandacht

voor kleine en zwakke mensen …’

De engel onderbrak hem en zei:

‘Sorry, jonge man,

we verkopen geen vruchten,

we verkopen hier alleen zaadjes.’

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Zaadjes - Dromen

Er is een tijd om te baren en een tijd

om te sterven, een tijd om te plan-

ten en een tijd om te rooien.” (Predi-

ker 3,2) Maar met dit graflicht blijft

u ‘voor al-tijd’ in liefde verbonden

met wie gestorven is. (7,00 euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuis bezorgen via 016 39

50 50, info@kerkinnood.be of ww-

w.kerkinnood.be (+ verzendings-

kosten).

Kerk in Nood - Abdij van Park 5 -

3001 Leuven

Tel. 016 39 50 50 -

info@kerkinnood.be / www.kerk-

innood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

VOOR ALTIJD IN ONS HART

De moderne mens moet vooral uit

het gesloten huis van zichzelf wor-

den bevrijd. Hij heeft er behoefte

aan inzicht en uitzicht in het leven

te vinden, moed om te zijn, de vin-

nigheid van de hoop die hem het be-

staan elke morgen weer de moeite

waard doet vinden.

J. Baers

KALENDERBLAADJE
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Nood aan een babbel of ken je ie-

manddiecontactzoekt?

Heb je behoefte aan een luisterend

oor, wil je af en toe een telefoontje

krijgen om de eenzaamheid te door-

breken, je hart luchten, contact te

hebben met de buitenwereld of in-

formatie te vragen over een pro-

bleemwaarmeejezit?

Aarzel dan niet een beroep te doen

op onze vrijwilligers. Ze staan met

plezier klaar om te luisteren en

te praten op een ongedwongen en

vriendelijkemanier.

Neemeeneerstemaal contactopmet

Seniorama en vraag naar onze Luis-

terlijn. Wij zullen je nadien opbel-

len (zelfs naamloos als je dat ver-

kiest).

Ken je iemand die behoefte heeft

aan wat meer contact of een luiste-

rend oor, dan kun je onze gegevens

doorgeven of aan ons de contactge-

gevens van die persoon bezorgen.

Geef een seintje aan het onthaal via

016222014

Of stuur een mail naar lesley@seni-

orama.be

Seniorama vzw - Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

lijn

Luisterlijn Seniorama

Wist je dat de Bib Leuven ook

een bibwerking heeft in de Leu-

vense Hulpgevangenis? En dat de

balie van de gevangenisbib be-

mand wordt door vrijwilligers?-

Misschienietsvoorjou?

Je leest zelf graag? Je bent minimum

25 jaar? Je hebt een open geest? Je

hebt een basiskennis informatica?

Je bent bereid tot een engagement

van minstens 1 jaar? (met een proef-

periode van 3 maanden om uit te

proberen). Een extra taal spreken

naast het Nederlands is een plus-

punt.

Je bent vrij op zondagvoormiddag

(8 – 11.15 uur) of zondagnamiddag

(12.30 – 15 uur), elke week of om

de 14 dagen. Heb je interesse? Stuur

een mail met je motivatie naar bart.-

dils@leuven.be.

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS GEVANGENISBIB

3FEDERATIE FRANDO

Op zondag 6 oktober kwamen we

met tientallen mensen samen tij-

dens een vredeswake in de Sint-

Franciscuskerk.

Tau en de Franciscusgeloofsge-

meenschap bundelden de krachten

naar jaarlijkse gewoonte en kozen

voor het thema “800 jaar Francis-

cusendesultan”.

Na een vredeslied en welkom ver-

tolkte Mark Vermaerke het verhaal

van Franciscus (navertelling van

FelixTimmermans).

Dit verhaal werd vervolgens ver-

taaltnaaronzesituatievandaag.

Daarbij mocht de regel van Francis-

cus niet ontbreken waarbij hij ons

zegt hoe we best naar moslims toe

gaan:

‘De broeders die gaan naar de Saracenen of

de ongelovigen, kunnen op twee manieren

geestelijk onder hen leven.

De ene manier is dat zij geen conflicten of

woordenstrijd aangaan, maar ieder men-

selijk schepsel onderdanig zijn omwille

van God en belijden dat zij christen zijn.

De andere manier is dat zij, als ze zien dat

dit de Heer behaagt, hun het woord van

God verkondigen, opdat zij geloven in de

800 jaar Franciscus en de sultan

almachtige God, Vader, Zoon en heilige

Geest, schepper van alle dingen, en in de

Zoon, verlosser en redder’.

Als we dit vertalen naar vandaag

dan kunnen we zeggen dat dit ook

een boodschap voor ons kan zijn:

we leven allemaal tussen ‘anders-

denkendenofongelovigen’.

Een eerste en belangrijkste manier

is: ‘onder hen leven’, niet vluchten

voor de ontmoeting. Je niet opslui-

ten in je eigen kringetje. Het leven

delen met mensen die niet zomaar

vanzelf jevriendenzijn.

Een andere raadgeving: geen woor-

denstrijd aangaan en geen conflict

zoeken.

Niet gemakkelijk als de overkant

een ander geloof, een andere poli-

tieke overtuiging of een andere ma-

niervanlevenheeft.

We overtuigen zo graag. We zijn

zelf zo vast overtuigd van onze

juiste kijk op de realiteit. De ander

is fout.

Franciscus heeft ervaren dat het

nietwerkt.

Er zijn, luisteren, zonder de eigen

overtuiging te ontkennen, maakt

ontmoetingmogelijk.

‘Als het God behaagt’ kan de ont-

moeting verdiepen. Het is niet ge-

makkelijk om uit te maken ’wan-

neerhetGodbehaagt’.

Als de ander er open voor staat, als

je geen conflict oproept, als dat die-

pere gesprek over je diepste over-

tuiging mogelijk wordt. Daarvoor

moet je eerst het leven delen, in

vriendschap met elkaar leven, en

pas dan kan je vrijelijk praten over

je diepste overtuiging/geloof, zon-

der te oordelen over de ander, zon-

der te eisen dat de ander er hetzelfde

overdenkt.

Pas dankan jedelen envan elkaar le-

ren.

Na deze overweging kon het loflied

aan Franciscus niet ontbreken. We

zongendanookuitvolleborst:

“Ik zing een lied

Heer God voor jou

een zonnelied

voor jou, voor jou,

Heer God voor jou”

We eindigde de viering met de lof-

zang van Franciscus zelf aan God.

Daarna kregen de aanwezigen de

kans om zelf hun lofzang te schrij-

ven: wie is God nu vandaag voor

ons? Hoe zouden wij hem aanspre-

ken?

Vele aanwezigen gingen graag in

op deze vraag en schreven direct

hun aanspreking neer en dit vorm-

de het sluitende loflied aan God

anno2020:

Gijzijtmijntoeverlaat

Gijzijteenvraagvoormij.

GijzijtdeBarmhartige

GijzijtdeEnealmachtige

Gijzijtmijnkracht

Gij zijt voor mij mijn hoogste goed

Gijzijtmijnvriend

Gijzijtalonsvertrouwen

Gijzijtvoormijdenatuur

GijzijtmijnlieveVader

Gij zijt voor mij een warme tedere

aanwezigheid

Gij zijt voor mij de Barhartige lief-

de

Gij zijt voor mij de grootste en de

kleinstetegelijkertijd

GijzijtvoormijdeHeer

Gij zijt voor mij het trancendente –

hethoogstegoed

Gij zijt de eerste onder de mensen,

Gij zijt de wegwijzer doorheen het

kleinstevandeschepping.

Gijzijtvoormij“OnzeVader”

Gij zijt voor mij een toeverlaat, een

helper

Gij zijt voor mij de dierbaarste,

trouwe, vredevolste vriend in mijn

leven

Gijzijtmijntoeverlaat

Gijzijtdemee-gaande

Gij zijt Vader en Moeder bij wie ik

magthuiskomen

Gij zijt de grote, de verre, de nabije

verscholenindemens

Na de vredeswake verbroederden we nog even samen met een tasje koffie en een stukje cake

Gijzijtvoormijdeeerlijkste

Gijzijtdegeruststelling

Gij zijt voor mij de zachtmoedig-

heid

Gijzijtvrijheid

GijzijtdealgoedeVader

Gijzijtmildheid

Gijzijtvoormijdeliefde

Gijzijvoormijdeengel

Gijzijtvoormijdegeliefde

GijzijtvoormijalsAllah

Gij zijt voor mij als ons Vader en

Moeder

Gij zijt de meest en diepst solidaire

met ieder menselijk en levend we-

zen

Gijzijtmijnheilige

Gijzijtmijnliefste

Gij zijt God, almachtig in het geven

vandeliefde

GijzijtmijVriend

Uitkijkend naar een nieuwe ont-

moeting volgend jaar kunnen we

met deze lofzang even verder in ons

eigenleven.

TAU en Franciscusgemeenschap bundelen de krachten voor een

vredeswake in de Sint-Franciscuskerk

Nadenken over herstel in de gevan-

genisLeuvenHulp

Toen we als kind ruzie maakten,

was het eenvoudig. Een handje, een

kusje…enverderspelen.

Maar wat doe je als er erge dingen

gebeurd zijn? Wat doe je als dader,

als slachtoffer, als verontwaardigde

buitenstander? Is herstel dan moge-

lijk? En hoe? Hoe wordt het slacht-

offer, de dader, jij erdoor geholpen?

We denken na over deze vragen.

Criminoloog Johan Deklerck gaat

dieper in op het begrip ‘tegen-

stroom’ en de kracht van herstel.

Stof voor het gesprek dat we daarna

aangaan, samen met enkele gedeti-

neerden.

Praktische info: Woensdag 13 no-

vember 2019 – van 17.30 u. tot 20.30

u.

Waar: Gevangenis Leuven Hulp –

Maria Theresiastraat 74 – 3000 Leu-

ven

Prijzen:6euroCode: 196477

Deze activiteit sluit aan bij het aan-

bod rond Leuven Restorative City

2019. Het volledige aanbod ontdek

je op: www.vormingplusob.be/leu-

ven-restorative-city

https://www.vormingplusob.be/ver-

geten-en-vergeven-nadenken-over--

herstel-de-gevangenis-leuven-hulp

Partners

Gevangenis Leuven-Hulp – CAW

Oost Brabant – De Rode Antraciet –

KU Leuven Institute of Criminolo-

gy(LINC)

VERGETEN EN VERGEVEN ?!



1981*- op een vlucht van British

Airways – tussen Johannesburg en

Londen.

Een blanke vrouw ging zitten naast

eenzwarteman.

Zeriepeenair-hostess.

‘Waarmee kan ik u helpen, me-

vrouw?’vroegdeair-hostess.

‘Zie je dat dan niet? Ik zit naast een

zwarte. Ik wil niet bij zo iemand zit-

ten. Ik wil een andere plaats heb-

ben.’

‘Ik ga zien wat ik kan doen,’ zei de

hostess.

Watlaterkwamzeterug:

‘Sorry, mevrouw, alle plaatsen in

de economieklasse zijn bezet. Er is

alleen nog één plaats vrij in eerste

klasse. Het is heel ongewoon dat we

iemand uit de economieklasse naar

de eerste klasse laten gaan. Maar de

commandant vond het niet kunnen

om iemand te verplichten te blijven

zitten naast iemand die hij niet kan

verdragen.

Toen keek de hostess naar de zwar-

temanenzei:

‘Dus meneer, als u dat wenst, neem

uw handbagage. Er is voor u plaats

vrij ineersteklasse.’

Chantal Leterme

uit: ‘Een parel voor elke dag’

1981*: In Zuid-Afrika kende men nog een

apartheidsregime en beleid dat steunde op

het beginsel van de rassenscheiding.

Eerste klasse

Schenkjespullen!

Geef je uitgelezen boeken af in de

Oxfam-tweedehandswinkel.

Aanvaarden wij niet: beschadigde,

vervuilde of onvolledige boeken,

encyclopedieën, tijdschriften,ver-

zamelmappen, computerhandboe-

ken, losbladige werken, reeksen,te-

lefoon-enschoolboeken.

Word vrijwilliger! Geef je tijd: doe

de kassa, sorteer en prijs de artike-

len, verzorg de promotie, help de

klanten of leg je toe op de boek-

houding. Ben je wekelijks 4 uurtjes

vrij en heb je een passie voor boe-

ken?Neemcontact opmetdeOxfam

Bookshop.

Koopbewust!

De Oxfam-boekenwinkel is een in-

teressante boekenwinkel vlak bij

de Oude Markt en heeft een mooi

en uitgebreid assortiment. Kom

kiezen uit meer dan 9000 twee-

dehandsboeken – waaronder een

groot aantal anderstalige literatuur

– aan een prijsje. Naast romans en

non-fictie vind je er ook een selectie

antieke boeken. Zo verklein je de af-

valberg, stimuleer je de sociale eco-

nomie en steun je Oxfam-projecten

indehelewereld.

OxfamBookshopLeuven

Deze winkel die volledig op een

team van behulpzame vrijwilligers

draait, is erg overzichtelijk en no-

digt uit om een tijdje rond te snuf-

felen.

Je kan abonneren op de nieuwsbrief

en je blijft zo op de hoogte van onze

acties, werk en resultaten via onze

maandelijksenieuwsbrief.

Oxfam Solidariteit - Parijsstraat 60

–3000Leuven.Tel.016500705

Openingsuren: Maandag, dinsdag,

woensdag, donderdag, vrijdag: Van

10.00u.tot18.00u.

www.oxfamsol.be/shops https://w-

ww.oxfamsol.be/nl/shop-finder/de-

tail/oxfam-bookshop-leuven

OXFAM BOOKSHOP LEUVEN

Infoavond over het aanbod van

rouwzorg

Het is gek, maar die infoavond voel-

de al een beetje als ‘thuiskomen’. Er

ging zoveel warmte en zorgzaam-

heid van uit. De getuigenissen van

mensen die het ook meemaakten,

gaven me het gevoel dat ik niet al-

leenben…Marlies,52jaar

Voor de achtste keer organiseert

de Universitaire Parochie twee lot-

genotengroepen voor mensen in

rouw: Samen Verder (-25 jarigen)

en Anders Vasthouden (+25 jari-

gen).

Deze infoavond wil de drempel ver-

lagen voor iedereen die interesse

heeft in zo’n rouwgroep. U proeft

er de sfeer op UP, maakt kennis

met de begeleiding en onze visie op

‘rouw’, en verneemt hoe de rouw-

avonden concreet verlopen. Daar-

bij vertellen enkele deelnemers van

de afgelopen jaren over hun erva-

ringen. Koffie en thee zullen klaar

staan, tesamen met boeken rond

verlies om in te snuisteren. De

avond is gratis en verplicht je ner-

genstoe.Voel jeheelwelkom.

PRAKTISCH

Wanneer: Dinsdag 22 oktober 2019

van19.30tot22uur.

Waar: Universitaire Parochie -

Tiensestraat 124-3000Leuven

Meerinfo:

AnnVerscuren

E-mail:

ann.verscuren@kuleuven.be

ofoponzewebsite:

www.kuleuven.be/up/activiteiten/

rouw/infoavondrouw

Deavondisgratis.

INSCHRIJVEN

Graag inschrijven vóór 17 oktober

2019 via www.kuleuven.be/up/acti-

viteiten/rouw/infoavondrouw

oftelefonischviahetsecretariaat

(elke werkdag van 8.45 u. tot 12.15

u.):016325585

VERDER MET VERLIES
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BlijmeteenplekinTerbank

Sinds enkele maanden maken

Evangelische Christenen voor hun

eredienst op zondagvoormiddag ge-

bruik van de kerk van Terbank.

Hoog tijd dus om onze gasten in

het geloof kort voor te stellen en

hen ook in dit blad van harte wel-

kom te heten. Rob van den Heu-

vel, voorzitter van het bestuur van

ICEL, de International Church of

Evangelicals in Leuven, bezorgde

de informatie. Hij benadrukte blij

en vereerd te zijn een plek te hebben

gevondeninTerbank.

Lekenkerk

In 1985 startte in Leuven een inter-

nationale evangelische studenten-

kerk (ICEL) met als voertaal het En-

gels. Op dit moment kent de ge-

meenschap zo’n 100 actieve leden

en daarbij meerdere bezoekers van

de eredienst, vooral studenten en

jonge gezinnen met kinderen. Ze

komen van over de hele wereld en

uit verschillende evangelische en

protestantsegezindten.

Je kan ICEL een lekenkerk noemen

waarbij (bijna) iedereen een steen-

tje bijdraagt. Het bestuur wordt

gevormd door de ‘board’. Dat is

een raad van 7 à 8 gekozen le-

dendiemaandelijks samenkomt. De

raad is divers samengesteld uit ver-

schillende nationaliteiten en ach-

tergronden. Eric en Amy Casteel

zijn respectievelijk pastor en pas-

toraal werker. Naast de zondagse

bijeenkomsten worden ook tijdens

de week activiteiten georganiseerd:

huisgroepen (ook per taalgroep),

bijbelstudie, gebedsgroepen en ini-

tiatievenvoordeoudere jeugd.

Zondagsvieringen

Gemiddeld zitten in de vieringen

op zondag (10.00 u. - 11.30 u.) een

150-tal gelovigen, een 40-tal kin-

deren inbegrepen. De kinderen tot

13 jaar worden opgevangen in een

‘crèche’ en in de zondagsschool.

Voor de tieners zijn er 2 zonda-

gen in de maand aparte bijeenkom-

sten tijdens de eredienst. De dienst

bestaat uit een welkom, een gebed,

verschillende lezingen uit de Bij-

bel - waarbij hetzelfde bijbelroos-

ter (common lectionairy) gebruikt

wordt als bij de katholieken - een

viertal liederen, een preek van 20

à 30 minuten, opnieuw enkele lie-

deren en een afsluiting. De stijl

kan omschreven worden als wat in-

formeler dan bij de katholieke ere-

dienst. Na iedere dienst is er tijd

voorkoffieennapraten.

De verhuis

De voorbije jaren kwam ICEL sa-

men in het Heilige Geestcollege en

in de kapel van het Pauscollege. De

renovatie van dat laatste college en

ook het feit dat de kapel er wat klein

werd, deed de gemeenschap uitzien

naar een nieuwe locatie en zo kwa-

men ze terecht in Terbank. ICEL gaf

al te kennen ook de katholieke pa-

rochie beter te willen leren kennen.

Waarom niet eens onze liturgische

diensten openstellen voor elkaar?

Datlijktonseenprimaidee!

Maria

INTERNATIONAL CHURCH OF

EVANGELICALS IN LEUVEN

Woonzorgcentrum Annuntiaten

in Heverlee werkt aan een ‘Sociopo-

lis’

“Met onze ‘Sociopolis’ willen we

bouwen aan een zorgzame omge-

vingensamenleving.

Op onze campus en in ons woon-

zorgcentrum willen we inzetten op

warme en persoonlijke contacten.

We geven meer aandacht aan de re-

latie tussen zorgverlener en zorg-

vrager maar ook aan de relatie tus-

sen de campus en de buurt”, zegt

Eric Vanleeuw, algemeen econoom

van de Congregatie van de zusters

AnnuntiatenvanHeverlee.

Woonzorgcentrum Annuntiaten

Heverlee werd opgericht in 2008

met als oorspronkelijke bedoeling

de zusters van de congregatie die

zorgbehoevend worden professio-

neel teomkaderen.

Het woonzorgcentrum staat onder-

tussen ook open voor externe be-

woners en wil zich nu openstellen

naar de samenleving onder de noe-

mer ’Sociopolis’.

“Het wordt een plek waar mensen

in verschillende woonvormen le-

Woonzorgcentrum Annuntiaten Heverlee

ven en elkaar op een ‘zorgzame’

manier kunnen helpen. Zo hoopt

het zorgcentrum mee te bouwen

aan een ‘zorgzame cultuur’ o p de

eigen campus maar bij uitbreiding

ook in de hele samenleving”, ver-

teltErikVanleeuw.

Studentenkamers

Sinds het academiejaar 2018-2019

stelt het woonzorgcentrum ook 8

kamers open voor studenten van de

KULeuvenenUCLL.

Voorwaarde om er op kot te mo-

gen gaan is dat zij zich engageren

om regelmatig vrijwilligerswerk te

doen in het woonzorgcentrum en

een seminariereeks ‘Zorgzame sa-

menleving’volgen.

Verder zijn er ook 8 woonunits

voor jongeren uit de bijzondere

jeugdzorg.

Het woonzorgcentrum werkt tot

slot ook samen met een dagbeste-

dingscentrum uit de buurt om de

cafetariaopentehouden.

‘Het Woonzorgcentrum Annuntiaten

Heverlee brengt op die manier in de prak-

tijk wat tijdens de vorige legislatuur naar

voren is geschoven als toekomst van het

woonzorgcentrum: een vorm van residen-

tiële zorg die de muren afbreekt tussen sec-

toren maar ook tussen het woonzorgcen-

trum en de buurt,’besluit Eric Vanleeuw.

Seminarie Hulpverlening of

HOOPverlening?

Zorg dragen kan en moet veel meer

zijn dan het louter ‘verlenen van

hulp’ (in één richting). Zo kan ech-

te zorg voor een kwetsbare ande-

re bijvoorbeeld ook gezien worden

als een mogelijkheid om wederkeri-

ge relaties te creëren, van co-verant-

woordelijkheid ook en van co-crea-

tie.

In onze nieuwe seminariereeks wil-

len we, samen met 6 eminente spre-

kers, op zoek gaan naar de unie-

ke kansen die verscholen liggen in

de relatie tussen zorggever en zorg-

vrager, maar bij uitbreiding tussen

alle mensen die op een of andere

wijzezorgdragenvoormekaar.

Hulpverlening wordt dan HOOP-

verlening. En is het niet juist de (sa-

men gevonden) HOOP die ons ook

échtdoetsamenleven?

Deze reeks staat open voor be-

woners, medewerkers, buurt, me-

dewerkers en studenten KU Leu-

ven,UCLL, andere jongeren, kort-

om iedereen. Ze ontstond uit een

co-creatieve samenwerking tussen

vele partnerorganisaties en men-

sen en wil daarmee zelf ook voor-

beeld zijn van wederkerige samen-

werking en relaties van solidariteit,

co-verantwoordelijkheid en co-cre-

atie,alsooktekenvanHOOP.

erik.vanleeuw@annuntiaten.be

https://www.sociopolisah.be/semi-

narie-hulpverlening

https://www.hln.be/in-de-buurt/leu-

ven/woonzorgcentrum-annuntia-

ten-in-heverlee-werkt-aan-een-socio-

polis-a4080ea4

Woonzorgcentrum Annuntiaten
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