
Goedegeloofsgenoten

Naar aanleiding van Kerstmis en

van het nieuwe jaar, zou ik aan jul-

lie eerst een oude wens willen ci-

teren en toewensen. Moge uw lief-

de steeds meer toenemen in helder

inzicht en fijngevoeligheid om te

kunnen onderscheiden waar het op

aan komt. (aan de Christenen van

Filippi, 1,9-10)

Wat is er aan de hand ?

Ons leefmilieu is bedreigd, onze

economische welvaart is bedreigd,

onze veiligheid in onze multi-

culturele samenleving is bedreigd,

onze christelijke (en Europese)

waarden zijn bedreigd, onze ge-

zondheid en onze leefgewoon-

ten zijn bedreigd. Al wat door

onze voorouders gedurende eeu-

wen werd opgebouwd en verwor-

ven, staat thans onder druk en

dreigt verloren te gaan. Doemden-

ken alom en alarmsignalen slaan op

rood.

In de kerk stellen wij soms de vraag:

wat moeten we nog geloven. Ieder

van ons ervaart het afhaken van

jonge gezinnen, om ook al niet van

veel vijftigers te spreken. We zien

kinderen alleen nog maar bij eerste

communie en vormsel in de kerk en

als ex-inspecteur Rooms Katholie-

ke Godsdienst doet me de uitspraak

‘wat voor godsdienst krijgen onze

kinderen nog in de school (als ze

er al krijgen)’ veel pijn. Wij we-

ten dat vele mensen leven met twij-

fel en groeiende onzekerheid tegen-

over het geloven en er is veel onbe-

hagen en onrust tegenover het in-

stituutkerk.

Zijn we dan vergeten dat meer

dan 2000 jaar geleden, onze we-

reldgeschiedenis grondig is gekan-

teld, want overal spreken we van de

tijd voor Christus en de tijd erna.

Het kind, geboren in Bethlehem,

kreeg de naam “God met ons”. Hij

bracht ons een boodschap van nieu-

we hoop en een betere toekomst. Be-

seffen we dat 2000 jaar christendom

de wereld heeft veranderd en dat

mensen bergen hebben verzet om

onze wereld bewoonbaar te maken.

Waarop hopen wij en waarvan

dromen wij?

Paulus omschrijft het in zijn brief:

vast staan in één en dezelfde gees-

t, eensgezind strijden voor ons ge-

loof in het evangelie, zonder angst.

Hij schrijft verder: eenheid van

denken, eenheid in de liefde, wer-

ken aan samenhorigheid en eensge-

zindheid. Er zijn geen bevoorrech-

ten meer, geen standen noch ver-

schillen. Paulus schrijft verder: er

zijn geen joden meer of geen hei-

denen, geen slaven of vrije men-

sen. De vraag is: hoe kan Jezus mens

zijn in onze maatschappij, hoe wer-

ken we aan een betere wereld? In

een kinderlied zingen we: dus zul-

lenwe er samen iets vanmoetenma-

ken, de wereld is een mooi maar be-

werkelijk ding, dus zullen we er sa-

men iets van moeten maken, hé, hé,

hé, hé, kom maar in de kring. Wil-

lenweditdoen?

Verleden zaterdag ging ik in Linden

naar de bezinning over kerstmis.

De titel was: Ja, het woord van twee

vrouwen, Elisabeth en Maria. Zij

maakten het begin van een nieuwe

heilsgeschiedenis mogelijk. Jezus

begon met 2 vrouwen, met 3 uit-

verkoren leerlingen, met 12 aposte-

len, met 72 gezondenen. En een we-

reldbeweging van tweeduizend jaar

kwamtotstand.

Hoe zeggen wij JA?

Wat ik zeer belangrijk vind zijn

de twee woorden van Welzijnszorg:

verbondenheid en solidariteit, met

iedereen, de kleinsten eerst, zon-

der onderscheid. Door de ontdek-

king van de eigenwaarde en de rijk-

dom van het anders zijn van de

verschillende personen in ons ge-

zin en familie, in onze parochie, in

onze buurt, in onze gemeenschap,

in onze wereld, werken we verder

aan de droom van God: een wereld

van rechtvaardigheid en vrede. Het

komt niet aan op de kwantiteit van

mensen, maar op de kwaliteit van

leven.

Ik wens jullie allen een ontdekking

van geluk door die verbondenheid

en een ervaring van geloof en liefde

indezesolidariteit.

Mag ik het vertalen in enkele

woorden die een collega mij toe-

wenste: meer naastenliefde, opti-

misme, dienstbaarheid en vrede,

menslievendheid, tederheid, gene-

genheid en warme liefde, meer aan-

dacht, minzaamheid, begrip en ver-

draagzaamheid.

Moge dit doe-woorden worden zijn

en dat Jezus ons daarin inspireert

enbezielt.

Een zalig en hoopvol 2020

JezonepastorRony
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Als we in liefde groeien voor God en in ons

vertrouwen in Hem, wordt ons ‘de gave

van het voelen’ gegeven, dat is, van het

waarnemen van Gods stem in de Schrift

en in ons hart.

Bernard van Clairvaux herkent God in

zijn gebed omdat ‘wanneer de Bruidegom,

het Woord, tot me kwam voelde ik Gods

komst door de beroering van mijn hart’

(Bernardus van Claivaux, Preken over het

Hooglied, 74, 5-6

Meditatief 286

In januari 2020 komen we samen

ter meditatie op maandag 6 en maan-

dag 20 januari 2020, om 20 u. in

de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Bosco centrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Meditatiegroep Kessel-Lo

Samenkomsten in 2020

maandag 6 en maandag 20 januari

maandag 3 en maandag 17 februari

maandag 2, maandag 19 en maandag

30 maart

maandag 13 april en maandag 27

april

maandag 11 en maandag 25 mei

maandag 8 en maandag 22 juni

maandag 6 en maandag 20 juli

maandag 3, maandag 17 en maandag

31 augustus

maandag 14 en maandag 28 septem-

ber

maandag 12 en maandag 26 oktober

maandag 9 en maandag 23 novem-

ber

maandag 7 en maandag 21 december

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 leek voor ons zo normaal dat je er was

tot nu het moment gekomen is dat we je

moeten missen.

We vernemen het overlijden van

mevrouw Julia Lemmens, echt-

genote van Gustaaf Vangoidsenho-

ven, geboren te Binkom op 18 fe-

bruari 1924 en overleden te Herent

in WZC Betlehem op 17 december

2019, gesterkt door het ziekensacra-

ment.

Zij baatten een zaadwinkel uit op

de Tiensesteenweg, iets verder dan

de Vlietstraat, daarna overgenomen

door hun dochter Mieke.

De uitvaartliturgie, crematie en de

uitstrooiing vond plaats in intieme

kring.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2020.

Julia Lemmens

Overlijden

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Ann Francis

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 19 januari

Viering van de “eenheid tussen de

godsdiensten”

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie jaargetijde Pierre Dumont

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Samuel Okwaraji

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Tom Akkermans

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Donderdag 9 januari

Driekoningenfeest Samana

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Myriam Neves en Hilde

Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Mieke Vanhooymissen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden : Leo Swinnen

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 12 januari 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Zondag 19 januari 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 26 januari 2020

10.30 u. Feestviering

Hermien Den Tandt, Lieve Neukermans,

Majo Werrebrouck, Ingrid Wezemael,

Chris Willocx ,

Viering, Receptie en Beraad

Welke weg zal Don Bosco gaan vanaf anno

2020?

We rekenen op je goede wensen, je actieve

rol en je advies.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

sten, wordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er drie vacatu-

res zijn in de kerkraad van de kerk-

fabriek van de Sint-Franciscusparo-

chie te Leuven – Heverlee, Tiense-

steenweg 190.

Alleen de personen die beantwoor-

den aan de volgende drie voorwaar-

den komen in aanmerking om te ze-

telen in de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

ben bereikt op 27 april 2020;

3° ingeschreven zijn in de bevol-

kingsregisters van de fusiegemeen-

te Leuven.

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turen komen in aanmerking.

De kandidaturen moeten vóór 1 fe-

bruari 2020 worden ingediend bij:

E.H. Rony Timmermans

aangesteld verantwoordelijke

van de parochie

Heidebergstraat 249

3010 Kessel-Lo

rony.timmermans@gmail.com

Als indieningsdatum geldt de post-

stempel of de datum van het ont-

vangstbewijs van de kandidaatstel-

ling.

Met het oog op de controle van de

tweede en de derde voorwaarde moet

bij de kandidaatstelling een kopie

worden gevoegd van de identiteits-

kaart (vóór- en achterzijde), samen

met het volledig adres van de kandi-

daat.

Na 1 februari 2020 zullen de kan-

didaturen schriftelijk worden be-

kendgemaakt in de parochiekerk

van de Sint-Franciscusparochie.

Opgemaakt te Leuven op 23 decem-

ber 2019.

Rony Timmermans

aangestelde verantwoordelijke van

de Sint-Franciscusparochie te Leu-

ven – Heverlee

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke

van de Sint-Franciscusparochie aan wie zich

kandidaat wenst te stellen om lid te worden van

de kerkraad van de kerkfabriek

Beste mensen,

We willen jullie van harte uit-

nodigen op de jaarlijkse oecu-

menische viering te Leuven, 19

januari 2020.

In de voorbereidingsgroep, die sa-

menkwam op dinsdagavond 17 de-

cember, is de wens gegroeid om ie-

dere kerk in haar eigenheid beter

te leren kennen. Daarom willen we

vanaf nu in de komende jaren elk

jaar een van de betrokken kerken be-

zoeken en gast zijn in hun viering.

Op zondag 19 januari 2020 wor-

den jullie hartelijk uitgeno-

digd om mee te vieren met de

Evangelische Kerk Leuven

De viering begint om 10 uur in

de kapel van de Evangelische

Theologische Faculteit,

Sint-Jansbergsesteenweg 97,

3001 Heverlee

In onze verscheidenheid ontmoe-

ten we dezelfde Heer.

We zijn ervan overtuigd dat onze

verschillen een uiting zijn van de

rijkdom die bij God te vinden is.

De samenkomstplaats is ook

makkelijk met de bus te berei-

ken

bus 395, 7 of 8, Halte Heverlee

Groeneweg of Populierenlaan

Iedereen van harte welkom!

Met hartelijke oecumenische groe-

ten namens de voorbereidings-

groep,

Caroline Audenhoven

Wouter Biesbrouck

Heleen Ransijn

Jos Slechten

Ernst Veen

Oecumenische viering te Leuven
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Het is toch ook de grote vraag:

Waarvoor leeftdemens?

Nu weten we dat heel veel men-

sen daar niet over nadenken, tenzij

ze een schok krijgen. Zovelen wor-

den gewoon meegetrokken; je kan

je zelfs afvragen of de mensen wel

de tijd krijgen om volwassen te wor-

den. Weet je, we zitten allemaal in

een omgeving en er komen al da-

delijk zoveel kleine belangen naar

voor die zo een grote hoop vormen

dat we het Grote Belang niet meer

zien.

L.VanderKerken

HET ALLERBELANGRIJKSTE

IS NIET TE KOOP

bzn

KALENDERBLAADJE

De Patriarchale Curie van de

Grieks-katholieke Kerk opent een

centrum in Brukhovychi nabij

Lviv om spirituele hulp te verle-

nen aan intern ontheemden van de

oorlog in het oosten van Oekraï-

ne. De pastorale zorg omvat dage-

lijks een Heilige Mis, gebed en spi-

rituele gesprekken met een priester.

Het centrum wil zo meer dan 800

mensen helen dankzij het Evange-

lie, in het bijzonder moeders, vrou-

wen en kinderen van gesneuvelde

soldaten.

Kerk in Nood heeft 50.000 euro be-

loofd voor de renovatie van het ge-

bouw en de kapel. Met uw bijdrage

kunnen de getraumatiseerde gezin-

nen de draad van hun leven weer

opnemen door de ontmoeting met

God,diewondenheelt.

KerkinNood

AbdijvanPark5-3001Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be/www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

GOD HEELT DE WONDEN
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Vandaag beginnen de donkere we-

kenvanhet jaar.

De adventstijd begint aarzelend,

zoekend, hopend en verlangend,

daarom nodigen we jullie uit om sa-

men vooruit te kijken naar Kerst-

mis, in de naam van Vader, Zoon en

Geest.

Gegroet en gezegend (Kris Gelaude)

Gezegend in dit uur en het licht

onsgegeven.

Gezegend de woorden geladen met

kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij

enalleswatonsbijeenbrengt.

Gegroet en gezegend in naam van

de Eeuwige Vader, Zoon en heilige

Geest.

Adventskrans: aansteken van de

eerstekaars

Net als in de wereld, verlangen we

naar licht dat de duisternis ver-

drijft.

Dit verlangen drukken we uit met

het aansteken van de eerste kaars

op de adventskrans. Die ene kaars

draagt debelofte in zichdathetweer

Kerstmis zal worden, dat God op-

nieuw geboren wordt in deze we-

reld.

Maar niet zonder onze solidariteit.

Gods belofte is nooit éénrichtings-

verkeer.

God heeft ons nodig om zijn belof-

tewaartemaken.

Openingsgebed

De protestantse theologe Dorothée

Sölle vergeleek het werk met kathe-

draalbouwers.

Een kathedraalbouwer zag nooit

zijn afgewerkte kathedraal. Zijn

kinderen of kleinkinderen mis-

schienwel.

Solidariteit kweken, is een strijd

vanlangeadem.

Moedelooswordenhelptniet.

Het is beter om eens goed te vloe-

ken. Daar kan je kracht uit putten.

(Daniel Alliët, Begijnhofkerk Brussel)

Jesaja:Vredevoorallevolken

In Jesaja’s visioen stromen de vol-

keren toe, niet als Israëls vijand,

maar als pelgrims trekken ze op

naar het huis van de Heer, hoog op

de berg. Zij bewegen zich naar de

tempel toe omdat de Thora daar van

uit gaat. Zij verlangen naar vrede en

zij beseffen dat alleen de dienst aan

Israëls Heer die vrede kan geven.

Zij hebben gezien hoe de kinderen

van Jakobs huis wandelen in het

licht van hun Heer. Laten wij ook

gaan, roepen zij elkaar toe. Ja, in Jes-

aja’ visioen, maar niet in werkelijk-

heid. Wil het huis van Jakob ooit

een lichtend voorbeeld zijn voor de

volkeren, en deze vrede leren, dan

zal het eerst zelf van alles moeten le-

ren en afleren, zowel de mannen als

devrouwen.

LezingMatteüs24,37-44

Jezus geeft antwoord op de vraag

van de discipelen wanneer zij het

einde der tijden kunnen verwach-

ten. Jezus weet het zelf niet, alleen

God weet wanneer het einde der

tijden komt. Noach wist ook niet

wanneer de zondvloed kwam. Hij

wist wel dat hij kwam en timmer-

de voort. De mensen gingen voort

met hun leven, zo gaan de dingen

en dat is goed. Maar als het leven al-

leenmaardat is, dan is hetniet goed.

Leven is vooral gespannen gericht

zijn op een doel dat de beslomme-

ringen van alledag overstijgt. 'Zoek

eerst het Koninkrijk Gods en zijn

gerechtigheid, het overige zal je bo-

vendiengeschonkenworden.’

Duiding:

Dat de één in Gods heerlijkheid

wordt opgenomen, de ander ach-

tergelaten, ziet Mattheüs als de ui-

terste consequentie van de keuze

die een mens in zijn leven maakt.

Er zijn mannen en vrouwen die

niet naar Jezus’ woorden luisteren

en liever leven zoals de mensen in

Noachs dagen, een leven van ‘na

ons de zondvloed’. Er zijn er ook

die Hem volgen op zijn weg. Dat

zijn niet zelden de armen, de treu-

renden, mensen op de breuklijnen

van het leven, die aan de wereld lij-

den en uitzien naar een koninkrijk

van vrede en gerechtigheid. Mid-

den in het leven hongeren en dor-

sten zij naar een ander leven. Nooit

geven zij de hoop op. Zij zijn het

die zalig worden gesproken, nu en

straks.

“Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot

ploegen en hun speren tot snoeischaren.”

Hoe graag zouden we deze droom,

deze belofte waar zien worden? De

realiteit van elke dag vertelt ons dat

een vredevolle wereld, een harmo-

nieuze samenleving zo ver weg is...

Durven we nog zeggen: ‘nog’ zover

weg is? Of geloven we het zelf niet

meer? Geloven we dat de belofte die

God geeft aan zijn volk, beluisterd

in de eerste lezing, waar kan wor-

den?

Of herkennen we ons meer in de re-

aliteit zoals het evangelie beschrijft:

onze samenleving leeft zoals in de

tijd van Noach - iedereen is met

zichzelf bezig, gaat door met het

vervullen van eigen behoeften, we

zien een stijgende onverschillig-

heideneenzaamheid.

“Iedereensolidair”

is de eerste oproep in deze advents-

tijd.

Hiermee sluiten we aan bij de uto-

pie, de belofte uit de eerste lezing:

ooit wordt het waar voor iedereen:

een wereld van vrede en vreugde

zoals God dit voor iedereen droomt.

Iedereensolidairmetiedereen.

Maar in de slogan ‘iedereen soli-

dair’ klinkt ook de sterke oproep om

werk te maken van een warme so-

lidaire wereld. Als christenen wor-

den we uitgedaagd en opgeroepen

om altijd ‘iets’ meer solidair te zijn,

om altijd ‘iets’ meer te doen dan wat

‘normaal’ beschouwd wordt. “Ie-

dereen solidair”, een utopie en een

uitdagingtegelijk.

Advent is: een tijd van ontwaken

en van verwachting. We kijken uit

naar de komst van het Licht . Niet

alleen met Kerstmis, maar elke dag,

ook vandaag, morgen, overmorgen

en alle dagen van de week, heel ons

leven, hier en nu. We kijken uit

naar het doorbreken van zijn Rijk

in deze wereld, een Rijk van gerech-

tigheid,vredeenlicht.

Zo gaan we de advent in… met een be-

lofte en een uitdaging. Een betere wereld

wordt ons beloofd, we blijven erin gelo-

ven. Maar die wereld kan er maar komen

als mensen er zich concreet voor inzetten…

Wetenweonsaangesproken?

Voorbeden:

Bidden we om mensen die deze we-

reld wat meer hoop kunnen geven

op een toekomst van vrede en ge-

rechtigheid, van solidariteit en lief-

de….

Alsallesduister is

ontsteekdaneenlichtendvuur

datnooitmeerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Bidden we om mensen die deze we-

reld wat dichter brengen bij Gods

belofte door hun engagement voor

en solidariteit met de mensen die

hetmeestkwetsbaarzijn…

Alsallesduister is

ontsteekdaneenlichtendvuur

datnooitmeerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Bidden we voor de gemeenschap

hier verzameld om een nieuwe ad-

ventstijd in te zetten, dat het sa-

menkomen rond uw woord ons

energie geeft om de engagementen

die we hebben van harte vol te hou-

den.

Tafelgebed:

Deijlebrugnaardeander.

Ikzie jewel,maarkenjeniet.

Durf ikjouontmoeten?

De afstand overbruggen? Me soli-

dairverbinden?

Het risico lopen dat je mijn geregel-

de leven verstoort, mijn tijd opeist,

mijn cocon doorprikt, me dooreen

schudt, me voor altijd verandert en

medwingtomkanttekiezen?

Hetis lastigomdestaptewagen.

De brug die mij verbindt met de oe-

ver van medemensen is ijl, opge-

trokken uit de bangelijke hoop dat

het onbekende oké is, dat vreemd

kan omslaan in vertrouwd, dat de

overkant verrassend is, bruisend

van leven en vernieuwing en mis-

schien wel een plaats van bestem-

ming.

Wat bezielt me eigenlijk te zeggen

dat ik kwetsbaar ben, en zo toch een

stap te zetten op die ijle brug van

mijnaar jou.

Is het misschien omdat er van die

wondere mensen zijn die soms

mijn leven kruisen en een eind met

mij op weg gaan, en zo onvoorzich-

tig lijken, zo vol vertrouwen, om

zomaar een stuk van zichzelf bij

mij inbewaringtegeven?

Karel Malfliet, Uit Tekstenboekje ‘On-

voorzichtigvolvertrouwen’

Zendingenzegen:

Advent: tijdomwakker teworden!

Open onze ogen voor het ongezie-

nelijdenvanvergetenmensen.

Geef ons de helderheid van geest die

het spel van ieder-voor-zich door-

breekt.

Open onze oren voor de vraag ach-

ter de woorden, voor het roepen dat

gesmoord, voor het nieuws dat ver-

zwegenwordt.

Open onze ogen en oren voor de te-

kenen van hoop die ontluiken als

groenetwijgeninvollewinter:

stappen naar vrede, inzet die gratis

is,

hetgroeienvanverbondenheid,

het niet meer zwijgen van kleine

mensen.

Open ons hart voor de Stem die

vanuit mensen en structuren diep

in ons blijft roepen tot wij opstaan

en een keuze maken tot ommekeer

naarGodenmensentoe.

Advent: wakker worden en opstaan met

kracht in jehart enhanden.

Vier weken de tijd om je te oefenen in

mens-worden.

OnderdezegenvanVZG

Viering van zondag 1 december 2019 in het

Don Boscocentrum - Eerste zondag van de

advent.

Voorgangers: Hermien Den Tandt en

ChrisWillocx

IEDEREEN SOLIDAIR

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 9 januari

11.00uurHerfstfeestSamana

Vrijdag 10 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 8 januari

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 9 januari

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 10 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zaterdag 11 januari

VM:GastvrijMichottetot13uur

NMenAV:DeKrooners

Zondag 12 januari

VM:Zondagscafé

Maandag 13 januari

NM:SAMANA

Dinsdag 14 januari

NM:Ontmoetingsnamiddag

AV:Prisma

Woensdag 15 januari

NM:SAMANAcrea

20uur:KoorBlijRondeel



Familieleden, vrienden, kennissen

vergaten over te schrijven voor

2020?Jammer.

Zet ze maar aan om het toch nog

vlugtedoen!

Het is mogelijk dat, bij latere in-

schrijving, een paar nummers niet

bij hen aankomen. Maar er is wel

een abonnee te vinden die ze, na le-

zing,aanhenwildoorgeven.

Een jaarabonnement voor 2020

komtop38euro.

Ze kunnen voor vragen of het con-

tant betalen van het abonnements-

geld bij de verantwoordelijke van

hunparochieterecht:

VoorSint-Franciscus:

Bij Thierry Van Craenem (016 89 55

40) 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

opwoensdag.

VoorSint-Antonius:

Bij Mathieu Voets (016 89 05 89) of

Caroline Van Audenhoven (016 40

5964)

VoorDonBosco:

GilberteHavet (016254587)

Overschrijven: Hier de nodige gege-

vens:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan29

3000Leuven

Mededeling: KERK EN LEVEN

–ABONR.21450190 Naam, adres

abonnee

We zien hen graag op onze lijst te-

rug!

PAROCHIEBLAD 2020

VORMINGPLUS

Samen een veranderfabriek beden-

kenvoorLeuven?

Timmer jij ook mee aan een recht-

vaardige en duurzame samenle-

ving?

Als vrijwilliger in een repair ca-

fé, als Noord-Zuid professional,

als kritische consument, als socia-

le ondernemer of als lid van Leuven

2030…?

Danzittenweopéénlijn!

Dat Leuven bruist van de verande-

raars is een feit. Maar misschien

kunnen we elkaar nog meer ver-

sterken, gemeenschappelijke no-

den aanpakken, beproefde metho-

des of zelfs materiaal en ruimte de-

len. Kwestie van wat snelheid te ma-

ken. Want de omslag naar recht-

vaardige en duurzame samenleving

isdringendnodig.

Tijd om de koppen bij elkaar te ste-

ken.Welkom!

Brainstorm voor Leuvense verande-

raars op vrijdag 24 januari 2020,

vanaf19.00uurtot22.00uur

Jeugdcentrum Leuven F – Brussel-

sestraat61busA–3000Leuven

Met een versnapering en een drank-

jeomhetdenkentestimuleren.

Aanmelden via www.vorming-

plusob.be

Prijs:Gratis -Code206558

Deze oproep wordt gelanceerd door Levuur,

Oxfam Wereldwinkels regio Leuven, Ri-

kolto, LENNZ en Vormingplus Oost-Bra-

bant

Veranderfabriek

Veranderfabriek

LocalFridayroeptonsop

Grote winkelketens en onlineshops

zetten de lokale bakker, slager of

schoenenverkoper het mes op de

keel. In tien jaar tijd zijn zowat

10.000 lokale winkels verdwenen.

Enhetstoptniet.

Het Project Local Friday roept nu

op om minstens één dag in de week

lokaaltekopen.

Sofie en Kim Smolders van Bel-

gunique, richtten een webplatform

voor Belgische creatievelingen op:

hetprojectLolalFriday.

“Wij vragen niet dat mensen alleen

nogmaar bij de lokale bakker, slager

of groentehandelaar kopen, wel dat

ze af en toe bewust lokaal aankopen

doen. Minstens één dag per week.

Op vrijdag bijvoorbeeld, maar het

magookeenanderedagzijn”

“Consumenten kijken vaak alleen

naar de prijs. Niet onbegrijpelijk.

En we moeten niet ontkennen dat

lokale handelaars vaak met een con-

currencieel nadeel kampen. Met als

gevolg dat klanten naar goedkope-

re warenhuizen trekken en zaken

moeten sluiten. Op onze oude dag

gaan we ons dat beklagen. Als we

niet meer zo mobiel zijn en zullen

vaststellen dat er in de buurt geen

winkels meer zijn”, zegt Christine

Matheeuws van het NSZ (Neutraal

Syndikaat voor Zelfstandigen) dat

hensteungeeft.

In één moeite richten de initiatiefnemers

een oproep aan de overheid.

Er wordt gevraagd om de btw voor

lokale ondernemers te verlagen van

21naar6procent.

Dat zou hen een stuk concuren-

ciëler maken. www.iksteunlocalfri-

day.be. Krant Het Nieuwsblad 2 novem-

ber 2019

Naar de plaatselijke bakker?

4 FEDERATIE FRANDO

Planten,sleutelsenspeelzalen

We hebben een gezellig plantweekend ge-

had met enkele belangrijke klussen naar

de toekomst toe.

Aanplantingen

Op het Molenweekend herfst deden

we de bomen om aan de parking.

Tijdens het plantweekend gebeur-

den er daarom enkele nieuwe aan-

plantingen.

Uitbreidingspeelzaal

De speelzaal is een beetje groter

geworden. We braken een tussen-

wandje af en verwijderden de bij-

horende schoenenkast. Dit is stap

Planten

één om op termijn nieuw sanitair te

voorzieninHetMolenhuis.

Heteindedersleutels

Als je naar Het Molenhuis komt,

wordt er jou een week voor je ver-

blijf een sleutel toegestuurd via de

Post. Zo doen we het al jaren, maar

dat is vanaf nu verleden tijd. We

hebben namelijk een codeslot ge-

ïnstalleerd aan de voordeur. Vanaf

nu krijg je een code via mail door-

gestuurd. Voor onze vrijwilligers

is dit uiteraard werkbesparend en

ook voor onze gebruikers een ge-

mak. De sleutel moet namelijk niet

meer terugbezorgd worden na het

verblijf.

Sleutels

Via de voordeur kun je dus Het Mo-

lenhuis binnen. Alle andere deu-

ren zijn van binnenuit te openen.

We gaan hier een paar maanden

mee proefdraaien en daarna komt er

eventueel nog een codeslot aan de

parking.

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be

Speelzaal

Molenhuis Bérismenil

Campo Rico zendt zijn zonen uit

Onze trouwe medewerker, Francis-

co Rodriguez, ging op bezoek bij

pater Luis Aldama. Tot september

2018 was hij pastoor in Campo Ri-

co, toen de bisschop van Caracas

hem vroeg om pastoor te worden

van een pas opgerichte parochie een

halfuurverder.

De bisschop benoemde voor deze

taak ook nog een kapelaan, pater

José Daniel González, die eveneens

in Campo Rico begon als diaken en

nadienalspriester.

De paters Luis en José Daniel vertelden

aan Francisco over hun lief en leed, de si-

tuatie in hun nieuwe omgeving en de vele

moeilijkheden die ze er ervaren.

De nieuws parochie bestaat uit een

partij kleine barrios die de laatste

twintig jaar ontstaan zijn aan de

rand van de stad. Oorspronkelijk

woonden daar alleen kleine land-

bouwers in een min of meer lande-

lijke sfeer, die hun producten ver-

kochten in de stad. Maar hier ge-

beurt wat destijds in Campo Rico

gebeurde. Terreinen werden in be-

slag genomen om barakken neer te

zetten. De bewoners ervan moeten

jaren met gebrekkige toegangswe-

gen leren leven zonder watervoor-

ziening, stroom en openbaar ver-

voer.

Gedurende vijftig jaren hebben de

zusters Lauritas, van een congre-

gatie uit Colombia, er verbleven in

een van de barrios. Ze hebben er

veel werk ten voordele van de minst

bedeelden verzet. Vorig jaar zijn ze

noodgedwongen moeten hier ver-

trekken omwille van hun hoge ou-

derdomenzwakkegezondheid.

Na het vertrek van de zusters

wou de bisschop hun verdienste-

lijk werk niet verloren laten gaan.

Hij riep de nieuwe parochie in het

leven waar nu Luis Aldama pastoor

is en José Daniel Gonzáles kapelaan.

De parochie heeft Oscar Romero,

bisschop in El Salvador, en Laura

Montoya stichteres van de Congre-

gatie der Zusters Lauritas, als pa-

troonheiligen.

Buiten de parochiekerk zijn er nog

vier andere kapellen, verspreid over

heel de parochie, om zo beter ten

dienste te kunnen staan van de be-

woners. Luis en José Daniel zien

zichzelf niet als helden voor dit ti-

tanenwerk. Ze stellen dat Christus

leeft onder de armen en Hem willen

ze onder hen ontmoeten. Een klein

teken van Gods liefde, meer willen

zij van hun leven hier niet maken.

(VZW Caracas Hulpfonds nr 4 van 2019)

Pater José Daniël

Wijblijvensteunen

Dankzij de steun van het Caracas-

hulpfonds houden de vertrouwe-

lingen van Padre Eugenio het vol

om naar zijn voorbeeld op te komen

voor de kansarmen in Campo Rico

enverder.

Uit de vele dankbrieven die we ont-

vangen blijkt hoe zinvol onze jaar-

lijkse financiële steun voor de be-

wonersvanCampoRicois.

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in de moeilijke tijden nu in Caracas.

Je kan een bijdrage storten op onze re-

kening BE06 4310 2248 0122 van het

Caracashulpfonds. Waarvoor onze dank!

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest wegens schenking.

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Pater Luïs Alberto Aldama Manaure

VZW Caracashulpfonds

DE STILLE GETUIGE

Wintertijd inLeuven.

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leu-

ven. Van 11 december 2019 tot 2 februari

2020

Deze winter snuif je in PARCUM

de gezelligheid van kerst op. Met de

Kerstexpo ‘De Stille Getuige’ en tal

van activiteiten houden we je warm

tijdens de koude wintermaanden.

Tot 2 februari 2020 wijdt het mu-

seum een tentoonstelling aan The-

odoor van Loons ‘Aanbidding van

deherders’.

Kom meer te weten over dit bijzon-

der werk en de restauratie ervan.

Ook andere stille getuigen van het

kerstverhaal nemen het woord. De

ezel, de verdwenen vroedvrouw en

Jozef vertellen hun kant van het

meest bekende verhaal ter wereld!

Tickets: Ter plaatse: 5 euro (basis-

tarief) (Uit: Wintertijd Leuven 05.12 –

05.01 – wintertijdinleuven.be
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