
Lourdesvrienden - Antwerpse Bedevaart
Hof ter Lo 8 bus 2

2140 Borgerhout-Antwerpen
IBAN BE09 9799 8635 9457  BIC ARSPBE22
_________________________________

nieuwsbrief nr. 25 februari - 2014

Het werkjaar 2013 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 2014.
Uitzonderlijk is er geen tweede nieuwsbrief verschenen in 2013.

Onze Algemene Vergadering van zo. 2 maart 2013 te Ranst maakte volgende leden blij
met een waardebon van 250 euro:

1. Mw. Nellens Maria - Ranst 6. Zr. Van Bael Gerry – Lille
2. H. Embrechts Alfons - Ranst 7. Fam. Schallenberg – Schoten
3. Mw. Taeymans Marina - Putte-Kapellen 8. Mw. Camerlinck Mariette
4. Mw. Callens Ann - Boom 9. Mw. Vermeulen Godelieve – Herselt
5. H. Dierckx Louis - Merksem

Lourdes, de vreugde van de bekering (pastoraal thema 2014)

Het thema is een verwijzing naar de oproep van Maria aan Bernadette om boete te doen en tot inkeer te
komen. Dit verbinden we niet snel met vreugde. Boete gaat vooraf aan bekering. Boete doen is beseffen
dat je niet op de goede weg zit, aan God laten weten dat je het anders wil. Mogen geloven dat Hij je de
kracht geeft om nieuwe wegen te gaan, dat is reden voor vreugde.

Familieberichten
We bieden onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van onze leden

 E.H. Jos Van Weert  (23 jan.) 31 jaar pastoor Beerse – Den Hout
 Jos Lenaerts uit Wilrijk (feb 2013.) weduwnaar van José Lenaerts-Van Dijck
 Irène Verdijck uit Beerse (4 feb. 2013)
 Irène Jannis uit Boom (10 april 2013)
 Paula Dockx uit Berchem (4 mei 2013)
 Juul Van Praet uit Reet (22 nov. 2013)
 Zr. Ermelinde Van Dyck uit Geel
 Fons Lambrechts uit Ranst (17 dec. 2013)
 Zr. Benedicta (Van Dyck) uit ’s-Gravenwezel (6 jan. 2014)

We feliciteren
 Willy en Monique Schellemans-Van Hoof uit Boom voor 50 jaar huwelijk op 20-04-2013
 Fons en Louiza Van der Auwera – Callaerts uit Reet voor 60 jaar huwelijk op 27-04-2013

Onze Lourdesbedevaarten 2014
 meibedevaart: TGV: wo. 14 – ma. 19

vliegtuig: vr. 16 – ma. 19
 julibedevaart:  TGV: za. 19 – do. 24

vliegtuig: ma. 21 – vr. 25

Vacature
Mw. Anny Cop wenst haar taak van schatbewaarder over te dragen aan iemand anders. We zijn dus op
zoek naar opvolging.
We willen Anny alvast bedanken voor haar jarenlange trouwe en belangloze inzet voor onze
Lourdesvrienden. Ze rustte niet voor haar jaarlijks financieel verslag klopte: het kleinste foutje moest
gevonden worden en rechtgezet.



Lidgelden 2014
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 2014” 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 30 maart a.s.
Om ons werkjaar 2013 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 zondag 30 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 kandidaten nieuwe bestuursleden
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 20 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.
 Overschrijving op onze rekening BE09 9799 8635 9457 met duidelijke vermelding “deelname

30 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. 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 30 maart e.k. in het “Hof
Zevenbergen” te Ranst.

Met .   .   . (aantal) personen.

Stelt zich kandidaat voor het bestuur (ja of nee): .   .   .   .

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

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


