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29 september was een feestelijke dag

voor de Sint-Franciscusparochie.

In de voormiddag genoten we van

een feestelijk viering in aanwezig-

heid van een Syrische katholieke

priester die samen met Fons en Lie-

ven voorging in de viering. Hij ge-

tuigde in de homilie over het leven

van de Syrische mensen ginder en

hier inBelgië.

Dit paste perfect in sfeer van de vie-

ring. Franciscus zelf kennen wij als

de man van de eenvoud, de dialoog,

het gebed, de vrede, zijn respect

voor de schepping en zijn onna-

volgbare zorg voor de medemens.

De viering werd opgeluisterd met

wereldgezangen en afgesloten met

een gezellige babbel tijdens de re-

ceptieachteraanindekerk.

Voor de gelegenheid had de kerkfa-

briek gezorgd voor een verrassing.

De vrijdag voor de viering werd het

beeld van Sint-Franciscus op zijn

sokkelgeplaatstvoordekerk.

Zo kreeg het beeld dat we als ge-

schenk kregen van de zusters Cla-

rissen bij hun afscheid een jaar ge-

leden,zijndefinitieveplaats.

Na de viering waarop ook vluch-

telingen, eenzamen en zieken een

speciale plaats kregen, schoven we

aantafelaan.

Ieder had zelf wat meegebracht en

zo maakten we een ‘potluck’ buffet.

We konden allen genieten van vele

Belgische en buitenlands recepten.

Na de nodige dessertjes en een tasje

koffie sloten we het feest af met een

muzikaal intermezzo in de kerk ge-

brachtdoorViolet.

Een 45 tal enthousiaste jongeren

lieten ons genieten van wereldmu-

ziek.

Een goed gevulde kerk genoot van

ditgratisconcert.

Aangezien deze jongeren als le-

vensmotto hebben: ‘spelen om te

delen’ organiseerden we een omha-

lingvoorhungoededoel.

Er werd maar liefst 600 euro opge-

haaldenoverschreven.

Hiermee steunt Violet organisaties

in het buitenland die kinderen en

jongeren de kans geven om zelf

muziektemaken.

Hieronder kan u nog enkele teksten

terugvindenuitdeviering.

Van harte welkom in deze viering.

Vandaag 29 september vieren wij

het feest van St Franciscus, de pa-

troonheilige van onze parochie.

Franciscus, kennen wij als de man

van de eenvoud, het gebed, de dia-

loog, de vrede, zijn respect voor

de schepping, en zijn onnavolgba-

rezorgvoordemedemens.

In deze viering willen we al deze as-

pecten van zijn levenswijze, onder

deaandachtbrengen.

Bezinning

Laat ons deuren openen in onze sa-

menleving:

Deuren die bescherming bieden

aandeweerloze

diedevluchtelingbehoeden

die de vreemde gastvrij ontvangen.

Deuren die weet hebben van barm-

hartigheid,

die brood aanreiken aan de honge-

rige,

die niet kijken of je christen of mos-

limbent.

Laat ons deuren openen in onze sa-

menleving:

Deuren van huizen, scholen en ge-

meenschapshuizen

waar mensen mogen aankloppen

methunvragen

waar mensen veilig hopen te zijn.

Er zijn ook zulke deuren die in mij-

zelfzitten.

Deurendieikzelfkanopenen.

die drempels naar de ander verla-

gen.

Deuren van hoop die angst en wan-

trouwenontgrendelen.

Allemensenwordenbroeders

alszijnaastelkaargaanstaan,

broeders, zusters, mensenhoeders,

vrijvanelkeeigenwaan,

samenmetelkaarverbonden,

éénvanhartenéénvangeest,

helendnaarelkaargezonden,

naardezwakkenwelhetmeest.

Samenleven,samenwerken,

samenbouwen,dagennacht,

metdezwakken,metdesterken,

indeeenheidzitdekracht.

Allenzoekendnaardewegen

diezij samenkunnengaan,

omdewereldhooptegeven,

opeengoedenwarmbestaan.

Alle mensen worden broeders,als

zij trouwzijnaanelkaar,

broeders, zusters, mensenhoeders,

samenmakenzijhetwaar.

Hiervanblijvenallendromen,

‘t is de wens van alleman,zal het

daarwelooitvankomen,

blijfgelovendathetkan.

Gebed van Franciscus

Heer,maakvanmij

eeninstrumentvanuwvrede:

zodatikliefdeverspreid

waarmenelkaarhaat,

datikvergeef

waarmenelkaarbeledigt,

datikverenig

waarmenstrijdt,

datikdewaarheidspreek

waardwalingheerst,

datikhetgeloofbreng

waartwijfel terneerdrukt,

datikhoopwek

waarvertwijfelingheerst,

datikUwlichtontsteek

waarduisternis is,

datikvreugdebreng

waarleedwoont.

Heer, laatmijernaarstreven

nietdatikgetroostword,

maardatiktroostbreng,

nietdatikbegrepenword,

maardatikdeanderversta,

nietdatikgeliefdword,

maardatikliefheb.

Wantwiegeeft,ontvangt,

wiezichzelfvergeet,dievindt,

wievergeeft,hemwordtvergeven

enwiesterft,

ontwaaktteneeuwigenleven.

Amen.
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Doorheen omzwermingen in de uiterlijke

en innerlijke wereld kwam Jonas Slaats,

als jonge theoloog , tot de conclusie dat

een krachtig en diepgaand spiritueel leven

geen overvloed aan woorden vraagt. Zo is

het ook met meditatie. Het is een eeuwen-

oude praktijk van groot belang voor allen

– jong en oud – die spiritueel en religi-

eus willen groeien. Daarom staat medita-

tie open voor iedereen en is zij toeganke-

lijk voor iedereen.

Meditatief 288

De meditaties in november 2019

gaan door op maandag 11 en maan-

dag 25 november.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” 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

Later heb ik ervaren en ervaar ik tot

op dit moment, dat je pas leert ge-

loven als je midden in de aardsheid

van dit leven staat;

als je er volledig van af ziet iets te

maken van jezelf – een heilige, een

bekeerde zondaar, een man van de

kerk (een priesterlijke figuur!), een

rechtvaardige of een onrechtvaardi-

ge, een zieke of een gezonde;

als je aards leeft, dus met alle taken

en problemen, successen en mis-

lukkingen, met alle ervaringen en

twijfels;

want dan geef je je helemaal over

aan God, dan neem je niet meer je

eigen lijden maar Gods lijden in de

wereld au sérieux, dan waak je met

Christus in Getsemane.

D. Bonhoeffer

KALENDERBLAADJE

Ik ben maar

water

zei de

regendruppel.

Je schittert

zei de zon.

bzn

Draag

al wat je

liefhebt

dicht bij je hart

SINT FRANCISCUS

Vrijdag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Marthe Jaeken-

Theunissen

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

Zondag 10 november

32ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Fons Boey

Lector: Samuel Okwaraji

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT ANTONIUS

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

Zondag 10 november

32ste zondag door het jaar C

Intentie: de heer en mevrouw Van

Audenhoven-Delva en de heer André

Goens

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Mathieu Voets

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: Mathieu Voets

Beelden : Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Vrijdag 1 november 2019

Allerheiligen

10.30 u. Viering

Voorganger: Jef Wauters

Lector: Chris Willox

Zondag 3 november 2019

Eenendertigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

“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

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Dinsdag 29 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 31 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 5 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 7 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 8 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 30 oktober

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 31 oktober

NM: Seniorencafé

Vrijdag 1 november

11 u.: Zondagscafé

Zaterdag 2 november

VM+NM: Let us Change

Zondag 3 november

11 u.: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

Maandag 4 november

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 5 november

VM: SAMANA kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 6 november

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Een man ging naar de kapper om

zijn haar en baard te laten knippen.

Ze begonnen te praten …

De kapper zei: ‘Ik geloof niet dat

God bestaat.’

‘Waarom zeg je dat?’ vroeg de man.

‘Wel, als je naar de wereld kijkt zie

je zo dat God niet bestaat. Als Hij

echt bestaat, waarom zijn er dan zo-

veel zieken? En zoveel mensen met

een handicap? Nee, als Hij echt be-

stond, was er geen ellende op aarde.’

De man werd er stil van.

De kapper was intussen klaar en de

man verliet de zaak.

Onderweg naar huis zag hij een

oude man op straat met lang haar en

een onverzorgde baard. De man liep

terug naar de kapperszaak en zei

tegen de kapper: ‘Kappers bestaan

niet!’

‘Maar ik ben toch een kapper en ik

sta hier vlak voor je,’ antwoordde

de kapper.

‘Nee!’ zei de klant, ‘Kappers bestaan

niet. Als ze echt bestonden, zouden

er geen mensen meer rond lopen

met lang haar en onverzorgde baar-

den.’

De kapper antwoordde: ‘Ach, kap-

pers bestaan wel. Het zijn gewoon

de mensen die niet naar ons ko-

men.’

‘Precies!’ zei de man, ‘En dat is ook

zo met God. Hij bestaat zeker. Het

zijn gewoon de mensen die Hem

niet opzoeken. Daarom is er zoveel

ellende op de aarde.’

naar een islamitisch verhaal

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

Bij de kapper
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MAAKBAARLEUVEN

In de Maakbaar 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 Maakbaar is een circulair project

van het deelplatform Maakbaar Leu-

ven.

Meer hierover op www.maakbaarleuven.-

be

VormingplusOost-Brabantvzw

Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001

Heverlee

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd

door vier verschillende werkgroe-

pen die elk vanuit een andere in-

valshoekwerken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open

Venster op de wereld en Welzijn.

Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Alle lezingen hebben plaats in de loka-

len van Seniorama op maandagnamiddag

van 14 tot 16 uur.

Lezingeninnovember2019

*Maandag4november2019

De wijsheid van de liefde. Het boek

Hooglied en de oudtestamentische

wijsheidsliteratuur.

Hans Ausloos, Prof. Bijbelwetenschappen

aan de Faculté de Théologie van de Uni-

versité catholique de Louvain

*Maandag18november2019

Het Belgische politieke landschap

nadeverkiezingenvan26mei

Marjan Justaert, politiek redacteur De

Standaard

*Maandag25november2019

Bemiddeling, samen op zoek naar

eenoplossing

Myriam Beck, Bemiddelingsteaùm Leu-

ven

en Jaak Poot, Bemiddelingsbureau Alba

Leuven

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie

rustige dingen, van de seizoenen,

het leven van plant en dier, de fris-

se luchtenhetgezelschap.

Op woensdag: wandelingen van 5

tot6kmaantraagtempo.

Op donderdag: wandelingen van 7

tot8km

Elke maand is er een dagwande-

ling.

Verplaatsing met het openbaar ver-

voer.

De namiddagwandeling gaat niet

door als er diezelfde week een dag-

wandelingis.

Voor alle wandelingen (behalve

voor de dagwandelingen) komen

we samen om13.30 u. op het De Bec-

ker Remyplein t.h.v. de kapel. Van

daaruit rijden we met de beschikba-

re wagens naar de startplaats van de

wandeling.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10perkm.

Bij regenweer de dag voordien zor-

gen jullie voor gepast schoeisel.

Voorzie altijd gemakkelijke kledij

enstapschoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf

inschrijven.

Een verzekering is vereist. Je kunt

aansluiten bij de verzekering die

Seniorama aanbiedt: 5 euro voor le-

denen10eurovoorniet-leden.

Dagwandelingen

Donderdag 21 november 2019: Kam-

penhout

Vrijdag 27 december 2019: Kerststal-

lentochtLanden

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

len

FIETSEN MET SENIORAMA

Goed voor de lichamelijke en gees-

telijke conditie. Je komt met eigen

spierkracht op ongekende plekken.

Opdinsdag

Om de veertien dagen, een vlakke

fietstochtmet vertrek om 13.30 u aan

Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) of

om 14 u aan Wijgmaalbrug (+/- 25

km)

Opdonderdag

Om de veertien dagen, een tocht

van +/- 40 km met hellingen. Ver-

trek om 13.30 u aan Parkpoort Leu-

ven(nietaanWijgmaalbrug!).

Dagtochten

Van april tot begin oktober worden

erdagtochteningericht.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser

een reserveband en herstellingsma-

teriaalvoorziet.

Info:016222014

VRIENDSCHAPSKAARS

Een kaarsje om aan iemand te

schenken… Zo vindt de vriend-

schap zijn weg van mens tot mens!

(meertalig, 6 cm diameter, 10 cm

hoog,7,00euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuisbezorgenvia01639

50 50, info@kerkinnood.be of ww-

w.kerkinnood.be (+ verzendings-

kosten).

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

3FEDERATIE FRANDO

Het is inmiddels tien jaar geleden dat pa-

ter Damiaan, Jozef De Veuster uit Treme-

lo, heilig is verklaard. Dat wordt niet al-

leen gevierd in zijn geboorteplaats. Ook in

Leuven en Aarschot staan ze stil bij dat

bijzonder moment.

Tien jaar geleden, op 11 oktober

2009, werd pater Damiaan in Rome

heiligverklaard.

Aarschot

Exact tien jaar later eerde het Dami-

aaninstituut van Aarschot zijn pa-

troonheilige met een grote feestdag.

Maar liefst 1.150 leerlingen konden

een hele dag genieten van activitei-

ten en vormden in de namiddag het

grote publiek voor een leuk optre-

den.

Enkele familieleden van Jozef De

Veuster kwamen langs, waaronder

HermanVerbruggen.

Leuven

In Leuven waren er dit weekend fes-

tiviteiten.

Het Leuvense stadsbestuur orga-

niseerde een Damiaanfeest op en

rond – waar kan het ook anders –

hetDamiaanplein.

Via een openluchtexpo konden aan-

wezigen alles leren over het leven

van deze bijzondere heilige, die in

de negentiende eeuw leprapatiën-

ten heeft opgevangen op het Hawa-

ïaanse eiland Molokaï. Tijdens zijn

aanwezigheid verbeterde de levens-

kwaliteit van de patiënten enorm.

Uiteindelijk raakte de heilige ook

zelf met die ernstige ziekte besmet,

maar hij is blijven werken tot enke-

lewekenvoorzijndood.

“Het leven van Damiaan kan veel mensen

inspireren. Daarom willen we de verhalen

rond pater Damiaan en het erfgoed rond

zijn leven meer bekendheid geven”, zegt

burgemeester Mohamed Ridouani . “Hij

heeft veel goeds verricht en staat symbool

Crypte in Sint-Antoniuskapel Leuven

voor verbondenheid, solidariteit en enga-

gement. Samen willen we vandaag bekij-

ken hoe we dat meer tot uiting kunnen

brengen in de buurt, bijvoorbeeld met een

standbeeld of met buurtactiviteiten in de

kapel. “

Naast de expo was er een wandel-

zoektocht langs plekken in Leuven

die een rol gespeeld hebben in het

levenvanPaterDamiaan.

Er waren ook begeleide wandelin-

gen aan de kerk, de crypte en het

kloosterendoordestad.

In de namiddag was er een gratis

concert in de Sint-Antoniuskerk,

met stadssopraan Noëmie Schellens

enpianistPeterJeurissen.

(dkr, dvg) Het Nieuwsblad 14 oktober 2019

Tremelo

Treed in de voetsporen van Pater Damiaan

Het nieuwe Damiaanmuseum, een

eigentijds en interactief belevings-

centrum, neemt je mee in de voet-

sporen van Damiaan, de grootste

Belg.

Jef De Veuster werd geboren in een

doodgewoon Vlaams gezin in Tre-

melo. Toch draaide zijn leven heel

anders uit dan dat van een gemid-

delde boerenzoon. Jef koos er voor

missionaris te worden, en geen

boer of graanhandelaar. Hij kreeg

een nieuwe naam, die elke Belg van-

daag herkent: Damiaan. Als Pater

Damiaan vertrok hij naar de Ha-

waiï-eilanden meer specifiek Molo-

kaï.

In het museum sta je stil bij wat

het betekende missionaris te zijn,

en hoe het was om verre oorden op

te zoeken en nieuwe cultuur te ont-

moeten in een tijd zonder moderne

communicatiemiddelen.

Je volgt Damiaan naar het eiland

Molokaï waar hij zich inzette voor

mensen die werden uitgesloten en

in de steek gelaten omwille van hun

ongeneeslijke ziekte, en je wordt

geïnspireerd door zijn solidariteit

eninzet.

Adres: Pater Damiaanstraat 37 – 3120

Tremelo

Telefoon:+3216530519

Info: info@damiaanmuseum.be

Damiaanmuseum Tremelo

Openinguren:

April tot oktober:

Zaterdag en zondag van 11 tot 18 u.

November tot maart:

Zaterdag en zondag van 11 tot 17 u.

Scholen en groepen zijn altijd wel-

komopafspraak.

Groepen kunnen beroep doen op

eengids.

Je kan het museum actief beleven

met een audiogids, maar je kan ook

gewoon even tot rust komen op

deze prachtige plek van herinne-

ringen.

Leerlingen ontdekken Damiaan en

zijn inspirerende en actuele bood-

schap aan de hand van verschillen-

de actieve opdrachten. De opdrach-

ten stellen denken en doen en bele-

ven centraal in de verschillende zo-

nesvanhetmuseum.

(Website Tremelo Damiaanmuseum)

DAMIAAN TIEN JAAR HEILIGVERKLAARD

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 5 november 2019 om 14.00

uur

DeBourgondischeVorsten

Dhr. Edward De Maesschalck – Auteur

Dinsdag 12 november 2019 om 14.00

uur:

Wat leert de geschiedenis over de

toekomstvanBelgië?

Prof. Bruno Dewever, - Universiteit Gent

– Vakgroep Geschiedenis

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

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres:udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

bzn

Opgeven

is geen

werkwoord



Extra pittige actualiteitslunches in

hetRadiohuis

Derde dinsdag van de maand: 19 novem-

ber, 17december2019

Leuven van 12.16 tot 13.00 u. Lezing

+ van 13.00 tot 13.45 u. Peper en zout

Zin in een portie actualiteit? Ook

het najaar van 2019 trommelen de

partners van ‘Tussen de soep en

de feiten’ elke maand een specialist

op om duiding te geven bij een hit

nieuwsitem.

Nieuw voor dit seizoen is dat soep

en spreker niet worden geserveerd

in de Bib Leuven (cfr. vloerrenova-

tie), maar op de verdieping van het

Radiohuis (achterkant van het stad-

huis).

Nieuw is ook dat na elke lezing een

twintigtal aanwezigen in het fraaie

achterkamertje kunnen discussië-

ren over het onderwerp. Een ge-

spreksbegeleider wordt voorzien.

Neem je ticket vóór de lezing (op =

op). Welkom! Om de lezingen echt

op de actualiteit te enten wordt het

thema eerst tien dagen vooraf be-

paald.Dedataliggenwelalvast.

Seniorama vzw - Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

https://www.seniorama.be
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Maghetietsmeerzijn?

De slogan en de foto voor onze

abonnerings-campagne knipogen

naardatbekendebeeld,maarbeteke-

nen natuurlijk iets anders. Als wij

vragen of het iets meer mag zijn, be-

doelenwe:

ietsmeerwaardevol,

metmeerdiepgang,

metzinenbetekenis inhet leven.

Dat is namelijk wat KERK & leven

elkeweektebiedenheeft.

Week na week gaan we samen op

zoek naar alles wat echt van waar-

de is, zowel in de Kerk als daarbui-

ten. Het zijn trouwens niet enkel

onze artikels die ‘iets meer’ te bie-

den 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

weekbij u opbezoek, elkewoensdag

inuwbrievenbus.

Verleng dus maar uw abonnement

ofwordteennieuweabonnee!

LukVanmaercke–Hoofdredacteur

SLUITJIJWEERBIJONSAAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het over-

schrijvingsformulier dat je gaat

krijgenvanKERK&leven,

kan je uw parochie toevoegen.

(Sint-Franciscus, Sint-Antonius,

ofDonBosco)

FederatieFrando4330,Parochie…….

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgtdieaandedrukkerij.

Daar zijn we hem heel dankbaar

voor.

Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven

voorhemeenweldaadis.

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, na de vieringen

ofophetParochiesecretariaat,

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

(016250459)

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

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

*Sint-Antonius

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,

3001Heverlee (0475/675667)

Of op het parochiesecretariaat Léon

Schreursvest33, -3001Heverlee

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016254587)

***Leesevenditbericht:***

EENNIEUWINITIATIEF

Deze week krijgen alle abonnees

vanParochiebladFrando

(Sint-Franciscus – Sint-Antonius –

DonBosco),

van de drukkerij Halewijn een

brief,opuwadres, toegestuurd.

Daarin spreken Toon Oscar, Alge-

meen Directeur en Luk Vanmaer-

cke, Hoofddirecteur, u vriendelijk

aan.

Er is ook een overschrijvingsfor-

mulierafgedrukt.

En je krijgt gegevens voor het he-

rabonnerendoorgestuurd.

En dit kalenderjaar 2020 heeft nog

een ander extraatje: na de over-

schrijving staan we klaar om u

een mooie scheurkalender - een ge-

bedskalender eigenlijk - uitgegeven

door de drukkerij, als cadeautje te

bezorgen. (Zolang onze voorraad

strekt.)

Mag het iets meer zijn

Eeninleiding

Gluten- en lactose-intolerantie, wat

is dat nu precies? Hoe ga je er mee

om?

In deze interactieve lezing krijg je

tips over geschikte voeding en de

bereidingervan.

Je ontdekt vervangingsproducten

enwatjebestkanvermijden.

De recepten maken duidelijk dat

aangepast koken en bakken ook ge-

zondenlekkerkanzijn.

Je krijgt de kans om vragen te stel-

len en ervaringen uit te wisselen.

Moet je voor jezelf, je gezin of je

kleinkinderen gluten- en/of lacto-

sevrij koken? Schrijft je dan snel in.

Begeleiding:KristinaDenissen

Wanneer:

Woensdag 4 december 2019 van

19.00tot22.00u.

Waar:

LDC De Blankaart – Egenhoven-

straat22–3060Bertem

Prijzen: Prijs: 12.00 euro – reductie-

prijs:9.00euro

Code: 196248

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

ten-en-lactosevrije-voeding-een-in-

leiding-0

GLUTEN- EN LACTOSEVRIJE VOEDING

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Cursussen - Workshops – Lezingen

–Uitstappen-

Kiezen voor een van onze activitei-

tenkanop

www.vormingplusob.be

Kies je activiteit en schrijf je in.

Wacht niet te lang, want de plaatsen

zijnbeperkt.

Op de website vind je de inschrij-

vingsvoorwaarden en meer infor-

matieoveralleactiviteiten.

Lukt het niet online? Bel dan ge-

rust 016/525 900 of spring eens bin-

nen in de Paul van Ostaijenlaan 24

te Heverlee. We helpen je graag ver-

der.

Van maandag tot donderdag doorlo-

pendopenvan9.00tot17.00u.

Wij zijn gesloten op vrijdag (wel te-

lefonischbereikbaar),

1/11, 11/11 en van 25/12 tot en met 1/01

Vormingplus Oost-Brabant wil aan

iedereen een betaalbare prijs aanbie-

den. We hanteren twee tarieven: het

standaard-enhetreductietarief.

Heb je een werkloosheidsuitke-

ring, een uitkering van arbeids-

ongeschiktheid of het OMNIO-sta-

tuut?

Dan betaal je de reductieprijs. Duid

bij inschrijving het reductietarief

aan. Wij bellen je dan even op voor

het juistestatuut.

Nog te veel voor jou? Dan bepalen

wesameneenredelijkeprijs.

Heb je nog een ander probleem, bij-

komende vraag of specifieke noden?

Neem zeker contact op met Tiny Al-

laertsop016/244721

We zoeken samen met jou een op-

lossing.

VormingplusOost-Brabantvzw

Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 He-

verleeTel.016525900

info@vormingplus.ob.be

Vormingplus, Volkshogeschool

Oost-Brabant vzw wordt gesteund

doordeVlaamseOverheid.
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