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Welkomenkruisteken:

Gegroetengezegend

Gezegend dit uur en het licht ons

gegeven.

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.

Welkom op deze derde zondag van

deadvent.

Wij kijken nu echt uit naar Kerst-

mis, licht in ons leven, naar bevrij-

dingvandedonkeredagen.

De derde slogan van Welzijnszorg

liegt er niet om: “Samen solidair te-

gen armoede”. Ook onze advents-

krans is vandaag een stuk gegroeid.

Vanuit een kleine cirkel van men-

sen, schouder aan schouder, naar

een gevulde cirkel waarin het sa-

menspel of het samengaan van

mensen onderling heel erg aan bod

kwam vorige week. Maar nu wor-

den mensen in de hoogte gehouden

en ze moeten mekaar steunen an-

dersvaltdemensentoren.

Straks zijn we getuige van wat

Christine ons zal vertellen over het

project de Ruimte aan de Vaart, of

kort RuimteVaart één van de vele

projecten van WZZ waarin letter-

lijk ruimte gemaakt wordt voor de

minste mens, de mens die aan de

kantstaat.

Laten wij dan samen groeien naar

het moment waarin licht het wint

opdeduisternis.

Lichtritus: Aansteken van de kaars

opdeadventskrans

Alsallesduister is,

ontsteekdaneenlichtendvuur

datnooitmeerdooft

eenvuurdatnooitmeerdooft

Openingsgebed:Eenlicht-gedicht

Geenkerstcantate

Niet alleen in het holst van de nacht

vanhet jaar,

iedere dag van het jaar heeft het

lichthetkoud.

Het vraagt om geen engelenstem-

men,

het hongert naar een beetje gerech-

tigheidaandezekantvandetijd.

En dromen doet het ook niet van

eeuwig hemelse zomers in en om

hetvadershuis,

het hunkert naar aardse dagen, ooit

zondermartelingenmoord,

het licht dat van puur licht kind is

enwoord.

AndreusHans,Het teken,2003

1ste lezing: Gezegend de Onzienlij-

ke

We lezen een tekst van Jan van Kilsdonk,

eenNederlandse jezuïet entheoloog:

Het enige beeld van God is de mens.

Niet de abstracte mens, niet een

denkbeeldvandemens,

maar de concrete mens, beeld van

God,

de enige plek van openbaarwording

vanGod.

Wanneer ik je aankijk, of liever,

wanneer jijmijaankijkt

niet via het loket of over de toon-

bank

maar in een bescheiden ritseling

vanhetmenszijn,

als je blik vraagt om herkenning,

omeenkleinedienst,

maar die de kern van je menszijn

raakt,

dán is die blik een onweerstaanbaar

onontkoombaarappèlopmij.

Die blik van de weerloze andere

mens

is de plek van openbaarwording van

God.

God is nergens anders, God is echt

nergensanders.

Overal elders waar ik God zou zoe-

ken, is een alibi, een ontsnapping,

eenverdoving,

een uiterst ingewikkelde begooche-

ling.

God is nergens anders dan in de ab-

soluutheidvandieblik…’.

2delezing:Mattheüs 11,2-11

We lezen een tekst over Jezus en Jo-

hannes De Doper van Mattheüs uit

“Debijbel ingewonetaal”

Johannes predikte vooral dat het

eindoordeelvanGodnabijwas.

Jezus kondigt aan dat er nog tijd en

ruimte is om het Koninkrijk van

Godopaardetebrengen.

We zien hier bij Mt. (maar eigen-

lijk in alle evangeliën) een Jezus die

in de eerste plaats de ambitie heeft

om wonderen te doen aan de ge-

woonste en kleinste mensen! En dat

is op zich al zeer aanstootgevend.

Hij wilde dat zieken en armen weer

ruimte kregen, een plek in de tem-

pelenindesamenleving.

Jezus zegt over Johannes:“Johan-

nes is geen gewone profeet. God

zegt over hem in de heilige boe-

ken: 'Ik stuur iemand vooruit. Hij

moet de weg vrijmaken.' Luister

goed naar mijn woorden: Er is geen

mens op aarde zo belangrijk als Jo-

hannesdeDoper.

Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de

gewoonste mensen nog belangrijker dan

hij.’

Een wereld zonder armoede en uit-

sluiting

We willen ruimte maken voor het verhaal

van een plek aan de Leuvense vaart waar

het gaat over samen solidair zijn in en sa-

menwerken aan eenwereld zonder armoe-

deenuitsluiting .

We laten Christine Dupont aan het

woord. (Zie verder in dit parochieblad,pa-

gina3)

Voorbeden

*De diepste behoefte van elkemens is: door

iemandgezienteworden.

Laten we bidden dat we elkaar op-

recht in de ogen blijven kijken.

Zo, dat niemand een probleem moet

zijn, een geval, een nummer of een

dossier, maar altijd zijn menselij-

ke waardigheid behoudt, een aange-

zichtheeftenrespectkrijgt.

*Onze eigen kwetsuren maken van ons

hart somseenwoestijn.

Laten we bidden om ruimte-schep-

pende mensen, die in en rond

zichzelf een geborgen en waardige

plaats kunnen maken voor de ande-

reomzichzelf tezijn.

*Onze maatschappij verdient een zachtere

aanpak.

Laten we bidden dat wij daarin hel-

pers en doeners mogen zijn en

daardoor opgetild worden zoals ook

onze adventskrans mensen optilt

en ze laat uitgroeien tot betere men-

sen.

Tafelgebed:

Diepverscholenis jouwnaam?

Waarbenjij tevinden?

Hoog in de ruimte, voorbij maan

ensterren,ofdiepindezee,

voorbij koralen en vissen ben jij

niettezien.

Wij zoeken je te ver weg. Jij bent ons

nabij

als een vader en een moeder, als een

broereneenzus.

Jij laat je zien in het gelaat van een

medemens,

vandemensnaastons.

Vooral herkennen we jou in de

minste mens, in de mens in nood,

en ben jij onder ons aanwezig wan-

neerwijgeven

de dorstige te drinken, de hongeri-

ge te eten, de naakte zijn kleding,

wanneer wij de vreemdeling ver-

welkomen,

de zieken en gevangenen niet in

eenzaamheid,

zonder bezoek, laten verkomme-

ren.

Uitnodigingtotbrooddelen

Laten we dan samen het brood de-

len als teken van onze diepe verbon-

denheid met mekaar en van onze

droom van vrede en gerechtigheid.

Mogehijooitkomen.

Bezinningsgedachte

We wensen jullie in deze advents-

tijd;

veel ruimte waarin respect heerst,

waarin de andersheid van de ander

vrijkanoplichten,

ruimte waarin we bij dat wonder,

dat mysterie dat de ander is, aanwe-

zigkunnenzijn.

Uit de viering van 15 december 2019 in het

DonBosco centrum

Voorgangers: Majo Werrebrouck en Ingrid

Wezemael

Lector: Lut Van Schepdael - Orgelist: Jos

Vermeulen

Getuigenis: Christine Dupont (Zie verder

oppagina3)
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Na de viering van 15 december werd, tot

zijn eigen verbazing, Jos Vermeulen, die

al jarenlang mee zorgt draagt voor de Me-

ditatiegroep Kessel-Lo ‘Meditatie in de

Christelijke Traditie’, vergast op vriende-

lijke en warme woorden en zang.

Et maintenant chanter voor een ja-

rige hier in onze parochie die veel

talenten heeft: om te beginnen mu-

zikale talenten en die ons orgel be-

speelt maar ook in de Christelijke

meditatiegroep van Don Bosco veel

ruimte heeft gemaakt voor medite-

rende mensen! Jos werd in de zomer

70 en zijn familie nodigde ons uit

voor een kleine receptie. Hiep hiep

hoera!

Wees gelukkig vandaag,

wees gelukkig dit jaar !

Wees gelukkig in ’t leven

en we zien jou heel graag.

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

Meditatiegroep Kessel-Lo - Januari

en februari 2020

maandag 6 en maandag 20 januari 2020

maandag 3 en maandag 17 februari 2020

We komen samen ter meditatie om

20 u. in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Als ons hart van God is kunnen de we-

reld en de machten het ons niet afnemen.

Als God Meester is van ons hart is onze

fundamentele vervreemding overwonnen.

Als God onze herder, onze toevlucht, onze

sterkte is geworden, kunnen we onze han-

den naar Hem uitstrekken, ook al staan

we midden in een gebroken wereld, en

ons thuis voelen terwijl we nog onderweg

zijn. Als God in ons woont kunnen we

woordeloos met Hem in gesprek komen en

al wachten we nog op de dag waarop Hij

ons het huis zal binnenleiden waar Hij

ons een plaats heeft bereid (Joh.14:6-7)

Meditatief 300

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

HOERA VOOR

EEN JARIGE!

Geloof is geestdrift voor de schep-

ping, warm lopen voor het ont-

werp van de schepping, van men-

sen en wereld zoals die ons zijn

toevertrouwd en zoals we die ie-

der persoonlijk en oorspronkelijk

gestalte mogen geven. Dat is dan

onze menselijke “ver-antwoord-

elijkheid”, de vrijheid om Gods

scheppingswoord en heilswoord te

beamen en er een wederwoord op te

geven.

Tine Govaert-Halkes

KALENDERBLAADJE

Oproep door de aangesteld ver-

antwoordelijke van de Don Bo-

sco gemeenschap aan wie zich

kandidaat wenst te stellen om

lid te worden van de kerkraad

van de kerkfabriek

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

stenwordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er drie vacatu-

res zijn in de kerkraad van de kerk-

fabriek Sint Johannes Bosco te Leu-

ven – Kessel-Lo.

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 febru-

ari 2020 worden ingediend bij:

Jef Wauters aangesteld verant-

woordelijke van de parochie

Cristianlaan 43 3010 Kessel-Lo

jef.w@edpnet.be

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 het Don Bosco ge-

meenschapscentrum.

Opgemaakt te Leuven op 2 januari

2020.

Jef Wauters aangesteld verantwoor-

delijke van de Sint-Johannes Bosco

parochie te Leuven–Kessel-Lo

Oproep door de aangesteld ver-

antwoordelijke van de Sint-

Antoniusparochie aan wie zich

kandidaat wenst te stellen om

lid te worden van de kerkraad

van de kerkfabriek

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 vaca-

tures zijn in de kerkraad van de

kerkfabriek van de Sint-Antonius-

parochie te Leuven – Heverlee, L.

Schreursvest 33.

Alleen de personen die beantwoor-

den aan de volgende drie voorwaar-

den komen in aanmerking om te ze-

telen in de kerkraad: 1° rooms-ka-

tholiek zijn; 2° de volle leeftijd van

18 jaar hebben bereikt op 27 april

2020; 3° ingeschreven zijn in de

bevolkingsregisters van de fusiege-

meente Leuven. Uitsluitend schrif-

telijke kandidaturen komen in aan-

merking. De kandidaturen moeten

vóór 1 februari 2020 worden in-

gediend bij: E.H. Rony Timmer-

mans aangesteld verantwoor-

delijke van de parochie Heide-

bergstraat 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 voor-

waarde moet bij de kandidaatstel-

ling een kopie worden gevoegd van

de identiteitskaart (vóór- en achter-

zijde), samen met het volledig adres

van de kandidaat. Na 1 februari 2020

zullen de kandidaturen schriftelijk

worden bekendgemaakt in de paro-

chiekerk van de Sint-Antoniuspa-

rochie.

Opgemaakt te Leuven op 30 decem-

ber 2019.

Rony Timmermans, aangesteld ver-

antwoordelijke van de Sint- Anto-

niusparochie te Heverlee.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 januari

2de zo door het jaar

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

Zondag 26 januari

3de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 januari

Oecumenische viering

10 u. in de kapel van de Evangelische

Theologische Faculteit,

Sint-Jansbergsesteenweg 97 – 3001

Heverlee

Zondag 26 januari

3de zondag door het jaar A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden : Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

DON BOSCO

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Oproep door de aangesteld ver-

antwoordelijke van de Sint-

Franciscusparochie aan wie

zich kandidaat wenst te stellen

om lid te worden van de kerk-

raad van de kerkfabriek

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, aan-

gesteld verantwoordelijke van

de parochie

Heidebergstraat 249, 3010 Kes-

sel-Lo rony.timmermans@g-

mail.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 voorwaar-

de moet bij de kandidaatstelling een

kopie worden gevoegd van de iden-

titeitskaart (vóór- en achterzijde),

samen met het volledig adres van de

kandidaat.

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, aangesteld ver-

antwoordelijke van de Sint-Fran-

ciscusparochie te Leuven – Hever-

lee
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Woensdag22 januari2020

Afstand:+/- 15km.

Mede rekening houdend met het

winterseizoen en een geschikte

plaats voor de middagpauze, opte-

ren wij voor een flexiwandeling in

debuurtvanLeuven.

Wij starten in Korbeek-Lo aan de

kruising van de Tiensesteenweg en

de Bierbeekstraat. Eerst gaan we

richting Pellenberg met voor ken-

ners als basisstructuur de Varen-

berg- wandeling. Bij terugkomst

aan de kerk van Korbeek-Lo, stap-

pen wij in de voormiddag nog rich-

ting Leuven voor de noordelijke

helft van de Sint-Kamilluswande-

ling, dat is tussen de Oude Baan en

despoorweg.

In de namiddag gaan we dan langs

de Abdij van Park in de richting van

hetSint-Kamillus-instituut.

Praktischeregeling:

We komen samen aan het busstati-

on van Leuven om9u ennemen om

9.19 u op perron 3 bus 380 naar Tie-

nen.We stappen af inKorbeek-Loop

de Tiensesteeweg, halte Bierbeeks-

traat.

Varenbergwandeling

Eventueel kan in de buurt van de

kerk van Korbeek-Lo een wagen

of fiets worden achtergelaten. Ver-

trek van de wandeling is wel om

9.40 u aan het kruispunt Tiense-

steenweg en Koning Albertlaan/-

Bierbeekstraat.

’s Middags pauzeren we van onge-

veer 12.30 u tot 13.30 u in Café Con-

corde, Tiensesteenweg 230 in Leu-

ven, hoek met de Vlietstraat. Voor

degenen die ons willen vervoegen

of verlaten zijn er bushaltes van de

7, 8, 9 en 380 aan de Sint-Francis-

kuskerk.

Terugkomst van op de Tiensesteen-

weg in Korbeek-Lo, halte Bierbeek-

straat of tevoren vanaf Sint-Kamil-

lus.

Stevig schoeisel en uitstekend hu-

meurvereist.

Elke deelnemer betaalt € 1 als bij-

drageindeorganisatiekosten.

Voormeerinfo:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476

563027

FransDumont:016254307

DAGWANDELING – LANDSCHAPS- EN

ERFGOEDWANDELING IN EN ROND KORBEEK-LO

3FEDERATIE FRANDO

RUIMTE VAART - vervolg van pa-

gina1

Getuigenis over RuimteVaart Leu-

ven door Christine Dupont - bezoe-

kerenbestuurder

Ik ben al bijna 20 jaar actief in

de raad van bestuur van wat nu

‘RuimteVaart’ heet in de Valkerij-

gang in Leuven. Die plek ligt aan de

Vaart van Leuven en heette vroeger

‘LerenOndernemen’.

Eensociaalrestaurant

We hebben daar een sociaal restau-

rant. Het is een plek waar mensen

tussen 9 u en 17 u elke dag kunnen

komen voor een babbel, een (gratis)

tasje koffie of thee, een warme plek

om ’s winters te zitten of een groen

terras om ’s zomers te vertoeven,

een plek om vrienden of familie te

zien en om samen te zoeken naar

oplossingen of nieuwe pistes waar

deze nodig zijn, voor jezelf als per-

soonenvoormekaar.

Daarnaast is ons restaurant de plek

waar een 30-tal mensen wekelijks

komt werken, vrijwillig of betaald,

op zoek naar ritme, sociaal contact,

een plek om te groeien, om samen te

werken en samen dagelijks lekkere

maaltijden klaar te maken. Voor de

een biedt het sociaal restaurant een

perspectief naar betaald werk in de

reguliere sector, voor de ander bete-

kent het een plekje om zelfvertrou-

wen op te bouwen en zich goed te

voelen. Voor nog anderen is het de

plek om al doende het Nederlands

onderdeknietekrijgen.

Het sociaal restaurant is het hart

van onze organisatie, die mensen

uitnodigt om samen vorm te ge-

ven aan een warme duurzame plek,

waar iedereenwelkom is, waarmen-

sen zich kunnen ontplooien en van

waaruit samen armoede bestreden

wordt.

GezinswerkingWIJLAND

Hier vangen we geen kinderen

meer op in buitenschoolse opvang

of huiswerkbegeleiding, maar bie-

den speel- en ontdekkingsmoge-

lijkheden aan het hele gezin. Wij

werken,met het inloopteam ‘demo-

bil’ voor 0-3-jarigen, aan een plek

waar we doorheen de verschillende

fasen van opvoeden de armoede echt

onderbreken, om tijd en ruimte te

maken voor samenspel of uitstap-

pen. De realiteit leert ons dat mo-

menten van rust en aandacht om bij

elkaar te zijn en te genieten als ou-

ders en kinderen bedreigd worden

doorarmoede.

Deenergiesnoeiers

Omdat energie duur is en voor veel

mensen in armoede onbetaalbaar,

met de gekende gevolgen van dien,

ontstonden binnen onze werking:

de energiesnoeiers. Zij bellen men-

sen in armoede op om een afspraak

te maken voor een huisbezoek, dat

hen kan helpen om energie en ener-

giekosten te sparen. Facturen wor-

den nagekeken, er wordt verkend of

veranderen van leverancier aan de

orde is of de aanvraag van een soci-

aal tarief kan gebeuren, helpen bij

het contact nemen met technische

diensten bij defecte toestellen, ont-

warren de kabelchaos om de juis-

te stekkers in een verdeeldoos met

aan- en uitknop te kunnen plaat-

sen,…

Nota’s aan beleid, de stad of andere

overheden

Met onze energiesnoeiers, die zelf

mensen zijn met armoede-erva-

ring, komen we op het spoor van

erbarmelijke leefomstandigheden,

huisjesmelkerij. Omdat we een ver-

eniging van en voor mensen in ar-

moede zijn maken wij ook versla-

gen die we verwerken in nota’s aan

het beleid, de stad of andere overhe-

den. Omdat we ook vaak de eersten

zijn die aan huis komen bij men-

sen in armoede zien wij vaak ook

als eersten welke noden er ook op

andere vlakken zijn. Al langer ver-

kennen wij of en hoe aansluiting

op onze andere werkingen de men-

sen kan helpen en of we een brug

kunnenslaannaaranderen.

Wonenenparticipatie indestad

Wij verkennen ondertussen met de

stad hoe we de verworven gegevens

beter kunnen bundelen en verken-

nen welke nieuwe acties en pro-

jecten nuttig zouden zijn. Naast

energiesnoeien is duurzaam wo-

nen een belangrijke focus gewor-

den van ons werk: met advies voor

concrete en duurzame verbeterin-

gen in de eigen woon- en leefom-

geving én mobilisatie voor ecolo-

gisch, economisch en sociaal duur-

zaamwonenvooriedereen.

Daarnaast zetten we meer dan ooit

in op participatie.We gaan actief op

zoek met onze bezoekers en mede-

werkers naar manieren om deel uit

te maken van de maatschappij. We

zetten sterker in op het verhogen

van de kansen van onze bezoekers

om hun rechten op te nemen. Het is

duidelijk dat onze bezoekers zoals

alle mensen in armoede vaak onder-

beschermd zijn, dat zij niet tot hun

recht komen énwe zoeken naarma-

nieren en middelen om daar beter

werkvantemaken.

ProjectFOODFIETS

We willen ook meer mensen in de

stad aanspreken om op ons aanbod

aan te sluiten, door meer op het pu-

blieke domein aanwezig te zijn (in

het sluispark en ruimer in de stad).

De restaurantploeg hoopt om een

FOODFIETS te kunnen maken en

te gebruiken waarmee we in de om-

geving en in de stad kunnen rond-

rijden om ons aanbod van voeding,

gezinswerking en duurzaam wo-

nenruimerkenbaartemaken.

Ruimtevooriedereen

Armoede is een financieel pro-

bleem,maar ook zoveel meer. Het is

een kluwen van sociale uitsluiting

waardoor de kloof tussen wie arm

is en wie niet, al maar groter wordt.

Armoede uitbannen is het wegwer-

ken van die kloof en dat vraagt in de

eerste plaats datmensen in armoede

zichzelf en elkaar vinden. Want het

is niet alleen een kwestie van mate-

riële steun. Armoede zit ook in je

hoofd. Mensen in armoede worden

er dagelijks op gewezen dat ze niet

meetellen. Dat ze dingen niet kun-

nen, niet weten en niet kennen. Dat

ze er anders uitzien en dat ze waar-

deloos zijn. Alles begint bij ruimte

maken voor iedereen die buiten de

maatschappelijkenormenvalt.

Als je de RUIMTEVAART met de FOOD-

FIETS tegenkomt binnen afzienbare tijd,

weet dan dat die er gekomen is dankzij sa-

men solidair samenwerken aan eenwereld

zonderarmoedeenuitsluiting.

ChristineDupont

Sint-Antonius

Donderdag16januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag17januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag21januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag23januari

11.00uurHerfstfeestSamana

Vrijdag24januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag15januari

NM:SAMANAcrea

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag16januari

AV:KoorParcoeur

Vrijdag17januari2020

9u30 en NM: BarMichotte / Poetsen

Zondag19januari

10u.KoorBlijRondeel

11u.Zondagscafé

NM:KoorBlijRondeel

Maandag20januari

AV:KoorUCL

Dinsdag21januari

NM:Ontmoetingsnamiddag

Woensdag22januari

20uur:KoorBlijRondeel

Agenda

LEZINGENINSENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

*Maandag 20 januari 2020 van

14.00tot16.00u.

Demensalsschepper

Gerd Matthijs, hoogleraar KU Leuven

*Maandag 27 januari 2020 van

14.00tot16.00u.

Preventief handelen bij hoge cho-

lesterol.

Patrick Vankrukelsven, huisarts, Prof.

FaculteitGeneeskundeKULeuven

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

FILMINSENIORAMA

“BecomingAstrid”

Zweden/Denemarken–2018–2u.03

van:PernilleFischerChristensen

met: Alba August, Björn Gustafson, Tri-

neDyrholme.a.

Datum: vrijdag 17 januari van 14.00

u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

NORDICWALKING

Eerst een gelukkig jaar 2020 gewenst aan

al onze trouwe nordic walkers. Ook in

2020 hopen we jullie wekelijks met een

mooiewalkingteverrassen.

Wewalkentelkensin2groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de

twee weken, walken de ‘rustige wal-

kers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot

5,5 km in anderhalf uur. De ‘gevor-

derden’ walken elke week op maan-

dagnamiddag en wandelen dan een

7tot7,5kminanderhalfuur.

Wat heb je nodig? Poles (nordic

walkingstokken), goede stapschoe-

nenenveelgoesting.

Voor beide groepen startplaats: Par-

kingArboretumHeverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec

vanuit Leuven Station Perron 1 tot

halte De Jacht, dan nog 5 minuut-

jes verder de Naamse steenweg vol-

gen. Opgepast: je kan geen ritten-

kaartvandelijngebruiken.

Vertrek:we vertrekken stipt om 14 u

en walken ongeveer anderhalf uur.

Data: Rustige walkers: vrijdag 17 en

31 januari2020

Gevorderde walkers: maandag 20 en

27januari2020

Telkensvan14utot15.30u.



Komendeactiviteiten

Vrijdag 14 februari – zondag 16 fe-

bruari 2020: Molenweekend winter

NeleSteeno–0495/364896

nele@moulindebellemeuse.be

Al wie al eens in Het Molenhuis

is geweest, weet dat er steeds heel

wat werk te wachten staat: jagen

op spinnenwebben, kleine klusjes

of noodzakelijke herstellingen bin-

nenshuis, een helpend handje in

de keuken,…ons molentje heeft ook

in de winter jouw hulp nodig om

de koude maanden door te komen.

Hier geen last van winterblues! …

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het in Het Molenhuis uiteindelijk

omdraait.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving is pas geldig na beta-

ling.

Kostprijs (inclusiefeten)

Ouder dan 18 jaar: 8 euro pp/nacht

13t.e.m.17jaar:6europp/nacht

06t.e.m.12jaar:4europp/nacht

04t.e.m.05jaar:2europp/nacht

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

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje

Rekeningnummer: BE898 3770

26961185

OpnaamvanNeleSteeno.

Vermelding: molenweekend + data

+naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij,pantoffels,zaklamp

Verdereplanning:

*Vrijdag 28 februari – Zondag 1

maart2020:Mutskesweekend

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 -

Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

*Vrijdag 17 april – zondag 19 april

2020:Molenweekendlente

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@mou-

lindebellemeuse.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

In China was er eens een boer die

een klein rijstveld had dat boven

een diepe ravijn lag. Een paar keer

per dag daalde hij af in de ravijn om

water voor zijn veldje te halen. Met

veel moeite droeg hij het dan langs

eensteilkronkelpadnaarboven.

Toen enkele westerlingen hem

moeizaam bezig zagen, kregen ze

medelijden.

Ze stelden de boer voor: ‘Willen wij

eenpompvoorjoukopen?’

Maar hij schudde zijn gerimpelde

hoofdenweigerdehetaanbod.

De westerlingen begrepen er niets

van. ‘Waarom wilt u van ons geen

pompkrijgen?’

‘Weet u,’ was zijn antwoord, ‘als

ik niet telkens met dat water moet

sjouwen, heb ik bijna geen tijd

meeromnatedenken.

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

Tijd om na te denken

Een jaarabonnement voor 2020

komtop38euro.

Overschrijven:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan29

3000Leuven

Mededeling: KERK EN LEVEN

–ABONR.21450190 Naam, adres

abonnee,parochie

Parochieblad 2020
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Bestemensen,

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 vandebetrokkenkerkenbe-

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 The-

ologische Faculteit, Sint-Jans-

bergsesteenweg 97, 3001 Hever-

lee.

In onze verscheidenheid ontmoe-

ten we dezelfde Heer. We zijn ervan

overtuigd dat onze verschillen een

uiting zijn van de rijkdom die bij

Godtevindenis.

De samenkomstplaats is ook

makkelijk met de bus te berei-

ken, bus 395, 7 of 8, Halte Hever-

lee Groeneweg of Populieren-

laan. Iedereen van harte welkom!

Met hartelijke oecumenische groe-

ten namens de voorbereidings-

groep,

Caroline Audenhoven, Wouter

Biesbrouck, Heleen Ransijn, Jos

Slechten,ErnstVeen

Oecumenische viering 2020-uitnodiging

Debeginjaren(1)

We kennen ze als 'Zusters van De

Jacht'. Officieel heet het 'Zusters

Missionarissen van het Onbevlekt

Hart van Maria' (afgekort: ICM: Im-

maculati Cordis Mariae). Ze komen

nu lokaal in ons nieuws omdat het

klooster op Boven-Lo vanaf half ja-

nuari geleidelijk aan dicht gaat. Het

is een goede gelegenheid om even

terug te blikken. Hoe is deze con-

gregatie ontstaan? Waar was ze ac-

tief (1). Hoe is ze in Leuven terecht

gekomen(2)?

Een kanunnikes van St. Augustinus uit

Ieper

Alles begint in West-Vlaanderen,

met zuster Marie-Louise De Mees-

ter, geboren in Roeselare op 8 april

1857. Wanneer haar vader uitein-

delijk zijn verzet daartegen opgeeft

treedt zij in bij de zusters Augus-

tinessen in Ieper in 1879. De zus-

ters leven volgens een regel die te-

ruggaat op Sint Augustinus (354-

430). Deze kerkvader is geboren in

het noorden van Algerije en be-

riep zich graag op zijn familieroots

in de oude Berberse bevolking. Als

bisschop van Hippo schrijft hij

een levensregel voor de geestelijken

die hem omringen. De geestelijken

rond de bisschop worden later ka-

nunnik genoemd. Deze benaming

gaat over op kloosterlingen die vol-

gens de regel van Augustinus gaan

leven en kan bij ons nog gebruikt

worden bij de norbertijnen, maar

niet bij de zusters van De Jacht die

aanvankelijk wel maar nu niet lan-

ger kanunnikes genoemd worden.

Zuster De Meester is al snel gegre-

pen door de missionaire geest die

het kerkelijk leven van het einde

van de 19e eeuw kenmerkt. In Ie-

per - ook 'dames' genoemd - zijn

de kanunnikessen van St. Augus-

tinus betrokken op het onderwijs.

Omdat een opdracht in de missies

binnen haar orde niet kan vraagt

zij toelating om buiten het kloos-

ter te mogen gaan leven (exclaustra-

tie genoemd) en als alleenstaan-

de religieuze naar de missies te

mogen vertrekken. Dat wordt haar

na heel wat aandringen toegestaan.

Aansluitend bij de missiewerking

die ze op school reeds heeft uitge-

bouwd en de contacten die ze daar-

bij gelegd heeft wordt India haar

land van bestemming. Met een no-

vice, haar eerste gezellin, vertrekt

zij in 1897 naar Mulagumoodu in

het uiterste zuiden van India. Op

vraag van pater Victor Verleure,

Vlaams karmeliet missionaris, ne-

men zij er de zorg op voor de talloze

weeskinderen. Vanuit West-Vlaan-

deren komen enkele jonge vrou-

wen over en vormen er de kern

van een nieuwe kloostergemeen-

schap. Daarnaast groeit onder lei-

ding van zuster Marie-Louise ook

een gemeenschap van Indiase zus-

ters. Beide groepen staan onder het

gezagvandelokalebisschop.

Zoektocht naar een duidelijk juridisch

statuut

Vele jaren lang zorgt onduidelijk-

heid over het juridische statuut

van de gemeenschap van Belgische

zusters voor ernstige problemen.

Ook die gemeenschap valt onder het

plaatselijk diocesaan recht. Maar

in de eerste constituties worden

ze Kanunnikessen Missionarissen

van Sint Augustinus genoemd. De

stichteres is inderdaad augustines,

maar officieel alleen levend bui-

ten haar klooster. Hoewel die be-

naming een hele tijd in gebruik

blijft, ontstaat er nooit een duidelij-

ke band met een bredere structuur

voor kloosters van augustinessen.

Bij een terugkeer in België in 1905

om verder steun te zoeken voor

haar initiatief geeft de kerkrech-

telijk geregelde exclaustratie van

zuster De Meester nog aanleiding

tot verdachtmakingen en roddel als

zou het om een gewezen klooster-

linge gaan. De grootste moeilijkhe-

den beginnen bij het overlijden in

datzelfde jaar van de plaatselijke bis-

schop, een man die meer aandacht

heeft voor het werk dat de zus-

ters verrichten dan voor het juridi-

sche kader waarin ze moeten wer-

ken. Zijn opvolger is uit juridisch

hout gesneden. Hij hamert op het

diocesaan karakter en de plaatselijke

inzet, terwijl zuster De Meester ge-

dreven is door het bewustzijn van

een wereldwijde missionaire zen-

ding. Reeds in 1910 wordt in samen-

werking met de daar actieve Scheu-

tisten een missie gesticht op de Fi-

lippijnen. Doorheen de hele ver-

dere geschiedenis blijft een nauwe

band bestaan tussen de nieuwe zus-

tercongregatie en de pater Scheu-

tisten (Congregatie van het Onbe-

vlekt Hart van Maria: CICM). Zus-

ter De Meester blijft echter altijd af-

kerig van een te verregaande juri-

dische band, omdat zij de vrijheid

wil bewaren om ook met nog an-

dere congregaties samen te werken.

De Scheutisten, gesticht in 1862,

hebben ondertussen stevige con-

tacten in de kerkelijke administra-

tie in Rome opgebouwd. Hun con-

necties en bemiddeling daar zijn

van beslissende betekenis voor de

stapsgewijze overgang van een di-

ocesane congregatie naar een mis-

siecongregatie van pauselijk recht.

Die valt vanaf 1920 niet langer on-

der de Congregatie voor de religieu-

zen maar onder de jurisdictie van

de Congregatie voor de Voortplan-

tingvanhetGeloof.

Eenonweerstaanbaregroei

Op de eerste missie op de Filippij-

nen in 1910 volgt een stichting op de

Caraïbische eilanden. In 1919 hul-

digt kardinaal Mercier een huis in

New York in. Een eerste missie-

post in Belgisch Congo wordt ge-

opend in 1920. Op aandringen van

Scheut worden in 1923 enkele zus-

ters naar China gestuurd, een om

allerlei redenen bijzonder zwaar ar-

beidsveld in Mongolië. In de vol-

gende decennia komen er nog meer

stichtingen in de genoemde gebie-

den en worden nieuwe werkterrei-

nen geopend: Burundi 1944, Ka-

meroen 1967, Libanon 1987, Mon-

golië 1995, Tsjaad 1996, Zuid Afrika

2004,Senegal2010.

Bij het overlijden van de stichte-

res in 1928 zijn 421 geprofeste zus-

ters actief in de congregatie. In de

jaren van de grootste bloei groeide

de congregatie uit tot een gemeen-

schap van 1349 zusters in 1969. Van-

daag zijn er nog 554 zusters. Daar-

van zijn er 372 afkomstig uit de

missiegebieden. Nog tien Belgische

zusters verblijven in de missies en

172 zusters zijn op rust in België.

Een 'sterkevrouw'

Het ligt voor de hand dat de gro-

te expansie van de congregatie niet

verloopt via India, waar ze gesticht

is, maar vertrekt vanuit een centraal

huis in België (zie een volgende bij-

drage). Het verhaal tot hiertoe no-

digt wel uit om even stil te staan

bij de grote rol van individuele

persoonlijkheden in bepaalde ont-

wikkelingen. Tegen de regels van

de kanunnikessen van St. Augusti-

nus, tegen de zin van de bisschop

van Brugge trekt Marie-Louise De

Meester naar India, met één gezel-

lin. Ze weet een klein aantal jon-

ge vrouwen uit Vlaanderen tot daar

aan te trekken. Tegen eindeloos veel

moeilijkheden, bezwaren en verzet

in sticht ze, ver van huis, de kern

van een wereldwijde missiecongre-

gatie. "Een sterke vrouw, wie zal

haar vinden? Ze is meer waard dan

edelstenen." zo mijmert de Oud-

Testamentische schrijver van het

Boek Spreuken (31, 10). Veel andere

sterke vrouwen zijn haar gevolgd.

RafVerstegen

De Zusters van De Jacht.
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