
VIEREN MET POVERELLO 

Op zondag 30 maart is er om 10u. 

een bijzondere viering in de Sint-

Geertruikerk. De vrijwilligers en sym-
pathisanten van Poverello sluiten aan 
bij de   wekelijkse eucharistieviering 
van de gemeenschap van de Sint-
Geertruiparochie. Op die manier wil 
Poverello zich kenbaar maken en laten 
horen wat de organisatie betekent in de 
parochie. Iedereen is welkom in deze 
viering! 

Het huis van Poverello vind je in de 
Sint-Maartenstraat op nummer 44. Het 
is het ganse jaar door  elke dag open 
van 10u. tot 14u., behalve op zondag.  
Poverello krijgt geen werkingskosten of 
subsidies, alles draait  rond 
vrijwilligerswerk. 
De bronnen van inkomsten zijn: 
ophaling van oud papier en kleding en 
financiële giften. 
Poverello richt zich tot kansarmen, 
mensen met een leefloon, werklozen en 
alleenstaanden. 
Groepen, scholen en organisaties 
kunnen een bezoek brengen aan 
Poverello. 
 
Van maandag tot  zaterdag worden er 
warme maaltijden (soep, hoofdschotel 
en dessert) geserveerd tussen 12u. en 
13u.30 voor de prijs van 1€ 
  
Elke donderdag wordt er kledingbe-
deling gehouden (0,50€ per 
kledingstuk). 
De verantwoordelijke is pater            
Jef Martens. 
Je kan Poverello telefonisch 
bereiken: 016/29 16 84 
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EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 

SINT-GEERTRUIKERK 
 
Elke zondag om 10u. en opgeluisterd door 
het gemengd koor Gertro 
 

♦ zondag  16 maart - Palmzondag 

♦ woensdag 19 maart - 20u. 
Boeteviering 

♦ donderdag 20 maart - 20u. Witte -
Donderdagviering in de Sint-
Pieterskerk 

♦ vrijdag 21 maart - Goede Vrijdag 
           15u. Kruisweg in de Sint–
           Pieterskerk 
           20u. Viering in de Sint- 
           Geertruikerk - gezongen 
           lijdensverhaal 

♦ zaterdag 22 maart - 21u. Paaswake 

♦ zondag 23 maart - Pasen 

♦ zondag 30 maart  - Viering met 
Poverello 

♦ zondag 27 april - Vormselviering 

♦ donderdag 1 mei - Ons-Heer-
Hemelvaart 

♦ zondag 13 mei - Pinksteren en Eerste 
communieviering 

♦ zondag 8 juni - Kinderviering 

 
 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 

 
 

GOEDE VRIJDAGVIERING 
 
Tijdens de        
avondviering van 
Goede Vrijdag brengt 
het Gertrokoor het 
gezongen 
lijdensverhaal in een 
versie van Paul 
Schollaert.             
 

Een bijzonder mooi passieverhaal voor 
soli, koor en gemeenschap, volledig in 
de stijl van de oude klassieke passies.  
 
Dit gebeuren is volledig ingepast in de 
traditionele Goede Vrijdagviering met 
de kruisverering. Het is gebruikelijk 
dat de aanwezigen enkele 
meegebrachte bloemen neerleggen bij 
het kruis. Deze bloemen worden ’s 
anderendaags gebruikt bij de 
paaswake.  

      
     De Goede Vrijdagviering begint om    
     20u. de Paaswake op       

     zaterdag om 21u.  
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Wat is het leven eigenlijk? Leven is jezelf 

ontplooien in de breedste zin van het woord. 

Jezelf ontplooien in alle aspecten van het 

veelzijdige leven. Jezelf ontplooien in je 

psychisch leven, je sociaal leven, je liefdesleven, 

je geestelijk leven, je seksueel leven. Nu merk je 

vaak, dat als de dood optreedt in één aspect van 

het leven, de andere aspecten feller gaan leven. 

Het leven schijnt zich dan te verplaatsen naar 

een ander punt. Mensen die blind zijn, die dus 

dood zijn wat betreft hun gezichtsvermogen, 

hebben vaak een zeer scherp gehoor; mensen, 

die verlamd zijn in hun armen, blijken met hun 

voeten prachtig te kunnen tekenen en schrijven; 

mensen die voor een vrijwillig celibaat kiezen 

blijken nog al eens geweldige wetenschappers te 

worden. Het leven heeft zoveel aspecten. Even 

zoveel aspecten heeft de dood. Wij kunnen echt 

niet zeggen: dood is dood en daarmee uit. De 

psychische dood van een mens hoeft niet samen 

te vallen met zijn biologische dood; en de 

seksuele dood hoeft niet samen te gaan met de 

dood van de liefde. Integendeel: de dood in het 

ene aspect van het leven kan een intensivering 

met zich meebrengen van het leven in een ander 

aspect. 

 
Dan kunnen wij ons voorstellen, dat Jezus na zijn 

biologische dood ineens temidden van zijn 

apostelen staat, met heel zijn liefdesleven, dat bij 

Hem toch wel in de hoogste mate ontplooid was. 

En dat is dan echt. Dat is geen fantasie of een 

spookbeeld. Daarom schrijft Paulus: ‘Hoe kunnen 

sommigen onder u dan toch beweren dat er geen 

verrijzenis uit de dood bestaat?’ Het leven heeft 

zoveel aspecten. Het is zo rijk. Het is niet dood te 

krijgen… 

                                   - Pastoor Dirk De Gendt - 

Een overweging over 

Pasen, over de verrijzenis. 

Dat is niet eenvoudig. 

Dood is dood, zeggen we. 

Misschien leven we nog 

voort  in de herinnering. 

Maar dat is toch wel een heel armoedig 

bestaan, en nogal wisselvallig: als ze niet 

meer aan ons denken, zijn wij er geweest! 

Wat zou de verrijzenis zijn? 

Wat is de dood? Het stilstaan van een 

mensenhart? Het is opvallend dat de 

medische wetenschap tegenwoordig spreekt 

over de biologische dood. Vroeger zei men 

gewoon: die is dood: zijn hart staat stil. 

Maar dat zegt tegenwoordig niet alles meer. 

Want een ander hart erin, en het leven gaat 

door. De jongste geschiedenis van de 

harttransplantatie heeft ons toch wel wat 

voorzichtiger gemaakt in ons spreken over 

de dood. De dood blijkt veel meer 

schakeringen te hebben dan wij dachten. 

De dood is even gecompliceerd als het 

leven. Want naast een biologisch leven 

hebben wij een psychisch leven, een sociaal 

leven, een liefdesleven, een intellectueel 

leven, een seksueel leven. En het 

merkwaardige is, dat het ene leven dood 

kan zijn, terwijl het andere nog voortleeft. 

UIT DE PEN VAN DE 
PASTOOR 

PAASFEEST MET ZIEKENZORG 
 
U hoort er ook bij! 
  
Op woensdag 26 maart viert de 
ziekenzorgkern van Sint- Geertrui en Sint-
Pieter haar jaarlijkse PAASFEEST in 
Geertruihof. De vrijwilligers verwelkomen al 
onze gasten vanaf 13u30. 
Samen vieren we een Paaseucharistie 
voorgegaan door Deken Dirk De Gendt. 
De namiddag wordt feestelijk vervolgd met 
een aperitief, een heerlijke koffietafel, 
animatie en natuurlijk het 
allerbelangrijkste...een gezellige babbel 
onder de vrienden. 
Is het voor u moeilijk om te voet te komen, 
maak u dan vooral geen zorgen...onze 
trouwe chauffeurs zorgen voor vervoer. 
Tegen 16u30 wordt u ook weer veilig thuis 
gebracht. 
  
U kunt inschrijven via de vrijwilliger die bij u 
op bezoek komt of telefonisch, tot 15 maart, 
bij Jos Vanwezer op het nummer              
016 22 14 51 . 

ZOMERFEEST 
 

Het traditionele zomerfeest in Geertruihof is 
verplaatst naar zaterdag 31 mei. Geertruihof 
(in de Sint-Geertruiabdij) verwelkomt dan 
veel families, vrienden en sympathisanten 
met een aanbod van lekkere gerechten en 
dranken, en dit tegen een democratische 
prijs.  
 
Iedereen is welkom, maar voor de maaltijden 
is vooraf inschrijven noodzakelijk.  
 
De uitnodigingen zijn beschikbaar vanaf 
begin mei. Voor info : bel 016 22 18 13.  


