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De lezers van het parochieblad

Frando en de volgers op de websi-

te van de parochie vroegen zich af

waarom ze de viering van 20 no-

vember anders zouden beleven dan

op een gewone zondag. Het werd

duidelijk dat drie thema's deze zon-

dagoverheersten:

- de verwelkoming van pater Leo

De Weerdt, een confrater van pa-

terJacquesHaers,

- de Concertband Leuven onder

leidingvanSusVandeweyer.

- de tentoonstelling van foto-

club Prisma Leuven achteraan in

de kerk en in het parochiezaaltje.

Dit alles omkaderd door een verwar-

mingsinstallatie die tegen sputter-

de.

Bij het binnen komen van de

kerk werden we overweldigd door

een indrukwekkende fototentoon-

stelling (zowel in de kerk als in de

parochiezaal). Na de misviering was

er een mini-digireeks in de kapel.

Verschillende invalshoeken kaap-

ten de belangstelling van de foto-

grafenweg:

- Het glaswerk vervaardigd uit aller-

leisoortenglas.

- De oorlogsboom die erkend werd

alsUnescowerelderfgoed.

- De prachtige landschappen van

sneeuw, water en ijs uit Noorwe-

gen.

- La bella Italia, een rondreis van

Zuid-Tirol tot inToscane.

- De prachtige architectuur van de

MontSaintMichel.

Er was geen tempeluitdrijving

wantgeenhandel!

De Concertband Leuven zorgde

voor de muzikale omkadering van

de eucharistieviering. Hun mu-

ziekkeuze kon ons de frisse tem-

peratuur doen vergeten. Deze band

bestaat uit 45 à 50 leden uit Kessel-

Lo die ontstaan is uit de samenwer-

king tussen de fanfare Eendracht

van de Lo en de muziekvereniging

St.-Cecilia uit Heverlee. Een voorlo-

pervandefusie!

Het laatste nummer zorgde voor

een climax. Terwijl iedereen een

laatste krachtinspanning deed om

de koude te overleven deed de di-

rigent Sus Vandeweyer zijn jas

uit. De dynamiek die hij uitstraalt

maakt een jas overbodig en tilt zijn

concertband tot een hoger niveau.

Het is hun St. Cecilia feest en hope-

lijk hebben ze een vaste stek gevon-

den voor hun jaarfeest in de Fran-

ciscuskerk. Bewonderenswaardig is

dat zij ruim een uur voor de viering

aan het inoefenen en opwarmen wa-

ren.

Pater Leo De Weerdt, sj voel-

de zich onmiddellijk thuis in onze

gemeenschap. Met zijn aangename

stem betrok hij ons als voorganger.

Bij de start van de viering kreeg hij

van onze pastoraal werker Lieven

een welkomststeen. Hiermee werd

hij uitgenodigd om mee te bouwen

aan deze gemeenschap. Wij mogen

ons gelukkig prijzen dat hij met

ons eens per maand komt meevie-

ren.

Dank zij zijn homilie konden we

terug kennis maken met de diepere

betekenisvanChristusKoning.

Ik zal trachten de hoogtepunten

weer te geven. Het koningschap van

Christus is universeel en dus niet

alleen voor christenen maar voor

allemensenvanalletijden.

Christus Koning heeft meerdere be-

tekenissen. Het kan verwijzen naar

Christus, Koning van het heelal.

Er is ook een groot standbeeld bij

Almada in Portugal en nog andere

beeldeninverschillendelanden.

Wij kijken uit naar een volgende

homilie.

WillyDepoorter

Welkom aan Pater Leo De Weerdt sj in de Sint-Franciscusgemeenschap
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Ontspanningsgroep

Samen met andere mantelzorgers

uit de hele provincie Vlaams-Bra-

bant ga je op uitstap of neem je

deel aan een leuke workshop. Zo

bezochten we al verschillende mu-

sea maar trokken we ook naar Zi-

chem voor een literaire erfgoed-

wandeling. Alles wordt steeds geor-

ganiseerd en begeleid door ervaren

vrijwilligers. De uitstappen vinden

zo'n 4x per jaar plaats.

Heb jij zin om ook eens mee te

gaan?

Laat het ons weten en we stu-

ren je een uitnodiging voor

een volgende activiteit op.

20 DECEMBER

Dementie - Hoe ga ik er mee

om?

Wat: Tijdens deze inleefsessie voor

mantelzorgers van personen met

dementie, leren we wat er gaande is

met het brein van iemand met de-

mentie en hoe ermee om gaan.

Waar: CM, Platte Lostraat 541, Kes-

sel-Lo

Van 19u30 tot 21u30

Onze activiteiten staan open voor

iedereen die voor iemand zorgt. We

vragen je wel op voorhand in te

schrijven.

Voor meer info over een activiteit of

om je in te schrijven neem je con-

tact op met:

vlaamsbrabant@samana.be of

016 35 95 13

AANBOD VOOR MANTELZORGERS

VOOR IEDEREEN DIE VOOR IEMAND ZORGT

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 december

4e zondag van de advent

Tentoonstelling kunstvoorwer-

pen in olijfhout uit Bethlehem

(Palestina) voor en na de viering

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Guy Saenen

Orgel: Koen Verheyden

Zaterdag 24 december

Kerstwake om 16 uur

16 u. Eucharistieviering

Jaargetijde van Miel Vanmeerbeek

Voorganger: Priester Rony Tim-

mermans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 25 december

Kerstmis

Intentie voor de familie Mertens-

Heylen, Fenna Huygen en Jef Mer-

tens

Gedachtenis aan Yvonne en Simon-

ne Morissens

10 u. Feestelijke eucharistievie-

ring

Voorgangers: Priester Leo De

Weerdt, Lieven Dries en Gaston Ey-

sermans

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Blij Rondeel olv Herman

Baumers

Orgel: Anna Rusakova

Maandag 26 december

2e Kerstdag

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Priester Rony Tim-

mermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 december

4de zondag van de advent A

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Fons Swinnen SJ

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Hilde Pex

Homilie: pater Fons Swinnen SJ

Beelden: Patrick plessers

Zaterdag 24 december

Kerstavond – geboorte van de Heer

20.30 u. viering met koor- en sa-

menzang

Voorganger: pater Fons Swinnen SJ

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Fons Swinnen SJ

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 25 december

Kerstmis

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mirjam van Lammeren

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

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.

Volgende vieringen:

Zondag 18 december 2022

Zondag 25 december 2022 - Kerst-

viering met ook aandacht voor de

Viering Vredeslicht van de Pastora-

le Zone

VIERINGEN

Al voor de 34ste keer zwaaiden

de poorten van de Leuvense kerst-

markt open, op woensdag 7 decem-

ber om 12 uur ’s middags.

Vanaf dan kan je tot en met zondag

18 december komen genieten van de

unieke sfeer op het Mgr. Ladeuze-

en het H. Hooverplein.

“De bezoekers kunnen genieten van 120

standen in een unieke kerstsfeer.

We hebben dit jaar ook een Oekraïense

kerstmarkt in de aanbieding “, zegt orga-

nisator Dirk Pinte.

“ Ik meen me te herinneren dat de

eerste editie in 1988 op het Hoover-

plein zo’n dertigtal standen kende.

En toch kregen we ongeveer 10.000

bezoekers over de vloer.

(c) Hannelore Smitz - Passe Partout

De Leuvense Kerstmarkt kreeg de voorbije

decennia ook steeds meer weerklank in het

buitenland.

Zal het coronavirus deze editie stokken in

de wielen steken?

“We moeten dit jaar een beetje af-

wachten maar er is interesse van een

tiental busmaatschappijen uit het

buitenland. Vooral uit Nederland,

Duitsland en Frankrijk. Er worden

ook speciale treinreizen aangebo-

den.

Het aantal nationaliteiten bleef elk

jaar groeien tot op het moment dat

het coronavirus uitbrak.

We hopen dat die evolutie zich her-

neemt want het is leuk om veel talen

te horen op de kerstmarkt.“

Pakt de Leuvense Kerstmarkt ook dit jaar

uit met straffe animatie?

“Dat is een beetje ons handelsmerk

geworden door de jaren heen maar

dit jaar gaan we voor een minder

hoog BV-gehalte. We mikken eerder

op lokale acts, zoals koren.”

De Leuvense Kerstmarkt staat ook bekend

voor het jaarlijkse goede doel.

Welke organisatie kan dit jaar op jullie

steun rekenen?

“We hebben gekozen voor Het In-

loophuis. Dat is een organisatie die

mensen met kanker de kans geeft

om in contact te komen met lotge-

noten.

In de Koning Leopold I – straat in

Leuven werken we aan een warme

ontmoetingsplek waar mensen zor-

gen en verhalen kunnen delen met

elkaar.

Ik roep bij deze iedereen op om ons

goede doel mee te ondersteunen.”

De Leuvense Kerstmarkt is één van

de oudste traditionele Kerstmarkten

van Belgïe.

Dat merk je meteen aan de authen-

tieke sfeer die ze uitademt in het

historische centrum van de stad.

Leuvenaars, studenten en toeristen

vinden elke keer hun weg naar de

vele tientallen kraampjes waar je

terecht kan voor een breed gam-

ma kerstartikelen. Of dat nu speci-

ale, handgemaakte cadeautjes zijn

of een heerlijk hapje en een deugd-

doend drankje – het kan allemaal op

de Leuvense kerstmarkt.

Ook mooi: Er komt een Oekraïense kerst-

markt binnen de Leuvense Kerstmarkt…

“Dat klopt. We bieden de standen

gratis aan om de Oekraïense ge-

meenschap in Leuven te ondersteu-

nen. Ze bieden lekkernijen en leu-

ke kerstcadeautjes aan ten voorde-

le van de mensen die nog steeds in

het thuisland verblijven onder erg

moeilijke omstandigheden.

De Oekraïense kerstmarkt zal zich

centraal op het Ladeuzeplein bevin-

den.”

Plannen voor volgend jaar, de 35ste edi-

tie?

“Een goede vraag waar we nog niet

echt een concreet antwoord op kun-

nen geven. We gaan er wel iets spe-

cials van maken. Wat misschien wel

tot de mogelijkheden behoort is een

reuzenrad. De 35ste editie wordt al-

vast één groot kerstfeest in hartje

Leuven, zoveel is zeker.”

Meer info:

www.leuvensekerstmarkt.com

en www.inloophuisleuven.be

Passe-Partout – Leuven - woensdag

23 november 2022

Leuvense Kerstmarkt – Tekst van

Bart Mertens

LEUVENSE KERSTMARKT 7-18 december 2022 – Gratis toegang

PAROCHIEBLAD KERK&LE-

VEN – HERABONNERING

Toch niet vergeten?

Abonneren of inschrijven kan door
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BE65736047310196 van

PZK – PAROCHIEBLAD FRA-

ANT-DBO

Amerikalaan 29 – 3000 Leuven

SLUIT JIJ WEER BIJ
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In Leuven zamelt, sinds september

2022, Kringwinkel ViTeS kleding

in. Dat doet de organisatie in sa-

menwerking met Oxfarm en We-

reldmissiehulp. Voortaan weet je

dus zeker dat je afgedankte kleren

goed terecht komen. Nu al staan er

in onze stad 29 textielcontainers

van ViTes. De komende maanden

komen er nog 50 bij, ter vervanging

van de containers van andere orga-

nisaties. Bij ViTeS sorteren werk-

nemers uit de sociale economie de

kleren – zo krijgen ze de kans om

te werken. De ingezamelde kleding

wordt verkocht in de kringwinkels

van ViTES. Daarnaast steunt Vi-

TeS verschillende lokale armoede-

projecten, zoals de jaarlijkse inza-

melactie van dekens voor thuislo-

zen en een grote inzamelactie voor

boekentassen.

Wil je zelf kleding doneren? Pro-

pere kleren, schoenen (per paar sa-

mengebonden) handtassen, gordij-

nen, lakens en handdoeken zijn al-

tijd welkom. Steek ze in een geslo-

tenzakindecontainer. Info:

www.leuven.be/kledingcontainers

LVNvanenoverLeuven

KLEREN INZAMELEN VOOR

HET GOEDE DOEL

3FEDERATIE FRANDO

WELKOM

Besteallemaal,

Van harte welkom in deze viering

op de laatste zondag van het kerke-

lijk jaar.

Wij verwelkomen hier vandaag

heel speciaal de vormelingen. In

deze viering zullen wij getuige

kunnen zijn van hun Naamopgave

en hun intentie om zich goed voor

tebereidenophetVormsel.

Ook hun ouders, broers en zussen

hetenwijvanhartewelkom.

ZEGENWENS DOOR DE OU-

DERS

Het motto van dit catechesejaar is

‘Gods werk in uitvoering’, er is im-

mers nog veel werk te verrichten,

in de samenleving én in ons per-

soonlijk leven.

De vormelingen spraken zojuist

uit dat ze ervoor willen gaan, ze

willen Jezus volgen, en zich in

hun leven richten naar zijn voor-

beeld.

We nodigen alle ouders uit om

recht te staan en een zegenwens

voordekinderenuittespreken,

en hen zo steun, bemoediging en

kracht te bieden om hun keuze voor

Christus’wegwaartemaken.

Laten wij als ouders onze kin-

deren zegenen

met hart en handen,

iedere dag opnieuw.

Laten wij als ouders onze kin-

deren zegenen;

wij delen samen dit bestaan

met al zijn mooie en moeilijke

momenten.

Laten wij als ouders onze kin-

deren zegenen

met raad en daad in Gods

Naam.

Hij die zich aan ons toont in Je-

zus Christus,

die zich aan ons schenkt in de

Geest.

Amen.

SLOTWOORD

Beste vormelingen, vandaag zijn

jullie allemaal en ieder apart bij jul-

lieeigennaamgenoemd.

Godheeft je naammet liefde gevuld.

Hijspreekt jeaan.

Hij roept je om zijn goedheid uit te

stralen, om mee te bouwen aan een

menselijkeenleefbarewereld.

Goedemensen

Omdat God ons in onze liefde aan-

spreekt, kunnen wij onze verant-

woordelijkheid als mens nemen en

zo allemaal samen en ook weer ie-

der apart de bouwstenen aandragen

voor een wereld waar het voor ieder-

eengoedisomtewonen.

Moge Gods zegen voor ons een

ruggensteun zijn wanneer wij ons

gebed in daden proberen om te zet-

ten.

Geniet hieronder van enkele sfeerbeelden

uitdeviering.

Sint-Antonius Heverlee - NAAMOPGAVE VAN DE VORMELINGEN

Zondag 20 november 2022

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. Op weg naar Tel Aviv komt het

vredeslicht voorbij een moeilijke

grens. Telkens opnieuw wordt deze

overwonnen, ondanks de momen-

ten van spanningen in het grens-

gebied. Het Vredeslicht beoogt een

doelstelling om alle mensen vanuit

een heel open visie te laten samen-

leven en samenwerken met elkaar.

Het vredeslicht scheen op de hero-

pende Berlijnse Muur in 1989, stak

de grens van het voormalige IJzeren

Gordijn over en werd in de jaren

negentig in Oost-Europa verdeeld.

Inmiddels veroverde het Licht de

harten van miljoenen mensen over

de hele wereld en werd het een

internationale, onmisbaar element

datnietmeerwegtedenkenis.

Iedereen moet vanuit zijn eigen per-

soon, vanuit zijn eigen overtuiging

de boodschap van vrede kunnen

uitdragen.

Dit is een uitnodiging aan en voor

allemensenvangoedewil.

Het Vredeslicht als vredessym-

bool voor alle mensen.

Het vredeslicht is zowel een iden-

titeitssymbool als een vredes-

symbool.

Mensen voelen zich enerzijds be-

grepen om het vredeslicht te de-

len vanuit hun eigen identiteit

oflevensbeschouwing.

Anderzijds nodigt het vredes-

licht als vredessymbool mensen

uit om dit licht te verspreiden tot

buiten de eigen comfortzone, de ei-

gen levensbeschouwing of leefwe-

reld.

Dit vredessymbool kent weinig

grenzen en komt pas volledig tot

ontplooiing wanneer je het weet uit

te dragen aan diegene die op een an-

derewijze inhet levenstaat.

Een uitdaging, maar tergelijkertijd

ookeenkans.

Ontvangstmoment van het

vredeslicht in Oud Herverlee

Kapel van Steenbergen.

Voor onze regio Leuven wordt een

ontvangstmoment van het Vredes-

licht georganiseerd op zondag 18

december 2022 in Oud-Hever-

lee om 17u30. Sinds het uitbreken

van de oorlog in Oekraïne krijgt

Vrede een bijzondere betekenis bij

iedervanons.

Vanuit onze Pastorale Zone

KesseLinde zal er een afgevaar-

digde zich naar de kapel van

Steenbergen begeven waar het

Vredeslicht wordt ontvangen.

In stoet wordt het vredeslicht naar

het Park van het Zoete Water in

Oud-Heverlee gebracht. Daar heeft

een korte plechtigheid plaats met de

burgemeesters die het vredeslicht

in ontvangst zullen nemen en waar

onze afgevaardigde het mee naar

de sint Kwintenkerk in Linden zal

brengen.

VERDELING VREDESLICHT IN

ONZE PASTORALE ZONE

In een korte plechtigheid op don-

derdag 22 december, om 18

uur,in de kerk van sint Kwinten

te Linden, zal dan het vredeslicht

worden mee gegeven aan de verte-

genwoordigers van alle geloofsge-

meenschappen uit onze zone Kes-

seLinde.

Deze viering staat open voor ieder-

een die hierbij wil aanwezig zijn en

een vredeslichtje mee naar huis wil

nemen.

VREDESLICHT VANUIT PALESTINA NAAR DE HELE WERELD



Kerstconcert Blauwput 11 december
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CAPELLA CONVENTI onder lei-

ding van Gleb Gladkov

Barokensemble CAPPELLA CON-

VENTI verenigt jonge instrumen-

talisten en zangers gedreven door

dezelfde passie voor oude muziek,

met een historisch geïnformeerde

interpretatie. Het ensemble werd

in 2021 opgericht in Bergen (Bel-

gië) door violist Gleb Gladkov en

bestaat verder uit Rinat Ilyasov,

viool; Quentin Brouette, altviool;

Sofia Perez, altviool en Alexander

Pavlyuchenkov, cello. Het ensem-

ble heeft al een tiental concerten op

zijn naam staan en speelt o.a. viool-

sonates van Vivaldi, Bach en Pisen-

del, triosonates van Pachelbel en

Telemann, vocale werken van Vi-

valdi en het Stabat Mater van Pergo-

lesi.

Gleb Gladkov (dirigent, violist)

Anna Svetlakova (fluit)

Fluitiste Anna Svetlakova werd

geboren in Siberië en begon haar

opleiding al- daar. Tijdens haar stu-

dies won zij herhaaldelijk prijzen

op wedstrijden van jonge artiesten.

Na haar studie aan het Oeral Staats-

conservatorium werd ze toegelaten

tot het orkest van het Ekaterinburg

Opera- en Ballet-Theater. In 2019

vervolgde ze haar studies in België,

aan het Conservatorium van Gent

(docent Myriam Graulus). Anna is

lid van Collegium Vocale Gent on-

der leiding van Philippe Herreweg-

he, en werkt ook als freelance muzi-

kant met dirigenten als Patrick De-

brabandere, Dirk Brosse en ande-

ren...

Anahit Ginosyan (sopraan)

Anahit Ginosyan is een so-

praan uit Armenië. In 2018 vol-

tooide ze haar bacheloropleiding

aan het Conservatorium van Yere-

van. Sinds 2019 studeert ze zang

aan het Koninklijk Conservatori-

um van Bergen (Arts²) in de klas

van Axel Everaert. Tegelijkertijd

zingt ze bij ARAX, een Brusselse

groep folk/klassieke muzikanten,

die vooral Armeense melodieën spe-

len met andere westerse invloeden.

Sinds september 2022 treedt ze re-

gelmatig op met het ensemble Cap-

pellaConventi.

Amaury Lacaille (tenor)

Amaury Lacaille studeerde beel-

dende kunsten, klassieke piano en

zang in Frankrijk (Nantes – Parijs

– Cergy), en vervolgt zijn studies

aan het Koninklijk Conservatori-

um van Mons, België in de klas van

Axel Everaert. Hij treedt op in ver-

schillende vocale ensembles, waar-

onder het Nantes Vocal Ensemble,

In Chorus, Seguido, Capella Con-

venti.

Amaury Lacaille onderscheidde

zich in bepaalde rollen zoals de ti-

telrol van "Orpheus" van Glück,

of Renaud in "Armide" van Lully,

Dancaire en Remendado in Bizet's

"Carmen". Hij maakte zijn operet-

tedebuut in de rol van "Cesar in

Yes!" door Maurice Yvain. Hij ver-

tolkt de solo-tenor in de grote mo-

tetten van Mondonville en bereidt

momenteel de rol van Tamino voor

in Mozarts “The Magic Flute”. Ook

zingt hij Schuberts “Die Schöne

Müllerin”, een repertoire dat hem

bijzonderraakt.

Katagan Zhumagulov (bas)

Katagan Zhumagulov is een

operabas uit Kirgizië, die momen-

teel zijn masteropleiding opera-

voorstelling afrondt aan het Ko-

ninklijk Conservatorium van Ber-

gen, België. Katagan heeft opgetre-

den in het Theater Rudolstadt in

samenwerking met het Thüringer

Symphoniker Orkest, waar hij de

rol van Masetto in Don Giovanni

zong. Hij trad op in verschillende

operaproducties zoals Le Nozze di

Figaro, Die Zauberflöte, Don Car-

los en Paganini bij de internatio-

nale festivals van de Berlijnse Ope-

ra Academie, Theater Trier en het

BrusselseOperetteTheater.

Sofia Cammaerts (viool)

Sofia Cammaerts (2013) werd ge-

boren in Leuven (België) en begon

op 4-jarige leeftijd met pianospelen

en nam privéles viool toen ze 6 was.

Ze neemt regelmatig deel aan con-

certen en heeft ervaring als solis-

te bij kamerensembles. In 2022 was

ze finaliste in de “Vlamo” wedstrijd

in de categorie “Kamerensemble”,

ze won een II prijs in de wedstrijd

“Grand Prize Virtuoso” in Amster-

dam en III prijs in de “Nouvelles

Etoiles”wedstrijd inParijs.

In Brussel en Leuven begeleidt

ze kerkdiensten (viool, piano) en

volgt ze de opleiding “Viool voor

Jong Talent” aan APKO-Overijse.

Ze volgt regelmatig masterclasses

en haar hobby's zijn tekenen en

turnen.

Anna Rusakova (orgel, piano)

Anna Rusakova studeerde musi-

cologie aan het Tchaikovsky-con-

servatorium te Moskou ('magnum

cum laude'). Vanaf 2009 woont zij

in Belgie?. Zij behaalde haar mas-

ter diploma “Orgel” met grote on-

derscheiding in het Lemmensinsti-

tuut te Leuven en in het Prins Claus

Conservatorium te Groningen. Ze

volgde verschillende masterclasses.

Ze speelt orgel tijdens katholieke en

protestantse erediensten en treedt

regelmatig op als soliste en als bege-

leidster. Vanaf 2022 werkt zij samen

metCapellaConventi.

PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach (1685 –

1750)

1.Suiten.2h-moll,BWV1067

2. Largo uit de Sonate n.4 c-moll,

BWV1017

Franz Schubert (1797-1828)

3.Debij

Johann Sebastian Bach

4. Andante en Allegro uit de Sonate

C-dur,BWV1033

5. Cantate “Nun komm der Heiden

Heiland”,BWV61

Chor Nun komm, der Heiden Hei-
land,
Recitative Der Heiland ist gekom-

men,
Arie Komm, Jesu, komm zu deiner
Kirche
Recitative Siehe, ich stehe vor der
Tür und klopfe an. (Openbaring

3:20).

Arie Öffne dich, mein ganzes Herze,
Choral“Amen”

Adventsconcert CAPELLA CONVENTI in de Sint-Franciscuskerk zondag 27-11-2022

*Lezingen van het Algemeen Pro-
grammavanUDLL.

De lezingen van het Algemeen pro-

gramma vinden elke dinsdag plaats

inzaalPieterDeSomer,

Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leu-

ven. Aanvang 14 u – Einde 15.50 u.

Zij worden ook in digitale vorm
aangeboden.

*De aula-abonnementen zijn volle-
digvolzet.
Vanaf nu kan u enkel nog inschrij-
ven voor het digitaal abonnement.

Contact
Universiteit Derde leeftijd Leuven
vzw
Eigen Heerd - Minderbroederstraat
5-3000Leuven

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoon:016324001

Website: https://alum.kuleuven.be/uni-

versiteit-derde-leeftijd-leuven

Europees rekeningnummer (IBAN): BE57

738042244835 (BIC:KREDBEBB)

RPR Leuven - Ondernemingsnummer

458.773.277

Lezingen:
Achter de schermen van de cel ver-
mistepersonen
Dinsdag20december2022

Dhr. Alain Remue –Federale politie –

Diensthoofd van de Cel vermiste personen

Opgelet Kerstvakantie geen lezing op

dinsdag27december2022

Georg Friedrich Haendel Theodora
(1749)
Dinsdag03januari2023

Em. Prof Ignace Bossuyt – KU Leuven –

Faculteit Letteren – Onderzoekgroep Mu-

sicologie

UDLL LEUVEN
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