
Datum: 24 september 2022 

 Van 13.30u tot 17.00u. 

 

 

Plaats: Sint Jan-de Doperkerk  

 Universitaire Parochie 

 Groot Begijnhof 

 3000 Leuven 

 

Info: Joke Loos 
 +32 (0)11 57 22 02 
 jokeloos7@skynet.be 
 
 Mariëlle van Beek 
  +31 (0)24 378 43 33 
 marielle@sacred-dance.nl 
 
  

 

Bijdrage:  €10, als kostendekking en te vereffenen bij de  
  inschrijving op rekeningnummer van   
  Mariposa:  IBAN : BE20 5230 8097 3756 
  met vermelding: dansen voor vrede. 

 
 

  Een bijkomende vrije bijdrage voor ‘ kwetsbare 

  mensen in nood’ zou erg fijn zijn, die kan je in 

  het mandje leggen. 

 

 

  Wij zijn de Universitaire Parochie heel   

  dankbaar voor hun medewerking aan dit  warme 

  project alsook voor het kosteloos ter beschikking 

  stellen van de kerk. 

 

Inschrijven:  is noodzakelijk voor de verzekering 

 www.mariposadans.be/inschrijven.php 

  

Je gegevens zijn beveiligd door onze privacyverklaring, die je kan 

lezen op de website 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Sint-Jan-de-Doperkerk  
    Groot Begijnhof  
    3000 Leuven  
   
 
  
 
 

Dansen voor Vrede 
 

24 September 2022 
13.30u – 17.00u 

 

   



 

 
 

Als er schoonheid is in de mens,  
zal er harmonie zijn in het huis. 
Als er harmonie is in het huis,  

zal er rust zijn in het land. 
Als er rust is in het land,  

zal er vrede zijn op aarde.  
(Chinees gezegde) 

 

 
Vrede leeft daar waar mensen elkaar “echt”  ont-moeten .  

 
 

Vrede bestaat niet uit één enkel spoor, het heeft er talrijke.  
Vanuit ieders eigen ‘uniekheid’ kan iedereen aan die 
veelsporige vrede meewerken.  

 

Deze energie willen wij zichtbaar maken en verspreiden via 
dans. 

Daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen, ongeacht 
van welke ideologie, bij elkaar brengen om samen te dansen 
voor vrede, tolerantie en verbondenheid. 
 
Via  eenvoudige cirkeldansen zullen Joke en Mariëlle, ieder 
op hun eigen unieke manier, ons meenemen om uiting te geven 
aan onze hoop en ons  verlangen naar meer Vrede in de 
wereld. 
 
De muziek, die ook de  liefde bezingt, komt uit verschillende 
werelddelen en culturen, want vrede en liefde zijn één en 
laten  zich niet tegenhouden  door een grens.   
 
Zowel vrolijke en uitbundige als stille, ingetogen dansen 
komen aan bod, als complementaire wegen naar vrede in ons 
hart en ver daarbuiten.  
 
 
Het woord "Vrede" dient in zijn grote meervoudigheid 
begrepen te worden: persoonlijke vrede, vrede in het gezin, 
wereldvrede... 

 

 

De Sint Jan de Doper kerk is gelegen in het Groot Begijnhof . 

Ze werd in 1232 in Romaanse stijl gebouwd en heeft ook de  

typische kenmerken van de lokale Leuvense boerengotiek. 

Recente renovatiewerken legden unieke fresco's uit de 14de, 

15de en 17de eeuw bloot. 

 

Na het definitief verdwijnen van de Begijnenbeweging in het 

midden van de 20ste eeuw werd de kerk beschikbaar gesteld 

voor de Universitaire Parochie van de KU Leuven, een jonge, 

dynamische en levende gemeenschap in onderlinge 

verbondenheid. 

 

De Universitaire Parochie wil inclusief zijn. 

Iedereen is er welkom. 

 

Dit krijgt gestalte in allerlei vrijwilligerswerk, meer in het 

bijzonder in het ondersteunen van kwetsbare mensen waar 

ook ter wereld, dikwijls in samenwerking met andere 

organisaties. 

 

De UP wil ook  jonge zinzoekers ontmoeten en ondersteunen. 

Ze organiseert inleefreizen, benadrukt vrijwilligerswerking en 

verleent actieve medewerking aan duurzaamheidsinitiatieven, 

die onze visioenen over een andere samenleving warm houden. 

  
 

 

Een organisatie van Mariposa 

in samenwerking met 

KU Leuven Universitaire Parochie 

www.kuleuven.be/up 
 

http://www.kuleuven.be/up

