
 
 

v.u. Pastoor  Dirk De Gendt,               
St.-Geertruiabdij 9,  3000 Leuven 

secretariaat: 016/23 68 74  
donderdag: 10u-12u 

par4431@parochies.kerknet.be 
www.kerkleuven.be 

 
 
 

PAROCHIELOKALEN GEERTRUIHOF 
 
Onze lokalen zijn reeds 20 jaar in gebruik ! 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
aanpassingswerken aan de electrische 
installatie en de keuken met het oog op een 
zuiniger energieverbruik en het beter 
naleven van de HACCP-normen. Maar koken 
kost geld… 
Op zaterdag 27 juni van 12 tot 20 u is er 
zomerfeest in Geertruihof. Dit betekent 
dat u bij ons kunt komen eten, een glas 
drinken, even kennismaken, enz. Dankzij uw 
steun kunnen onze verenigingen steeds 
gratis terecht in Geertruihof en kunnen wij 
onze lokalen blijvend in stand houden. 
Inlichtingen en inschrijvingen (voor het eten)  
vanaf 1 juni bij Jan Breuls (016 221813) of 
jan.breuls1@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
            

   KOM EN VIER MET ONS!  

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 
SINT-GEERTRUIKERK 
Elke zondag om 10 u en opgeluisterd 
door het gemengd koor Gertro 
 
SPECIALE VIERINGEN IN SINT-
GEERTRUI: 
(tenzij anders vermeld) 

♦ Zondag 5 april ‘09: Palmzondag 

♦ Donderdag 9 april ‘09:  
      Wittedonderdagviering in de Sint-  
      Pieterskerk om 20 u 

♦ Vrijdag 10 april ‘09:  
      15 u kruisweg in de Sint-Pieterskerk 
      20 u viering in de Sint-Geertruikerk 

♦ Zaterdag 11 april ‘09:  
      20 u Paaswake 

♦ Zondag 12 april ‘09: Pasen 

♦ Zondag 26 april ‘09: plechtige 
hernieuwing van de doopbeloften 
door de 12-jarigen 

♦ Zondag 3 mei ‘09: viering met 
Poverello 

♦ Zondag 10 mei ‘09: eerste commu-
nie 

♦ Donderdag 21 mei ‘09: Ons-Heer-
Hemelvaart 

♦ Zondag 31 mei ‘09: Pinksteren 

♦ Zondag 14 juni ‘09: Kinderviering/
dankviering 

PAASFEEST VAN ZIEKENZORG 
 15 APRIL IN GEERTRUIHOF 

 
Het paasfeest begint om 
11 u met een zeer 
verzorgde paasmis die 
door onze deken Dirk 
wordt voorgegaan. 
Daarna wordt de mei-
u i t s t a p  n a a r  d e 
H a s p e n g o u w s e 

fruitstreek voorgesteld bij een drankje 
waarop een overheerlijke koude schotel 
volgt. En dan ambiance samen met 
mijnheer André. Tenslotte smullen wij van 
de zelfgebakken taarten bij een geurig 
kopje koffie, zodat wij rond half drie naar 
huis kunnen. 
Iedere zieke of hoogbejaarde kan zich 
inschrijven bij dit feest via zijn 
huisbezoeker van ziekenzorg. Die komt je 
trouwens speciaal uitnodigen. Wie nog niet 
op onze lijst staat kan zich rechtstreeks 
inschrijven bij Jos Vanwezer 
(016.22 14 51). Wij  vragen je 3€  om 
tussen te komen in de kosten. 
 
De ziekenzorgkern kent een bloeiende 
werking. Er wonen veel zieke en 
hoogbejaarde eenzamen in onze parochie. 
Daarom hebben wij nog enkele vrijwilligers 
nodig. Zij bezoeken enkele keren per jaar 
een drietal zieken en verzorgen mee het 
Paas- en herfstfeest. Kandidaten kunnen 
contact opnemen met Guy Michils 
 (016.22 39 92 of 0473.48 40 81)   
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NIEUWE PAROCHIEPLOEG 
VANAF SEPTEMBER 2009 

  
Vanaf september start onze nieuwe 
parochieploeg voor een periode van 
vier jaar. 
Zij neemt de fakkel over na de 
vakantie. De nieuwe ploegleden 
zijn: 
Anne Van Laer - Frans Smets - 
Lieve Vandeven -  Marc Michiels  - 
Rita Merckx en Toon Luykx. 
Samen met onze pastoor, Dirk De 
Gendt, zullen zij het beleid van 
onze parochie waarnemen. 
We wensen hen van harte veel 
succes en danken hen nu reeds 
voor hun inzet voor onze parochie! 

 



 

Jezus het bij het rechte eind had in wat Hij zei 
en van de mensen vroeg. En omdat Hij ons 
dat leven volgens Gods wil – die zorg voor 
elkaar, voor vriend en vreemde, en die 
mildheid en vergevensgezindheid – op een 
onovertrefbare manier heeft voorgeleefd. Ja, 
ook om dat alles. 

Maar uiteindelijk toch ook weer niet daarom. 
Uiteindelijk vieren christenen Pasen omdat 
God Jezus niet in de dood achtergelaten 
heeft: omdat Jezus door de kracht van God 
verrezen is en omdat Hij nu als Gods eigen 
Zoon voorgoed in deze wereld en in ons 
werkzaam is. 

God zou voorgoed gaan optreden, had Jezus 
gezegd. En dat is inderdaad gebeurd. De dood 
van Jezus op het kruis was niet het einde, 
maar het begin, de doorbraak, van een 
nieuwe toekomst: voor Jezus en voor ons. 

Wij leven in een wereld van goed en kwaad. 
Er gebeuren heel mooie dingen tussen de 
mensen, en er is tegelijk zoveel dat niet zou 
mogen zijn. De geschiedenis van de mensen, 
ons eigen leven is doortrokken van licht en 
duisternis. Maar in Jezus heeft het goede het 
gehaald. Nu Hij verrezen is, kan het met ons, 
mensen, niet meer misgaan. Jezus heeft ons 
met God verbonden. En zijn kracht is ons 
gegeven: om in dit leven voor elkaar en voor 
anderen te bestaan, om in eeuwigheid te 
leven. 

Van ons wordt daarbij niets gevraagd dat 
onmogelijk is. Het volstaat dat wij ons bij 
onze viering van Pasen door Jezus laten 
meevoeren in zijn verrijzenis, dat wij ons 
openstellen voor zijn goddelijke liefde en naar 
best vermogen doen wat Hij ons heeft 
voorgedaan. 

 

 Een Zalig Pasen! 

 

Een nieuwe toekomst: voor Jezus en 
voor ons 

Enkele dagen voor het joodse paasfeest 
werd te Jeruzalem een mens gekruisigd: 
Jezus van Nazaret. Nu zou God gaan 
optreden, had Hij gezegd. God zou 
voorgoed bevrijding gaan brengen voor 
alle mensen. Maar dan moest ieder zich 
wel bekeren; maar dan moet ieder wel 
leven zoals God dat wilde. 

Jezus had de mensen opgeroepen om nu 
eens niet altijd aan zichzelf te denken. 
Nee, de mensen moesten gaan leven 
voor elkaar. Wie macht en gezag had of 
bezit en middelen genoeg, moest zich 
ten dienste stellen van wie klein was, 
arm of zonder aanzien. En de een mocht 
zich niet beter achten dan de ander. Met 
welk recht beoordeelden de mensen 
elkaar? Men moest niet alleen voor de 
vrienden mild zijn en vergevensgezind, 
maar gewoon, voor iedereen. 

Jezus wist dat zijn Vader klaar stond om 
de mensen de echte vrede en het ware 
geluk te geven. Maar Hij besefte tegelijk 
dat de mensen daar dan ook moesten 
voor openstaan. 

Omdat Jezus zo te veel vroeg, werd Hij 
afgewezen en verworpen. Het volk 
keerde zich van Hem af en de joodse en 
Romeinse autoriteiten namen Hem 
gevangen en veroordeelden Hem tot de 
dood aan het kruis. Jezus zou het nieuwe 
paasfeest niet meer meemaken en de 
weinigen die Hem tot het einde toe 
waren gevolgd, werden uiteengeslagen. 
Het leek allemaal voorbij. 

En toch vieren wij als christenen ook nu 
nog omwille van Jezus Pasen. Omdat  
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Pasen 2009  
In het jaar 2009 -  
waarin de gevolgen 
van de financiële 
crisis duidelijk 
voelbaar zijn, 
de hoop op 
verandering 
wereldwijd groeit, 
meer mensen in ons 
land hun werk 
verliezen 
en in de armoede 
verzeild geraken, 

de zorg om de kleine mens én het 
milieu velen ter harte gaan, 
de roep van mensen zonder papieren  
om een menswaardige behandeling 
sterk klinkt, 
in Europa grenzen meer vervagen, 
Pater Damiaan heilig verklaard wordt, 
het Paulusjaar, waarin Gods Woord 
centraal staat - 
vieren wij het 450-jarig bestaan 
van ons Aartsbisdom, 
opgericht om als kerkgemeenschap 
Gods boodschap dichter bij het leven 
van de mensen te brengen. 

U die dit leest: 
dat Gods visioen vandaag ook voor u 
klinken mag als een uitdaging 
om mensen heilzaam nabij te zijn.  
Gods Woord inspireert ons en roept 
ons op tot een blijvende hervorming. 

Daarom 
bieden wij u 
met Pasen 
kaarsen te 
koop aan van 

Amnesty International om de 
verbondenheid met de mens te 
beleven. En met Pinksteren vieren we 
met het vuur de van de Geest ons 
450 jaar kerkgemeenschap zijn. 
Telkens een mooi gebaar om aan 
elkaar te denken… 


