
WAAR WONEN DE ZIEKEN…? 
In de parochie wonen waarschijnlijk veel zieken en bejaarden.  
De vrijwilligers van ziekenzorg bezoeken de zieken die zij kennen.  
Maar velen blijven onbekend…  
Ken jij zieken in je omgeving of in je straat, neem dan contact op met: 
Patrik Jaspers : tel. 0496 99 76 02 
e-mail: patrik.jaspers@gmail.com  
Hou je van mensen? Heb je wat vrije tijd en wil je graag een bezoekje brengen aan 
een zieke of alleenstaande bejaarde?  
Neem dan contact op met:  Guy Michils: tel. 0473 48 40 81 

 

Wist je dat we in de zondagsviering een kinderkwartiertje hebben...  
speciaal voor onze kinderen tussen 5 en 12 jaar? Zij krijgen in een apart lokaal op 
hun maat en met hun woorden, uitleg rond de lezing van die dag, zij maken een 
knutselwerkje enz. Warm aanbevolen! 
 
Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers om onze groep van begeleiders te 
vergroten. Werk jij graag met kinderen en ben je een beetje creatief? Neem dan 
gerust contact op met: Rita Merckx – GSM 0476 32 10 65 of mail 
rita.merckx1@gmail.com  

 

Wist je…  dat er sinds jaar en dag seniorenclub (vanaf … jaar) is in Geertruihof? 
Dit betekent: gezellig babbelen aan de babbeltafel of verwoed kaarten aan de 
kaarttafel(s).  
Vrijwilligers zorgen voor een kopje koffie én… een lekker vieruurtje. 
Wanneer? Bijna elke woensdag, van 13.30 u. tot 17 u.  
Wie moeilijk te been is, kan afgehaald worden. 
 
Contactpersonen: 
Piet Jacobs: tel. 016 23 47 00 
Mia Vander Elst: tel. 016 84 96 40 
Niet onbelangrijk: Onze lokalen zijn aangenaam fris in de zomer en goed verwarmd 
in de winter! 

 

Ook niet onbelangrijk!!! 
Wil je graag op de hoogte blijven van wat er leeft in onze geloofsgemeenschap?  
Stuur dan vlug je mailadres naar parochie.sintgeertrui@kerkleuven.be 
Volgende keer ontvang je deze nieuwsbrief dan elektronisch. 

OM TE BEWAREN 
 
www.kerkleuven.be  
 

Parochiesecretariaat:         0474 45 78 93 
 

Parochieploeg: 
- Dirk De Gendt 016 22 22 10  0475 78 85 51 
- Toon Luykx  016 23 17 61 
- Rita Merckx 016 22 73 00  0476 32 10 65 
- Michel Peeters 016 46 25 23 
- Mieke Vanderputte 016 20 30 59 
- Lieve Vandeven 016 22 18 13  0474 72 83 60 
- Véronique Verbist 016 20 29 00 
- zr Lies De Soete 016 23 61 50 
 

Catechese: Rita Merckx 016 22 73 00 0476 32 10 65 
 

Gertrokoor: Greta Cornu 0486 18 41 65 
                       Jan Breuls 016 22 18 13 0474 62 87 64 
 

Uitvaartkoor: Lieve Vandeven 016 22 18 13 0474 72 83 60 
 

Seniorenclub: Piet Jacobs 016 23 47 00 
                          Mia Vander Elst 016 84 96 40 
 

Ziekenzorg: Patrik Jaspers 0496 99 76 02 
 

Geertruihof: Jan Breuls 016 22 18 13 0474 62 87 64 
(Parochielokalen) 
 
 
 
 

 
 

 
 

V.U. Pastoor Dirk De Gendt 
Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 
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Alleen? Samen? Of: Alleen samen! 

Geloven doe je niet alleen hoor je vaak zeggen. Dat klopt. Maar in onze 

maatschappij wordt steeds meer nadruk gelegd op de keuzevrijheid van het 

individu: mijn vrijheid, mijn verlangens, mijn leven… En voor de rest moeten de 

anderen maar zorgen. Maar niet in mijn achtertuin. De boodschap die Christus 

brengt, is een totaal andere: wij worden maar ten volle mens in verbondenheid 

met elkaar, in zorg dragen voor elkaar, wat ook onze sociale achtergrond is. In de 

gemeenschap van Sint-Geertrui proberen we hieraan vorm te geven. Je hoeft geen 

lidkaart te hebben of een bijdrage te betalen, je bent gewoon welkom!  

Welkom zijn betekent dat je voor ons mag zijn wie je bent met je eigen 

levensgeschiedenis en je eigen toekomstverlangens. Jezus houdt immers van 

iedere mens, van jou en van mij, samen. 

Dirk De Gendt 
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De Zondagsbabbel 
Wanneer? Elke zondag van 11.30 u. tot 15.30 u. 
Vanaf zondag 27 september gaan we weer van start. 
 
Voor wie? Voor iedereen die graag zijn namiddag in gezelschap doorbrengt;  jong 
of oud, arm of rijk, gelovig of niet-gelovig. 
 
Waar? Sint-Maartensstraat 44 te Leuven 
 
De Zondagsbabbel is nog op zoek naar vrijwilligers. Enkele 
uurtjes om de zoveel weken, dat moet toch een haalbare 
kaart zijn. 
We hopen dat dit diaconieproject langzaam mag groeien en 
dat het op lange termijn mag uitgroeien tot een 
ontmoetingsplaats waar iedereen zich ’s zondags welkom 
voelt! 
 
Meer info: Rita Merckx  GSM 0476 32 10 65 
e-mail: rita.merckx1@gmail.com  

 
 

We komen uit onze schelp ! 
In onze parochie houden we jaarlijks een 
mosselfeest. Iedereen is er welkom: gemeenschap 
vormen doen we immers niet alleen in ons 
kerkgebouw. 
Onze vrijwilligers bereiden royale porties Zeeuwse 
jumbo’s met frietjes, maar wie liever iets anders eet, 
vindt vast zijn gading tussen de andere schotels. Een 
frisse pint, een lekker wijntje, (verwen)koffie en 
taart: geniet ervan, de prijzen zijn democratisch.  

 
Wanneer? Zaterdag 10 oktober van 12 u. tot 19.30 u. in onze parochielokalen 
Geertruihof in de Sint-Geertruiabdij. 
 
Wil je graag komen helpen? Geef een seintje! Vele handen maken licht werk.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk: bel 016 22 18 13 of 0474 45 78 93  
of mail geertruifeesten@gmail.com  

We gaan weer samen van start! 
Wellicht woon je al lang in onze parochie, of misschien nog maar recent... Onze 
lokale parochiegemeenschap heet je welkom! Misschien kunnen we iets 
betekenen voor jou. Kom gerust eens kennis maken en meedoen tijdens onze 

op zondag .  

Misschien krijg je – samen met ons - de smaak te pakken! 
 

Programma: 

11.15 u.: Feestelijke eucharistieviering 
12.30 u.: Welkomstdrankje in Geertruihof 
13.00 u.: Lunch 
14.00 u.: Wandeling doorheen onze groeiende parochie,  
                 kaarttornooi, babbeltafels... 
16.00 u.: Vieruurtje en slot 
 

Inschrijven is noodzakelijk: 
uiterlijk tegen zondag 13 september 
mail: parochie.sintgeertrui@kerkleuven.be  
of deponeer de inschrijvingsstrook in de brievenbus van de pastorie: 
Sint-Geertruiabdij 9 te Leuven 
 

KOM EN VIER SAMEN MET ONS 
EUCHARISTIE IN DE SINT-GEERTRUIKERK 

 
SPECIALE VIERINGEN 
Zondag 20 september 2015 – Startviering 
Zondag 25 oktober 2015 – Naamopgave vormelingen 
Zondag 08 november 2015 –  Viering voor de overledenen van de parochie 
Zondag 29 november 2015 – Kinderviering Welzijnszorg 
Woensdag 24 december 2015 – 24 u. Middernachtmis 
Donderdag 25 december 2015 - Kerstmis 

 

Zondag 24 april 2016: Eerste communie 
Zaterdag 7 mei 2016: Vormsel 

Meer info: Rita Merckx 
rita.merckx1@gmail.com of bel GSM 0476 32 10 65 

Ik bouw mee aan de parochie ! 
Op dit strookje kan je aanduiden wat JIJ in de parochie wil doen! 

 ik wil meewerken aan de catechese (doopsel, kinderkwartiertje, eerste 

communie, vormsel,...) 

 ik wil meewerken in ziekenzorg (ziekenbezoek, hulp bij activiteiten,...) 

 ik wil meezingen in een liturgisch koor (elke zondag en/of bij uitvaarten) 

 ik wil een handje toesteken als de parochie een feest organiseert 

 ik wil helpen als er in de parochie een karweitje moet opgeknapt worden 

 ik wil ’s zondags lector zijn 

 ik wil meewerken aan gezinsvriendelijke vieringen 

 ik wil helpen bij de versiering van de kerk en het bloemschikken 

 ik wil misdienaar zijn 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tel.:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Knip deze strook af en deponeer hem in de brievenbus van het 
parochiesecretariaat - Sint-Geertruiabdij 9 te 3000 Leuven. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INSCHRIJVINGSSTROOK STARTDAG 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………….…………………………………… 
 

ik neem/wij nemen deel aan de startdag op zondag 20 september 2015 

met ......... volwassenen en .......... kinderen 
 

Naam Lunch Wandeling Kaarttornooi Babbelmoment Vieruurtje 
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