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Het werkjaar 2014 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 2015.

Onze Algemene Vergadering van zo. 30 maart 2014 te Ranst maakte volgende leden blij
met een waardebon van 250 euro:

1. H. Smits Pierre – Merksem 6. H. Mampaey Hugo – Boom
2. H. De Ridder Hansi – Brecht 7. Mw. Gabriels Philomena – Hove
3. Mw. Van Lisdonck Dina – Kalmthout 8. Mw. Cool Florentine – Merksem
4. H. De Rijck M. – Schoten 9. Mw. Kox Mathilde - Schoten
5. Mw. Bonroy Liliane – Westerlo

Mw. Jenny Lobbestal uit Merksem uitte zich bereid om de boekhoud-taak van Anny Cop over te
nemen.

Lourdes, de vreugde van de zending (pastoraal thema 2015)
Paus Franciscus nodigt ons allen uit, in zijn Apostolische Brief “De vreugde van het Evangelie”, tot een
“pastorale bekering” met het oog op een zending.

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

 H. Fons Bonroy uit Westerlo, broer van Jos (verantwoordelijke bedevaartpastoraal)
 Mw. Marie-Jeanne Bormans uit Schoten
 Mw. Alice Willemse (moeder van Marc Van Dijck) overleed op 18 april 5 dagen na haar honderdste

verjaardag.  Ze was actief bij de ziekendienst van onze bedevaart van 1932 tot ongeveer 1980.
 Mw. Marthe Van den Bussche overleed op 26 juli, twee dagen na haar laatste bedevaart naar

Lourdes. Ze begon haar loopbaan bij de ziekendienst in 1978 en werd er enkele jaren later hoofd
van, en dit tot 2005.  Daarna ging ze nog enkele malen mee als “invaller”. Sinds 2012 verkoos ze de
bedevaart per ambulancebus.

We feliciteren Staf en Rita Sterckx-Nicasi uit Geel die op 5 juli 45 jaar huwelijk vierden.

Onze Lourdesbedevaarten 2015
 meibedevaart: TGV: do. 21 – di. 26

vliegtuig: vr. 22 – ma. 25
 julibedevaart:  TGV: do. 16 – wo. 22

vliegtuig: vr. 17 – ma. 20

Werken te Lourdes
Momenteel is men in Lourdes hard aan het werken aan de herinrichting van de omgeving van de Grot.  De
ruimte tussen esplanade en de Grot is ontworpen als een voorbereiding op bezinning en gebed.  De
medailles, de kaarsenbakken en de kraantjes worden weggenomen om verstrooiing en lawaai te vermijden.
Deze zone zal vol bomen staan en tot stilte uitnodigen.
De ruimte voor de Grot zal volledig open blijven.  De heraanleg van de bodem moet aanduiden dat het een
plek voor gebed en bezinning is.
De grote kaarsen blijven waar ze altijd gestaan hebben. De kaarsen die bedevaarders individueel offeren,
komen op rechteroever. Op de plaats die hierdoor vrijkomt aan de Grot zullen later de kraantjes komen.



Lidgelden 2015

Wegens de gestegen kosten, hebben we het lidgeld verhoogd tot 7 € per persoon. Hoe kunt u betalen:
 bij voorkeur door overschrijving van 7 euro per persoon op onze rekening:

IBAN BE09 9799 8635 9457 BIC ARSPBE22 (vroeger 979-9863594-57)
met vermelding van “lid 2015” en uw na(a)m(en)

 contant aan uw contactpersoon. Deze geeft u een bewijsje.
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 21 maart a.s.

Om ons werkjaar 2014 af te sluiten nodigen wij onze leden hiermee van harte uit op onze Algemene
Ledenvergadering. Deze heeft plaats op het Kerkschip te Antwerpen, Houtdok-kaai 25 A
(haven 25) te 2030 Antwerpen en dit op zaterdag 21 maart e.k. om 12.30 uur. We doen het
ditmaal met een etentje.

 12.30 uur aperitiefje, tomatensoep, stoverij met frietjes, dessertenpalletje met koffie.
 aansluitend: algemene vergadering met o.a.

o financieel overzicht
o trekking van 8 waardebons t.b.v. 250 euro uit de ledenlijst, een 9de bon wordt geloot uit de

aanwezigen
o varia

 daarna eucharistieviering in de kapel.
Omdat we moeten weten hoeveel deelnemers we mogen verwachten, zouden we graag hebben dat je
inschrijft vóór 10 maart. Kostprijs 25 euro. Inschrijven en betalen kan:

 bij uw contactpersoon met onderstaand ingevuld strookje
 door overschrijving op onze rekening BE09 9799 8635 9457 met duidelijke vermelding

“deelname 21 maart” Indien je gelijktijdig je lidgeld betaalt, vermeld dit dan duidelijk op uw
storting.

U herkent het kerkschip direct door het kruis dat hoog boven op een mast geplaatst is.
Met de wagen naar het kerkschip: er is parking in de buurt.
Met openbaar vervoer: lijn 31, halte Ferdinanduspolder.

_______________________________________________________
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)
Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem (tel. 03/289.71.04)

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

Zal aanwezig zijn op de bijeenkomst van de Lourdesvrienden op 21 maart e.k. in het “Kerkschip” te
Antwerpen.

met .   .   . (aantal) personen en betaalt via één van de contactpersonen.

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


