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Onze Algemene Vergadering van zo. 24 maart te Ranst maakte volgende leden blij met
een waardebon van 250 euro:

1. Van Camp Raymond uit Hove 6. Taeymans Maria uit Stabroek
2. Ribbens Anna uit Kalmthout 7. Josefa Kockx uit Herselt
3. Vanderheyden Ninne uit Breda 8. Hens Yvonne uit Viersel
4. Nellens Maria uit Ranst 9. Blommé Maria uit Geel
5. Van Robbroeck Michel uit Reet 10. Callaert Jef uit Boom

Variatie op “Te Lourdes op de Bergen”

Rietje van der Sterren uit Tilburg, één van onze “Accueil-pelgrims” van de julibedevaart maakte
volgende variatie op het bekende lied:

1. Als vreemden gekomen
als vrienden gegaan.
Dat heeft hier in Lourdes
de sfeer wel gedaan.
Ave, ave, ave Maria (2x)

2. U bracht ons ter kerke
met diensten zo schoon.
Steeds eten op tafel
vonden jullie maar gewoon!
Bedankt, bedankt, bedankt allemaal (2x)

3. Wij gaan weer naar huis toe
met een heel fijn gevoel.
We kwamen naar Lourdes
met devotie als doel.
Ave, ave, ave Maria (2x)

Lourdes 2013

De pastorale themas 2010 – 2012 stonden in het teken van het gebed: met Bernadette het
kruisteken maken (2010), het onzevader (2011) en de rozenkrans bidden (2012).
De nieuwe bisschop van Lourdes Mgr. Brouwet stelt als jaarthema 2013 voor: “Lourdes, een poort
naar het geloof”

Onze Diocesane Lourdesbedevaart voorziet volgende mogelijkheden in 2013:
 Meibedevaart: TGV 16-21 mei

Vliegtuig 17-20 mei
 Julibedevart: TGV 11-16 juli

Vliegtuig: 12-15 juli

Familieberichten (sinds aug. 2011)

We feliciteren met 50 jaar huwelijk:
 Roger en Thérèse Van der Auwera – Vervliet uit Merksem (bestuurslid Lourdesvrienden)
 Robert en Anny Callens – Cop uit Boom (bestuurslid Lourdesvrienden)
 Paul en Claire Verheyen – Sysmans uit Schoten (organiste meibedevaart)

We bieden onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van onze leden:
 E.P. Machar Verhaeghe, ere-aalmoezenier van de binnenschippers (2/3/2012)
 Mw. José Lenaerts-Van Dijck uit Wilrijk, medestichter van de Lourdesvrienden, (24/4/2012)
 Gabriël Cop uit Terhagen (2/4/2012)
 Mw.Hedwig Hubers uit Schoten (25/4/2012)
 Maria Taeymans-Janssens uit Putte-Kapellen (27/4/2012)



 Jef Callaert uit Boom (juli 2012)
 Stephanie Rooman, echtgenote van Daniël Dangreau
 Alfons Huyghe uit Ranst
 Maurice Van Dijck uit Herselt
 Cecile Van Uffelen uit Schoten
 Leen Fioole uit Kessel (Ranst)

Onze ééndagsuitstap zondag 30 september 2012

We trekken naar St. Godelieve van Gistel (thuisbasis van onze bisschop Mgr. Bonny) en Oostende.

Vertrek:
 07.00: Boom bushalte H.Hartkerk A12, richting Antwerpen
 07.15: Wilrijk aan rijkswachtkazerne A12 richting Antwerpen
 07.30: Merksem, bushalte Slachthuislaan – Sporthal
 07.45: Deurne, Ruggeveldlaan aan warenhuis “Match”

Voorgesteld programma:
 ±09.20: aankomst te Gistel abdij “ten Put” We vroegen om de cafetaria te openen zodat

we vooraf nog iets kunnen drinken!
 10.00: eucharistie in de abdijkerk samen met de abdijgemeenschap.
 Aansluitend bezoek met gids aan de abdij – museum – parochiekerk
 ±13.00: middagmaal in restaurant “Castellum” in centrum van Gistel, keuze hoofdschotel:

steak of zalm met bearnaisesaus (opgeven bij inschrijving).
 ±15.00: vertrek naar Oostende

o bezoek van schoolschip “Mercator”
o vrije tijd

 18.30: vertrek terug uit Oostende naar Deurne, Merksem, Wilrijk en Boom. Omwille van de
beperkingen op rijtijden van de chauffeur mogen we niet later vertrekken.

prijs:
45.00 euro per persoon voor de leden. 50.00 euro voor de anderen, deze worden dan
automatisch lid. Deze prijs omvat: prijs voor de bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, middagmaal
met voorgerecht, hoofdgerecht en koffie, documentatie, toegang Mercator. De prijs omvat niet:
koffie bij aankomst en drank bij middagmaal.
rolwagens:
Een beperkt aantal rolwagens kan mee. Rolstoelgebruikers zorgen zelf voor een begeleider.
transport naar en van de opstapplaatsen van de bus:
We kunnen niet instaan voor vervoer van en naar één van de opstapplaatsen.  Deelnemers dienen
hiervoor zelf te zorgen.
inschrijven:
uitsluitend bij Solange Lermytte, Lammergierstraat 58/2 te 2100 Deurne (tel.03/325.28.46) vóór
17 september, of tot alle plaatsen benomen zijn. Betaling geschiedt op rek. nr.:

IBAN: BE38 7554 1706 3172 BIC: AXABBE22 van Solange Lermytte.

Datum van inschrijving en betaling zullen bepalend zijn.
annulering:
Bij onvoldoende belangstelling gaat de reis niet door en zullen alle betaalde sommen terugbetaald
worden.
Bij annulering van een deelnemer binnen de 8 dagen vóór vertrek kunnen we het reeds gestorte
bedrag niet terugbetalen. Alle bestellingen zijn dan definitief doorgegeven!
kenteken:
Het kenteken van de diocesane Lourdesbedevaart mag gedragen worden: zo is onze groep goed
herkenbaar.
__________________________________________________________________
Marc Van Dijck, L.Gorisplein 26B, 2900 Schoten (tel. 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)
Jos Bonroy, Jaak Lemmenslaan 18, 2260 Westerlo (tel.014/54.63.34)
Els Hendrickx,  Kapelsesteenweg 68, 2930 Brasschaat (tel. 03/645.55.49)


