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nieuwsbrief nr. 24 januari - 2013

Het werkjaar 2012 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 2013.

Lourdes, een poort naar het geloof (pastoraal thema 2013)

Het geloof is een gave van God. Een geschenk om te ontvangen. Een gave die, van bij het moment van
ons doopsel, mijn relatie met God bepaalt. Dat geschenk moet dan groeien om dichter bij God te komen,
om intiemer met de Heer te worden. Hoe? Door te geloven! Het is door te geloven dat ons geloof sterker
wordt en dat onze relatie met God dieper en intenser wordt.
Geloven is dus een actieve houding. En zo, van zodra ik op het spoor van het geloof zit, ben ik in mijn
bestaan een geopende poort (deur) binnengegaan en langs die poort in een andere wereld gekomen, in
een andere manier van leven, in de wereld van God.

Gebed:
Heer, ik geloof ook, maar kom mijn klein geloof te hulp.
Ik vraag het U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
zij die zalig is omdat zij geloofd heeft: help mij om nu
de poort van het geloof binnen te gaan die U voor mij hebt geopend.

(uit www.lourdes-france.org)

Familieberichten
We bieden onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van

 Mevr. De Jonge – Van ’t Westeinde uit Zevenbergen
 Mevr. Nieke Van Houdt (moeder van Jos Bonroy) uit Zoerle-Parwijs (8 okt. 2012)
 Mevr. Julienne Clement uit Schoten (4 dec. 2012)
 Mevr. Alida Van den Eynde uit Schoten (10 dec. 2012)
 M. René Vermeulen uit Herselt (1 jan. 2013)
 Mevr. Jeanne Van der Veeken uit Lier (2 jan. 2013)

Onze Lourdesbedevaarten 2013
 meibedevaart: TGV: do. 16 – di. 21

vliegtuig: vr. 17 – ma. 20
 julibedevaart:  TGV: do. 11– di. 16

vliegtuig: vr. 12 – ma. 15

Opnieuw voeling krijgen met het hart zelf van het geloof, met wat ons tot
christenen maakt: het is de grote uitdaging waarvoor we staan.  Paus Benedictus
XVI nodigt heel de wereldkerk uit tot deze herbronning in het “Jaar van het
geloof” dat op 11 oktober 2012 plechtig werd geopend. Het was die dag juist 50
jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie begon.
Hier afgebeeld is het officiële logo van de wereldkerk voor het “Jaar van het
Geloof”.
Het logo bestaat uit een vierkant begrensd veld waarop een boot is te zien, die de
Kerk symboliseert en die gepresenteerd wordt zeilend op een kleine golfslag.
De hoofdmast van de boot is een kruis, waaraan zeilen zijn bevestigd in de vorm
van het trigram IHS. Het “IHS” trigram bestaat uit de eerste drie Griekse letters van
het Griekse "IHΣOYΣ" (Jezus), later geïnterpreteerd als “Iesus Hominum Salvator”,
Jezus, redder van de mensheid.
De achtergrond van de zeilen wordt gevormd door een zon die, in verbinding met
het trigram, ook verwijst naar de Eucharistie.
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Lidgelden 2013
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 2013” 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 2 maart a.s.
Om ons werkjaar 2012 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 zaterdag 2 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 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 21 februari. 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.
 Overschrijving op onze rekening BE09 9799 8635 9457 met duidelijke vermelding “deelname 2

maart”

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.

_______________________________________________________
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)
Jos Bonroy, Jaak Lemmenslaan 18, 2260 Westerlo (tel.014/54.63.34)
Els Hendrickx,  Kapelsesteenweg 68, 2930 Brasschaat (tel. 03/645.55.49)

------------------------------------------------------------------
Ondergetekende
Naam:  (DRUKLETTERS a.u.b.) . . . . . gemeente: . .

Zal aanwezig zijn op de bijeenkomst van de Lourdesvrienden op 2 maart e.k. in het “Hof
Zevenbergen” te Ranst.

Met .   .   . (aantal) personen.

Wijze van betalen:  bij bestuurslid  in omslag  overschrijving op rekening.

Datum:    .   .   .   .   . .   .   .   . handtekening: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


