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In verbinding met zelf-schenkende Liefde

komen we volledig tot leven en worden we

in de meest werkelijke zin onszelf. Waar

mens-zijn in deze visie betekent het God-
delijke leven ingetrokken worden, deelne-
men op zo’n manier dat we zelf getrans-
formeerd worden en zo Gods leven de we-
reld in dragen.

Tegelijk is deze goddelijke werkelijkheid

nooit tot onze beschikking.

Op een authentieke manier ontvankelijk

zijn, voor de waarheid van deze werkelijk-
heid betekent steeds opnieuw terugkeren

naar de ruimte van de ongewapende recep-
tiviteit, luisteren en ontvankelijkheid.

Sarah Bachelard, Australische theo-
loge

De meditaties in december 2019
gaan door op maandag 9 en maan-
dag 23 december.
We komen samen ter meditatie om
20 u. in de Stille ruimte “Adem-
tocht” in het Don Bosco centrum,
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij:
Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Het mag dan ook niemand ver-
wonderen dat, na een periode van
enthousiast praten over een reli-
gieloos en geseculariseerd chris-
tendom thans meer gelovigen het
woord willen teruggeven aan de
mystiek. Mysticus is niet hij die
ontgoocheld geraakte over zijn uit-
wendige activiteiten of over zijn
mislukte inzet voor de medemens
en zich daarom terugtrok in de
vrede van de stille inwendigheid.
Mysticus is hij, die boordevol van
de door hem beleefde liefdesrelatie,
vanuit die volheid precies gestuwd
wordt naar de medemens toe.
H. Arts

KALENDERBLAADJE

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Raak je niet wijs uit alle functies
en instellingen van je digitaal fo-
totoestel en is de handleiding te
complex? Dan kun je individuele
hulp krijgen. Elke woensdagvoor-
middag vanaf 10 u.

Inschrijven via het onthaal van Se-
niorama 016 22 20 14. .
Merk en type van fototoestel opge-
ven. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.
Meebrengen: fototoestel, handlei-
ding en eventuele benodigdheden
zoals geheugenkaartje of aansluit-
kabel, enz. Zorg ervoor dat je toestel
opgeladen is en breng een reserve-
batterij mee.
Seniorama vzw - Vanden Tymple-
straat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be – Tel.016 22 20
14

Er brandden eens vier kaarsen.
De eerste zei: ‘Ik ben de vrede. Als je
om je heen kijkt, kun je het me niet
kwalijk nemen dat ik uitdoof.’
Haar vlammetje werd kleiner tot de
kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei: ‘Ik ben het ver-
trouwen. Meestal kan men me mis-
sen. Het heeft dus geen zin dat ik
nog verder blijf branden.’
Toen ze stopte met praten, blies een
zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars: ‘Ik ben de
liefde. De mensen zien niet meer
naar me om. Ze vergeten zelfs om

van hun medemens te houden.’
Ze wachtte niet langer en doofde
uit.

Een kind zag de drie gedoofde kaar-
sen.
‘Waarom branden jullie niet meer?’
vroeg het en het begon te huilen.

Toen zei de vierde kaars: ‘Je hoeft
niet te wenen. Ik brand nog. Ik kan
alle kaarsen terug aansteken. Ik ben
de hoop.’

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

VERHAAL VAN DE WEEK

De vier kaarsen

PAROCHIEBLAD 2020

Sluit jij bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

*Overschrijven (38 euro )op :

BE65 7360 4731 0196 van
PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-
DBO
Amerikalaan 29, 3000 Leuven
Mededeling: KERK EN LEVEN
–ABONR.21450190 Naam, adres
abonnee

EEN EXTRAATJE DIT JAAR 2020

Na de overschrijvingen kan je, zo-
lang de voorraad strekt, een mooie

scheurkalender - een gebedskalen-
der eigenlijk - uitgegeven door de

drukkerij, ontvangen :

* Sint-Franciscus

Bij Thierry Van Craenem, na de zon-
dagsvieringen van 15, 22 en 29 de-
cember, of op het Parochiesecreta-
riaat, Tiensesteenweg 190, 3001 He-
verlee (016 25 04 59).
Open op ma., di., do. en vr. van 8.30
tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* Sint-Antonius

Bij Mathieu Voets of Caroline Van Au-
denhoven, na de zondagsvieringen
van 15, 22 en 29 december

* Don Bosco

Bij Gilberte Havet , na de zondagsvie-
ring van 15 december en na de kerst-
viering van woensdag 25 december.
Of afhalen op Grensstraat 79, 3010
Kessel-Lo, op maandag 16 december
of donderdag 19 december, tussen 13
en 17 uur.
Je kan een seintje geven op gilber-
te.havet@gmail.com

Mag het iets meer zijn

bzn

Het leven is als zeilen: ook met

tegenwind kan je vooruit gaan

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 december

2de zo vd advent
Herdenking eerste viering 8
december 1912
10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 15 december

3de zo vd advent
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Orgel: Alex Christiaens

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 december

2de zondag van de advent A

11 u. woorddienst met koor- en
samenzang
Intentie: de heer René Preud'homme
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Hilde Sinap
Homilie: film Welzijnszorg
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 15 december

3de zondag van de advent A

11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Hilde Pex
Lector: Josette Ruelens
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Hubert Gorissen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 8 december 2019

Tweede zondag van de Advent

10.30 u. Viering
Voorgangers: Hermien Den Tandt – Majo

Werrebrouck

Lector: Lut Van Schepdaal

Zondag 15 december2019

Derde zondag van de Advent

10.30 u. Viering
Voorgangers: Majo Werrebrouck en Ingrid

Wezemael

Lector : Ria Ooms

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Sint-Antonius

Donderdag 5 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 10 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 12 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 13 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 27 november

VM: OKRA Teamvergadering
NM: Gastvrij Michotte
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 november

NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 29 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zondag 1 december

VM: Zondagscafé
NM: Kalipso
AV: Koor Dissonant

Maandag 2 december

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 3 december

VM: SAMANA kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 4 december

VM: Poetsen
20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Colofon



Winterwandelweekend

2020 - vrijdag 17 januari, 18 u., tot

zondag19januari, 16u.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 uur. We voorzien vol-

doende fruit en hartelijkheden om

een goede fitheid op te bouwen. Te-

gen 9 uur staan we klaar voor het

vertrek. We wandelen een ganse dag

en nemen onze picknick mee. Met

de auto’s verplaatsen we ons even

verder indeomgeving.

De afstand schatten we tussen 15

à 20 km. Rustig wandeltempo met

voldoende stops. Genietend van de

ontluikende natuur en de weidse

landschappen. Op een gasvuurtje

maken we onderweg iets lekkers in

een pannetje klaar. Bij onze thuis-

komst bereiden we een fruitslaatje

en aperitieven we bij de ondergaan-

dezon.

Samen het avondeten voorbereiden

en hopen dat we nog tot de afwas

onze ogen kunnen open houden.

Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Een gezelschapsspel of snel onder

de wol want zondagmorgen zijn we

er alweer tijdig bij om volop van de

dagtegenieten.

Zondag

Ontbijt om 8 uur en vertrekken om

9 uur voor een wandeling van een

4-tal uur in de omgeving van Het

Molenhuis. We nemen wat fruit

en versnapering mee voor onder-

weg. Middagmaal rond 13.30 uur.

Gevolgd door de noodzakelijke op-

ruimvanHetMolenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we afscheid

nemen. Hopelijk met een flinke do-

sis energie om de volgende winter-

weken met voldoende energie tege-

moettegaan.

Men schrijft zich natuurlijk in

voor het ganse weekend, dit om de

integriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

kunnenmeestappen.

We voorzien in principe geen af-

haakmogelijkheden (iedereen stapt

de geplande tochten volledig uit).

Inschrijven: Via het inschrijvings-

formulier.

Liefstvoor10januari2020.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is

welkom.

Kostprijs:

Ouder dan 18 jaar: 20 euro per per-

soon,pernacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro per persoon,

pernacht

06 t.e.m. 12 jaar: 12 euro per persoon,

pernacht

04 t.e.m. 05 jaar: 8 euro per persoon,

pernacht

0 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje

Rekeningnummer: BE69 0001 0314

2019

OpnaamvanLeoVanNoten

Vermelding: Winterwandelweek-

end2019

Meebrengen:

onderlaken en kussensloop – slaap-

zak – toiletgerief - warme kleren -

laarzen en regenjas – stevige, wa-

terdichte wandelschoenen – warme

onderlaagjes – rugzak met drink-

bus en beker - wandelstok of pools

– eventueel een trekkerscomfoortje

Verantwoordelijke:LeoenHilde

Telefoonnummer:016/697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

Molenhuis Bérismenil

Heb je artikelen voor kinderen/jon-

geren tussen 0 en 18 jaar of voor ma-

ma’s in spe? Breng ze naar het ma-

madepot.

Word je mama, of is er gezinsuit-

breiding in het vooruitzicht? Word

je oma? Welkom om materiaal te

komen halen, wie het kan betaalt

een klein prijsje. Al heb je niets te

brengen, altijd welkom. Wij zorgen

voor de koffie (drankje), jij voor de

babbel!

Materiaal dat nog netjes en bruik-

baar is voor baby, peuter, kleu-

ter en jongeren tot max. 18 jaar:

kleding, (plooi-)bed, verzorgings-

materiaal, buggy, overschotten van

luiers, boekentas en boeken (geen

schoeisel!).

Na ontvangst wordt dit alles door

vrijwilligers nagekeken en geselec-

teerd.

AFHALEN EN BRENGEN:

Elke 1e dinsdag van de maand 18 u.

tot20u.

Elke 3e woensdag van de maand 14

u.tot16u.

Elke 4e zaterdag van de maand 13.30

u.tot17u.

Ontmoeting

Het depotcafé is open tijdens de

momenten dat er materiaal kan ge-

bracht of afgehaald worden. Af en

toe wordt er een workshop aan-

geboden of volgt er een rondeta-

felgesprek over opvoeding, gezon-

de voeding, enz. Deze data worden

nogmeegedeeld.

Contact: mamadepothageland@g-

mail.com

MamadepotHageland

Binkomstraat 15, Meensel Kieze-

gem

Met steun van Koning Boudewijn-

stichting, Cera, KVLV, Spar Glab-

beek, Rotary Tielt-Winge Hageland.

Mamadepot Hageland
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Het zangkoor van het Koninklijk

Verbond der Leuvense Jaartallen

brengt haar klassieke en minder

klassieke kerstrepertoire op vrijdag

13 december om 20.00 u. in de Sint-

Pieterskerk.

Inkomgratis.

ECHTE KESLIEKES

Kerstconcert door de Joorzangers

Welzijnszorg bestaat 50 jaar en dat

wordt gevierd van Pinksteren 2019

totPinksteren2020.

Dat komt omdat de allereerste cam-

pagne van Welzijnszorg gelanceerd

werdmetPinksteren1969.

Houdezedataalmaarvrij:

*ModerneKerstmarkt

Te Leuven op zaterdag 14 en zondag

15december2019

*Eindejaarscorrida

Te Leuven op zondag 29 december

2019

*EenPinksterpicknick

TeLeuvenop30mei2020

Envele soep–op–de–stoepen...

De armoedecijfers in ons land zijn

beschamend. Maar we zijn wel blij

en dankbaar dat we zoveel mede-

standers hebben die zich vrijwil-

lig en professioneel inzetten om ar-

moedetebestrijden.

De solidariteit die we zien, in de

projecten en bij organisaties die

hun strijd delen, sterkt ons om ver-

dertedoen.

Want armoede kan en mag nergens,

ook niet in ons welvarend en demo-

cratischland.

PrachtigeCD

Welzijnszorg viert zijn 50 jaar

en dat wordt ook gevierd met een

prachtigeCD.

Er staan 12 Nederlandstalige num-

mers op en 3 korte verhalen van

menseninarmoede.

Ideaal om een activiteit of bezin-

ning rond solidariteit toon te ge-

ven, maar natuurlijk ook om thuis

zelfvantegenieten.

Toon je solidariteit en maak jezelf

en zo veel anderen blij en bestel

dezecd.

https://welzijnszorg.be/solidair

Welzijnszorg

Huidevettersstraat 165 – 1000 Brus-

sel

Telefoon:025025575

E-mail: info@welzijnszorg.be

SAMEN TEGEN ARMOEDE

Familiehulp organiseert naar aan-

leiding van de Warmste Week een

strijkmarathon op vrijdag 13 de-

cember. 24 uur lang, vanaf vrij-

dag 13 december 12u, zullen mede-

werkers van Familiehulp strijken

voor het goede doel. Mensen kun-

nen een strijkbeurt reserveren via

mail en betalen 10 euro voor het

eerste half uur en 5 euro per ex-

tra half uur strijken. De opbrengst

gaat naar 'National Domestic Wor-

kers Movement' van zuster Jeanne

De Vos, een organisatie die strijdt

voor betere arbeids- en levensom-

standigheden van huishoudperso-

neel inIndia.

Praktische informatie

De strijkmarathon van Familiehulp

Leuven vindt plaats in het regio-

kantoor te Kessel-Lo, Martelaren-

laan6A.

Strijkmanden binnenbrengen kan

gebeuren in het regiokantoor op

vrijdag 13 december tussen 12 uur

en middernacht. Oppikken kan op

zaterdag 14 december tussen 7 uur

en11uur.

In dagverzorgingshuis NOAH

Lubbeek (Staatsbaan 126 te 3210 Lub-

beek-naastDienstencentrum

De Sleutel) zijn jouw strijkmanden

welkom op woensdag 11 december

tussen 14 uur en 17 uur. Oppikken

kan daar op maandag 16 december

tussen14uuren17uur.

Een strijkbeurt aanvragen kan via

een mail naar hilde.timmermans@-

familiehulp.be. Je betaalt 10 euro

voor een half uur en 5 euro per ex-

trahalfuurstrijken.

De opbrengst gaat naar 'Natio-

nal Domestic Workers Movement'

van zuster Jeanne De Vos, een

organisatie die strijdt voor bete-

re arbeids- en levensomstandig-

heden van huishoudpersoneel in

India. Wie wenst, kan een vrije

gift doen op het rekeningnummer

BE07 8939 4401 3866 - BIC GKCC

BE BB met vermelding 'gift Strijk-

marathon'.

Werknemers van Familiehulp organiseren

‘strijkmarathon’ voor Warmste Week

WANDELEN MET SENIORAMA

- Wandelen is genieten van mooie

rustige dingen, van de seizoenen,

het leven van plant en dier, de fris-

se lucht en het gezelschap. Elke

maand is er een dagwandeling. Ver-

plaatsing met het openbaar ver-

voer. 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.

Dagwandeling: Vrijdag 27 decem-

ber 2019: Kerststallentocht Landen

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

len

NORDIC WALKING

Wil je leren Nordic Walken? Laat

hetweten. Zo gauwer voldoende ge-

ïnteresseerden zijn organiseren we

een lessenreeks. Je wordt dan gecon-

tacteerd. Info: Lutgarde Michielsen,

GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgar-

de.Michielsen@skynet.be



ADVENTSBEZINNING VOOR

DE PASTORALE ZONE

“DE EENHEID GROEIT ONDER-

WEG”

‘Eén in Christus’ is het jaarthema

van onze pastorale zone Leuven aan

de Dijle. Daar werden de tien ge-

loofsgemeenschappen met een spe-

ciaal ontworpen logo op een banner

en een kaars in hun samenkomsten

en activiteiten telkens opnieuw aan

herinnerd . In de advent willen we

aan die eenheid extra aandacht be-

steden.

Gabriël Quicke, de president van

het H. Geestcollege in de Naamse-

straat in Leuven, is de geschikte

gastspreker om ons over eenheid te

spreken. Met zijn internationale er-

varing in Libanon en in Rome met

de kerken van de oosterse christen-

heid en als bezieler van het inter-

nationale huis voor priesterstuden-

ten kan hij ons - als niemand anders

- over verscheidenheid én eenheid

laten nadenken. Tijdens zijn ad-

ventsbezinning “De eenheid groeit

onderweg” zal Gabriël Quicke ons

met drie werkwoorden: samen op

weg gaan, samen bidden, samen

werken, op weg zetten om ook in

onze zone en in onze gemeen-

schappentegroeienineenheid.

De geloofsgemeenschappen van de

pastorale zone worden hartelijk

uitgenodigd op deze adventsbezin-

ning die plaatsvindt op donder-

dag 5 december om 20 uur in

het Sint-Jozefscentrum, Bur-

gemeesterstraat 59 in Leuven.

Warmaanbevolen!

De zoneploeg “Leuven aan de Dij-

le”

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 10 december 2019 om 14.00

uur

Klimaatverandering en waterhuis-

houding in Vlaanderen: dreigt er

eenwatertekort?

Prof. Patrick Willems KU Leuven – De-

partement Burgerlijke Bouwkunde / Afde-

lingHydraulica

Dinsdag 17 december 2019 om 14.00

uur

Het menselijk antwoord op buiten-

aardsleven

Prof. Leen Decin, KU Leuven – Instituut

voorSterrenkunde

Indien u dit wenst, kan u een digi-

taal abonnement nemen. Alle ingeschre-

ven cursisten hebben reeds toegang tot de

digitaleopnames.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres:udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB
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CAW Oost-Brabant organiseert in

samenwerking met OCMW en stad

Leuven een winteropvang voor

dak- en thuislozen in de regio

Groot-Leuven. Elke nacht kunnen

er 11 mensen terecht voor een bed,

een bad (of douche), een maaltijd en

ondersteuning.

Een huis wordt een thuis als de

lichtjes branden. Om 18uur gaat de

deur van de winteropvang open en

verwelkomen wij de gasten. Nieu-

we gezichten, die naar het huis zijn

doorgestuurd via Zorgzaam Leu-

ven, het OCMW, het CAW, de Wijk-

gezondheidscentra of andere basis-

werkingen, en bekende gezichten

die hun plek al gevonden hebben.

Iedereen krijgt een warm onthaal

waarna de bedden worden toegewe-

zen. Vanaf 19 uur is iedereen in

huis en eten we samen een warme

kom soep met brood. Een rustmo-

ment in de dag voor velen. Daarna is

er tijd voor een babbel, wordt er tv

gekeken of worden de spelletjes bo-

vengehaald. En dan brengt de nacht

weerrust inhethuis.

Bed-bad-brood, én hulpverlening.

’s Morgens ontbijt iedereen samen.

Daarna wordt met de gasten bespro-

ken wat de plannen voor de dag

zijn. Er wordt samen getelefoneer-

d, we maken afspraken, sommigen

worden begeleid naar verdere hulp

in het CAW, OCMW of andere or-

ganisaties. Om 9.30 uur is het huis

weerevenleeg, tot18uur.

Deze intensieve en energieke wer-

king is enkel mogelijk met de steun

van mensen die geven om een an-

der. Een stevig team medewerkers,

sterke vrijwilligers, goede samen-

werkingspartners … en mensen zo-

alsu.

Een warme zorgzame samenleving

is onmisbaar voor iedereen die er

deel van uitmaakt. Solidariteit gaat

dan soms ook over heel concrete

hulp aan wie het moeilijk heeft.

Dak- en thuislozen bijvoorbeeld.

Voor hen is het vinden van een bed

of brood vaak de eerste prioriteit in

hun dagdagelijkse bestaan. En dat

gaat vaak ten koste van eigen ge-

zondheid en hygiëne. En toch is

ookdatwelzijn.

Omdat we samen het welzijn van

mensen willen versterken, doen we

graag beroep op uw solidariteit en

vragen we u een verzorgingspro-

duct naar keuze te schenken. Hier-

mee vullen we de hygiënepakketten

aan die we ter beschikking stellen

van de dak- en thuisloze bezoekers

vandewinteropvang.

Alle verzorgingsproducten zijn

welkom. Je kan ze binnenbrengen

bij je Leuvense apotheek. Meer info

over dit project kan je vinden via

www.inzamelactie.be

INZAMELACTIE IN GROOT-LEUVEN

In Begoocheling komen nieuwko-

mers in België aan het woord. Com-

pagnie Tartaren peilt naar hun dro-

men en naar de verwachtingen die

de maatschappij van hen heeft. In

hoeverre rijmen deze? Wordt hun

verhaal een ontgoocheling of een

succes?

Ze gaat in gesprek met mensen die

maximaal vijf jaar in België wo-

nen. Ze is nieuwsgierig naar de ver-

wachtingen van de mensen zelf,

hun directe omgeving en de maat-

schappij. Veranderen je verwach-

tingen en dromen? Bepaalt de con-

text waarin je terecht komt wat je

vanjetoekomstverwacht?

De voorstelling gaat door in cultu-

reel centrum De Wildeman in He-

rent op zaterdag 23 december om

20.30 uur. Bestel op voorhand kaar-

ten via www.gcdewildeman.be, dan

betaal je 12 euro. Aan de kassa betaal

je op de avond van de voorstelling

14euro.

Het project is een samenwer-

king van Vluchtelingenwerk Gro-

sh, Welzijnszorg, Marant, Bewe-

ging.net met Herent, Hart boven

hardenGCDeWildeman.

SOCIAAL-ARTISTIEK THEATER COMPAGNIE

TARTAREN

De prijs van het Spirituele Boek

gaat dit jaar naar Het Vloekhout van

Johan De Boose en Herman De Dijn

krijgt de Prijs van het Religieuze

Boek2019.

Een jury onder leiding van profes-

sor Rik Torfs en vicevoorzitter Mie-

ke Van Hecke heeft recentelijk op

de Boekenbeurs in Antwerpen de

prijzen toegekend voor het Spiri-

tuele en Religieuze Boek 2019. De

prijs van het Spirituele Boek gaat dit

jaar naar Het Vloekhout van Johan

De Boose, uitgegeven door De Be-

zige Bij. Rituelen van Herman De

Dijn (Uitgeverij Polis) is bekroond

als beste christelijke boek van 2019.

De Publieksprijs werd, via een le-

zersstemming op de website van

Medianetwerk Plus, de beroepsor-

ganisatie van uitgevers van waar-

degedreven media, gewonnen door

Dennis Vanden Auweele met het

boek Bekentenissen van een afvalli-

ge atheïst, uitgegeven door Polis.

De Prijs voor het Spirituele Boek

bekroont een boek dat op toegan-

kelijke wijze bijdraagt tot de zoek-

tocht naar zin, bezinning en be-

zieling in de huidige samenleving.

De Prijs voor het Christelijke Boek

gaat naar een boek waarin christe-

lijke godsdiensten centraal staan als

zingever en spiritueel kader. Voor

beide prijzen komen boeken in aan-

merking die zijn uitgegeven door

uitgevers uit Vlaanderen, in de Ne-

derlandse taal, inclusief vertalin-

gen.

Dit jaarwerden 36 boeken van 11 uit-

geverijen ingezonden voor de prij-

zen van het beste spirituele en re-

ligieuze boek van 2019 en de pu-

blieksprijs.

PRIJS SPIRITUELE EN RELIGIEUZE BOEK

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd

door vier verschillende werkgroe-

pen die elk vanuit een andere in-

valshoekwerken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open

VensteropdewereldenWelzijn.

Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Alle lezingen hebben plaats in de loka-

len van Seniorama opmaandagnamiddag

van14tot 16uur.

*Maandag9december2019

Het Westen en de Islam: botsende

beschavingen?

JohanSlaats, theoloogenschrijver

*Maandag16december2019

Leopold II beschaver of massamoor-

denaar?

Guy Vanthemsche, Prof. Hedendaagse ge-

schiedenisaandeVUB

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

CopyrightLDCSenioramavzw
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