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       KOM EN VIER MET ONS!  

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 

SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 10 u. en opgeluisterd 
door het gemengd koor Gertro 
 
SPECIALE VIERINGEN: 
 
♦ Zondag 28 maart : Palmzondag.  
      Eucharisteviering met palmprocessie en 
      palmwijding. Kindernevendienst 

♦ Donderdag 1 april : Witte 
      Donderdag: viering in de SP om 20 u.       

♦ Vrijdag 2 april : Goede Vijdag 
      Kruisweg in de SP om 15 u.  
      Woorddienst met kruishulde om 20 u. in  
      de SG 

♦ Zaterdag 3 april : Stille Zaterdag: 
Plechtige paaswake om 21 u. 

♦ Zondag 4 april :  Hoogfeest van Pasen 
met plechtige paasmis om 10 u. 

♦ Zondag 11 april: viering met Poverello 

♦ Zondag 2 mei : viering Plechtige 
Geloofsbelijdenis in de SK 

♦ Donderdag 13 mei : O.H.Hemelvaart. 
Eerste-communieviering om 10 u. 

♦ Zondag 13 juni: kinderviering-
dankviering 

 
SP       SINT-PIETERSKERK 
SG       SINT-GEERTRUIKERK 
SK       SINT-KWINTENSKERK 
SJ        SINT-JACOBSKERK 
 

DE PEN VAN EEN PAROCHIAAN... 
 

Reeds twee 
jaar schrijft 
Mia Bert-

mans maan-
delijks een 
cursiefje in 
het parochie-
blad, ludieke 
of ernstige 
stukjes die 
veel bijval 
kennen. 
Onlangs pub-
liceerde Uit-
g e v e r i j 
Halewijn haar 
nieuw en 
merkwaardig 
boek: 
 

"DE MAN naar mijn hart" 

 
Een werk met meer dan vijftig heel frisse 
begrijpelijke Jezusverhalen, vlot en ge-
makkelijk te lezen, bestemd voor jong en 
oud. 
 
Het boek, 16 € is verkrijgbaar in Abdij 

Keizersberg of tel.  016/23 42 61 . 

Deze publicatie is een gedurfd religieus 
boek dat wellicht zijn weg zal vinden naar 
velen! 
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PAASFEEST BIJ ZIEKENZORG 
 

Bij Ziekenzorg 
Sint-Geertrui – 
Sint-Pieter neemt 
de lente steevast 
een feestelijke 
start: op woens-

dag 7 april 2010 

heeft het Paasfeest plaats. 

 
Op die dag worden onze gasten om 
11 u. verwacht in een kleurrijk ver-
sierd Geertruihof. De bloemen op 
tafel doen ons denken aan leuke 
voorjaarstuintjes. 
 
We starten ons feest met een mis-
viering waarin pastoor Dirk voor-
gaat. 
Na de mis worden we vergast met 
een heerlijke koude schotel. De kof-
fie nadien wordt vergezeld door 
onze onvolprezen zelfgebakken 
fruittaarten. 
 
Dank zij de inzet van vele vrijwil-
ligers kunnen wij de deelname in de 
kosten beperken tot 3 euro. Ook wie 
(nog) niet aangesloten is bij zieken-
zorg is welkom. Je kan je inschrijven 
bij je huisbezoeker of bij Jos Van-
wezer op het nummer: 
016. 22 14 51. 
 
Wie moeilijk te been is, kan beroep 
doen op vrijwilligers die de deelne-
mers van bij hen thuis tot in de 
feestzaal rijden. 
 
  
 

 



Pasen vieren is: met God deze verliezer 
de winnaar noemen en de strijd voor het 
Leven voortzetten, voort kúnnen zetten 
elke dag opnieuw. 
 
Daarom laat God u en mij nooit los. Als 
we aan Zijn zijde zijn, schenkt Hij ons 
leven voor tijd en eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Pasen 

 
In de voorbije lange en strenge 
vorstperiode werd er een aanslag 
gedaan op de natuur. Bomen ston-
den kaal te kijken in de kille wind. 
De vorst zat diep in de grond. Onze 
eigen tuin en de weilanden lagen er 
troosteloos bij: dan eens wit dan 
weer vaal bruin en grauw. Misschien 
hebt u in die weken ook wel eens 
gedacht: zal het allemaal nog groen 
kunnen worden? Zal de warmte het 
straks toch weer winnen van de kou 
nu? Zal het licht van de lente het 
winnen van het winterse donker? Zal 
het leven het winnen van de dood? 
 
Dit gevecht tussen dood en leven 
gaat aan elk sterven – in de natuur 
of bij de mens - vooraf. De strijd 
vindt zelfs hier en nu plaats: op elk 
moment dat wij moeten kiezen tus-
sen goed en kwaad. In de Goede 
Week worden wij geconfronteerd  
met allerlei soorten van onrecht. Wij 
kunnen die strijd ontwijken, maar 
leven we dan wel echt? We kunnen 
vluchten, maar keer op keer zal de 
dood me treffen in de rug. We kun-
nen ook blijven aan de zijde van 
Hem: met open vizier heeft Jezus 
gevochten: tegen de valse hoop van 
rijken, tegen de wanhoop van ar-
men, God-weet tegen zichzelf. Wij 
kennen de gebeurtenissen die heb-
ben plaats gehad, weten wat er ge-
beurd is: ‘Hem hebben ze aan het 
kruishout geslagen en ver-moord’. 

UIT DE PEN UIT DE PEN UIT DE PEN UIT DE PEN 

VAN DE VAN DE VAN DE VAN DE 

PASTOOR...PASTOOR...PASTOOR...PASTOOR...    

 

 

 

 
 

   

CATECHESE, een blik vooruit: 

 

Kinderen van het 2e leerjaar bereiden zich 

voor op hun eerste communie. 

Dit jaar : donderdag 13 mei 2010 in de SG 

 

Volgend jaar : zondag 8 mei 2011 in de 

SG. Catechist: Chris Coppens 

in samenwerking met de ouders. Voor kinde- 

ren van de SG, SP en SJ. 

       

Kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar 

sluiten aan bij de brugcatechese. Geen  

brugcatechese wil ook zeggen geen plechtige 

geloofsbelijdenis. 

Catechist : Patrick Jaspers in samenwerking  

met de ouders. Voor kinderen van de SG, 

SP en SJ 

 

Kinderen van het 6e leerjaar doen hun  

Plechtige Geloofsbelijdenis.   

Dit jaar : zondag 2 mei 2010 om 10 u. in de  

SK 

 

Volgend jaar : zondag 15 mei 2011 om 10 

u. in de SJ. Voor kinderen van  de SG, SP, SJ 

en SK 

        

De jongeren die in 2009 hun plechtige ge- 

loofsbelijdenis deden, kunnen gevormd 

worden op zaterdag 6 november 2010 in de  

SP. 

Zij die hun plechtige geloofsbelijdenis deden 

in 2010 kunnen gevormd worden in het na- 

jaar van 2011, wanneer ze in het tweede  

middelbaar zitten. 
Zij sluiten voor de catechese en jonge- 
renwerking wel aan bij de federatie He- 
verlee. 
 
Eindcoördinatie:Rita Merckx  
tel.:016 22 73 00  of  0476 32 10 65 
rita1.merckx@skynet.be 

 

                     ZOMERFEEST    
 

Als voorbode op de ko-
mende zomer nodigen wij 
je uit op ons jaarlijks 
‘Zomerfeest in Geertrui- 
 hof’. Op zaterdag 29 

mei, van 12 u. tot 19 u., 
kan je bij ons al komen 
proeven van een sappige 
steak, een zonnige pas-
taschotel of een zuiders 

visserspannetje. Zin in een voorgerechtje 
of een smakelijk dessertje ? Alles is mo-
gelijk ! Wel vooraf inschrijven !  
 
Neem een uitnodiging in de kerk of bel 
016 22 18 13. Hartelijk dank ! 


