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   KOM EN VIER MET ONS! 

SINT -GEERTRUI PAROCHIE 

 

Tel: 555 555 5555 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 

SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 10 u. en opgeluisterd 

door het gemengd koor Gertro 

 

♦ Zondag 13/09: viering voor Poverello 

♦ Zondag 20/09: Startviering 

♦ Zondag 27/09: Naamopgave voor de 

Plechtige Geloofsbelijdenis 

♦ Zondag 01/11: Allerheiligen 

♦ Zondag 08/11: Viering voor de 

overledenen van de Sint-Geertruiparochie 

van het voorbije jaar 

♦ Zondag 29/11: Eerste zondag van de 

Advent 

 

SPECIALE VIERINGEN: 

 

♦ Zaterdag 17/10:  

 

  Viering Pater Damiaan 

  te  Leuven. Aanvang  

  om  17 u. in de 

  Sint- Pieterskerk 

 

 

 

 

♦ Zondag 22/11: TV-mis vanuit de 

Wingerd opgeluisterd dooor het gemengd 

koor Gertro 

 

CATECHESE 

 
Sinds een paar jaar werken we voor de cateche-
se samen met meerdere parochies. Hoe verloopt 
de catechese? 
 
* Kinderen van het 2de leerjaar (geboren in 

2002) doen op donderdag 13 mei 2010 hun 
eerste communie. Catechist: Chris Cop-
pens in samenwerking met de ouders. 

  
* Kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar slui-

ten aan bij de brugcatechese. Catechist : 
Patrick Jaspers in samenwerking met de ou-
ders. 

  
* Kinderen van het 6de leerjaar doen hun 

Plechtige Geloofsbelijdenis  op zondag 2 
mei 2010 in de Sint-Kwintenskerk. Catechis-
ten: Steven Wielandts, Chris Coppens en 
Dominique Michaux 

   
* De jongeren die in 2009 hun plechtige ge-

loofsbelijdenis deden, kunnen gevormd 
worden op zondag 17 oktober 2010 in de 
Sint-Pieterskerk. 

 Zij sluiten voor de catechese en jongeren-
werking wel aan bij de federatie Heverlee. 

 
Wij doen een heel speciale oproep naar de ou-
ders met een zoon of dochter in het tweede 
leerjaar. Maar ook voor de andere groepen kan 
je nog altijd je kind laten inschrijven. 
Ook mensen die zich geroepen voelen om onze 
catechistengroep te versterken, zijn van harte 
welkom! 
Neem gerust contact met ons op! 
 
Eindcoördinatie: 
Rita Merckx, tel.: 016 22 73 00   of 
0476/32 10 65  of mail naar 
rita1.merckx@skynet.be 
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 PAROCHIEPLOEG 

 

Dirk De Gendt       dirk.de.gendt@telenet.be 

Tel.016/22.22.10 (0475/78.85.51) 

 

Rita Merckx           rita1.merckx@skynet.be 

Tel.016/22.73.00 (0476/32.10.65) 

 

Lieve Vandeven   lieve.vandeven@gmail.com                               

Tel.016/22.18.13 (0474/72.83.60) 

 

Anne Vanlaer       annevanlaer@hotmail.com 

Tel.016/40.37.89 

 

Marc Michiels       marc.michiels7@telenet.be 

Tel.016/47.21.29  (0476/96.20.87) 

 

Toon Luykx          tinneke.weets@telenet.be 

Tel.016/23.17.61 

 

Frans Smets         Smets.Trigger@gmail.com 

Tel.016/22.08.74 

 

 

 

 

 

 
HERFSTFEEST ZIEKENZORG 

 

Zaterdag 26 september om 11 u. in 

Geertruihof. 

 

Alle zieken, bejaarden, andersvaliden en de 

medewerkers zijn van harte welkom voor het 

jaarlijks herfstfeest. We starten met een Eu-

charistieviering en daarna volgt een heerlijke 

warme maaltijd en gezellig samenzijn. Tegen 

14.30 u. keert iedereen weer huiswaarts. 

Ben je ziek en voor ons onbekend en zou je 

graag komen, bel ons dan gerust. Je bent 

meer dan welkom! 

Kan je moeilijk alleen te voet komen, dan 

zorgen wij voor vervoer.  

Inschrijven uiterlijk tegen 19 septem-

ber: Jos Vanwezer : tel. 016/22.14.51. 

 

 



waardigheid, zonder naam, uitgesloten uit de 

maatschappij, hebben hem zo wonderlijk ge-

maakt. Vanuit een gegevenheid aan God 

heeft hij zich in het voetspoor van Jezus vol-

ledig willen geven aan de anderen ten dode 

toe. Bidden voor de mensen die hem werden 

toevertrouwd was de initiële kracht en daaruit 

werkte hij zich elke dag te pletter voor zijn 

mensen. En dat plaatst hem in de grote ge-

meenschap van Heiligen. 

Wat betekent dit voor ons vandaag hier in 

onze parochiegemeenschap? We kunnen niet 

alleen nadenken over hoe we onze maat-

schappij kunnen verbeteren, we kunnen ge-

woon het wonder van Pater Damiaan herhalen 

in onze stad. Niet met grote verklaringen of 

projecten, maar gewoon door klaar te staan 

voor elke mens die je ontmoet, toevallig of 

niet. Door samen te leven met de mensen die 

je worden toevertrouwd. Het vraagt alleen dat 

je tijd durft te maken voor de ander. En dan 

wordt het leven wonderlijk… 

 

 

Damiaan wonderbaarlijk? 

Heroïsche daden maken een held 

Innovatief denken maakt een mens 

tot een genie 

De media maken je van een gewone 

mens tot een VIP. 

Toch noemen we Damiaan De Veuster 

geen held, of genie of een VIP. We noe-

men hem een heilige. Dat doen we niet 

met iedereen. We vinden Madonna een 

ster omdat ze een kindje uit de derde 

wereld adopteert en ze is daardoor po-

pulair. Maar een heilige? Neen, daar is 

meer voor nodig. Dat voelen we met on-

ze ellebogen. 

Wat maakt deze man, pater Damiaan, zo 

bijzonder? Volgens mij niet de buitenge-

wone daden die hij heeft gesteld. Want 

wat is zo bijzonder aan mensen verzor-

gen, huizen bouwen, muziek maken, 

eucharistie vieren. Het gebeurt overal ter 

wereld. En toch… Hij deed het terwijl zijn 

eigen voeten en vingers gevoelloos wer-

den, hij deed het omdat hij van mensen 

hield en van God. En die liefde maakt 

hem zo bijzonder. Zijn dienstbaarheid, 

zijn zorg voor een gemeenschap van 

mensen die afgeschreven waren, zonder 

UIT DE PEN VAN 
DE PASTOOR... 

20 JAAR POVERELLO IN 

LEUVEN 
 

Poverello Leuven heeft het 

genoegen u en uw partner 

uit te nodigen voor de offici-

ele viering op zondag 13 

september 2009. 
 
 

Programma: 
Vanaf 9u30: Verwelkoming aan de Sint-Geertruikerk 
10 u. Eucharistieviering in de Sint-Geertruikerk 
        (Voorganger vicaris Etienne Heyse) 
11 u. Receptie in Sint-Geertruihof 
11.45 u. Panelgesprek in Sint-Geertruihof 
13 u. Broodjeslunch 
 
Vanaf 14 u. is er mogelijkheid tot het bezoeken van 
het Poverellohuis in de Sint-Maartenstraat 44. 
 
ZATERDAG 12 SEPTEMBER ZET POVERELLO ZIJN 
DEUREN OPEN VAN 15 U. TOT 19 U. 
U kunt verwachten: 

♦ Andy & Di    

♦ Gospelrats 

♦ Kinderanimatie 

♦ Volksspelen 

♦ Infostands 

♦ Frietkraam, ijsjeskraam en wentelteefjes 

 
  WELKOM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen uit onze schelp ! 

 

Mosselfestijn voor groot en klein. 

Eveneens : Cordon-bleugebraad, kinderscho-

tels, taart enz., 

alles vers bereid in eigen keuken. 

Democratische prijzen. 

Wanneer ? Zaterdag 3 oktober van 12 tot 20 

uur. 

Plaats : Geertruihof in de Sint-Geertruiabdij. 

Vooraf inschrijven : bel 016 221813 of 

jan.breuls1@telenet.be 

Zaterdag 

17/10/09 

viering Pater 

Damiaan om 

17 u. in de 

Sint-

Pieterskerk 


