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‘Het koninkrijk van God is in uw mid-
den.’ (Luc. 17:21) zei Jezus.

Het innerlijk gebed maakt ernst met deze

woorden. Als we de geest leegmaken en alle

gedachten en ervaringen uitbannen, kun-
nen we diep in onszelf een thuis scheppen

voor de God die in ons wil wonen. Dan

kunnen we elkaar werkelijk troosten met

de woorden van Paulus: ‘Maak u geen zor-
gen, maar laat aan God in al uw bidden

en smeken dankbaar weten wat uw wen-
sen zijn. En God zal met zijn vrede, die

alle begrip te boven gaat, waken over uw

hart en uw gedachten, in Christus Jezus

(Fil.4:6-7).

In februari 2020 komen we nog sa-
men ter meditatie op maandag 17 fe-
bruari 2020 om 20 u. in de Stil-
le ruimte “Ademtocht” in het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo. Volgende maand is er me-
ditatie op maandag 2, maandag 16 en
maandag 30 maart 2020.

Contactpersoon: Nieuwe leden
kunnen zich aanmelden bij Ka-
trien 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

Sint-Antonius

Donderdag 13 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 14 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 18 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 21 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk
***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 12 februari

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 13 februari

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 14 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen
AV: Parochie Geloofsavond

Zaterdag 15 februari

AV: Buurtcomité Michotte

Zondag 16 februari

11u. Zondagcafé

Dinsdag 18 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 19 februari

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 februari

6de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Modest Goossens
Jaargetijde voor Jean Pierre Persy
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Samuel Okwaraji
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 23 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie jaargetijde Romain De
Coninck
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Liefde schenken

is liefde delen,

het hart van de ander

omringen met warmte

en levensruimte.

Elke dag nieuw.

Delen smaakt zoet.

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 februari

6de zondag door het jaar A

11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 23 februari

7de zondag door het jaar A

11 u. viering met koor- en
samenzang
Intentie: voor de heer en mevrouw
François en Augusta Morren-
Kestens,
De heer en mevrouw Jules en
Elisabeth Cosemans-Vanderstappen
en voor Bernard Baelus
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 16 februari 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 23 februari 2020

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Bernard Deprez

Woensdag 26 februari 2020

19.00 u. Viering: Aswoensdag
Meer info op pagina 3

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

LIEVER EEN THUIS

DAN EEN PRACHT VAN EEN

HUIS

bzn

VIERINGEN

WAARDEVOLLE MENSEN…

Wij blijven onze overledenen waarderen

en gedenken. Zij blijven ons nabij.

Op 3 januari overleed Jef Verboven.

Jos Van Beek schreef een ode aan Jef, zijn

vriend, maar ook aan verdere overledenen

van Don Bosco en anderen.

Zo benadrukt Jos.

Ode aan Jef Verboven

Jef, jij bent een echte vriend. Trouw
als een rots in de branding.
(Hier spreek ik 'in de tegenwoor-
dige tijd' omdat je blijft voortleven
in de overtuiging van je vele vrien-
den).

Omdat je diep in je hart rotsvast ge-
looft in de maakbaarheid van een
nieuwe samenleving waar de kleine

mens van tel is en zijn stem gehoord
wordt.

Jouw keuze voor Christenen voor het

Socialisme.

Zo dikwijls ging je met ons de straat
op om onze stem laten horen. In dat
alles bleef je bescheiden.
Je was immers geen tafelspringer,
maar overtuigd dwars door alles
heen.

Een scherpe pen had je in de publi-
caties van CVS en de Leuvense satiri-
sche stadskrant 'Het Dijlepaard '. Je was
zo “mild en radicaal, om mensen
van gemeenschap te worden” (een
citaat van Jul Debroux). In het se-
cretariaat van CVS was je de graag
geziene vrijwilliger, jaren aan een
stuk. Daar werd een hechte vrien-
denband gesmeed in wat wij noem-
den 'het ijsclubje'. Jij was de trouwe
aanwezige, tot je moest afhaken we-
gens allerlei ouderdomskwaaltjes.

In de geloofsgemeenschap van Don Bo-
sco was je een regelmatig en graag
geziene gast, steevast op dezelfde

stoel, standvastig.

Het spijt ons, Jef, dat we jou niet ge-
noeg bezochten.
Maar we dragen je in ons hart en
onze gedachten.
Je bent over de dood heen onze
trouwe kameraad.
Je bent één uit de duizend.

Jos Van Beek

Ook wij gedenken, met Jos, onze

overledenen: vrienden uit de dui-
zend.

Jef Verboven

Ode aan Jef Verboven

Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven

Tweede semester

Algemeen programma

Dinsdag 18 februari 2020 om 14.00

uur

Heden, verleden en toekomst van
ons voedsel
Prof. Louise O. Frescon – Voorzitter Raad

van Bestuur Wageningen University &

Research

Dinsdag 25 februari 2020 om 14.00

uur

Onderzoekresultaten tot maat-
schappelijk nut brengen
Dhr. Paul Van Duin – KU Leuven
- Algemeen directeur LRD Centraal
beheer

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegang tot de digitale opnames.

SECRETARIAAT UNIVERSI-
TEIT DERDE LEEFTIJD IS VER-
HUISD

Ons nieuwe adres is:
Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL) vzw.

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5

3000 Leuven

Ons lokaal bevindt zich beneden,
rechts aan de ingang. Ons e-mail-
adres en telefoonnummer blijven
ongewijzigd:
udll@kuleuven.be
016/32 41 01

Er gelden ook nieuwe openings-
uren voor het secretariaat.
We zijn bereikbaar voor telefoons
en bezoeken van dinsdag tot vrijdag
tussen 8u 30 en 12 u.

Met vriendelijke groeten,
Het UDLL-secretariaat

UDLL Eygen Heerd

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Op 26 februari 2020 start de vasten-

periode met de aswoensdagviering.

Voor de eerste keer zal er in de pas-

torale zone KesseLinde 1 gezamen-

lijkevieringzijn.

De werkgroep liturgie koos de Don

Boscokerk als centrale plaats van

Kessel-Lo om deze viering te laten

doorgaan.

Devieringstartom19u.

Vanhartewelkomomsamende vas-

ten te starten met een moment van

gebed.

Wil je vervoer naar de deze viering?

Geen probleem laat het ons weten.

VoorSint-Franciscus:

016 250 459 of 0492 31 92 15 (nummers van

de parochie).

Of noteer het achteraan in de kerk op het

blad.

Kan jij iemand meenemen: laat het

ons zeker ook weten dan kunnen

we samen rijden naar deze viering.

VoorSint-Antonius

Laat het weten aan Caroline Van

Audenhoven (carolineva@telenet.-

be) of aan Mathieu Voets (mathieu.-

voets@telenet.be).

Kan jij iemand meenemen laat het

ons zeker weten dan kunnen we sa-

menrijdennaardezeviering.

ASWOENSDAGVIERING 26/2 IN

DE PASTORALE ZONE

KESSELINDE

LEUVEN KRIJGT NIEUW KOOR-

FESTIVAL

Goed nieuws voor de fans van

koormuziek, want in september

zal er in Leuven voor het eerst

een groot koorfestival plaatsvin-

den. Leuvens amateurkoor Kooru-

wel en cultuurcentrum 30CC orga-

niseren dit gloednieuwe en gratis

korenfestival op zondag 30 septem-

ber2020.

‘Leuven beKOORt’ zal in totaal zo’n

35 koren – evenveel stijlen en sfe-

ren – presenteren. Het festivalcen-

trum komt op het Damiaanplein en

alle achttien zanglocaties bevinden

zich binnen een straal van nog geen

kilometer.

“Met ‘Leuven beKOORt’ willen we

in de eerste plaats een extra impuls

en een mooi platform bieden aan

de talrijke en uitstekende Leuvense

amateurkoren.” zegt schepen Deni-

seVandevoort.

“Ook is het een ideale gelegenheid

om ons als bruisende, aantrekkelij-

ke stad te tonen aan Leuvenaars en

toeristen. Op deze muzikale wan-

delingen (her)ontdek je een mooi

stukjeLeuven.”

De organisatoren zijn volop op

zoek naar enthousiaste koren uit

LeuvenenheelVlaanderen.

(hsh)- Uit Het Nieuwsblad van 28 decem-

ber 2019

In de winkel, de natuur, je tuin…is

er een groot aanbod aan kruiden.

Welk kruid kies je om een gerecht

gezonder te maken en je gezond-

heidteversterken?

Gebruik je basilicum best gedroogd

ofvers?

Kan tijm helpen bij je verkoudheid?

Waarom is brandnetel zo gezond?

Herboriste An Schellekens geeft je

een heleboel tips en receptjes, zodat

jezelf aandeslagkanmetdezewaar-

devolleplanten.

Wanneer: dinsdag 3 maart 2020 van

19.00tot22.00u.

Waar: LDC d’Ontmoeting, Mechel-

sesteenweg485,3020Herent

Prijzen: Prijs 18.00 euro – Reductie-

prijs 14.00 euro. Proevertjes en thee

t.w.v.6euroinbegrepen

Over de begeleiding; An Schel-

lekens, gezondheidsbegeleidster

(herboriste)www.lavend.an.be

Partners: LDC d’Ontmoeting – Al-

tijdGeslaagdZuid-Dijleland

Code:206259

https://vormingplusob.be/krachtige-

kruiden-voor-je-gezondheid-0

KRACHTIGE KRUIDEN VOOR JE

GEZONDHEID

Als men niet de angst voor het niets

wil doorstaan, komt men nooit aan

dezegenvanhetniets.

Hier wordt de grondervaring door-

leefd, dat in de uiterste persoonlij-

ke eenzaamheid, daar waar de mens

zich in het niets bevindt, nergens

is, ieder contact met anderen be-

wust uitsluit, zich de diepste kern-

grond als dragende kracht open-

baart.

Hier wordt duidelijk dat die inner-

lijke eenzaamheid die wij allen in

ons bestaan hebben meegekregen,

en de aanvaarding dat ons leven nu

eenmaal zo is ingericht, ons van de

ene kant in staat stelt de bedoelin-

gen van ons bestaan beter te vatten

en trouwer te beleven – en tegelij-

kertijd ons in staat stelt, met ande-

ren in gemeenschap te leven zonder

onseigenwezenteverraden.

W.Massa

Kalenderblaadje
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Heb je al altijd willen weten waar-

om je eigenlijk deze of gene mu-

ziek, het weze Bach of the Beatles,

graag hoort? Kom het te weten in

deze themacursus over de grond-

begrippen van de muziek. Je leert

op een aangename manier hoe vier

basiselementen: melodie en harmo-

nie, ritme en klankkleur, bepalend

zijn voor de aantrekkingskracht die

uitgaat van de muziek die we mooi

vinden en hoe componisten daar-

meeomgaan.

De cursus wordt geïllustreerd met

veel klankfragmenten en muziek-

voorbeelden.

Code:MUZIEK

Senioramavan14.00tot16.30u.

Data: 19 februari en 4 maart 2020

Aantal lessen :2

Prijs 16euro–leden: 14euro

Lesgever: Jos Stroobants, muziek-

veelvraatencultuurkenner

https://www.seniorama.be/muziek

(Copyright LDC Seniorama vzw )

OP ZOEK NAAR DE ESSENTIE VAN MUZIEK

Om de ondersteuning van de pasto-

rale zones in het vicariaat Vlaams-

Brabant en Mechelen te optimalise-

ren wordt de dienstverlening van-

uit het vicariaat dichterbij gebracht.

De bestaande 15 dekenaten werden

ingedeeldinvierregio's.

In elke regio is er een regioploeg

die pastoraal verantwoordelijken en

vrijwilligers wil begeleiden, stimu-

leren en bezielen om te groeien

naareenmissionairepastoraal.

De Pastorale Regio Leuven wordt

gevormd door: Patrick Maervoet

(deken), Pieter van Wetten (bege-

leider gemeenschapsopbouw), Ma-

rie Boz (vormingswerker), Jonas

Sanen (jongerenpastor) en Peter

Goossens (econoom).

In deze en volgende edities laten wij

onze lezers kennismaken met deze

ploeg. Hieronder de eerste kennis-

making: JonasSanen.

Onze voorstelling van de ploeg

van de Pastorale Regio Leuven be-

ginnen wij bij Jonas. Hij is met

zijn vijfentwintig jaar de jongste

van de ploeg. Na zijn studies gods-

dienstwetenschappen en theologie,

en een leerkrachtenopleiding vond

hij onmiddellijk een voltijdse job

bij IJD jongerenpastoraal Vlaande-

ren (IJD is de vroegere naam voor

InterdiocesaneJeugdDienst).

Zijn roots liggen in Limburg. Zijn

eerste stapjes in de pastoraal zette

hij als zestienjarige in de voorberei-

ding van jongerenvieringen en de

muzikale begeleiding ervan. Zijn

vader was onder meer pastor in een

ziekenhuis en die engageerde hem

ook graag op hoogdagen. Tot op

vandaag vindt hij zowel een uitlaat-

klep in het spelen van gitaar, het

lezen van een goed boek en in het

spelen van een matchke zaalvoetbal

metbroersenvrienden.

Het was voor Jonas een meeval-

Jonas Sanen

ler om voltijds te kunnen starten

bij IJD. Het gaf hem onmiddellijk

de kans om verder te zoeken waar

zijn eigen sterktes liggen. Jongeren

moeten de kans krijgen zichzelf en

deze wereld te ontdekken door ‘trial

and error’, mogen proberen en ver-

gissingenmaken.

Dat hij een controlefreak is, wist hij

al. Maar laat dat juist een meerwaar-

de zijn bij de organisatie van evene-

menten als een Missiodag of Plus-

kamp, het jongerenkamp van IJD

Vlaams-Brabant en Mechelen. In-

houdelijk denkwerk ligt hem even-

zeer. Samen met andere mensen

zoeken naar toekomstmogelijkhe-

den zonder dat je op voorhand aan-

gekeken wordt voor de antwoorden.

Het liefst wil hij gewoon een mee-

denken en mee dromen met een

groepbewogenmensen.

Wat hebben jongeren vooral no-

dig vanuit gelovig perspectief? Heel

simpel: een plek waar zinvragen

mogen gesteld worden. Er komen

vandaag veel prikkels op jongeren

af. Waar vinden zij nog een plek

waar ze tot rust mogen komen, een

ruimtewaar

ze in alle vrijheid kunnen stilstaan

bij zichzelf. “In dat opzicht boeit

het Oude Testament mij soms meer

dan het Nieuwe Testament. Je botst

er op allerlei figuren die sterke erva-

ringen meemaken, geraakt worden

in het diepste van hun hart en van-

daaruit keuzes maken in het leven.

Ze zijn en blijven een spiegel voor

jongeren.”

In een paar jaar tijd heeft Jonas

zich voluit ingewerkt in IJD. Als

hun ambassadeur kan hij zeer ze-

ker bestaande jongereninitiatieven

voorstellen, werkmateriaal aanrei-

ken of maatgerichte vorming voor

jongerenbegeleiders aanbieden. Zo-

als eerder gezegd stapt hij graagmee

in een creatief zoekproces naar in-

vullingvannieuweprojecten.

Jonas gooit zich mee in de optie om

de pastoraal in onze regio te on-

dersteunen. Vanuit zijn gedreven-

heid en met zijn positieve instel-

ling wil hij de stem van de jongere

zijn. Maar jongerenpastoraal mag

voor hem zeker geen zaak op zich

zijn. Jongeren verdienen hun plek

te midden van de andere generaties.

Als kerk is het onze taak om in de

eerste plaats dienstbaar te zijn aan

jongeren. Daarnaast kunnen we op

het snijpunt van heel wat pasto-

rale domeinen jongeren betrekken.

Jongerenpastoraal is breder dan wat

zich tussen de kerkmuren afspeelt.

Alleen al hun een plek geven waar

zij een thuis mogen vinden is let-

terlijk en figuurlijk een deur open-

zetten.

DekenPatrick

JONAS SANEN

De jongste van de ploeg



Activiteiten

Vrijdag 28 februari – zondag 1

maart2020:Mutskesweekend

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 -

Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrespect voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Vrijdag 3 april – zondag 5 april 2020:

Wandelweekendlente

Leo en Hilde – 016/69 79 37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Twee dagen lang intens sa-

men genieten-geven-nemen-ont-

dekken-lachen-helpen-kokerellen-

rusten-plagen-wandelen, enz…Wie

last heeft van een winterblues zal op

dit wandelweekend zeker de nodige

zonnevitamines kunnen opdoen.

Vrijdag 17 april – zondag 19 april

2020:Molenweekendlente

Nele Steeno en Helga Hoeterickx– 0495/36

48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

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. De klus-

jes die we doen zijn geen grote wer-

ken, maar het dagelijks onderhoud

zodat Het Molenhuis en haar om-

geving, een plaats blijft waar ieder-

eenthuiskankomen.

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite:

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de

BelleMeuse

BE57734377235635

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps

Molenhuis Bérismenil

OVERLIJDEN

EN UITVAARTEN

in deDonBosco-parochie

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.
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(Het 1e deel verscheen in K&L van

16/1/2020)

Van India over Roeselare naar Leu-

ven

Marie-Louise De Meester trekt in

1897 met een gezellin naar In-

dia waar ze een nieuwe wereldwij-

de missiecongregatie laat ontkie-

men. Aanvankelijk vertrekken jon-

ge postulanten in haar spoor on-

geschoold naar India, waar ze in-

treden in de daar beginnende con-

gregatie en er hun religieuze en

professionele vorming krijgen. Dat

blijkt onhoudbaar. In 1908 wordt

in Roeselare met de materiële steun

van een tante van zuster De Mees-

ter een noviciaat opgericht. In 1912

wordt ook het centraal huis van-

uit India naar daar overgebracht. In

1917 ligt Roeselare in het hart van

het strijdtoneel voor het doorbre-

ken van het westers front in de eer-

ste wereldoorlog. De zusters moe-

ten wijken voor toenemend oor-

logsgeweld en komen terecht in

Brabant, in de buurt van Scheut,

om daarna nog verder verspreid te

geraken. Vijfentwintig zusters wor-

den tewerkgesteld in een kliniek in

Antwerpen, wat zorgt voor huis-

vesting, werk en inkomen in moei-

lijke tijden. Maar deze keuze leidt

ook tot een pijnlijk conflict met de

door oorlogsomstandigheden afwe-

zige stichteres die in alles de ab-

solute voorrang eist voor de mis-

sies. Twaalf zusters worden bij pro-

fessor Appelmans in Leuven opge-

leid in de verpleegkunde. Korte tijd

zijn ook enkele zusters betrokken

bij een kleine Technische School

SintJacobinLeuven.

Omdat het noviciaat in Roeselare

onherstelbaar verwoest is wordt in

de zomer van 1919 in de Vaart-

straat 88 in Leuven een groot ge-

bouw aangekocht dat ook tot cen-

traal huis uitgroeit. De historiek

van dit gebouw omvat een boei-

end stukje Leuvense geschiedenis.

Daarvoor moeten we eerst nog eens

terugnaarWest-Vlaanderen.

Het instituut Van Biervliet en de

ZustersvandeHeiligeFamilie

In 1829 gaat de Brouwerij Van Bier-

vliet in Izegem ten onder. Vier ge-

zusters Van Biervliet worden wees-

kinderen en verliezen meteen hun

bron van inkomsten. Ze beslissen

om gezamenlijk betalend onderwijs

voor meisjes van meer begoede fa-

milies aan te bieden. De school in

Tielt heeft succes mede dank zij

de innoverende pedagogische in-

zichten waarvan zij blijk geven. In

1854 richten drie van de zusters

een religieuze congregatie op on-

der de benaming Congregatie van

de Heilige Familie. De school en

het pensionaat, waar ook de vier-

de zuster blijft aan meewerken, gaat

verder onder de naam van het In-

stituut van de Dames Van Bier-

vliet. In dat kader wordt de eerste

normaalschool in West-Vlaanderen

opgericht. De congregatie getuigt

van een vernieuwende dynamiek

en richt nieuwe onderwijsstichtin-

gen op in Brussel, Anderlecht (wijk

Helmet),LeuvenenAntwerpen.

De keuze voor Leuven is ook ver-

bonden met de familiegeschiedenis.

Louis Van Biervliet, broer van de

gezusters, is er bij de herstart van

de Katholieke Universiteit in 1835

benoemd als hoogleraar fysiologie

in de faculteit geneeskunde. Bij zijn

overlijden in 1869 beslissen de ge-

zusters om in het huis van hun

broer in de Tiensestraat een lage-

re school te openen in dagonder-

wijs. Aan de zusters van Paridaens

die concurrentie vrezen, zeggen

zij ondermeer daarmee de belangen

van de familie Van Biervliet te wil-

len vrijwaren. Kort nadien kopen

de Zusters van de Heilige Familie

in de Vaartstraat 88 en zeer ruime,

omstreeks 1780 gebouwde - nog be-

waarde - burgerwoning met grote

tuin (illustratie links boven). In juli

1872 brengen zij naar daar een pen-

sionaat voor meisjes over dat ze en-

kele jaren eerder, in slechte behui-

zing, in Brussel hebben opgericht.

Het pensionaat wordt, onder de be-

naming Instituut Van Biervliet, ge-

rund door de Zusters van de Heili-

ge Familie. Aan de voorzijde wordt

in de Vaartstraat een kapel aange-

bouwd (1873) en op de hoek met de

Kardinaalstraat worden betere acco-

modaties voor het verblijf van de

leerlingen bijgebouwd. Op die ma-

nier is het gebouw geschikt om er

in 1919 het noviciaat voor de rond-

dolende missiezusters in onder te

brengen. Toch is het niet van de

Zusters van de Heilige Familie dat

de missiezusters kopen. Er komen

nognieuweeigenaars.

Les Filles de la Charité-de-Saint-

Vincent-de-Paulopdevlucht

Tegen het eind van de eeuw taant

het succes van het pensionaat. De

Congregatie van de Heilige Familie

komt in de knel door personeels-

gebrek als gevolg van het inzetten

van acht zusters in een stichting in

Guatemala. In de Halvestraat broeit

een nieuw initiatief dat zal door-

groeien tot het succesvolle Insti-

tuut van de Annunciaten in He-

verlee. Tegen veel verzet in start

de initiatiefnemer priester X. Tem-

merman in 1897 een meer demo-

cratisch en betaalbaar pensionaat.

Is het in het vooruitzicht daarvan

dat het pensionaat van het Insti-

tuut Van Biervliet in de zomer van

dat jaar wordt gesloten? Het verlies

aan inkomsten dat daar het gevolg

van is, brengt de Leuvense stich-

ting verder in moeilijkheden. Zij

valt in 1904 terug op een dagschool

lager onderwijs waarvoor in de Sta-

tionstraat het hotel Staes wordt aan-

gekocht. Voor een koper van het

complex in de Vaartstraat zorgt de

militant antikerkelijke regering in

Frankrijk. Alle religieuze congre-

gaties moeten een erkenning vra-

gen en weinigen krijgen die. Uit

vrees te worden uitgedreven zoe-

ken de Franse Filles de la Charité

de Saint-Vincent-de-Paul - de zus-

ters met de breed uitstaande wit-

te kappen (illustratie hierboven: Parijs

1936) - een vluchthuis voor een hon-

derdtal oude en zieke zusters. Op 15

maart 1904 wordt een koopovereen-

komst getekend door zeven zusters

(+ acht volmachten) van de Congre-

gatie van de Heilige Familie en an-

derzijds zes in België gedomicili-

eerde zusters van de Belgische tak

van de Filles de la Charité. Welke

en hoeveel Filles de la Charité in

de Vaartstraat hun intrek nemen is

nietbekend.Wewetenweldatzehet

pand betrekken. Ze beginnen met

het installeren van de centrale ver-

warming en tot 1918 betalen ze be-

lastingen. In de zomer van 1919 ver-

kopen ze het pand aan de zusters

missionarissen op zoek naar een

nieuw onderkomen. Mogelijk zien

de Franse zusters na de eerste we-

reldoorlog de mogelijkheid om vei-

lig naar Frankrijk terug te keren. De

korte aanwezigheid van de zusters

van Sint Vincentius in Leuven zou

verderonderzoekvragen.

Het complex in de Vaartstraat wordt

gekocht, niet door de congrega-

tie van de zusters missionarissen,

maar door zes individuele zusters

die er gezamenlijk maar persoon-

lijk eigenaar van worden. De vrees

voor het herleven van niet pro-

ductief vermogen in 'dode handen',

spookbeeld uit het Ancien Régime,

is nog niet helemaal geweken. Het

is nog even wachten op de wet van

27 juni 1921 betreffende de vereni-

gingen zonder winstoogmerk om

het bestaan van verenigingen als

autonome rechtspersoon gecontro-

leerd weer toe te staan. Tot dan

vraagt het wel wat kunst en vlieg-

werk om de bezittingen van reli-

gieuze congregaties juridisch vei-

lig te structureren. Een onderdeel

daarvan vinden we terug in het ar-

chief van de zusters van De Jacht.

Op 20 oktober 1919 ondertekenen

de zes kopende zusters missiona-

rissen een eigenhandig geschreven

testament waarin elke zuster de vijf

anderen aanwijst als testamentair

begunstigde voor het aandeel dat zij

bij overlijden zal hebben in de ei-

gendomindeVaartstraat.

De zusters missionarissen vestigen

in de Vaartstraat hun centraal huis

en hun noviciaat. De snelle groei

van de congregatie leidt al vlug tot

nieuwe ruimtenoden. De zusters

verlaten het pand in 1929 om hun

intrek te nemen in Heverlee, waar-

mee ze pas echt Zusters van De Jacht

worden.

Raf Verstegen

De zusters met de breed uitstaande witte

kappen (Parijs 1936)

Hoe de zusters van De Jacht in Leuven kwamen
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