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Voor het tweede jaar op rij is ons

jaarlijks herfstweekend figuurlijk

in het water gevallen omwille van

corona.

Spijtig maar we moeten het veilig

houden.

Maar niet getreurd want voor vol-

gend jaar heeft Patrick al alles kun-

nen regelen met de jeugdherberg in

Maldegem.

Noteer in jullie agenda: van vrijdag

28 oktober tot zondag 30 oktober

2022. En maar hopen dat tegen die

tijdalles inordeis.

En Patrick bleef niet bij de pakken

zitten.

Op zaterdag 6 november heeft hij

als alternatief een wandeling geor-

ganiseerd: de Sint-Kamilluswan-

delingvanzowat7,5km.

Deze wandeling is genoemd naar

het psychiatrisch instituut Sint-

Kamillus.

Kijkmaareensop:

https://www.bierbeek.be/activitei-

ten/detail/123/sint-kamilluswande-

ling

En na de wandeling was er nog een

fijne verrassing met dank aan Kaat

en Bart voor het warme onthaal en

Caroline en Hubert voor de logis-

tiekeondersteuning.

Ook aan Patrick hartelijk dank voor

dittoffe initiatief.

HERFSTWANDELING SINT-ANTONIUS - Sint-Kamilluswandeling
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De stilte kan tot een gebedworden. God de

stilte aanbieden. De stilte verenigt, ze ver-

enigt ook met God, veel meer dan woor-

den.Watantwoordde tochookweerdepas-

toor op de vraag wat hij toch zo lang

in de kerk deed: ‘Hij kijkt naar mij en

ik kijk naar hem’. Kijken zonder iets be-

paalds te willen zien. Pure openheid. Een

bloem aanschouwen zonder haar te ontle-

den in kleur en vorm. Naar een boom, een

mens kijken zoals hij is, zonder waarde-

bepaling, zonder oordeel, zonder hem een

plaats te geven in onze denkpatronen en

schuifladen. De wereld openbaart zich op-

nieuw. Ze krijgt een nieuwe kleur, zoals

Roemizegt.

Willigis Jäger – Uit “Parel van wijs-

heid” Uitgeverij Asoka - Meditatief

339

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

*Maand december 2021: maandag 20 u.

Omdat verschillende leden in onze

groep nu liever ’s avonds laat niet

buiten komen om onze meditatie

bij te wonen, komen we nu ook

sinds begin november samen op

vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al

tot april 2022.

We komen dus samen in december:

op vrijdag 10 en vrijdag 24 december

(of er dan een meditatiemoment zal

doorgaan is nog niet zeker).

*Meditatiemomentenbegin2022

Op maandagen om 20 u.

03/01-17/01-31/01-14/02-28/02-14/03-28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-

middag:

07/01-21 0/1-04/02-18/02-04/03-18/03-

01/04

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Advent zijn vier kaarsen,

een baken van licht.

Begint bij één kaars,

om zacht te ontwaken.

Twee kaarsen daarna,

verbondenheid scheppend.

Drie kaarsen die volgen,

geeft hoop, doet geloven.

Vier kaarsen tot slot,Gods

liefde wordt geboren.

TomasBruyland

ADVENT

Het geloof wordt vooral be-

waard door tussenmenselijke rela-

ties, door de gewone genegenheid

en het vertrouwen, waarin de on-

vervalste echtheid van overtuiging

en overgave zich voelbaar kan ma-

ken.

Niet dat het hiermee samenvalt –

maar alleen hierin kan het écht be-

staan. Dit wordt in Vlaanderen aar-

zelend weer ontdekt. Van hieruit is

creatieve vernieuwing mogelijk.

J. Kerkhofs

KALENDERBLAADJE

BZN

De weg van

later loopt

naar het plein

van nooit

_______

Een glimlach

kost minder

elektriciteit en

verlicht meer

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 december

3de zo van de Advent

10 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 december

4de zo van de Advent

10 u. Eucharistieviering - Verzoe-

ningsviering

Gedachtenis aan Eduard, Bernardi-

ne en Lukske Van den Bergh-Jans-

sens

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 december

3de zondag van de Advent

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Hilde Sinap

Homilie: campagnefilm

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 19 december

4de zondag van de Advent

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 12 december 2021

Derde zondag van de Advent

Zondag 19 december 2021

Vierde zondag van de Advent

Vrijdag 24 december 2021

Avondviering Kerstmis (om 22 uur)

Zaterdag 25 december 2021

Kerstdagviering

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de vieringen, ook als die

wegvallen, aan de parochianen. Op

de website www.ademtocht.be zijn

de teksten ook terug te vinden.

Ga er zeker eens een kijkje nemen.

VIERINGEN

Het vredeslicht is aangestoken in

de geboortekerk van Jezus in Be-

thlehem en wordt over de hele we-

reld verspreid. De traditie ontstond

in 1986. Een kind uit Wenen stak

toen het licht aan in de geboorte-

kerk van Jezus in Bethlehem, en

daarna werd het naar Wenen ge-

bracht.

Vanuit de stad Bethlehem waar ver-

schillende culturen proberen sa-

men te leven, waar achter elke hoek

de kans op een conflict loert, is de

boodschap van vrede heel belang-

rijk.

Het vredeslicht kan je best vergelij-

ken met een soort olympisch vuur

dat zich weet te verplaatsen van het

ene naar het andere punt. De bedoe-

ling is om mensen met elkaar te ver-

binden zodat op deze wijze mensen

tijd kunnen maken voor elkaar.

Het ontvangen van het vredeslicht

in ons land vloeit voort door de in-

spanningen van mensen, die het

brandend vuur over een afstand

van 4500 km aan elkaar weten door

te geven.

Voor de regio Leuven is een

ontvangstmoment van het

Vredeslicht op zondag 12 de-

cember in Bierbeek.

Voor de pastorale zone KesseL-

inde organiseren wij een VRE-

DESVIERING OP ZATERDAG 18

DECEMBER 2021 om 18u30 in de

abdijkerk van Vlierbeek.

Van daar kan elke parochie het

vredeslicht meenemen naar de

eigen geloofsgemeenschap.

IEDEREEN VAN HARTE WEL-

KOM!

VREDESLICHT - VREDESVIERING

Met Kerk&leven willen we de we-

kelijkse leverancier van positieve

energie zijn voor onze lezers. Wie

in ons blad leest over al het goe-

de, mooie en waardevolle in de sa-

menleving, binnen en buiten de

Kerk, voelt zich helemaal opgela-

den. Onze artikels – lokaal, dioce-

saan en nationaal – proberen een

voedingsbron te zijn voor harten

en geesten.

Ook in 2022 willen wij voor onze

lezers heel graag hun laadpaal zijn.

Elke week vallen we bij onze abon-

nees in de bus, als opkikker in een

samenleving die wel wat positiviteit

kan gebruiken.

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur

van KERK&leven

Je kan abonneren door VOOR 10

DECEMBER €44 te storten op:

BE65 7360 4731 0196 met als me-

dedeling PKZ-PAROCHIEBLAD-

FRA-ANT-DBO-ZR

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, voor of na de

vieringen

Of op het Parochiesecretariaat, Tiense-

steenweg 190, 3001 Heverlee (016 25

04 59 )

Open op dinsdag en donderdag van

8.30 tot 11.30 u.

* Sint-Antonius

Voor of na de vieringen bij Caroline

VanaudenhovenofMathieuVoets,

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016 25 45 87)

De geabonneerden van KERK&leven kre-

gen van de Drukkerij Halewijn een abon-

neringsbrief met naam en adresgegevens

enoverschrijvingsnummer .

Omwille van het afsluiten van de

lijsten voor Bpost, kunnen na 10

december geen bestaande abonnees

meer ingediend worden!

KERK&leven - Sluit jij

weer bij ons aan?

Laatste kans!
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Een pater en pastoor zijn altijd ook

priester, maar een priester niet al-

tijd pater of pastoor. En een pastor

dan? Of een broeder? Vijf op een rij.

Priester: komt van het Latijnse pres-

byter en betekent letterlijk 'oudere'.

In de vroege kerk vormden de ou-

deren een adviesraad voor de 'epis-

kopos'. Die kon zo'n oudere toe-

stemming geven om voor te gaan

in de eucharistie, waardoor pres-

byter ook voorganger ging beteke-

nen. In de katholieke traditie is

een priester een man die van een

bisschop de priesterwijding ont-

vangen heeft. Priesters kunnen sa-

cramenten toedienen, zoals de eu-

charistie. Het priesterschap is een

roeping en een levenskeuze, geen

functie. Een priester kan benoemd

worden tot pastoor. Dat is wel een

functie. In principe zijn zowat alle

functies in de samenleving moge-

lijk. Heel wat priesters werken in

scholenenaanuniversiteiten.

Pastoor: komt van het Latijnse pas-

tor en betekent herder. Een pastoor

draagt verantwoordelijkheid voor

een parochie. Samen met een team

van geëngageerde gelovigen bouwt

hij de pastorale activiteiten uit zo-

als catechese, ziekenzorg en soli-

dariteit in de geloofsgemeenschap.

Uiteraard gaat hij ook voor in de

eucharistie van de geloofsgemeen-

schapindeparochiekerk(en).

Pastor: met 1 letter minder is ‘pas-

tor’ in principe een synoniem van

pastoor, maar hiermee wordt door-

gaans (in Vlaanderen meer dan in

Nederland) een niet gewijde man of

vrouw aangeduid die gezonden is

door een bisschop om een pastora-

le taak op te nemen. De term ont-

stond in de jaren ‘80 in het kader

van de uitbouw van de zielzorg in

de gezondheids- en welzijnszorg.

Daar spreken we ook van zorgpasto-

res. Mensen die pastoraal werk doen

in parochies worden parochieassis-

tentgenoemd.

Pater: is Latijns voor vader. Een pa-

ter is een priester die behoort tot een

religieuze orde of congregatie. Een

pater is dus een reguliere priester.

Hij valt onder een religieuze regel

en het gezag van de overste van zijn

gemeenschap. Dit in tegenstelling

tot de seculiere priester, die onder

de verantwoordelijkheid van de bis-

schopvalt.

Broeder: een monnik, klooster-

ling, missionaris of lid van een reli-

gieuze congregatie die géén priester

is. Om het ingewikkeld te maken: in

monastieke gemeenschappen zoals

de trappisten of benedictijnen laten

de priesters zich liever geen pater

maar wel broeder noemen. Hooguit

mag je voor hun naam de aanspre-

kingdomgebruiken.

Lieve Wouters

gepubliceerd op www.kerknet.be op dins-

dag31augustus2021

WAT IS HET VERSCHIL ?
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Don Bosco – Viering van zondag 14

november2021

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven,

Gezegend de woorden geladen met kracht

Gezegend jij mens, hier naast mij en al-

les wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam van de

eeuwige Vader-Moeder-Zoon en heilige

Geest.

Het einde van het kerkelijk jaar na-

dert. Volgende zondag is het feest

van Christus Koning en daarna be-

gint de Advent en de actie van Wel-

zijnszorg. Elk jaar worden dan le-

zingen voorgesteld over de eindtijd

of Apocalyps. Er zijn beelden van

verschrikking en geweld, en tege-

lijk zit er iets van belofte en van om-

keer. Terwijl mensen in het donker

staren en verpletterd leven in uit-

zichtloosheid is God al bezig met

eennieuwetoekomst.

De teksten waren geschreven voor

mensen die de toekomst somber in-

zien en vrezen dat nog meer ge-

weld en angst zal gaan regeren. De

rampen die beschreven worden, het

dreigend onheil, het is herkenbaar

als je kijkt naar het wereldgebeuren

vandaag:

Het is niet vanzelfsprekend om de

apocalyptische teksten te lezen als

‘goed nieuws’, maar we zullen pro-

beren.

Vervuldithuismethartengeest

Vervul dit huis met hart en geest

metaandachtvoordekleinen.

Datalwiehiernaarbinnengaat

hennoemenzaldezijnen.

Wees hier opnieuw verbeeldings-

kracht

Geeftaalentoonaandromen,

geef stem aan wat verborgen bleef,

Laathier jerijkmaarkomen.

Wees kracht en troost voor jong en

oud,

datniemandhoeft tevrezen,

als hij zich inzet voor jouw rijk,

wantdoodheetdaar 'verrezen'.

Lezing uit het evangelie zoals het

opgetekendisbijMarcus.

Jezus spreekt zijn volgelingen toe:

Ze moeten zich niet laten bang ma-

ken. Ze kunnen tegenslagen mee-

maken omdat ze volgeling van Je-

zus zijn. Zij zullen terechtstaan

omwille van Hem. Ze moeten vol-

houden en zullen gered worden en

door hen zal de Heilige Geest spre-

ken.

‘Dan zal men de mensenzoon op

wolken zien komen met veel macht

en heerlijkheid. Dan zal Hij de en-

gelen uitzenden en zijn uitverko-

renen verzamelen uit de vier wind-

streken, van het uiteinde van de aar-

de tot aan het uiteinde van de he-

mel.’

Woordje – Lees in parochieblad van

vorigeweek

Beschrijving van onze choqueren-

detijd.

De tekst van Marcus nader bekeken.

Welke hoopvolle dingen krijgen we

tezien:

Symbolische acties: Wapenstil-

stand, Vrouwendag, 11.11.11 campag-

ne.

Gemeenschap vormen om elkaar te

troostenentesterken.

Bijwijzevangeloofsbelijdenis:

Wek mijn zachtheid weer, geef mij

t’rug de ogen van een kinddat ik zie

wat is en mij toevertrouw, en het

lichtniethaat.

Liedvansolidariteit

Laatelktalentbeschikbaarzijn

Eniedermenstevindenzijn

Omonrecht,oorlog,martelpijn

Metwoordendaadteweren.

DatalwieinGodgelooft

Eninzijnrijkaanonsbeloofd

Metinzetvanhartenhoofd

Zichtotdeminstekeren

Laat iederdeelvanlevenzijn

Van sterk tot zwak van groot tot

klein

Laat iedermeesterdienaarzijn

Verlegenomdevrede.

Tafelgebed

We zijn hier bijeengekomen rond

een tafel van solidariteit.We ge-

ven onze tijd, energie, onze in-

zet.Tekenen van onze bereidheid

en verbondenheid, samengebald in

brood.

Wij denken dankbaar aan Jezus van

Nazareth, aan wat Hij voor mensen

betekendheeft.

Zijn woorden van hoop blijven ge-

hoordZijn daden van goedheid blij-

ven aanstekelijk werkenZijn aan-

klacht tegen kwaad en onrecht blijft

onrustig makenZijn keuze voor

kleine mensen wordt ook onze keu-

zeZijn trouw ten einde toe wordt

onze kracht. Hem brengen wij hier

weer ter sprake en wij blijven ver-

tellen hoe Hij, vlak voor zijn dood

zijn leven samenvatte, toonde wie

Hijwasenwiehijblijvenwou.

Hij nam het brood, brak het en ver-

deelde het onder zijn vrienden en

zei:Neem van dit brood en eet ervan:

dat ben ik, mijn leven voor u gege-

ven.

Doe dat ook. In zijn geest zijn

wij hier samen en wij bidden:Dat

het nieuwe verbond dat in dit ge-

baar gegroeid is, in ons verder mag

gaan.Dat het teken dat wij hier stel-

len werkelijkheid mag worden in

onsdagelijksbezigzijn.

Dit vragen wij voor allen die naast

ons in het leven staan, voor hen die

ons zijn toevertrouwd, voor hen

die van ver of van dichtbij met ons

te maken hebben, en voor de grote

mensenwereld die Gij ons in han-

denhebtgelegd.

Laat ons dan zingend bidden: Onze

Vader

LiedvanLiedvan solidariteit

Datniemandinditbestaan

aparteneenzaamhoefttestaan;

datallenmetallengaan,

methartvoorlijfenleden.

Laatallekrachtgebundeldzijn

enliefdenietgekunsteldzijn,

om dwars door leugen, schone

schijn

eenwereldoptebouwen,

waar tweedracht en haat verstomt

en recht niet langer wordt ver-

kromd

zodatereeneindekomt

aanwee-geroepenrouwen.

Slotbezinning:Psalm46

God onze toevlucht en kracht

Deaardeverandert.Hijniet.

Bergen vallen in zee, zeeën razen

entieren.

MaarHij iseenvasteburcht

eenstadoprotsengevestigd

intuinengespreid

blinkende stromen doorstromen

Hem

dwarsdoorzijnmidden.

God onze toevlucht en kracht

Hijgaat ietsdoen.

Hij isalsmorgenlicht

met een groot voornemen op weg

gegaan:

eindeoorlog.

Hijheeftdestormwindbevolen

allewapentuigbijeentewaaien

vanwaarookterwereld

gigantischebelten

Hijsteekterdebrandin:

vreugdevuur,hooglaaithetop

diepdoofthetuit

eindeoorlog.

God onze toevlucht en kracht.

(Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, p.

84)

Levehet leven

Levehet leven

meer dan slaafs bestaan.In het licht

gehevenuit de dood vandaan,vieren

wij de dromenaan ons doorverteld,-

dat de dag zal komenvan verstoord

geweld.

Leve het leven:’t uur van vrijheid

slaat.Levehet lieveleven

datdedoodweerstaat

Levedietreuren

arm en klein van geest.’t Staat nu

te gebeurendat de pijn geneestvan

wie werd geslagen,vervolgd en on-

derdrukt.Na de nacht zal ’t dagen-

opstandinggelukt.

Lang zal hij leven, die verrijzenis

vindt.Leve lang het leven dat van-

daagbegint.

Jan Vanopbergen

Zendingenzegen

Nu wacht een wereld vol vragen.

Luister met aandacht en kijk met

je hart.Liefde alleen vindt een ant-

woord, dat kan verzachten wat kil is

enhard.

Laten we elkaar zegenen in de naam

van de eeuwige, vader, moeder,

zoon en geest en hernemen het

keerversvanbijdevoorbeden:

Dat wij op iedere plek steeds met

minzaamheid komen.Dat wij ver-

bondenenzegenendgaan.

(Kris Gelaude en Jos Bielen)

Viering Don Bosco: Lieve Neuker-

mans

INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD (Deel 2)

LieveNeukermans

Dagallen,

Wijsheden die we kregen via Fem-

ma-Wereldvrouwen, op de uitwaai-

tocht

* ‘Tussen verdriet en veerkracht’ in

Lembeek(Halle)

Als je geen woorden vindt, begin

metteluisteren,

Als je naar inzicht zoekt, open de

ramen,

Als je geen uitkomst ziet, leer om te

wachten,

Als je weinig geduld hebt, oefen het

Femma-Wereldvrouwen © Femma.be

zaaienenoogsten,

Als je geen inspiratie vindt, ga dan

destraatop.

Altijd is er een weg.

Als je een droom hebt, durf te sprin-

gen,

Als je met vragen hebt, ga ermee in

dewindstaan,

Als je soms vleugels mist, kijk ge-

noegnaardewolken,

Als iets moet groeien, laat het zijn

ganggaan,

Als iets je lief is, hou het niet vast.

Altijd is er een weg.

KrisGelaude

(Uit: Zonder woorden kan je niet)

ADEMPAUZE

Don Boscoparochie Kessel-Lo



De organisatoren van de Leuven-

se Kerstmarkt hebben beslist om de

editie van eind dit jaar te annule-

ren. Reden is uiteraard de vierde co-

ronagolf en het staat in de sterren

geschreven dat er nog grote events

zullenvolgen.

‘Enerzijds zijn er de verschillen-

de coronamaatregelen die een ge-

zellige kerstmarkt in de weg staan:

afstand houden, de mondmasker-

plicht, de scan van het Covid Safe

Ticket…

Maar belangrijker nog is de nood-

Leuvense Kerstmarkt gaat niet door ©

hln.be

kreet uit de zorgsector. De alarme-

rende stijging van het aantal coro-

nabesmettingen en ziekenhuisop-

names heeft ons aan het denken ge-

zet.’ zegt Marc Pinte van vzw Leu-

venseKerstmarkt.

We staan weer voor een lange co-

ronawinter. De geslaagde vaccina-

tiecampagne heeft dat niet kunnen

voorkomen. We zouden ook kun-

nen beginnen met extra capaciteit

uit te bouwen in de intensieve zor-

g, inclusief opleiding van medisch

personeel, maar die optie wordt

blijkbaarzeldenoverwogen.

Gezien de hardnekkigheid van het

coronavirus en de beperkingen van

de vaccins zou dat kunnen bijdra-

gen tot een samenleving die ook in

dewinterperiodeblijftdraaien.

Uit de tekst van Bert Mertens - Pas-

se-Partout Leuven – 24 nov. 2021

Foto:DirkSevenants

LEUVENSE KERSTMARKT GAAT NIET DOOR

De Leuvense Isala Van Diest was de

eerste vrouwelijke arts van België.

137 jaar geleden gaf een Koninklijk

besluit haar de toestemming haar

beroepuitteoefenen.

Dokteres Isala Van Diest © Het

Nieuwsblad

Isala was geboren in Leuven in 1842

– als dochter van een arts en een

moeder die actief was in tal van pro-

gressieve, feministische organisa-

ties.

Omdat ze in België niet kon in-

schrijven voor een medische oplei-

ding vertrok ze naar Zwitserland

en studeerde drie jaar later af als

dokter in de geneeskunde, chirur-

gie en verloskunde. Na haar jaren-

lang werk in een opvanghuis voor

vrouwen, opende ze in 1886 einde-

lijkhaareigenpraktijk.

Museum M bezit een familieportret

van haar en wil een straat naar haar

noemen.

‘Bij de ontwikkeling van de Herto-

gensite bestaat het plan een plein

naar haar te vernoemen’, zegt Lies

Cormeillie., schepen van Leuven.

Uit het artikel van Hannelore Smitz -

Krant Het Nieuwsblad 25 november 2021

EERSTE DOKTERES IN ONS LAND

Leraars weten het allemaal. Ga om

het even welke klas binnen en je

ontmoet twintig of meer heel ver-

schillende mensen. Elk met hun ei-

gen kronkels en dromen. Met je ei-

gen kinderen is het precies zo. Ook

al krijgen ze grosso modo dezelfde

opvoeding, ze reageren er elk heel

andersop.

Elke mens is uniek. Dat maakt van

elkeontmoetingeenavontuur.

Pas de laatste jaren begin ik te be-

seffen dat dit niet alleen voor men-

sen geldt. De ene spin in mijn tuin

weeft een onberispelijk net, de an-

deremaakt er een rommeltje van.De

ene merel fluit volop ook als ik vlak-

bij ben, de andere vlucht schichtig

weg zodra ik de deur opendoe. De

ene bij treuzelt en trippelt minu-

tenlang vooraleer ze een bloem bin-

nenwandelt, de andere stort zich

roekeloos tussen de meeldraden. De

ene koe kijkt je dom en onbewogen

aan als je voorbijkomt, de andere

snuiftvriendelijkgoedendag.

Zelfs planten hebben elk hun ka-

rakter. De esdoorn op onze stoep is

een durver. Zijn blaadjes lopen al

uit als zijn vriend, een paar meter

verderop, nog kale takken toont. Als

er lentevorst komt, moet hij dat be-

kopen met bevroren blaadjes en op-

nieuw beginnen. Maar als het mee-

valt, staat hij als eerste in het groen

te pronken. Mijn ene cactus ver-

rast me met een bloem, terwijl zijn

zus op dezelfde vensterbank geen

krimpgeeft.

Vroeger dacht ik dat het een antro-

pomorfisme was, maar inmiddels

weet ik beter. Er zijn echt over-

moedige en voorzichtige bomen. Er

zijn sociale en verlegen merels. Er

zijn blije en depressieve cactussen.

Net zoals bij mensen. Alleen met

veel geduld kun je dat soms een

beetjebijsturen.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/allemaal-anders/)

gepubliceerd op 2 november 2021

Allemaal anders

4 FEDERATIE FRANDO

Vicerector Peter Lievens; afgevaar-

digde van de rector in de Raad van

Bestuur van UDLL en tevens lid

van het universitaire overlegcomi-

té inzake de problematiek van de

coronatoestand, heeft mij gecontac-

teerd aangaan de lezingen van het

Algemeen Programma van UDLL.

Het is vanuit het universitair over-

legcomité, dat gisteren vergaderd

heeft, dat de sterke aanbeveling

is gekomen naar het bestuur van

UDLL om de lezingen vanaf nu

tot Kerstmis te organiseren onder

vorm van webinars en dan eind de-

cember de situatie opnieuw te eva-

lueren. Om voor de sprekers toch

een beperkt klankbord in de aula te

voorzien, wordt aan de bestuursle-

den van UDLL toelating gegeven de

lezing bij te wonen in de aula, op

ruimeafstandvanmekaar.

Het bestuur van UDLL heeft be-

grip voor deze sterke aanbeveling

van de universitaire overheid ge-

zien de steeds escalerende situatie

inzake coronabesmettingen en ge-

zien het feit dat onze cursisten al-

lemaal senioren zijn (65-95 j), de

groepmethethoogsterisico.

Daarom heeft het UDLL-bestuur

met spijt in het hart beslist dat, tot

nader order, de UDLL-lezingen zul-

len doorgaan op het voorziene tijd-

stip, maar onder vorm van een we-

binardatlivegestreamdwordt.

Om in te loggen voor de livestrea-

mingkliktuopvolgendelink:

https://livestream.kuleuven.be/?pin=424113

De livestreaming start om 13.40 u

met de mededelingen en vanaf 14

u volgt dan de lezing. U kan uw

vragen voor de spreker per e-mail

sturen naar vragenudll@gmail.-

com.

Om de opname van de lezingen ach-

teraf (vanaf de dag na de lezing) te

bekijken klikt u op volgende link:

http://www.udllezingenap.be.

Ugeeftdevolgendegegevens in:

Gebruikersnaam of e-mailadres -

Wachtwoord

enkliktdaarnaoplogin.

Wij houden u uiteraard op de hoog-

te van de verdere ontwikkelingen.

Metvriendelijkegroeten,

namenshetBestuurvanUDLL,

em. Prof. Alfons Verbruggen Voor-

zitterUDLL

Lezingenvandecember2021

*De wetenschap achter bier en bier-

gist. Hoe gist-onderzoek leidt tot

nieuwe inzichten in de genetica, en

beterepintjes

Dinsdag14december2021

Prof. Kevin Verstrepen – KU Leuven – Fa-

culteit Bio –ingenieurswetenschappen -

Microbiële en plantengenetica

*Naar een lichaamseigen vaccin te-

genkanker?

Dinsdag21december2021

Prof. Damya Laoul VUB,Groepsleider Tu-

morimmunologie, VIB (Vlaams Insti-

tuut voor Bio technologie)

*** Opgelet Kerstvakantie – Geen le-

zing op dinsdag 28 december 2021

*Heinrich Ignaz von Biber (1644-

1704) en zijn 53-stemmige Missa Sa-

lisburgensis (1682)

Dinsdag04januari2020

Em. Prof. Ignace Bossuyt – KU Leuven –

Faculteit Letteren - Musicologie

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

*Actualiteitscafé Wonen in Leuven:

Leefbaarvooriedereen?

In het kader van de Welzijnszorg-

campagne.

-Gesprek met Lies Corneillie, Leu-

vense schepen van Wonen, Gelijke

KansenenMondiaalBeleid

-Verhalen van ‘Solidaire verhuur-

ders’ uit de gemeenschap van Filo-

sofenfontein

Maandag 20 december 2021 om 19 u

in het Wereldcafé, Helleputteplein 2

teLeuven

Organisatie: Filosofenfontein in sa-

menwerkingmetWereldcafé.

Inschrijvingen: www.filosofenfon-

tein.be

Toegang: 5 euro (bij inschrijving

voorafperoverschrijving)

Reserveer eventueel ook online een

maaltijd vooraf (om 18 u: 16 euro ter

plaatsetebetalen)

Wat is het actualiteitencafé van Fi-

losofenfontein?

Filosofenfontein is een geëngageer-

de gemeenschap rond het Domini-

canenklooster te Heverlee. Met het

actualiteitscafé willen we met ande-

re zinzoekers in dialoog gaan over

actuele maatschappelijke kwesties.

Elke activiteit combineert degelijke

achtergrondinformatie, debat, zin-

geving en de kans om als ‘wakke-

re burger’ haalbare stappen te zet-

ten die bijdragen aan concrete op-

lossingen.

Wonen in Leuven: leefbaar voor ie-

dereen?

Alle sociale organisaties in Vlaande-

ren zijn het erover eens: het groot-

ste knelpunt in de armoedebestrij-

ding is de onbetaalbaarheid van wo-

nen. Leuven vormt hierop geen uit-

zondering.

Welzijnszorg voert al voor het

tweede jaar op rij campagne rond

het recht op wonen. De gemeen-

schap van Filosofenfontein wil

hierrond ook kleur bekennen. Op

20 december gaan we hierover in

dialoog met schepen Lies Corneillie

van Wonen, en zoeken we naar con-

cretehandvattenvooractie.

Wonen in Leuven: Leefbaar voor iedereen?


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


	HERFSTWANDELING SINT-ANTONIUS - Sint-Kamilluswandeling
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	

	VREDESLICHT - VREDESVIERING
	

	KERK&leven - Sluit jij weer bij ons aan?Laatste kans!
	Kalenderblaadje

	
	

	De weg van later loopt naar het plein van nooit_______Een glimlach kost minder elektriciteit en verlicht meer
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	

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


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD (Deel 2)
	

	ADEMPAUZE Don Boscoparochie Kessel-Lo
	

	WAT IS HET VERSCHIL ?
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Universiteit Derde Leeftijd Leuven
	

	Wonen in Leuven: Leefbaar voor iedereen?
	LEUVENSE KERSTMARKT GAAT NIET DOOR

	
	EERSTE DOKTERES IN ONS LAND

	
	

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


	antwerpen linkeroever

