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DE MAAT VAN DE LIEFDE : ‘GROEIEN IN GELOOF’ 
 

‘Life long learning’ is in onze maatschappij een nieuw fenomeen geworden.   

Levenslang leren lijkt een verworvenheid van deze tijd te zijn, maar in feite bestaat het 

al eeuwen.  Dit kunnen we eigenlijk ook zeggen over het nieuwe elan dat de kerk ons 

vandaag wil aanbieden: ‘Groeien in geloof’.  Sinds eeuwen worden christenen 

voortdurend uitgedaagd hun geloof met en in de levende God te verdiepen.  Eigenlijk 

wordt steeds opnieuw de vraag gesteld: In welke mate durven wij van onze God en van 

de mensen houden en zo gelukkig worden?  Die vraag is op elk moment van ons leven 

actueel, want gelukkig worden wil iedereen. 

Vandaar dan toch een nieuwe aanzet.  We willen samen op zoek naar dat levensgeluk. Christen-zijn 

heeft iets individueels-persoonlijks, maar heeft ook alles met gemeenschap te maken.  Geloven kan je 

niet alleen.  Vandaar willen we vanuit onze eigen leefwereld op zoek gaan naar wat die Jezus van 

Nazareth ons te bieden heeft aan waarden, aan tips om gelukkige mensen te worden en willen we Hem 

misschien zelfs diep in ons hart ontmoeten. 

Dit heeft vele implicaties voor ons parochiaal leven.  Zo zal vanaf volgend jaar de voorbereiding op 

het sacrament van het vormsel hervormd worden.  De ouders van kinderen uit de catechese worden 

uitgenodigd om tijd te maken voor dit belangrijk gebeuren en er wordt gepeild naar hun eigen 

engagement.  De sacramenten zijn immers een begin van een nieuwe levensfase.   

De parochieploeg van Sint-Geertrui programmeert daarom in de komende maanden een zestal avonden 

rond geloofsvragen die we zelf hebben.  Geen hoogdravende theologie, maar wel ‘Hoe kunnen wij 

genieten van ons leven en ons geloven?’.  De data worden gepubliceerd in het parochieblad. 

Je merkt het: ‘Groeien in geloof’; het is van alle tijden, maar ook ongelooflijk nieuw.  Omdat de liefde 

van alle tijden en steeds nieuw is. 

Pastoor Dirk De Gendt 

Kalender eucharistievieringen in de Sint-

Geertruikerk (Mechelsestraat):  
Elke zondag om 10 u: eucharistieviering 

opgeluisterd door het gemengd koor Gertro 
 

Speciale vieringen in Sint-Geertrui: 
- Zondag 23 september ‘07: startviering: we 

verwachten alle gezinnen met kinderen  

- Zondag 21 oktober ‘07: kinderviering: 

naamopgave vormelingen  

- Donderdag 1 november ‘07: Allerheiligen 

- Zondag 4 november ‘07: mis voor de 

overledenen van het voorbije jaar 

- Zondag 16 december ’07: kinderviering: 

Welzijnszorg 

Parochiale activiteiten: Mosselfeest in 
Geertruihof:  
Wie? Voor iedereen, dus ook voor jou!  

Wanneer? Zaterdag 6 oktober, van 12 tot 19u30.  

Waar? Parochielokalen Geertruihof, in de Sint-

Geertrui-abdij.  Wat? Flinke portie heerlijke 

mosselen met frietjes of lekkere cordon bleu…  

Inschrijven: bel 016/221813 of mail 

jan.breuls1@telenet.be 

 

 

De Parochieploeg 

 
Voor vragen, bemerkingen, suggesties i.v.m. de 

parochie kan u steeds terecht bij onderstaande mensen: 

 

Pastoor Dirk De Gendt 0475/788551 

     dirk.de.gendt@telenet.be 

Evy De Messemaeker 016/202466 

     evymes@yahoo.com 

Mieke De Winter  016/400472 

     mieke@kansel.be 

Tiina Eerolainen   016/230938 

     tiina_eerolainen@yahoo.com 

Marleen Ingels  016/221410 

     marleen_ingels@yahoo.com 

Luc Roggen   016/201320 

     lucroggen@hotmail.com 

Jos Vandeput   016/269612 

     jos.vandeput@chello.be 

Jos Vanwezer  016/221451 

      jos.vanwezer@scarlet.be 
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ZIEKENZORGKERN

St. Geertrui - St. Pieter

 

De gezamenlijke activiteiten van de Ziekenzorgkern 

Sint Geertrui–Sint Pieter zijn voor velen een 

hoogtepunt en een uitstapje om echt naar uit te 

kijken.  Na een bijzonder mooi Paasfeest staat er al 

een volgende ontmoeting op het programma.  Op 

zaterdag 22 september worden alle zieken, 

bejaarden, mindervaliden en natuurlijk ook de 

medewerkers om 14u in Geertruihof verwacht 

voor ons jaarlijkse Herfstfeest! 

Zoals altijd beginnen we met een eucharistieviering.  

Wie dit wenst kan deelnemen aan de ziekenzalving.  

Deze viering wordt gevolgd door een heerlijke 

maaltijd.  De namiddag wordt afgerond met liederen 

op zeer ludieke wijze gebracht door een wel 

bijzondere gast.  En wat deze gast voor ons nog 

meer in petto heeft, verklappen we nog niet.  Tegen 

16u30 keert iedereen weer huiswaarts.                 

Elke bijeenkomst bij Ziekenzorg is een feest.  Zorg 

dat u erbij bent! 

Inschrijven kan via uw bezoeker die bij u langskomt 

of contacteer Jos Vanwezer (tel 016/221451).  Is het 

moeilijk te voet te komen, dan zorgen wij voor 

vervoer. 

Eugene Johnstone en Jos Vanwezer 

HERFSTFEEST ZIEKENZORG 

 Beste zieke, 

 Beste bejaarde, 

Catechese 

Enigszins schoorvoetend voor de enen en meer vastberaden voor de anderen, kwam er vorig jaar een 

nieuw plan voor de catechese uit de bus.  We probeerden het reeds op kleinere schaal en zagen dat het 

goed werkte.  En zoals in het editoriaal aangekondigd, zal vanaf dit werkjaar alle catechese aan de ouders 

worden toevertrouwd.  De catechisten staan in voor de begeleiding van de ouders bij hun nieuwe taak.   

We geven een overzicht van de catechesewerking binnen onze parochie: 

• Eerste communie: 

voor kinderen van het 2
de

 leerjaar (geboren in 2000) en vindt plaats op zondag 11 mei 2008  

Contactpersoon: Hans en Karlien Verhoeven-Van Pee (tel 016/296689) 

• Brugcatechese: 

voor kinderen van het 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar 

Contactpersoon: Patrick Jaspers (tel 016/221380) 

• Vormsel: 

voor kinderen van het 6
de

 leerjaar en vindt plaats op zondag 27 april 2008 

Contactpersoon: Zuster Katelijn Vandekerckhove (tel 016/236150) 

• +12-werking: 

na het vormsel, voor jongeren vanaf 12 jaar 

 Contactpersoon: Tine Schellekens (tine.schellekens@gmail.com of tel 016/350399) 

Wil je je kind graag inschrijven, dan kan dit nog altijd.  Ook mensen die onze catechistengroep willen 

versterken zijn van harte welkom!  Neem gerust contact op met ons! 

Eindcoördinatie: Rita Merckx (rita1.merckx@skynet.be of tel 016/227300) en Marleen Ingels 

(marleen_ingels@yahoo.com of tel 016/221410).   

 

Bijbels Leerhuis:  

Waar goede smaak thuis is 
 

U had het misschien nooit verwacht, maar het 

Bijbels Leerhuis is een uitermate culinair 

gebeuren.  U, waarde lezer, verwacht natuurlijk 

dat ik het hier heb over de excellente barbeque of 

de verschillende smakelijke hapjes die ieder 

samenzijn helpen verteren.  Echter, het culinaire 

jargon beslaat niet enkel het lichamelijke, hoe 

vreemd dit ook moge klinken.   

Het samen degusteren van een tekst, het leren 

proeven van elkaars mening, het verteren van de 

boodschap, ... En zoals met alle culinaire 

geneugten, draagt het gezelschap ook hier bij aan 

de goede sfeer.  Meer nog, samen leren we 

elkaars smaken en texturen ontdekken die we 

daarvoor nooit hadden gesmaakt.   

U heeft het reeds gemerkt: het Bijbels Leerhuis 

is dé plek voor iedere fijnproever, en dat zonder 

vrees voor een teveel aan caloriëen.   

Wees u echter gewaarschuwd, waarde lezer; het 

is verslavend ... 

De avondgroep van het Bijbels Leerhuis komt 

driewekelijks bijeen op dinsdag.  Meer info is te 

bekomen bij Martine Meurrens (tel 016/205966).  

De namiddaggroep vergadert maandelijks op 

vrijdag.  Contacteer Marleen Ingels (tel 

016/221410) voor meer info. 
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