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Blijfverbonden

Hoe belangrijk is verbondenheid

inonsleven?

Via KERK&leven werken we met z’n

allen week na week aan meer ver-

bondenheid. De band tussen mens

en God, maar net zo goed tussen

mensen onderling, binnen en bui-

ten de eigen parochie. Daarom bren-

gen we wekelijks – zowel op lokaal

als diocesaan en nationaal – verha-

len over samenwerking, solidariteit

ennaastenliefde.

‘Blijf verbonden’ is dus niet toeval-

lig onze jaarleuze. Het is een war-

me oproep aan iedereen om - vooral

nu onze vrijheid beperkt is – elkaar

niet loste laten.

Doordat KERK&leven bij vele dui-

zenden mensen in de bus valt, blij-

ven zij zich verbonden voelen met

hun kerkgemeenschap en met het

lokaleweefsel.

LukVanmaercke–Hoofdredacteur

DeKerkdieikliefheb

Dekerkdie ik liefheb,dat is eenkerk,

Die ervan overtuigd is dat Christus de ha-

venis

Enzijzelf slechtsdevuurtoren,

Die lieverhoopzaaitdanangstoogst.

JuanArias

Alle abonnees van Parochieblad

Frando (Sint-Franciscus – Sint-

Antonius – Don Bosco), krijgen van

de drukkerij Halewijn een brief, op

hunadres, toegestuurd.

Er is ook een overschrijvingsfor-

mulierafgedrukt.

En je krijgt gegevens voor het he-

rabonnerendoorgestuurd.

Schrijf zeker over voor eind novem-

ber. Zo zal je geen parochieblad

moetenmissen.

Sluit jeweerbijonsaan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het over-

schrijvingsformulierdat je gaat

krijgenvanKERK&leven,

kan je uw parochie toevoegen.

(Sint-Franciscus, Sint-Antonius,

ofDonBosco)

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2021 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando. Daar

zijnwehemheeldankbaarvoor.

Die lijst gaat hij dan tijdig aan de

drukkerijbezorgen.

Je kan zijn werk vlotter laten verlo-

penals jevluginschrijft.

Inzijnnaam:hartelijkdank!

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, voor of na de

vieringen(0486520182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg

190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op di., do. en vr. van 8.30 tot

11.30u.

*Sint-Antonius

Voor of na de vieringen bij Caroline

Van Audenhoven of Mathieu Voets

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016254587)

PAROCHIEBLAD 2021

Terugnaarhetoudenormaal?

Kom naar de Hart boven Hard-dag op 14

november 2020 in het Auditorium van

ACV Brussel-Halle-Vilvoorde, Pletinckx-

straat 19, 1000Brussel

Zijn er geen kinderen meer met lege

brooddozen?

Is het Coronavirus overwonnen en

zijndezorgnodenopgelost?

Zijn de minimumpensioenen al op-

getrokkennaar1500euro?

Hebben de jongeren al uitzicht op

eenechte jobeneendeftig loon?

Zijn er geen vluchtelingen meer die

wanhopig uitkijken naar een mens-

waardigbestaan?

Zijn de wachtlijsten voor een socia-

lewoningweggewerkt?

Is de vermogensbelasting inge-

voerd?

Moet er niet dringend een plan ko-

men voor publieke investeringen

in ecologische transitie in zorg en

preventie, in sociale huisvesting en

eengezondeleefomgeving?

Als je de politiek bezig ziet zou je

denken dat er geen dringende pro-

blemenmeerzijn.

Voor Hart boven Hard zijn ze er net

meerdanooit!

*Daarom hebben we recent drie suc-

cesvolleactiesmeeopgetrokken:

voor gerechtigheid voor Jozef Chovanec,

voor een snelle en humane opvang van de

vluchtelingenuitMoria,

envoorhet rechtopwoneninBrussel.

*En daarom ging Hart boven Hard

in september van startmet een opera-

tionele vernieuwing, om er te kunnen

staan in een werkjaar dat zich zeer

pittigaankondigt.

De politiek lijkt erop gebrand zo

snel mogelijk het oude normaal te

herstellen.

Natuurlijk willen we allemaal zo

snel mogelijk terug naar een situa-

tie waarin we zorgeloos onze gelief-

den eens goed kunnen vastpakken.

Maar daarnaast zijn er vele aspec-

ten van het oude normaal die we lie-

ver niet willen meenemen naar het

postcoronatijdperk.

Maarhoe zorgenwe ervoor dat die danook

voltooidverledentijdworden?

En hoe creëren we een nieuw, sociaal

rechtvaardigenduurzaamnormaal?

Kom er mee over nadenken op onze

eerste fysieke Hart boven Hard-dag

sinds de coronapandemie ons land

bereikte.

Programma

10.00u:Onthaal

10.30 u.: Lezing Bleri LIeshi: “Wat

na corona? Willen we echt terug

naarhetoudenormaal?

11.30 u.: Voorstelling operationele

vernieuwingHartbovenHard

12.30u.:Middagpauze

13.30 u.: Parallelle discussiegroepen:

* Wonen: recht op een thuis voor ie-

dereen

*Zorgopmensenmaat

*Geld?Wewetenwaarhet zit enwat

weermeekunnendoen!

*Door to Door voor nieuwe

schwunginjelokalegroep

* Actie in jouw gemeente voor een

humaanasiel-enmigratiebeleid?

15.00 u.: Plenaire terugkoppeling

discussiegroepen

15.20u;Afsluiter

15.30u.Afscheid

Zoals bij elke Hart boven Hard-dag

vragen we je om in te schrijven als

jewildeelnemen.

Deze keer vragen we ook om vooraf

aan te geven welke discussiegroep je

wil volgen om alles zo coronaveilig

mogelijkte latenverlopen.

HartbovenHardLeuven:

www.hartbovenhard.be

leuven@hartbovenhard.be - Web-

magazineLeuven

info@hartbovenhard.be

Hart boven Hard
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Na enkele maanden van afzonde-

ring, zijn we in september terug ge-

start met samen mediteren.

We mediteren in de grote zaal van

het Don Boscocentrum en dragen

mondmaskers.

We komen samen ter meditatie om

20 uur.

Gebed om vrede van Franciscus van

Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw

vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie

dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoop-

t,

laat mij licht brengen aan wie in duister-

nis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd

zijn.

(Viering Goede keuzes maken – Don Bosco

)

Volgende meditaties:

09/11: spiritueel gesprek

23/11: contemplatieve dialoog (JM)

07/12: spiritueel gesprek

21/12: contemplatieve dialoog (H)

Als je belangstelling hebt, wel voor-

af even contact opnemen met:

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

Sint-Franciscus

Vrijdag 6 november

9u30 Bar Michotte tot 14 u

NM: Poetsen

Zaterdag 7 november

NM: Gastvrij Michotte

Zondag 8 november

11u. Zondagcafé

NM: Kalipso

Maandag 9 november

NM: OKRA

AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Dinsdag 10 november

AV: BuurTTeateR bestuur

Vrijdag 13 november

AV: BuurTTeateR bestuur

Agenda

bzn

ALS JE NIETS TE

VERTELLEN HEB KAN JE

NOG ALTIJD LUISTEREN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 november

32ste zo door het jaar

10.00 u. Woord en communievie-

ring

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 november

Allerheiligen-Allerzielen

11 u. Viering met koor

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 8 november

32ste zondag door het jaar A

11 u. Woord en Communieviering

met CD-muziek

Voorganger: Mirjam Van Lamme-

ren

Assistent: Hilde Pex

Lector: Lies Verschueren

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden : Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 1 november 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Voorganger: Jef Wauters

Zondag 8 november 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 15 november 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Voorganger: Majo Werrebrouck –

Jacques Allard

De veiligheidsmaatregelen gelden

voor de vieringen.

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

VIERINGEN

José Cartois

Weest waakzaam want gij weet niet wan-

neer het ogenblik daar is.

Op zaterdag 10 oktober 2020 na-

men we in de Sint-Franciscuspa-

rochiekerk Heverlee afscheid van

mevrouw José Cartois, echtgeno-

te van Léo Amoës, geboren in Kes-

sel-Lo op 27 mei 1935 en onverwacht

overleden in Leuven op 30 septem-

ber 2020.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2020.

Het is niet belangrijk hoe je sterft, maar

wel hoe je hebt geleefd, welke herinnerin-

gen je nalaat en wat je voor anderen hebt

betekend.

De geest vergeet al het lijden als verdriet

gedeeld wordt en liefde het troost.

Overlijden in Sint-Franciscus

Deze kaarsen volgen de liturgi-

sche kleuren van de Advent. De

roze kaars is voor de derde advents-

zondag ‘Gaudete’ (Latijn voor ‘Ver-

heugt u’). (20,00 euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuisbezorgen via 016 39 50 50, in-

fo@kerkinnood.be of www.kerkin-

nood.be (+ verzendingskosten).

Kerk in Nood

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be / www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

ADVENTSKAARSEN

‘Zoek het geluk’ en je zult het nooit

vinden! Het geluk wordt je voor-

gesteld als een mooie vlinder, die

je achterna moet zitten! Maar dat is

een leugen.

Ik zeg je: zoek het geluk niet en het

zal vanzelf op je afkomen!

Het geluk is als een schaduw, die je

volgt als je er niet aan denkt!

Het geluk komt als een wonder ge-

voel over je heen als je jezelf vergeet

om te leven voor anderen.

Maar probeer jezelf eens te ver-

geten, je eigen pleziertjes om wat

vreugde te brengen in je gezin.

Troost een zieke, help een arme,

hou een invalide gezelschap en je

zult op zekere dag plotseling ont-

dekken, dat je gelukkig bent!

Dat geluk is voor geen geld te koop!

Het is als een echo, die alleen maar

antwoordt op de gave van jezelf...

en gave van jezelf, dat is liefde!

Uit Dagboek 365 van Phil Bosmans

Het geluk
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Inleiding

Vandaag zetten we het thema ‘Kie-

zen’ in de picture. Kiezen voor het

goede. Kan je ook kiezen voor het

slechte? Je maakt soms een keuze

maar je weet niet hoe het zal uitpak-

ken…

Soms wordt ons gevraagd: Je moet

kiezen tussen A en B, maar geen

van de twee voelen goed aan. Mis-

schienhebjebedenktijdnodig.

Waarvoor kiezen wij: waar steken

wij energie in, of tijd of geld? Hoe

gaan we om met de keuze? Gaat ons

handelen in dezelfde richting? Hoe

zien we dat in de bijbellezingen

vandaag?

Vaak hebben we anderen nodig om

een knoop door te hakken, een

vriend-vriendin, een gesprekspart-

ner die kan luisteren. Misschien

vallen tijdens het gesprek de puz-

zelstukjes op hun plaats en kun-

nen we een doordachte keuze ma-

ken. Soms is het een ingeving of een

tekst die je leest die licht werpt op

hetprobleem.

Om op een actieve manier te onder-

zoeken of je trouw bent aan de keu-

ze die je gemaakt hebt, ga je hele-

maal in het probleem staan met je

hele lichaam, je hele energie en vita-

liteit, je hele denken, je hele gevoel,

je hele geest, en dan kom je terecht

op het spirituele niveau. Dan denk

je aan: Wat zijn mijn idealen, wie

zijn mijn grote voorbeelden, mijn

helden?

Laten we ons bevragen in deze vie-

ring en deze inzetten met het lied

“Kominmijnkleinbestaan”.

Openingslied: Kom in mijn klein

bestaan

Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn

deurvoorbij,

breng licht en warmte aan, maak mij van

doodsangstvrij,

ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevro-

rengeest,

en schep een nieuw verbond zodat mijn

ziel geneest.

Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn

horizon,

dat ik niet langer schroom te zien naar

mensenom.

Genees mijn angst voor pijn, mijn vrees

voorzelfverlies

zodat ik mens kan zijn en voor de min-

stenkies.

(melodie God die ons heeft voorzien (ZJ

531)

LezingMt21,28-32

In die tijd zei Jezus tot de hoge-

priesters en de oudsten van het

volk: 'Wat denkt ge van het volgen-

de? Een man had twee zonen. Hij

ging naar de eerste toe en zei: Mijn

zoon, ga vandaag werken in mijn

wijngaard. Goed vader - antwoord-

dedeze-maarhijdeedhetniet.

Toen ging hij naar de tweede en zei

hetzelfde. Deze antwoordde: Neen,

ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt

en ging toch. Wie van de twee heeft

nu de wil van zijn vader gedaan?'

Zij antwoordden: 'De laatste.' Toen

zei Jezus hun: 'Voorwaar, Ik zeg

u: de tollenaars en de ontuchtige

vrouwen gaan eerder dan gij het

Rijk Gods binnen. Johannes kwam

tot u en beoefende de gerechtigheid;

toch hebt gij hem geen geloof ge-

schonken, terwijl de tollenaars en

de ontuchtige vrouwen hem wel

geloof schonken. Maar zelfs, nadat

ge dit had gezien, zijt ge toch niet

tot inkeer gekomen en hebt ge hem

geengeloofgeschonken.'

Duiding

Voor de duiding heb ik mij laten

inspireren door allerhande teksten

o.a.vanBonhoeffer.

Wat voor mij duidelijk is, is dat wij

voor een niet aflatende keuze staan

als we Jezus’ gelijkenis beluisteren.

Zowel de eerste als de tweede zoon

maken een keuze, die is niet goed of

slecht want Jezus zelf velt geen oor-

deel. Wat Hij wel in vraag stelt is de

houding van de schriftgeleerden en

oudsten die de gemakkelijkste ma-

nier hebben gekozen nl. zich hou-

den aan de wet en de voorschriften.

Dan moet je niet nadenken heb ik

hethiergoedgedaanofniet.

Jezus houdt deze gelijkenis tegen

het licht: de keuzes van de twee zo-

nen tegenover de wetten die moeten

worden onderhouden. Maar Jezus

stelt zich kritisch op: Zijn die wet-

ten correct? Wie wint hier uiteinde-

lijk? Het zijn de zondaars die zich

bekeren, de tollenaars en prostitu-

ees die handelen naar hun keuze.

Bonhoeffer schrijft in zijn brevier:

“Gij kunt Christus pas kennen en

vinden, als gij een rechtvaardige ge-

worden zijt zoals dezen, die strij-

den en lijden voor recht, waarheid

enmenselijkheid.”

Hoe gaan wij om met de keuzes die

wijmaken?

Toen wij de vorige weken vol-

op hoorden van het vluchtelingen-

kamp in Moria (Lesbos) dat in

brand stond of de vele kampen waar

ook ter wereld, waar blijft onze me-

demenselijkheid?

Ik hoorde deze week dat er zo’n

80 miljoen mensen op de vlucht

zijn, op de vlucht voor oorlog of

geweld, of mensen die door de kli-

maatverandering zich genoodzaakt

zien hun huis en grond in de steek

te laten en stellen wij dat eens tegen-

over de harde houding van de Wes-

tersemens,wijdus.

Volgens sommigen zijn die men-

sen allemaal criminelen, moeten

zij opgesloten worden en terug-

gevoerd naar hun land van oor-

sprong. Maar wat met ons aandeel

in het vernietigen van landen en

regio’s in de wereld voor geld en

macht?

En als je als mens dan concreet een

andere keuze maakt en een vluch-

teling / iemand zonder wettige ver-

blijfsvergunning in je huis op-

neemt, kan je veroordeeld worden!

Dit is de wet, dat zijn de regels die

depolitiekwil invoeren.

Ikweet dat dit een groot probleem is

en wij kunnen dat geheel niet indi-

vidueel oplossen maar misschien is

er toch een menselijker keuze? En

de politieke keuzes die wij maken,

hoe zit het daarmee? Wij gaan niet

vrijuit.

In de vredesweek mogen gerust kri-

tische vragen gesteld worden bij de

aankopen die gebeuren voor defen-

sie. Die zijn niet gericht op vrede!

Wat met het hele kernwapenar-

senaal in onze wereld. Waar is

het non-proliferatieverdrag dat ooit

ondertekend is? In de jaren tachtig

hebben we in Brussel betoogd met

duizenden tegen de kernwapens!

Een ander vraag is gebruik je je geld

omeen andere keuze temaken?Niet

om grof geld te verdienen maar pro-

beren te investeren in zinvolle pro-

jecten.

“De landgenoten” bvb die land-

bouwgrond proberen aan te kopen

om dan aan bioboeren ter beschik-

king te stellen en zo deel uit te ma-

ken van de korte voedselketen. Dat

is dan een duidelijke keuze voor het

milieu.

Dus genoeg stof om na te denken

hoe wij handelen naar de keuzes die

wijmaken.

Kunnen wij heel eerlijk toegeven

dat we zelf een beetje op alle twee

de zonen van het evangelie gelij-

ken? Laten we in elk geval opletten

dat wij de eerste zoon niet veroor-

delen. We blijven mensen en men-

selijk handelen is ons deel, dus het

vallenenopstaan.

Deze gedachte lijkt mij interessant

om mee te sluiten: in Jezus’tijd wa-

ren de tollenaars en prostituees de-

genen die het meest door de samen-

leving werden geminacht en uitge-

spuwd. In deze gelijkenis geeft Je-

zus de voorkeur aan hen ten op-

zichte van degenen die zelfgenoeg-

zaam zijn. De belastingsinners en

de prostituees zijn diegenen die

open staan voor het woord van God.

Zijzijnbereidteveranderen.

Voorbeden

Laat ons bidden dat wij elkaar sterk ma-

ken

tegen het ongeloof dat zegt dat wij

dezelfdewereld,

dat wij dezelfde mensen blijven,

nietvatbaarvoorommekeer.

Laat ons bidden dat wij elkaar gevoelig

maken

voor een nieuw geloof, voor een

nieuwehoop,

dat steeds weer mensen vindbaar

zijn,

te winnen voor een hartelijke we-

reld

waar de minsten en de geringen de

maatzijnvanonsdoenenlaten.

Laat ons bidden dat wij elkaar gevoelig

maken

vooreennieuwvertrouwen

dat steeds weer mensen vindbaar

zijn,

te winnen voor werken van barm-

hartigheid

van mens tot mens, van volk tot

volk, van land tot land, wereldwijd.

En bidden we in stilte voor wat ons

meestterhartegaat…..

Slotgebedenzending

De Heer zegene jou en behoede jou.

Hij tone jou zijn aanschijn en ont-

fermezichover jou

Hij kere zijn gelaat naar jou toe en

gevejouvrede

Moge de Heer jou overvloedig en

vanhartezegenen.

Don Boscoparochie - 27 september 2020 -
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Viering door Lieve Neukermans en Majo

Werrebrouck

GOEDE KEUZES MAKEN EN ERNAAR HANDELEN (Deel 1)

Zoals reeds meegedeeld gaan de le-

zingen Universiteit Derde Leeftijd

Leuven, omwille van het risico op

besmetting met het Covid-19 virus

niet door in de aula PieterDe Somer.

De lezingen gaan niettemin door

zoals gepland, maar alleszins tot

eind 2020 zullen ze op het voor-

ziene tijdstip opgenomen worden

in een professionele opnamestudio

(Webinars Solutions in Mechelen)

en digitaal kunnen gevolgd wor-

den. Achteraf kunnen ze tevens

(her)bekekenworden.

UDLL cursisten kunnen ze digi-

taal volgen met computer, laptop of

smart-TV.

De lezingen van het eerste semes-

ter zullen uitsluitend digitaal be-

schikbaar zijn voor de cursisten

van het Algemeen programma en

van de Bijzondere Cyclus van cur-

susjaar2019-2020.

De lezingen vinden elke dinsdag-

middag plaats. Aanvang 14 u. Einde

15.45u.

Komendelezingen

Dinsdag03november2020

Em. Prof. Marc Boogaerts: Stamcel-

len: feitenenfictie

Dinsdag10november2020

Prof. Pieter Bergé: Wie schreef het re-

quiemvanMozart?

Dinsdag17november2020

Prof. Bart Preneel: Cryptomunten

en blockchains. Kunnen crypto-

muntenonzeeuro’svervangen?

Dinsdag24november2020

Prof. Hylke Vandenbussche: Euro-

pa: Waar ga je heen? Brexit en an-

dereschokken.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat5

3000Leuven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD



Hopelijk hebben jullie allen corona

zo goed mogelijk overleefd en hou-

denjullieooknoggoedvol.

Dat heel wat activiteiten niet kon-

den doorgaan, zullen jullie zeker

en vast ook ervaren hebben. Dat

mensen nood hebben aan samenko-

men en uitwisseling, dat weten jul-

lieookheelgoed.

Met beweging.net roeien we even-

eens met de riemen die we hebben

en proberen we voorzichtig, maar

toch hoopvol, activiteiten te orga-

niseren.

CoroNA, nieuwe zin-perspec-

tieven.

In deze ongewone tijden is niets

nogwathet lijkt.

We leven in een wereld die on-

voorspelbaar werd, onzeker, rede-

lijkchaotischencomplex.

We voelen ons vaak kwetsbaar en

sterktegelijk.

Met Katrin Derboven, psychothera-

peute en afscheidscoach, zoeken we

“samen”, hoe we deze ongewone

tijden ervaren hebben, hoe we soms

vielen, hoe we kunnen opstaan en

weerdoorgaan!

Hoe we goed voor onszelf kunnen

zorgen, om nog beter voor anderen

tezorgen.

Hoe rituelen en zingeving nieuwe

perspectievenbieden.

Praktisch

Zaterdag 21/11/20 in jeugdherberg

De Blauwput in Kessel-Lo, Martela-

renlaan11a

20 meter van het station in Leuven

Ondergrondse parking van NMBS

enkel bereikbaar via ingang Marte-

larenlaan.

Programma:

9.00u.Welkommetkoffie

9.30u.Intro

9.45 u. Deel I: Corona, een nieuwe

context

10.45u.Pauze

11 u. Deel II: Rituelen en nieuwe

zin-perspectieven

12u.Slotwoord

12.30u.Broodjes

Deelname: 5 euro, broodjesmaaltijd

en koffie inbegrepen. Betaling ter

plaatse.

Graag inschrijven voor 15 no-

vember bij marleen.verhassel@be-

weging.net of lydia.vanhirtum@-

beweging.net (0477462753)

CoroNA

nieuwe zin-perspectieven.

Betere punten op unief ondanks de

coronacrisis

Studenten aan de KU Leuven heb-

ben tijdens de coronacrisis gemid-

deld beter gescoord dan de jaren

voordien. Zo blijkt dat meer star-

tende studenten al hun studiepun-

ten behaalden. Bovendien waren er

minder studenten die slechts slaag-

den voor 0 tot 30 procent van hun

studiepunten .

Zelfde verhaal bij de masterstuden-

ten: daar slaagde de voorbije vier

academiejaren 74,6 procent voor

alle examens, tegenover 77 procent

nu.

Volgens rector Luc Sels speelde de

angst voor mindere resultaten in

een onzekere periode een grote rol.

“Studenten hebben daardoor een

tandjebijgestoken’,zegthij.

Of was het omdat de cafés gesloten

waren?

“Ze hadden meer tijd om te stu-

deren omdat het hele sociale leven

was stilgevallen”, zegt Sels. “Tot

slot zijn sommige proffen mogelijk

mildergeweest.”

(jvde) Krant Het Nieuwsblad – 3 oktober

2020 l

EEN OPWEKKEND BERICHTJE

Tijd is iets vreemds.

Niemand heeft er genoeg

van, maar iedereen kan

het maken.

4 FEDERATIE FRANDO

Nameer dan 40 jaar is er geen ‘Bond

Zonder Naam’ winkel meer in onze

Franciscuskerk op de eerste zondag

van de advent. 'Bond Zonder Naam’

is bezig met het herdenken van hun

activiteiten.

Wens je wel nog een kalender, dag-

spreukenkalender of scheurkalen-

der te kopen dan kan je terecht bij

GreetFransenThierryBuysse,

Lentedreef25

3010Kessel-Lo016/46.29.81

thierry.greet1@telenet.be.

Neem rechtstreeks contact met hen

op en zij zorgen voor de levering.

Bond Zonder Naam

SOLIDARITEIT

Leuven

Horecavoorzitter sluit uit solidari-

teitzijnrestaurantom23uur.

Restaurant Etoile D’Or op het Mar-

telarenplein in Leuven mag offici-

eel open blijven tot 1 uur, maar zal

al sluiten om 23 uur. Kevin Van-

derauwera, uitbater, zou een latere

opening niet eerlijk vinden tegen-

overzijncollega’s.

“Ik sta dertig jaar in de horeca, mijn

vader had een café. Nu graantjes

gaan wegpikken van mijn buur-

man die wel om 23 uur moet slui-

ten, dat vind ik gewoon niet correc-

t”,zegthij.

“Als ik open blijf, gaan de klanten

van het café naast me, dat wel moet

sluiten, gewoon naar bij mij ver-

huizen. Ik zou profiteren op hun

kap. Ik krijg dat gewoon niet over

mijnhart.”

Hij zegt dat ook heel wat andere

Leuvense restaurants het plan heb-

benomtesluitenom23uur.

Er is ook sprake van een uni-

form sluitingsuur voor alle horica

op Leuvens of provinciaal niveau,

maar daarover is nog niet beslist.

(hsh) Het Nieuwsblad – 9 oktober 2020

SOLIDARITEIT

WIE ZIJN WIJ?

De Leuvense Vredesbeweging

vormt een samenwerkingsverband

van 9 Leuvense organisaties, werk-

zaam rond vrede, ontwapening,

verzoening en geweldloze con-

flicthantering. Onze werking richt

zich zowel naar de beleidsmakers

als naar het grote publiek. Op de

achtergrond van de Leuvense vlag

prijken 2 klaprozen, een rode en

een witte. De rode klaproos staat

symbool voor de oorlogsherden-

king van de eerste wereldoorlog. De

witte klaproos staat symbool voor

vrouwen en duurzame vrede. Ze

symboliseert zowel de kracht als

de kwetsbaarheid van de vrouw in

conflictgebieden.

Op 11 november a.s. wordt op initi-

atief van de Leuvense Vredesbewe-

ging, in samenwerking met de Stad

Leuven en met de KU Leuven, een

standbeeld voor de onbekende oor-

logsvrouw onthuld. Dit vredespro-

ject draagt als titel 'de Onbekende

Oorlogsvrouw - Vrede heeft Vrou-

wen nodig'. Het beeld werd ontwor-

pen door Liliane Versluys en is een

ode aan alle onbekende vrouwen die

zich tijdens oorlogs- en conflictsi-

tuaties blijven inzetten voor hun

gezin en voor de gemeenschap. Zij

verliezen niet alleen hun geliefden,

ze zijn ook dikwijls het slachtof-

fer van (seksueel) geweld. Verkrach-

ting is vaak een oorlogswapen in

vele delen van de wereld. Omwille

van het leed en het verlies, maar ook

omwille van hun bijzondere kwets-

baarheid voor geweld in tijden van

oorlog en conflict, zijn vrouwen de

eerste belanghebbenden om te pro-

testeren tegen oorlog en om te wer-

kenaanduurzamevrede.

De inhuldiging van het standbeeld

zal plaatsvinden op het Beneden-

plein - Jeanne Devos plein (ach-

ter de doorgangstunnel van het

Leuvense station) op woensdag 11

november 2020 om 14u00. Na af-

loop van het evenement (met toe-

spraken van twee van onze vredes-

vrouwen) is er om 15u30 een re-

ceptie, toegankelijk voor iedereen.

Inschrijven voor 1 november

via leuvensevredesbeweging@g-

mail.com. Op https://mundialeu-

ven.be/werkingen/vrede vind je de

flyer met het programma en alle

praktischeinfo.

Standbeeld voor onbekende oorlogsvrouw in

Leuven


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	


	PAROCHIEBLAD 2021
	

	Hart boven Hard
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	Overlijden in Sint-Franciscus
	

	ADVENTSKAARSEN
	

	Het geluk
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	

	Agenda
	Als je niets te vertellen heb kan je nog altijd luisteren

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	GOEDE KEUZES MAKEN EN ERNAAR HANDELEN (Deel 1)
	

	UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Bond Zonder Naam
	

	SOLIDARITEIT
	

	Standbeeld voor onbekende oorlogsvrouw in Leuven
	

	CoroNAnieuwe zin-perspectieven.
	

	EEN OPWEKKEND BERICHTJE
	

	Tijd is iets vreemds.Niemand heeft er genoeg van, maar iedereen kan het maken.
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

