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Het werkjaar 2011 is al een tijdje voorbij, toch houdt het bestuur van de Lourdesvrienden er aan om alle
leden te danken omdat ze erbij wilden zijn. Verder in deze nieuwsbrief lees je hoe je er ook kunt bijblijven
in 2012.
Voor het nieuwe werkjaar wensen we jullie met de hulp van O.L.V. van Lourdes:
Veel vreugde om wat nieuw en onverwacht is.
Diep geluk om wat trouw en zacht is.
Heel veel hoop om wat nog onvolbracht is!
Gezondheid en vrede in uw hart.

Met Bernadette de rozenkrans bidden (pastoraal thema 2012)
In 2010 begon een reeks van 3 thema’s over bidden met Bernadette:
 2010: met Bernadette het kruisteken maken
 2011: met Bernadette het Onzevader bidden
 2012: met Bernadette de Rozenkrans bidden
Tijdens onze vieringen in Lourdes gaan we de 4 reeksen “mysteries” van de rozenkrans verder uitdiepen. Ze
zijn als het ware een samenvatting van het evangelie.
De 3 “traditionele” reeksen mysteries verwijzen hierbij naar respectievelijk vreugdevolle, glorievolle en
treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
Omdat Christus het centrum en de oorsprong van het rozenkransgebed is, mogen de belangrijke
gebeurtenissen uit Zijn openbare leven er niet in ontbreken, aldus Johannes Paulus II. De paus
onderscheidt de volgende vijf gebeurtenissen:
 Doop van Jezus in de Jordaan.
 Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
 Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
 Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Onze Lourdesbedevaarten 2012



meibedevaart: TGV vanuit Tourcoing: do. 10 – di. 15
vliegtuig: vr. 11 – ma. 14
julibedevaart: TGV vanuit Tourcoing: do. 5– wo. 11
vliegtuig: vr. 6 – ma.9
vr.6 – vr. 13

Lidgelden 2012
Het lidgeld blijft 5 € per persoon. Hoe kunt u betalen:
 bij voorkeur door overschrijving van 5 euro per persoon op onze rekening:
IBAN BE09 9799 8635 9457 BIC ARSPBE22 (vroeger 979-9863594-57)
met vermelding van “lid 2012” en uw na(a)m(en)
 contant aan uw contactpersoon. Deze geeft u een bewijsje.
 eventueel stuurt u ons een briefje van 5 euro op in een omslag.
We willen hierbij een vriendelijke oproep doen om de lidgelden tijdig te betalen en adreswijzigingen en
familienieuws tijdig door te geven.

Onze Algemene Ledenvergadering van 24 maart a.s.
Om ons werkjaar 2011 af te sluiten nodigen wij onze leden hiermee van harte uit op onze Algemene
Ledenvergadering. Deze heeft plaats in de ontspanningsruimte van het Bezinnings- en ontmoetingscentrum
Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22 te 2520 Ranst en dit op 24 maart e.k. om 14.00 uur.
 14.00 uur samenkomst en gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering
 15.00 uur: algemene vergadering met o.a.
o financieel overzicht
o verkiezing 2 nieuwe bestuursleden (om de twee jaar moeten we 2 nieuwe bestuursleden
verkiezen) kandidaten kunnen zich melden bij één van onze bestuursleden of met
onderstaande inschrijvingsstrook
o trekking van waardebons t.b.v. 250 euro, één bon wordt geloot uit de aanwezigen
o najaarsuitstap
o varia
 daarna eucharistieviering in de kapel.
Omdat we moeten weten hoeveel koffie we moeten bestellen, zouden we graag hebben dat je inschrijft
vóór donderdag 15 maart. Helaas zijn we verplicht om een bijdrage van 5 euro te vragen voor deelname in
de kosten.
Inschrijven en betalen kan:
 bij één van de bestuursleden
 het inschrijvingsstrookje met een briefje van 5 euro in een omslag opsturen.

Hoe bereik je het “Hof van Zevenbergen”?
Met de wagen vanaf de Antwerpse Ring :E 313 nemen richting Hasselt, afrit 18 richting Mortsel tot aan de
tweede stoplichten. Dan links afslaan richting Nijlen/Herentals. In Ranst aan de Aldi links de Kastanjelaan in.
Ten einde die laan ligt links Hof Zevenbergen
Met de wagen vanuit Hasselt of Luik: afrit 19 Massenhoven. Verder richting Lier tot aan de 1ste lichten,
dan richting Broechem-Ranst aanhouden. Rijden tot aan de Aldi dan rechts de Kastanjelaan in.
Met de wagen vanuit Eindhoven, Turnhout: afslag Ranst, verder richting Oelegem-Broechem – Ranst.
Met openbaar vervoer: Antwerpen-Rooseveltplaats Lijn 420 of 423 naar Herentals-Lier of Broechem.
Afstappen: Ranst-Kastanjelaan.
Om de 30 min is er een bus.
_______________________________________________________
Marc Van Dijck, L.Gorisplein 26B, 2900 Schoten (tel.& fax 03/645.83.57)
Roger Van der Auwera, Nieuwdreef 97/5, 2170 Merksem (tel. 03/231.93.26)
Solange Lermytte, Lammergierstraat 58/2, 2100 Deurne (tel. 03/325.28.46)
Anny Callens-Cop, Schoolstraat 1, 2850 Boom (tel.03/888.52.53)
José Lenaerts, J.De Groofstraat 8, 2610 Wilrijk (tel.03/828.51.64)
Jos Bonroy, Jaak Lemmenslaan 18, 2260 Westerlo (tel.014/54.63.34)
Els Hendrickx, Kapelsesteenweg 68, 2930 Brasschaat (tel. 03/645.55.49)
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Zal aanwezig zijn op de bijeenkomst van de Lourdesvrienden op 24 maart e.k. in het “Hof
Zevenbergen” te Ranst.
Met . . . (aantal) personen.
Stelt zich kandidaat voor het bestuur (ja of nee): . . . .
Datum: . . . . . . . . .

handtekening: . . . . . . . . . . . .

