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Gebed bestaat in stilte. En terwijl je in

deze stilte bent, stort God een diepe inner-

lijke liefde in je uit. Deze ervaring van

liefde zal je hele wezen vullen en door-

drenken. Deze ervaring, deze ontmoeting

kun je niet onder woorden brengen, maar

ik wil je graag één ding zeggen: als je

tot God komt, leer dan gaandeweg om bij

Hem een rustige geest te hebben. Eén van

de belangrijkste dingen die je doen kunt

is stoppen met jezelf in te spannen. Je be-

gint nu volkomen rust te ervaren in de

omgang met God. De geest is in rust, de

ziel is in rust, het hele wezen is gekomen

in een staat van rustige, vreedzame kalm-

te voor het aangezicht van God.

Jeanne – Marie Gyon (1648-1717)

In februari 2020 komen we samen

ter meditatie op maandag 3 en maan-

dag 17 februari.

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

Welkom op onze volgende ac-

tiviteiten

Donderdag 13 februari om 20.00

uur "30 jaar Liefdesgedichten"

“Van Plato tot Panayotova”, passie

en liefde uit de poëzie van Uitgeve-

rij P een bloemlezing samengesteld

door Johan van Cauwenberge. Lo-

catie: Zaal Wijnveld (De Wingerd),

Wingerdstraat 14, Leuven

Dinsdag 10 maart om 20.00 uur

"Het strijdtoneel van Europa"

In het kader van de Nacht van de Ge-

schiedenis neemt prof. EDWARD

DE MAESSCHALCK ons mee naar

de Zuidelijke Nederlanden onder

Spaans, Oostenrijks en Frans be-

wind (1648-1815). Er werd toen in

onze contreien ontzettend veel ge-

vochten maar de veerkracht van de

bevolking bleef ongebroken! Een

boeiend verhaal.

Abdij Keizersberg, Mechelsestraat

202, Leuven

Woensdag 13 mei om 8.00 uur

Unieke daguitstap. Abdijsite Her-

kenrode en atelier Koen Vanmeche-

len Laat je onderdompelen in het

verhaal van 600 jaar vrouwen op

ABDIJ HERKENRODE: de bloeipe-

riode, gevuld met weelde, pracht en

praal, maar ook de moeilijke tijden

vol oorlog, ziekte en geweld. Na een

lekkere lunch bezoeken we LABI-

OMISTA, het kunstenpark met de

unieke visie van KOEN VANME-

CHELEN.

We vertrekken met de bus aan Ab-

dij Keizersberg - meer concrete info

volgt nog

DAVIDSFONDS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 februari

4de zo door het jaar

Lichtmis – Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lectors: families en kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zaterdag 8 februari

1 jaar PAZO KesseLinde

Feestviering in de kerk van

Blauwput om 18 u gevolgd door

Afrikaans Buffet in De Kring

achter de kerk.

Zondag 9 februari

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie jaargetijde Prudence

Robberechts

Voorganger Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 2 februari

O.L.Vrouw Lichtmis A

11 u. kindgerichte viering met koor-

en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lectoren: jongeren en kinderen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 9 februari

Woorddienst jaargetijde pastoor

Paul Peeters

Intenties: de Heer Paul Verelst en

kleinzoon Reynold

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden : Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 02 februari 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 09 februari 2020

10.30 u. Viering; ‘Valentijn vooruit’

Voorgangers: Ingrid Wezemael en Chris

Williocx

Lector: Chris Hostens

Zondag 16 februari 2020

Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Je wandelt, weet ik, in een milder licht

dat voor je uitschijnt en je stappen richt,

een vrede tegemoet die wij niet kennen

naar een gezegend eeuwig vergezicht.

Anton van Wilderode

Op 3 januari 2020 is, thuis, Jef Ver-

boven, echtgenoot van Josée Luy-

ten, overleden.

Hij werd geboren in Schaffen op 22

maart 1930.

Wij voelen mee met Josée, met

zijn kinderen en schoonkinderen,

klein- en achterkleinkinderen, zijn

vrienden en bekenden.

In zijn parochiekerk Don Bosco,

waar Jef zo gekend en gewaardeerd

was, kon door omstandigheden de

Jef Verboven

afscheidsviering niet doorgaan. Die

had nu plaats in de aula Eikenveld

van Begrafenissen Pues op vrijdag

10 januari. 2020. Na de viering volg-

de de begrafenis van de asurne, in

intieme familiekring.

Marcel Van Laethem en Jef Wauters

zorgden in een overvolle zaal voor

een prachtige viering met heel wat

muziek. In zijn getuigenis over Jef

Verboven sprak Marcel deze warme

woorden:

“Jef, je bent een mooie mens geweest. Als je

iets zegde dan was het goed bedacht en heel

overtuigend. Je bent een man geweest die

solidariteit en gerechtigheid hoog in het

vaandel hebt geschreven. Je volgde in onze

samenleving wat er gebeurde en het raak-

te u dat mensen, arm of vreemd, uitgeslo-

ten werden. Je hebt, spijts alles, het geloof

in de mensen niet opgegeven.

Jef, samen met Josée, heb je je kinderen

meegegeven wat belangrijk is in het leven,

goede woorden gesproken en goed gedaan.”

Wat een mooie mens

Getuigenis van Hendrik Moeys, klein-

zoon van Jef

Wat een mooie mens was dat,

zoveel jaren liefgehad,

woorden vond hij overbodig,

straalde warmte, daar waar nodig,

met een lach, een knik, een hand

en stil werken op het land.

Slechts bij hemeltergend onrecht

of een welgemikte lijn

kon hij scherp en verontwaardigd

maar ook best wel grappig zijn.

Wat een mooie mens was dat,

zoveel jaren liefgehad,

door het leven en het geven

stilaan zachtjes afgemat.

Woorden heeft hij niet meer nodig,

lijken nu ook overbodig.

Maar die mooie mens van net

blijft wel mooi zijn warmte geven.

Voel het, mis het, koester het,

hij blijft geven, hij blijft leven.

OVERLIJDEN – DON BOSCO

Het lijkt wel feest in het zwembad.

Overal om het bad heen zitten men-

sen en kinderen.

Ze kijken allemaal gespannen naar

wat er in het water gebeurt.

Daar zwemmen kinderen om een

brevet te kunnen bekomen.

Jonas is er ook bij.

Zijn papa en mama zitten langs te

kant te kijken.

Jonas doet zijn best.

Eerst gewoon de schoolslag en dan

een paar banen op zijn rug.

Brr, dat is veel moeilijker, telkens

krijgt hij wat water over zijn hoofd.

Af en toe kijkt hij even opzij om te

zien naar papa en mama.

Dan moet hij nog springen en wa-

tertrappen.

Na al dat zwemmen is dat niet zo ge-

makkelijk meer.

Maar aan het eind van de namid-

dag zwaait Jonas met zijn nieuwe

zwembrevet.

Opgewonden gaat hij mee naar

huis.

In de auto maakt hij al plannen voor

een volgend brevet.

Zwemmen doet Jonas graag.

Onderweg komen ze bij het park.

Daar is een toeloop van mensen,

een ziekenwagen, politie...

'Hé', zegt mama,' zeker een ongeluk

gebeurd.

Er lijkt wel iets in de vijver te zijn

gebeurd'

Papa moet heel langzaam rijden.

Daar staat de buurman.

Papa draait het raam open en vraagt

wat er is gebeurd.

'Marijke is in het water gevallen',

zegt de buurman.

'Ze hebben haar er net uitgehaald.

Ze leeft nog wel...'

Jonas is erg geschrokken.

Hij kent Marijke: ze is nog heel

klein en woont een paar huizen ver-

der.

Mama is bleek geworden.

Stil komen ze thuis.

Ze blijven stil de rest van de dag.

Vreemd toch - op één dag heeft water

zoveel plezier gebracht, maar ook

zoveel verdriet.

Chantal Leterme

Tweemaal water
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Uniek kunstwerk van Vlaamse

meester Dieric Bouts eindelijk weer

thuis inLeuven

In Museum M in Leuven is een uniek

kunstwerk aangekomen: ‘Man van smar-

ten’, geschilderd door Leuvenaar Dieric

Bouts in 1470.

Museum M kon het werk op de kop tikken

voor zo’n 128.000 euro op een veiling van

gerenommeerd Veilinghuis Christie’s in

New York.

“Toen we zagen dat het werk zou

worden geveild, hebben we niet

lang getwijfeld. Gelukkig koste het

niet veel moeite om het stadsbe-

stuur te overtuigen”, zegt Peter Ba-

ry,directeurvanmuseumM.

Met de aankoop versterkt Leuven

haar positie als thuishaven van

Bouts. De Vlaams meester werd ge-

boren in Haarlem maar vestigde

zich in Leuven en had er zijn ate-

lier.

Museum M heeft al veel werken

van Bouts, die bijvoorbeeld te be-

zichtigen zijn in de Sint-Pieters-

kerk.

“Dieric Bouts betekent voor Leu-

ven wat Jan van Eyck betekent voor

Gent.“, zegt burgemeester Moha-

med Ridouani. “Bouts is een van

de grote Vlaamse meesters uit de

late middeleeuwen, die Leuven op

de kunsthistorische kaart heeft ge-

zet. We willen Leuven dan ook we-

reldwijd presenteren als de baker-

mat van Bouts. Deze nieuwste aan-

winst voor de museumcollectie is

een stap in de goede richting om die

ambitie helemaal waar te maken.”

De aankoop gebeurde in de aanloop

naar een grote overzichtstentoon-

stelling rond Bouts in Museum M

in 2023. ‘Man van smarten’ zal ook

eerderaltezienzijn.

“De komende weken gaat het werk

naar ons atelier voor onderzoek,

maar vanaf eind februari zullen we

het in ons museum voorstellen”,

zegtBary.

(hsb) Uit dagblad Het Nieuwsblad van 10

januari 2020

Geplandeevenementen:

*Dinsdag 4 februari 2020, om 19.30

u.

Startmoment: Een nieuw kunstwerk voor

Leuven

*Donderdag 6 februari 2020, om

19.30u.

Bezoek aan Museum M

* Donderdag 27 februari 2020, om

14.00u.

Concert Magiq. Prijs 10.00 euro – Organi-

satie 30CC

MMuseumLeuven

Leopold Vanderkeelenstraat 28 -

3000Leuven

Telefoon016272929

https://www.mleuven.be>openings-

uren

Ma.DiVr. Za. Zo. van 11.00 tot 18uur

Do. van 11.00 tot 22.00 uur – Wo. ge-

sloten

Ma. Di. Do. Vr. voor schoolgroepen

openvanaf09.30uur

Man van smarten

Man van smarten

Wij kunnen vandaag onze levens-

voorwaarden zoals die gevormd

worden door klasse, ras, erfelij-

ke aanleg, geslacht, begaafdheid of

toeval niet meer beschouwen als

een netwerk van het lot, waaruit

het geloof ons dan verlost, een ge-

loof waarbij noodzakelijk een los-

making uit de wereld hoort, omdat

vrijheid onder deze omstandighe-

den alleen buiten de concrete voor-

waardenenervervanaf liggen.

De gedachte dat geloof losmaking

uit de wereld is komt voort uit de

opvatting dat de dingen en ordenin-

gendoorhet lotbepaaldzijn.

D.Sölle

Kalenderblaadje

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

*Maandag 3 februari 2020: Julie Hen-

drickx, lerares en auteur van het boek ‘Als-

of de Weg ons zocht.’Een inspirerend ver-

haal over Jeanne Devos

Dienstmeisjes in India. Weerloos-

heidwordtkracht

*Maandag 10 februari 2020: Yves

Knockaert, musicoloog

Franz Schubert: een mens van vlees

enbloed

*Maandag 17 februari 2020: Louis

Tobback, ereburgemeester van Leuven

De toekomst van de sociaal –demo-

cratie

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen
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SAMANAdatis…

Veelwarme,

deugddoendemomenten.

Liefde,

vriendschapenverbondenheid.

Eenuitgestokenhand.

Eenlieveglimlach.

Eensterkeschouder.

Eenhartelijkeknuffel.

Eenzachteruggensteun.

Eenluisterendoor.

Eenattenteaanwezigheid.

Talrijke vrijwilligers hebben weer

gezorgd voor een sfeervol Drieko-

ningenfeest met een eucharistievie-

ring, een lekker diner, animatie en

natuurlijk het traditionele Drieko-

ningendessert.

En ook de ‘thuisblijvers’ werden

nietvergeten.

Genietmee

vanenkelesfeerbeelden.

Met heel veel dank

aan de SAMANA-ploeg!

Driekoningenfeest SAMANA - Sint-Antonius en Park Heverlee 9 januari 2020

Bij de uitvaartdienst van Emma Struyf,

in het Don Boscocentrum op maandag 6

januari 2020, nam haar dochter Micheli-

ne het woord over een onderwerp dat haar

ouders heel belangrijk vonden, waar ze

veel aandacht aan besteed hebben en aan

meewerkten. Hun gezinsleden namen zo

die bezorgdheid van hen over.

Doorheen haar lange leven werd

ons mama geconfronteerd met di-

verse sectoren uit de gezondheids-

zorg, als patiënt en ervaringsdes-

kundige, als mantelzorger, als ont-

haalmoeder en tijdens haar op-

drachtbijDrBaeyens.

Beter dan wie ook kon ze vooraf

inschatten wat het zou betekenen

om op een bepaald moment blij-

vend zorg te moeten ontvangen. 5

jaar geleden besliste ze om haar ver-

trouwde thuis in te ruilen voor een

laatste verblijf in Dijlehof. Met een

zekere twijfel zette ze de stap naar

dit ondergewaardeerd segment van

de gezondheidszorg, de ouderen-

zorg.

Hier mochten we samen met haar

ervaren dat het best mogelijk is een

thuisvervangende omgeving te cre-

ëren door een professioneel per-

soonsgericht aanbod van warme en

liefdevolle zorg. Haar dankbaarheid

hiervoorwaszeergroot.

Onze bezorgdheid gaat uit naar

al die zorgverleners. Krapte op de

arbeidsmarkt en toenemende ver-

grijzing hebben een impact op de

zorgzwaarte. Is het niet aangewe-

zen meer in te zetten op een posi-

tieve beeldvorming en zorg terug

een plaats te geven in ons dagelijks

leven zodat straks ook zij hun job

vanuit hun roeping met veel ‘goes-

ting’kunnenverderzetten.

Onze bezorgdheid gaat uit naar al

die mensen, jong of oud, ziek of ge-

zond, die geconfronteerd worden

met eenzaamheid en kansarmoede

hier in de straat of een beetje verder

weg. Is het niet aangewezen meer in

te zetten op samen – zijn, op samen

– vieren, net zoals onze ouders dit

hier jarendedenopdezelocatie.

Onze bezorgdheid gaat eveneens

uit naar elkeen die geen stem heeft

en zijn thuis ontvlucht of kwijt is,

die radeloos maar hoopvol de zee

overzwemt op zoek naar een war-

me droge plek. Is het niet aangewe-

zen een stukje van onze warmte te

delen en onze voordeur wagenwijd

open te zetten zodat elk gezin de

kans krijgt als familie te groeien en

te bloeien, net zoals onze familie.

Empathie is een belangrijke eigen-

schap om bovenstaande bezorgdhe-

den op te vangen . Ludo en ik zijn

gelukkig en trots deze eigenschap

terug te vinden in onze kinderen en

schoonkinderen, dat zien we dage-

lijks in het engagement dat elk van

hen opneemt. Ludo en ik zijn dan

ook vooral heel dankbaar voor deze

erfenisvanonzeouders.

Micheline Lefevre, dochter van

EmmaStruyf

WARME EN LIEFDEVOLLE ZORG

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 30 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 31 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 4 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 6 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 29 januari

VM:OKRATeam

NM:Catechese

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 30 januari

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 31 januari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV:ParochieGeloofsavond

Zaterdag 1 februari

Gansedag:Parochie -Lichtmis

Zondag 2 februari

11u.Zondagcafé

Gansedag:Parochie -Lichtmis

Maandag 3 februari

NM:OKRA

Dinsdag 4 februari

VM:Samana

NM:Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 5 februari

NM:Samana

20uur:KoorBlijRondeel
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Het overlijden van een familielid

of bevriende kan je melden aan één

van de leden van de liturgiegroep

van de parochie of priester Jef Wau-

ters.

Ze willen dan graag aan de mensen

van de parochie kunnen meedelen

wanneer en waar er een uitvaart-

dienst plaats heeft van deze overle-

denen.

Met onderstaande invullijst kan je

hen uw nodige gegevens doorge-

ven.Dank!

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

chris.willocx1@gmail.com

*HermienDenTandt

GSM0484318046

miendentandt@gmail.com

*IngridWezemaal

GSM0498055602

ingrid_wezemael@jahoo.de

*LieveNeukermans

Tel.016-889370

lieveneukermans@gmail.com

*MajoWerrebrouck

Tel.016-252459

majo.werrebrouck@kuleuven.be

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 –

GSM0485063038

Jef.w@edpnet.be

DON BOSCO: OVERLIJDENS

Vier vrouwen. Vier nerveuze vrou-

wen.

Ze horen stemmen in hun hoofd,

denken in bochten en kronkels,

zien wat wij niet zien. Wat doen die

vrouwensamenopeenpodium?

Ze zingen, ze zuchten en ze ma-

ken zich zorgen. Over de wereld en

zichzelf.

Ze vertellen u wat het is om verlo-

ren te lopen in de donkere kamers

van hun gedachten,de weg kwijt te

geraken in hun kronkelige herse-

nen, op de dool te zijn tussen waan

enwerkelijkheid.

Ze zingen het bloed van onder je

nagels, krabben aan je ziel en pluk-

kendeeeltvanjeemoties.

Vier nerveuze vrouwen en een

muziekband. De jongste nerveuze

vrouwheetEllaLeyers.

Samen met nerveuze moeder Tine

Reymer en tierelierende Eva De

Roovere zingt ze donkere duetten

in coupletten, terwijl Inge Paulus-

sen rondjes draait in waangedach-

ten.

Voor de teksten van deze voorstel-

ling heeft Gerda Dendooven haar

zinnen verloren en Hugo Matthy-

sen heeft er zijn hoofd op gebroken.

De regie is in handen van Els Dot-

termans. Paul Poelmans houdt de

mannen van De Laatste Showband

in het gareel. Zij spelen levend mu-

ziek.

BESTEL NU kaarten (22 €) voor de

voorstellingNerveuzeVrouwen

Deze voorstelling wordt georgani-

seerddoor door Bl.i.C in samenwer-

kingmetTEGEK!?

Ze gaat door op vrijdag 3 april 2020

om 20u30 in HET DEPOT,Martela-

renplein12,3000Leuven
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