
 SINT-GEERTRUI PAROCHIE 
 

IS ER MEER? STEL DAT ER MEER IS? 

 

Voor iedereen met interesse voor de 

inhoud van ons geloof organiseert het  

dekenaat Leuven 

 
 

“Wat zegt ons geloof 

ook alweer?  

Een geloofsupdate.” 
 
 

 We gaan op zoek naar theologische 

en catechetische inzichten  

bij enkele thema’s uit onze                  

geloofsbelijdenis.  

 

 Bijzonder in dit Paulusjaar willen we 

vanuit deze nieuwtestamentische    

auteur  

ook een Bijbelse kijk op de zaak     

geven. 

 

Nu reeds te noteren: 

 de adventsreeks van deze vorming 

vindt plaats op maandagen 1, 8 en                

15 december  2008 

telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur 

in het Johannes XXIII-seminarie,         

Herestraat 51 te Leuven. 

 

Deze reeks wordt vervolgd tijdens de   

veertigdagentijd op maandagen 2, 9, 

16 en 23 maart 2009 

 

 Alle verdere info omstreeks half     

oktober 2008 in de parochies van het 

dekenaat Leuven 

 en de plaatselijke edities van 

Kerk+Leven. 
 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE       

SINT-GEERTRUIKERK 

 

Elke zondag om 10 h en opgeluisterd door het 

gemengd koor Gertro 

 
SPECIALE VIERINGEN IN SINT-GEERTRUI: 

(tenzij anders vermeld) 

 

♦ Zaterdag 18 oktober 08 17u30: 
naamopgave 12-jarigen in Sint-Kwinten 

♦ Zaterdag 1 november 08: Allerheiligen 

♦ Zondag 2 november 08: Allerzielen 

♦ Zondag 9 november 08: Kinderviering 

♦ Zondag 14 december 08: Kinderviering/

Welzijnszorg 
 

    NIEUWS UIT 

SINT-GEERTRUI 
PAROCHIE 

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ            

ZIEKENZORG ? 

 

Ziekte en ouderdom is een uitdaging 

die heel wat energie vraagt. Soms heb-

ben de zieken en ouderen onder ons 

nood aan een bondgenoot die erbij is 

op momenten van tegenslag of hoop. 

De ziekenzorgkern van onze parochie 

biedt de kans voor deze bondgenoot-

schap aan door het middel van een ge-

varieerde werking waar zieken,   oude-

ren en gezonde vrijwilligers het voor 

elkaar opnemen. 

Wilt u hier deel van uit maken neem 

dan contact op met: 

Guy Michils - 0473-48 40 81 

Jos Vanwezer - 016-22 14 51 

Eugene Johnstone—0478 539566 

 

Zondag 21 september om 10 uur no-

digt Sint-Geertrui u uit op haar start-

viering: 

 

Welkom aan het kind-

je dat gedoopt zal 

worden, 

Welkom aan kinde-

ren, jongeren en vol-

wassenen, voor ieder 

die twijfelt, voor ieder 

die zoekt: 

 

WELKOM IN ONZE                              

GELOOFGEMEENSCHAP! 

 

 

 

v.u. Pastoor  Dirk De Gendt,   

St.-Geertruiabdij 9,               

3000 Leuven 

secretariaat: 016/23 68 74  

open donderdag: 10h-12h 

par4431@parochies.kerknet.be 

www.kerkleuven.be 

 



We bouwen ook aan ontmoeting met 

God. Dankzij mooie liturgie die elke zon-

dag ondersteund wordt door het Gertro-

koor bieden we elke zoekende mens een 

plaats om jezelf terug te vinden in onze 

hectische maatschappij.  

In het komende jaar worden dan ook 

momenten van geloofsverdieping aange-

boden. Ook bij de catechese voor onze 

kinderen voelen we de Geest van God die 

ons welkom heet. Bij de voorbereiding op 

de eerste Communie, de Brugcatechese, 

en de voorbereiding op de Geloofsbelijde-

nis en het Vormsel ontdekken we steeds 

opnieuw het wonder van geloven in el-

kaar en in God. 

We bouwen ook aan gastvrijheid: we mo-

gen in ons midden verwelkomen Fons 

D’hoogh, oud-deken van Bierbeek. Hij 

komt met zuster Gregoria in onze pasto-

rie wonen. Fons en Gregoria, jullie zijn 

welkom!  

 

We dromen ook…van ontmoetingsmo-

menten na onze wekelijkse hoogmis; van 

sterkere samenwerking met andere paro-

chies; van een kinderkoor, van zoveel 

dingen.  

Voel je er iets voor? Ook jij bent welkom 

in onze parochie. 

 

Welkom 

 

Schrijf het in de wolken en leef    

ernaar. Dat gevoel hadden alle deel-

nemers van de afgelopen wereld-

jongerendagen in Sydney: Jij bent 

welkom in onze gemeenschap, in 

onze kerk. Je mag er met je zoeken 

en tasten bij zijn. Het was een 

deugddoende ervaring te beseffen 

dat ons geloven jong en dynamisch 

is. Die ervaring willen we delen met 

onze parochiegemeenschap van 

Sint-Geertrui: Iedereen is welkom, 

van jong tot oud, om het leven te 

delen. 

 

Dit leven delen we op heel veel 

vlakken: door samen te vieren, door 

gemeenschap te vormen en een  

beweging van mensen te zijn die 

anderen willen gelukkig maken. 

“Ontvang de kracht van de Heilige 

Geest” was het thema van Syd-

ney2008. God zet ons aan om sa-

men enthousiast iets op te bouwen 

dat de moeite waard is. 

 

En we bouwen aan heel wat: je 

moet het alleen maar durven zien.  

We bouwen aan ontmoetingskansen 

met de buurt waarin we leven. 

Dankzij Ziekenzorg, de senioren-

club, koken in het buurthuis, mosse-

len en Italiaanse etentjes brengen 

we mensen dichter bij elkaar. Ook 

gaan onze gebedsleiders voor uit-

vaartliturgie bij rouwende mensen 

op bezoek. 

UIT DE PEN 

VAN DE PASTOOR... 
PAULUS IN HET BIJBELS        

LEERHUIS! 

 

23 september om 20u in           

Johannes XXIII-seminarie 

 

Naar aanleiding van het Paulus-

jaar komt Jan Wuyts voor alle bijbel-

liefhebbers het verhaal van Paulus ver-

tellen.  

Paulus? 

Onbekend en bijna vergeten! De Pau-

lusteksten, met name zijn brieven in 

het Nieuwe Testament, behoren niet 

tot de gemakkelijkste. Vandaar dat wij 

ze zelden horen voorlezen in de litur-

gie. De kerk houdt een Paulusjaar, van 

juni 2008 tot juni 2009. Dit biedt een 

gelegenheid om Paulus te herontdek-

ken, niet zodanig zijn theologie, maar 

het feitelijke optreden van deze boeien-

de figuur.  De jonge christelijke ge-

meenschap moest uitmaken of zij een 

Joodse aangelegenheid zou blijven, of-

wel zich zou openstellen voor allen die 

door Jezus geboeid waren. Paulus heeft 

daarin een beslissende rol gespeeld. 

Een spannend verhaal!  


