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Uit de pen van de pastoor 

Kom los… 

Als u wel eens op vakantie bent geweest, dan hebt u waarschijnlijk ook de ervaring 

opgedaan, dat we veel teveel meenemen. Het is soms lachwekkend als je mensen 

ziet, die eindeloos veel meeslepen. Het zit blijkbaar in ons bloed: zorgen voor 

morgen. Er zou toch iets verkeerd kunnen gaan. Eigenlijk is heel ons leven in deze 

wereld iets zoals op vakantie gaan. Wij zijn er maar tijdelijk. Misschien moeten we 

daarom niet steeds meer of groter willen hebben. Wij moeten alleen willen 

meenemen waar we onderweg plezier aan hebben, en wat ons dankbaar kan 

maken.  

Laten we opruimen alles wat ons daarvan afhoudt. Om het wat duidelijker te 

zeggen: het is eigenlijk te gek, dat wij in zo’n overvloed leven, als je weet dat zoveel 

mensen nog niet eens het allernoodzakelijkste hebben. Als je dit weet - en we 

weten het - dan kun je er geen echt plezier meer aan beleven. Daarom zei Jezus: 

zoek eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid. En gerechtigheid is niet: al die 

overvloed. De veertigdagentijd is een tijd om daarvan bewust te worden. Dat wil 

zeggen: maak van je leven geen wedstrijd die je steeds wil winnen, beul je niet af 

omwille van wat meer rijkdom, zorg niet altijd eerst voor jezelf en kijk ook eens 

naar de zorg die God aan jou besteedt. En vooral kijk naar de mensen die moeite 

hebben met overleven. Met andere woorden: Kom los van jezelf, maar kom niet los 

van de mensen met echte zorgen… Als we zo durven leven wordt al het overige ons 

erbij gegeven, zegt Jezus. Als dat geen Pasen is! 

 

Dirk De Gendt 



Wanneer? Elke zondag van 11.30 u. tot 15.30 u. 

Voor wie? Voor iedereen die graag zijn namiddag in gezelschap doorbrengt; jong of 

oud, arm of rijk, gelovig of niet-gelovig. 

Waar? Sint-Maartensstraat 44 te Leuven 

Ook vrijwilligers zijn nog steeds van harte 

welkom. Enkele uurtjes om de zoveel weken, dat 

moet toch een haalbare kaart zijn. 

We hopen dat dit diaconieproject langzaam mag 

groeien en dat het op lange termijn mag 

uitgroeien tot een ontmoetingsplaats waar 

iedereen zich ’s zondags welkom voelt! 

Meer info: Rita Merckx  GSM 0476 32 10 65 

e-mail: rita.merckx1@gmail.com 
 

             SOLIDARITEITSBRUNCH 

                   ZONDAG 30 MAART 2014 

               12.15 uur - Geertruihof 
Met de campagne “Plan(t) de toekomst” wil Broederlijk Delen duurzame familiale 
landbouw ondersteunen in Senegal. 
Ibrahima staat symbool voor deze campagne. Hij staat aan het begin van zijn 

carrière. Hij koos voor een uitdagend beroep: 
landbouwer. Een uitdaging is het zeker want 
Senegal, dat in de Sahel ligt, heeft een vijandig 
klimaat. Het regenseizoen duurt amper 4 
maanden. De rest van het jaar is het er kurkdroog 
en snikheet. Geen ideale omstandigheden dus om 
aan landbouw te doen. 
Dankzij de vorming en begeleiding van de 
partnerorganisaties van Broederlijk Delen kan 
Ibrahima nu op een ecologische en duurzame 
manier groenten telen. 

Planten jullie met ons mee? 
Inschrijven: rita.merckx1@gmail.com of GSM 0474 45 78 93 (parochiesecretariaat) 



J. S. BACH IN DE SINT-GEERTRUIKERK 

JOHANNESPASSIE – J.S. BACH 

Zaterdag 12 april om 20.00 u. 

Op uitnodiging van het Gertrokoor is het Utrechts Studentenkoor en –orkest te 
gast voor de uitvoering van één van de meest monumentale werken die Bach 
gecomponeerd heeft. De eerste uitvoering klonk in de Thomaskirche in Leipzich in 
1724, nu 290 jaar geleden. Het lijdensverhaal van Christus volgens Johannes eindigt 
met een prachtig en jubelend koraal, waarin Bach ons door de treurnis van Goede 
Vrijdag heen trekt naar het licht van Christus’ verrijzenis. De muziek blijft 
ontroeren, na bijna 3 eeuwen meer en nog steeds meer.  
Kaarten: € 10 vvk en € 12 kassa. 
 

 
 

HET 2e INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL 
staat volledig in het teken van de 300e verjaardag van ons historisch Pencelerorgel. 
 
27 april 2014 om 15 u. 
Jan Vermeire (BE) 
‘Bachs Transcripties’ 

 
25 mei 2014 om 15 u. 
Jean-Pierre Steijvers (NL)  
‘Bach Origineel’ 
 
29 juni 2014 om 15 u. 
Wouter Dekoninck (BE) & Hildebrandt Consort 
‘Bach Ongehoord’ 
Nieuw oeuvre voor orgel en barokorkest 
 
Kaarten: € 8 vvk / € 10 kassa 
Festivalticket: 3 orgelconcerten € 20 
-18 jaar gratis 
 

 

Voor alle concerten : info en tickets: 0474 45 78 93 



 

KOM EN VIER MET ONS EUCHARISTIE 

IN DE SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 11.15 u. met volkszang, Gertrokoor en orgel. 

SPECIALE VIERINGEN 
Zondag 13 april 2014: 11.15 u. Palmzondag met palmwijding 
Vrijdag 18 april 2014: 20 u. Goede-Vrijdagviering met kruishulde 
Zaterdag 19 april 2014: 21 u. Plechtige Paaswake 
Zondag 20 april 2014: 11.15 u. Hoogfeest van Pasen 
Zondag 18 mei 2014: 11.15 u. Eerste-communieviering voor de Parochiale Eenheid 
Leuven 
Zondag 8 juni 2014: 11.15 u. Kinder- en dankviering 

ELDERS 

Donderdag 17 april 2014: 20 u. Witte-Donderdagviering – Sint-Pieterskerk 

Zaterdag 31 mei 2014: 15 u. Vormselviering – kapel H.-Hartinstituut Heverlee 

 

Pasen, ook in ons leven 

Pasen? Wat vieren we dan? De verrijzenis van Jezus? Maar wat betekent dat?  

En heeft dat dan ook iets met mijn leven te maken?  

JA! En dat willen wij samen ontdekken. 

Wanneer? zondag 13 april 

Hoe laat? Van 9.45 u. tot aan de eucharistieviering om 11.15 u. 

Waar? Geertruihof 

Wie? IEDEREEN! OOK JIJ DUS! We willen met de volwassenen van Sint-Geertrui 

toeleven naar het Paasfeest. Er is voor elk wat wils: ga jij het liefst creatief aan de 

slag? Of word je liever aan het denken gezet?  

Er is ook voor de kinderen een aangepast aanbod. 

 

V.U. Pastoor Dirk De Gendt 

St.-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven 

Parochiesecretariaat GSM 0474 45 78 93 


