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Aan tafel met de ‘ buren van Don

Bosco’ die huizen in ons eigen cen-

trum.

Hoe zet je de wereld op punt in de

Ortolanenstraat 6? Die vraag wil ik

graag stellen aan Djapo, de organi-

satie die er al een aantal jaren kan-

toren heeft. ‘Zet de wereld op punt’

is de baseline van Djapo en daarover

wil ikgraagmeerweten.

Een gesprek met directeur Belinda

Wijckmans.

Wie zijn jullie ? Djapo is een edu-

catieve organisatie die werkt rond

Educatie voor Duurzame Ont-

wikkeling. We ontwikkelen edu-

catief materiaal en begeleiden leer-

krachten, scholen en ambtenaren,

maar stellen onze expertise ook ter

beschikking van andere organisa-

ties die hun thema’s willen vertalen

naarhetonderwijs.

Wat doen jullie? We leren kinderen

en jongeren bewuste keuzes maken

vooreenduurzamerewereld.

We werken rond thema’s als

klimaatverandering, water, afval,

maar ook kinderrechten, de SD-

G’s*, participatie en rechtvaardig-

heid.

Dat doen we via denkonderwijs.

Zo hebben we heel wat materiaal

om met kinderen en jongeren te

gaan creatief denken en systeem-

denken**. Op die manier leren ze

oorzaken en gevolgen van thema’s

onderzoeken of onderwerpen als

plasticvervuiling of fair trade van-

uit verschillende perspectieven be-

kijken. Duurzaamheidthema’s zijn

vaak complex, het is nooit zwart-

wit. Met onze aanpak laten we kin-

deren anders denken en kijken naar

dewereld.

*SDG’s: (Sustainable Development

Goals) of Duurzame Ontwikke-

lingsdoelstellingen zijn een plan

om van de wereld een betere plek te

maken.

In 17 doelstellingen en 169 targets

is vastgelegd hoe we samen een ein-

de kunnen maken aan armoede, hoe

we de planeet kunnen beschermen

en ervoor zorgen dat alle mensen

vrede en welzijn ervaren. De SDG’s

kunnen onderverdeeld worden in

vijfgrotethema’s:

mensen, planeet, welvaart, vrede en part-

nerschap.

Ze gaan over onderwerpen als

gezondheid, armoede, onderwijs,

schoon drinkwater, duurzame

energie, minder ongelijkheid en

klimaatverandering. Op deze ma-

nier komen alle aspecten van duur-

zame ontwikkeling aan bod. Bron:

Djapo’s magazine voor juffen en meesters.
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**Systeemdenken: Ik onderzoek de

wereld – DjapoSysteemdenken on-

dersteunt kinderen in het onder-

zoeken van de wereld: kinderen

ontwikkelen inzicht in de samenle-

ving.

Voorwiewerkenjullie?

We zijn momenteel actief in het on-

derwijs in Vlaanderen en het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest. Djapo

is een onafhankelijke vzw en krijgt

middelen vanuit de Belgische ont-

wikkelingssamenwerking, de pro-

vincies en van verschillende steden

engemeenten.

Methoeveelwerkenjulliehier?

Bij Djapo werken 22 mensen, maar

die zitten niet allemaal hier in het

gebouw. We doen heel veel aan te-

lewerk en iedereen heeft de moge-

lijkheid omeenpaar dagenperweek

thuis tewerken. Eenkeer permaand

hebben weEduteam. Dan is het echt

fullhouse.

WatbetekentdenaamDjapo?

Djapo is een term uit het Wolof en

betekent ‘samen hand in hand er te-

genaan’. Om werk te maken van een

duurzamere wereld, is het belang-

rijk dat iedereen mee is en de no-

dige kansen en ruimte krijgt. Ieder-

een betekent dan zowel hier als in

de rest van de wereld, maar ook hui-

digeentoekomstigegeneraties.

Watwillenjulliebereiken?

We worden vandaag voortdurend

geconfronteerd met mondiale uit-

dagingen zoals de klimaatveran-

dering, wereldwijde migratiestro-

men,zeeënvolplastiek.

Complexe vraagstukken die vaak

geen eenduidig antwoord of oplos-

singhebben.

Djapo wil kinderen en jongeren an-

ders naar de wereld leren kijken:

verbanden zoeken en onderzoe-

ken, zich inleven in verschillen-

de perspectieven, dingen in vraag

durven stellen, creatief nadenken

over mogelijke oplossingen en sa-

men actie ondernemen. Zodat ze

vaardigheden hebben om duurza-

mekeuzestemaken.

Door leerkrachten en directies te

trainen in onze aanpak willen we

mee werk maken van innoverend

en kwalitatief onderwijs, trouwens

eenvande17SDG’s.

Waardromenjullievan?

Voor iedereen wereldwijd een fijn

leven op een gezonde planeet. Met

veel aandacht en ruimte voor kwa-

liteitsvol onderwijs. Onderwijs is

een zeer belangrijke factor in het op

puntzettenvandewereld.

Watinspireert jullie?

Kinderen en jongeren zelf. Kinde-

ren zijn van nature systeemden-

kers en kunnen nog zo in volle

verwondering zijn voor de wereld

om hen heen. Anderzijds nemen ze

niet alles zomaar aan, ze kunnen

zeerkritischzijn.

Watis julliegrootsteuitdaging?

De wereld evolueert razendsnel.

Oplossingen die we vandaag beden-

ken, zijn dat morgen misschien he-

lemaal niet meer. Kinderen en jon-

geren (maar ook volwassenen) kun-

nen daarom soms het gevoel krij-

gen dat het toch allemaal niet uit-

maakt. Ze voelen zich machteloos.

We willen hen de kennis en vaar-

digheden aanreiken zodat zij bin-

nen hun eigen mogelijkheden be-

wuste keuzes kunnen maken en ac-

tieondernemen.

Waarzijnjullie fierop?

Onze aanpak rond denkonderwijs

en het feit dat we blijven innoveren.

Met de figuurtjes Gloob & Teo heb-

ben we ook een uniek aanbod voor

kleutersrondduurzaamheid.

Wat willen jullie aan ons, parochie-

gemeenschap Don Bosco, nog ver-

tellen?

Kennen jullie onze Goedzakjes al?

Dat zijn zakjes voor groenten en

fruit, gemaakt uit gordijnen. We

roepen mensen op om ze te maken

en te verkopen voor een goed doel.

Op die manier dragen we ons steen-

tje bij in de strijd tegen wegwerp-

plastic.

Spring gerust eens binnen om een

stappenplan op te halen of er eentje

tekopen.

Djapo – Ortolanenstraat 6 - 3010

Leuven

Tel.016292127

Info@djapo.be - Foto’s: website Djapo

ChrisWillocx
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FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Meditatie is geen relaxatie. Meditatie is

contemplatie en concentratie. Enkel ge-

richt en gefocust, zowel in lichaam als

geest, zal u de vruchten smaken. Wie zich

inderdaad zo concentreert zal gauw een

lentebries voelen waaien in zichzelf en

rondom. Gods Geest komt te hulp om de

gedachten tot rust te brengen. Niets wordt

verkregen zonder moeite te doen.

En dat geldt nog het meest voor uw inner-

lijke vooruitgang.

Jonas Slaets “Geen adem behalve

DE adem “

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

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

Dinsdag 12 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 14 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 6 november

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 8 november

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 9 november

NM: Catechese

Zondag 10 november

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 12 november

NM: Seniorencafé

Woensdag 13 november

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 november

32ste zo dh jaar

10.00 u. Familieviering

Eucharistieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Fons Boey

Lector: Samuel Okwaraji

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 november

33ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Emiel Van Meerbeek en

Romain De Coninck

Gedachtenis aan Edward en Luc Van

den Bergh

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Francois

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Koen Verheyden

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 17 november

33ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Lilane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 10 november 2019

Lieddag: “Zing, speel, zodat het

kan gebeuren…”

in Don Bosco, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo

10 u : Onthaal en koffie

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

Info:

chriswillocx1@gmail.com

5 euro, met broodje 10 euro

Zondag 17 november2019

Drieëndertigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 november 2019

Christus Koning

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Constance Gielen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

PAROCHIEBLAD 2020

Mag het iets meer zijn?

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:

iets meer waardevol,

met meer diepgang,

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 waarde

is, zowel in de Kerk als daarbuiten.

Ook dit jaar zijn we 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

of wordt een nieuwe abonnee!

Luk Vanmaercke – Hoofdredacteur

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

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)

Federatie Frando 4330, 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

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 /67 56 67)

Of op het parochiesecretariaat Léon

Schreursvest 33, - 3001 Heverlee

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016 25 45 87)

Alle abonnees van Parochieblad

Frando (Sint-Franciscus – Sint-An-

tonius – Don Bosco), kregen van de

drukkerij Halewijn een brief, op uw

adres, toegestuurd.

Er is ook een overschrijvingsfor-

mulier afgedrukt.

En je kreeg gegevens voor het he-

rabonneren .

Een extraatje dit jaar 2020:

Na de overschrijving staan we klaar

om u een mooie scheurkalender -

een gebedskalender eigenlijk - uit-

gegeven door de drukkerij, als ca-

deautje te bezorgen. (Zolang onze

voorraad strekt.)

ABDIJ VAN PARK

Sint-Norbertuspoort in de prijzen

De Sint-Norbertuspoort aan Abdij van

Park in Heverlee heeft de publieksprijs

gewonnen van de Onroerenderfgoedprijs

Sint-Norbertuspoort

2019.

Die prijs beloont recente realisaties

op het vlak van monumentenzorg,

landschapszorg en archeologie.

De vierde editie van de prijs stond

in het teken van erfgoed dat niet pu-

bliek toegankelijk is.

Negentien kandidaten schreven

zich in.

Een externe jury nomineerde de

Sint-Norbertuspoort in Leuven,

het gildehuis van de Vrije Schipper

in Gent en het Hof Beemst in Zin-

gem als laureaten.

Het Gildehuis in Gent ging met de

hoofdprijs lopen.

Maar de Sint-Norbertuspoort kreeg

de meeste stemmen van het publiek.

Het gebouw was vroeger een graan-

schuur, maar nu prachtig gere-

noveerd. Het biedt onderdak aan

de ‘Livrary of Voices’ van Alamire

Foundation, die er onderzoek doet

naar muziek en het muziekleven in

de Nederlanden van de middeleeu-

wen tot 1800.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad
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Het christendom is voor ons te veel

enkel daad. Wij zijn te weinig in-

nerlijke mensen, die aan onszelf ar-

beiden.Destilteontbreektons.

En zij ontbreekt ons niet alleen

hierdoor, dat ze in ons drukke ar-

beidzame leven moeilijk te verove-

ren valt, maar ook doordat wij haar

betekenis niet inzien en daarom

geen moeite doen om haar te ver-

krijgen. Ze ontbreekt ons ook door-

dat we er ons gemakkelijk mee te-

vreden stellen om als ongeconcen-

treerde mensen voort te leven, die

alleen proberen het goede te doen.

Rümke

Als ongeluk

in een klein

hoekje zit,

dan zit geluk

dus overal.

3FEDERATIE FRANDO

“Ik hou van jou”…Sorry…Schat…

Dit zijn woorden die ons kunnen

raken. Het zijn woorden van lief-

de. Zo wil het evangelie elke zon-

dag zijn: “Woorden die raken.” Een

Woord van Liefde van God tot elke

mens, een woord dat ons dicht bij

Jezus brengt. Hoeveel mensen raak-

teHijnietmetZijnwoord.

Vanaf de eerste zondag van de ad-

vent gaan we op weg met Mats.

Zo zou hij vandaag kunnen heten.

Zijn ouders noemden hem Mat-

teüs. Die naam betekent ‘Godsge-

schenk’. De woorden die hij over Je-

zus neerschreef waren een Godsge-

schenk. Ze waren evangelie. Goed

nieuws.

Willen wij ons laten raken door

die woorden, week na week? Wil je

met jouw parochieploeg, zoneploe-

g, federatieploeg, liturgische werk-

groep, pastoresploeg, gebedsgroep,

voorgangersploeg…even stilstaan

bij het zondagsevangelie, dan stel-

len we jou graag op donderdag 28

november om 19.30 uur “Woorden

die raken” voor. Het is een werk-

schrift dat er kwam op initiatief van

bisschop Koen Vanhoutte en dat we

jou graagmet de ploeg van de Pasto-

rale regio Leuven voorstellen op de

sitevandeAbdijvanVlierbeek.

We starten in de Abdijkerk van

Vlierbeek met een korte algemene

inleiding. We proberen de werk-

vorm samen uit. We maken een

wandeling op de site van de voor

velen nog onbekende, maar o zo

prachtige, abdij. Kleed je dus warm.

Een wandeling tussen licht en don-

ker, tussen woord en beeld, tussen

klank en stilte. We eindigen om-

streeks 21 uur met een warm drank-

jeronddevuurkorf.

Genoeg geprikkeld? Kom dan op

donderdag 28 november om 19.30

uur naar de abdij van Vlierbeek en

laat jerakendoorwoorden.

Weweten graagmet hoeveel we zul-

len zijn. Stuur daarom op voor-

hand een mailtje naar prleuven@-

vlbm.be om te zeggen met hoeveel

julliedeelnemen.

Via deze mail kan je ook werkschrif-

ten reserveren. We brengen ze dan

voorjoumee.

Parkeren doe je best op de parking

van het kerkhof van de abdij, Kort-

rijksestraat, 3010 Kessel-Lo, of in de

naburige straten. Doe aan carpoo-

ling.

Eenuitnodigingomtedelen

van Marie Boz, Peter Goossens, Pie-

ter van Wetten, Jonas Sanen, Pa-

trick Maervoet, de ploeg van de Pas-

toraleRegioLeuven.

Een initiatief van het Vicariaat

Vlaams-Brabant/Mechelen in sa-

menwerking met de Vlaamse Over-

heid.

Wat mag je verwachten van het werk-

schrift “Woordendie raken”?

Het is een eenvoudig werkschrift

voor persoonlijk gebruik of in

groep bij de zondagsevangelies. Be-

vat: de tekst van de lezing, ruimte

om neer te schrijven wat je ‘raakt’

en hoe je hier van kunt ‘leven’, dui-

ding en afwisselend een gebed, po-

ëzie, uitleg bij een Bijbels woord,

eengetuigenisofeenlied.

€ 9,90 | verkrijgbaar via de litur-

gische centra De Peerle (Mechelen),

Castrum (Leuven) en Guimard 1

(Brussel) en op de Dag van het

woord.

Woorden die raken - OP WEG MET MATS
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Zuster Anne, 8 jaar geleden stond

ikhieropdezelfdeplek.

Iedereen van onze parochie en onze

school wensten u een deugddoen-

de rustperiode in Huldenberg, dat

je in 1968 uitzond om in de toenma-

lige meisjesschool Tiense Poort en

parochie Heilig Hart (nu Ark 123),

het beste van jezelf te geven, wat

je ook heel plichtsbewust hebt ge-

daan.

Je begon je taak met veel enthousi-

asme. Al vlug werd je in de school

bij de leerlingen en ouders gekend

als een flinke en competente leer-

kracht, die de kinderen niet alleen

kennis, maar ook levenswaarden

trachttemeetegeven.

De zusters studentinnen die in die

tijd aan de universiteit studeerden,

vonden een echte thuis op de Tien-

se Poort. Zuster Anne leidde im-

mers alles in goede banen met altijd

eenhapjeeneenpintje.

Ook niet te vergeten, de jonge pries-

ters in opleiding die kregen alle zor-

gen, waaronder Marcel Doms, die

nu nog geregeld de viering voor-

gaat, zoals vandaag ook speciaal

voorjou.

Neef Peter kreeg ook zijn plekje, dit

was heel speciaal. Je was zo fier op

hem.

Toen pastoor Andries in 1970-71

aangesteld werd, als pastoor, werd

zuster Anne stilletjesaan ingescha-

keldindeHeiligHartparochie.

De 6de-klassertjes borstelden weke-

lijks onder je leiding samen met An-

nieSaenendekerk.

"Tinter" Lieve Van Haegenborgh

Toen gebeurde het nog met nat

zand en zagemeel. Eigenlijk was dat

jeeerstekuisploeg.

Het kinderkoor onder leiding van

Joske Engelen begon vaste vorm te

krijgen waaruit later de Fluiterkes

ontstonden. En zuster Anne wist

dat het goed was en moedigde haar

kinderenaan.

Maar in 1980 vroeg pastoor Andries

aan zuster Anne, vroeger dan voor-

zien, met pensioen te gaan. Zo kon

een jonge leerkracht vast benoemd

wordenindeschool.

Na lang nadenken en afwegen gaf

je toe, om priester Andries, die ook

niet van gisteren was, zijn slag te

laten thuis halen: een jonge leer-

kracht in deze school en zuster

Anne fulltime in de parochie, waar

hijal langzatoptewachten.

Het parochiesecretariaat werd opge-

richt met alles er op en er aan. Een

beurtrol van de permanentie werd

vastgelegd. Iedere maand was er

planning en evaluatievergadering.

De boeken van doopsels, huwelij-

ken en overlijdens werden door jou

netjes ingeschreven: zuster Anne,

debestecomputervoorhaartijd.

Van de kinderkuisploeg werd over-

geschakeld naar een volwassen

ploeg. Elke donderdag in de week

werd de kerk geveegd en geschrob-

d, maar er werd ook veel gelachen.

Nadien was er altijd koffie en lekke-

re wafels die jij zelf bakte. Op je be-

grafenis op 24 augustus ll. kregen

wij dezelfde wafeltjes, die je familie

voor ons bakte, een zeer lieve atten-

tie.

Onze jaarlijkse uitstap met de kuis-

ploeg bij Jan en Leen naar Rou-

veroy, hun buitenverblijf, was al-

tijd de apotheose van ons werkjaar.

Wij wandelden door de bossen. En

Jan voerde zuster Anne in zijn Jeep

door het domein. Je kon zo heerlijk

lachen naar de collega’s die puffend

voorbijkwamen.

Jij was kernlid van OKRA, lid van

KAV, Ziekenzorg, nu Samana en

ookvanhetparochieberaad.

Waar men ging langs Vlaamse we-

gen, kwam met altijd zuster Anne

tegen.

Toen je 90 jaar werd, kwamen de

juffen van de school je halen. Je

werd op de speelplaats op een troon

gezet vol kleurige bloemen en on-

der luid gejuich, werd een zelfge-

maakte gouden kroon op je hoofd

gezet met een dikke proficiat. Jij was

heel echt blij. Jong en oud zong het

uit ‘Lang zal zuster Anne leven’ en

jij was ontroerd van al dat moois,

dat mensen je onverwacht hadden

geschonken.

Dit gebeuren was een welkome ver-

rassing, de laatste maanden immers

ging het wat moeilijker. Je moest

veel loslaten. Je knieoperatie was er

teveel aan. Het stappen werd tra-

ger en moeilijker. Ondanks de hulp

van de kuisploeg die om de beurt

de boodschappen deed en wat meer

binnen sprong, groeide onze onge-

rustheid.

Op een dag kwam dan het nieuws

dat zuster Anne voor een tweede

maal met pensioen ging. Hulden-

berg riep de lieve zuster terug om

van een vredige rust te genieten.

Voor jou was het ontzettend moei-

lijk om de school en de parochie

achter jou te laten. Heel wat traan-

tjeswerdengelaten.

Maar de kuisploeg beloofde om je

niet in de steek te laten en om je

dikwijls te komen bezoeken, wat zij

danookhebbengedaan.

Toen wij de eerste keer op bezoek

kwamen zei ik ‘Anneke, je zit hier

als een prinses: schoon klein appar-

tementje, living, slaapkamer, bad-

kamer, alles in mini en prima in or-

de. Ze bekeekmij en zei: ‘alles behal-

Zuster Anne 90 jaar

ve een prinses’. Maar langzaamaan

werd je verblijf toch je tweede thuis.

Op een dag toen wij op bezoek wa-

ren zei ik ‘Anneke, je hebt precies

eenstoppelbaard.

‘Ja,‘ zegde jij, ‘zij scheren de haar-

tjes weg’. Toen kregen wij de idee

om je beurtelings te komen halen

om naar Veerle, de schoonheidsspe-

cialiste inBierbeekterijden.

Zeer kunstvol verwijderde Veerle

de haartjes. En plezant dat jij het

vond. Bij het terug rijden, reden

wij dikwijls langs Haasrode, waar

zuster Schuffaert met enkele me-

dezusters woonde. Bij Schufke (zo

noemden wij haar), gingen wij een

tasje koffie drinken en dan terug

naarHuldenberg.

Ik weet niet of Huldenberg dat ooit

heeft geweten. Wie ging er nu met

een zuster naar een schoonheidssa-

lon?Wijwel!!

Langzaam werd de lieve zuster

Anne aan haar rolstoel gekluisterd.

Maar Suuske van onze ploeg had

een grote wagen en weg waren wij

om lekker te gaan eten bij Liliane

vanrestaurantDeborah.

Anneke, wij zijn nu juist verleden

dinsdag er geweest, een dagje na uw

99ste verjaardag, om opnieuw lek-

ker te eten. En op jouw gezond-

heid hebben wij een aperitiefje ge-

nomen.

Stillekes voelden wij dat het meer

en meer moeilijk werd om een uit-

stapjetedoen.

Niet gezeurd, wij vierden je verjaar-

dag in Huldenberg, met alles er op

eneraanenvooralveel taart.

Lutteke verwittigde altijd dat we

kwamenenjijvondhetzalig.

Als wij op bezoek kwamen, was je

eerste vraag altijd, hoe gaat het op

schoolendeparochie?

Lieve Anne, wees maar gerust: De

Ark is een kleurrijke school gewor-

den en zij barst uit haar voegen.

Alle kamers van het klooster, jouw

kamer, die van zuster Rosa en ons

Bertje haar kamer, de kapel, de keu-

ken, de living: alles hebben die sloe-

bers ingepalmd en we moeten voor-

zichtig zijn of ze palmen het paro-

chiesecretariaat ook in. Maar wees

gerust lieve zuster Anne, dat zal

nietgebeuren.

Onze Sint-Franciscus geloofsge-

meenschap doet het uitstekend, ze-

ker met Lieven en Thierry die met

veel talent en plichtsbewust hun

uiterste best doen om jong en oud

te motiveren om de geloofsgemeen-

schap in groeiende verbondenheid

tebelevenennieuwtemaken.

Zuster Anne, waar je niet zo geluk-

kig om zult zijn met het nieuws:

de kuisploeg gaat het stilletjes op-

geven. Verschillende van de leden

zijn boven de 80 jaar. Ook wij gaan

met pensioen. Hoewel de kerkraad

ergeenoornaarheeft.

Zuster Anne, in de bijbel lezen wij

‘een sterke vrouw, wie zal haar vin-

den’. Maar wij hebben jezelf niet

moeten zoeken, jij werd naar ons

gezonden.

Zuster Anne, de school en de groei-

ende Sint Franciscus geloofsge-

meenschap zijn je ontzettend dank-

baar. En waar je ook bent, hou toch

maareenoogje inhetzeil.

Bij je afscheid in 2011 kreeg je een

veelkleurige ruiker. Nu mag ik na-

mens ons allen je houten kruis-

je achteraan in de kerk hangen, zo

blijvenwijmetjeverbonden.

Dag zuster Anne, je was er eentje

uit de duizend. Het ga je goed, zeer

goed. Wij allemaal wensen je dat. En

denkookeensaanons.

Bedankt

Lieve Van Haegenborgh,

Een sterke, lieve vrouw, wie zal haar vinden?

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

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.

Zij kregen de procedure om de digitale op-

names van lezingen 2019-2020 te bereiken.

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

UDLLfondsGerontologie

Door een toekenning van startkapi-

taal richtte de UDLL een fonds op

bij de KU Leuven. Het Fonds Ge-

rontologie ondersteunt educatieve

projecten rond aspecten van ouder

worden.

Meerinformatie?

http://www.kuleuven.nbe/mece-

naat/universiteit-derde-leeftijd

U kan uw steun verlenen ten

voordele van het ‘Fonds Geron-

tologie’ op rekeningnummer van

de KU Leuven BE45 7340 1941

7789 met gestructureerde medede-

ling+++400/0016/07014+++.

Voor giften vanaf 40 euro is er een

fiscaal voordeel en ontvangt u een

attest.
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