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Robert Laenen is er niet meer
Zondag 30 april 2017 heeft onze Bob afscheid genomen van dit
leven.
Ik zou durven stellen een leven in dienst van de nevenmens, de
parochie, de Kwb, het parochiecentrum en nog zoveel meer.
Alleen al voor Kwb heeft hij sinds 1952 onafgebroken mee aan de
kar getrokken, als wijkmeester maar ook jaren als voorzitter.
Het kerkfabriek was ook een groot deel van zijn leven. Vaak
zei hij 'neem mij kerkfabriek en kwb niet af want dan ga ik dood'.
Groot is de leegte die hij achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven.
Bob je zult altijd in onze gedachten blijven en wensen de nabestaanden veel sterkte in
deze moeilijke dagen.
Woordje van de proost
In mijn geboortestad wordt op 30 april, enkele figuren uit stro in brand gestoken om de winter definitief
te verdrijven. Daarna leest de mei graaf een akte voor en wordt met volksmuziek en dans de meiboom
ingehuldigd. Inderdaad : het is mei.
Op veel plaatsen in de wereld worden dan optochten georganiseerd en straffe toespraken gehouden, ook
in onze stad ter gelegenheid van 1 mei. Voor sommigen folklore maar voor anderen bittere ernst, want
het Feest van de Arbeid wil ook vooral wijzen op onrecht, vooral voor hen die aan de onderkant leven.
Katholieken vieren dan Sint – Jozef, arbeider.
Op 1 mei geven we ook aan mekaar het lelietje van dalen of het meiklokje. Het is een fijn geurige
geluksbrenger dat harten doet smelten.
Op 14 mei viert de wereld moederdag, wij in Antwerpen doen dat op 15 augustus, maar elders de
tweede zondag van de mei. Mei is immer de Mariamaand, en dat zien we aan de bedevaarten. Het is de
maand van de voettochten naar Scherpenheuvel, Oostakker, Meerseldreef of de Grot van Edegem, waar
dan aan een kapelletje of grot gebeden wordt. Na het gebed is het dan tijd voor een wafel met veel
slagroom of een goede trappist.
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Verder zien we op de liturgische kalender nog enkele interessante heiligen, zoals 10mei: Heilige
Damiaan de Veuster, de grootste Belg, die zich volledig gaf voor de minste der mijnen. Tip: ga eens
naar Tremelo (geboortehuis) of naar Leuven (graf) of naar het TPC naar de Damiaankerk en steek een
kaarsje aan en laat de geest van Damiaan ook even in uw werken.
Op 13 mei herdenken we O L Vrouw van Fatima en ook Sint Servatius, de eerste bisschop in onze
contreien. H. Dimpna gedenken we dan weer in Geel, de Barmhartige Stede op 15 mei. Tenslotte
vereert men op 22 mei H. Rita. Deze heilige is de patrones van de hopeloze gevallen en men bidt om
haar voorspraak bij uitzichtloze situaties, omdat zij een moeilijk huwelijk had, door kloosterorden werd
afgewezen en aan een vreselijke ziekte leed. In Kontich is er kerk aan haar gewijd en op
zondagnamiddag wordt er eucharistieviering gevierd.
Mei is ook de tijd van de communies: in onze parochie op 25 mei (OH Hemelvaart). Waar elders
Rerum Novarum gevierd wordt, doen de 7à8 jarigen in onze kerk hun eerste communie. Meestal is het
die dag mooi weer en we hopen dit jaar ook. Het zal een feestelijke dag worden en iedereen is welkom
op de viering die om 10 u begint.
In de keuken bereiden we asperges op zijn Vlaams en genieten we van Belgische aardbeien. Na deze
mooie, bloemrijke maand gaan we naar juni en de vakantie komt nader.
Geniet van de bloeimaand
Jean-Marie

Onze jarige van Mei
Kitty Lambrechts 2 mei
Marianne Hamaekers 19 mei
Els Beerten 23 mei

Jolien Burggraeve 12 mei
Wendy Bryssinckx 20 mei
Ivonne Billion 29 mei

Wij wensen de jarigen een fijne en leuke verjaardag

Met KWB naar het theater. Inschrijvingsperiode verlengd.
Op 27 mei gaan we in het fakkeltheater in Antwerpen naar een voorstelling kijken van Mafkegels.
Deze hilarische theatershow van Jack Staal bevat hilarische sketches en prachtige optredens.
Humor, spektakel, cabaret en zang. Revue om van te smullen. 100% lachen en amusement
verzekerd.
Prachtige optredens van de gekende musicalster Dorothy Wuyts en grappen en grollen gebracht
door de komieken, Danny Nagels en Ben en Jerry.
Dorothy Wuyts zingt Ann Christy onder muzikale begeleiding van Pietro Ramman.

We hebben een optie genomen voor 15 inkom tikketten
Prijs: € 18

Alternatieve prijzen: 60+: € 17

Locatie: Zwarte zaal - Reyndersstraat 7
Op voorhand inschrijven en betalen is de boodschap en wel voor
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10 mei.

MEIVAART EDEGEM
Op woensdag 24 mei gaan we naar jaarlijkse gewoonte met Femma en KWB op meivaart.
Houd je stapschoenen, fiets of auto maar al klaar of kom je met de bus (lijn 91 of 92)?
Te voet vertrekken we om 18.45u aan de kerk H. Sacrament en met de fiets vertrekken we
om 19.15u aan de kerk.
Wie met de auto of de bus komt verwachten we ten laatste om 20.00u aan de grot. Na een moment
van bezinning kunnen we nog gezellig iets drinken.

Naar Trainworld en Kuifje op 8 april
Eindelijk nog eens een uitstap en toch met redelijk succes want met 8 mensen zijn
we met de trein naar Schaarbeek geweest om daar zowel het museum over treinen
als een tentoonstelling Kuifje te bezichtigen. Tentoonstelling was iets minder dan
verwacht maar die oude stoomtreinen, het verleden maar uiteindelijk Belgie op de
kaart gebracht met het meest bezette spoornet van Europa. Nadien nog een terrasje
gepakt in de zon en dan huiswaarts. Ik heb er van genoten en denk zo ook de andere
deelnemers
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DAGREIS:
Op maandag 15 mei gaan we met de bus een chocolaterie bezoeken en in de
namiddag treden we in de voetsporen van Toon Hermans.
08:30 u:

Vertrek aan “Jardin Publique“

10:30 u: Chocolaterie Winters in Valkenswaard.
13:30 u: Een zeer verzorgd 3-gangendiner: Groentesoep - Kipfilet met diverse warme
soorten aardappelen - ijs met slagroom.

groenten, salade, 2

15:30 u: Rondleiding in Sittard met de Toon Hermans wandeling en/of vrije tijd.
18:30 u: Terug huiswaarts.

Sittard, een stad om lief te hebben..., vormt het centrum van de Westelijke Mijnstreek
van Nederland.
Na Maastricht en Roermond is Sittard één van de oudere steden van Nederland. Ze
werd verkozen tot Groenste Stad van het land.
Het gezellige centrum, de cafeetjes met verwarmde terrasjes zorgen ervoor dat het
er na een dagje winkelen goed toeven is.
De “Toon Hermans”-wandeling laat ons een opsomming zien van de belangrijkste
plaatsen die betrekking hebben op het leven van de in april 2000 overleden cabaretier en kunstenaar.
Toon Hermans is geboren in Sittard en ligt er ook begraven!
De prijs voor dit alles: € 46.- voor leden/partner en € 50.- voor niet-leden.
U kunt hiervoor inschrijven tot uiterlijk 05 mei 2017 bij Diana (03/321.12.77 na 18:00 u) of bij uw kernlid.
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