--------------------------------Week: 21 (nummer van 25 tot 31 mei 2019)
Editie: 4342 Hoegaarden
---------------------------------

--------------------------------RUBRIEKTITEL
Vaste positie begin blz. 2
Hoofding met kerkjes – zie vorig nummer
--------------------------------LITURGISCHE VIERINGEN
6de zondag van Pasen
Hoogfeest van O.H. Hemelvaart (C)
HOEGAARDEN SINT GORGONIUS
Zaterdag 25 mei
16.30 u. Elst Mariaviering aan O.L. Vrouw Troost
Afsluiten van de meimaand
Jaarmis voor August Serulus en Bertha Gasia
Jaarmis voor Germaine Gasia
Jaarmis voor Gustaaf Serulus
Voorganger: P. Cornie Nelissen
Lector: Viviane
Zondag 26 mei
Geen viering!
Dinsdag 28 mei
14.00 u. Mariaviering en kruisdagen Elst met bewoners van Villa Hugardis aan O.L. Vrouw Troost
Voorganger: P. Cornie en Liesbeth
Lector: Moniek Verhulpen
Woensdag 29 mei
Vooravond O.H. Hemelvaart
18.00 u. Mariadal Kruisdagen viering voor een goede oogst
Lector: Sylvia
Voorganger: P Cornie
Donderdag 30 mei
Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart
10.30 u. Eerste communieviering met 62 eerste communicantjes
Voorganger: P. Cornie en Liesbeth
Lectoren: kinderen eerste communie
HOKSEM SINT JAN EVANGELIST
Zaterdag 25 mei
15.30 u. Huwelijksviering van Ruben en Kelly
Voorganger: Pr. Sylvester
Zondag 26 mei
09.15 u. Mis voor overledenen
Voorganger: Liesbeth
Lector: Rita
Donderdag 30 mei
Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart
09.15 u. Mis voor overledenen
Voorganger: P. Cornie
Lector: Rita
MELDERT SINT ERMELINDIS
Zaterdag 25 mei
19.00 u. Jaarmis voor Ilse Branson
Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw
Voorganger: deken Guy Paternostre
Lector: Francis
Woensdag 29 mei
19.00 u. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw
Mis ter ere van Sint Ermelindis en Sint Katharina
Voorganger: Deken Guy Paternostre

Donderdag 30 mei
Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart
Geen misviering
OUTGAARDEN SINT NIKLAAS
Zaterdag 25 mei
18.00 u. Mis voor Victor Hobin en Clemence Deldime
Voorganger: Deken Guy Paternostre
Lector: Karin Bollen
Donderdag 30 mei
Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart
Geen viering

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------NIEUWS UIT HOEGAARDEN
--------------------------------Begin groot artikel
--------------------------------O.L. Vrouw Troost
--------------------------------F4342a21
--------------------------------Beschrijving
Bepleisterde en witbeschilderde kapel op rechthoekige plattegrond met halfronde apsis, omgeven door linden.
De kapel klimt mogelijk op tot het laatste kwart van de 18de eeuw en blijft tot vandaag een mooie getuige van de
eeuwenlange volksdevotie in Vlaams-Haspengouw.
De oorsprong van de kapel is niet erg duidelijk. Hoewel diverse bronnen ze, onder meer op basis van gevonden
resten van muurschilderingen, laten opklimmen tot de 18de eeuw, mogelijk ter plaatse van een oudere cultussite,
is er op de Ferrariskaart van 1771-1777 nog geen enkele aanduiding te zien.
Op de topografische Vandermaelenkaart (1846-1854) staat er wel een 'Chap. D'Eloy' (?) weergegeven. De kapel
klimt dus mogelijk op tot het laatste kwart van de 18de eeuw. De 18de eeuw betekende trouwens voor heel
Hoegaarden een periode van ongekende bloei.
Na restauratie door vrijwilligers en gemeentepersoneel in het begin van de jaren 1980 werd de kapel op 25
augustus 1984 opnieuw ingewijd.
Bepleisterde en witbeschilderde kapel op rechthoekige plattegrond met halfronde apsis onder een leien zadeldak,
met de nok parallel aan de straat. De afgeknotte puntgevel op een onderbouw van natuursteenblokken, wordt
bekroond door een klokkentorentje als resultaat van de restauratie; het oorspronkelijke torentje zoals te zien op
oude prentkaarten was slanker van vormgeving; de korfboogvormige toegang is gevat in een rechthoekige
hardstenen omlijsting met sluitsteen onder waterlijst; flankerende, getraliede rechthoekige venstertjes en
bekronende nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Houten deur met oculus, voorzien van ijzeren Mariamonogram.
De getraliede steekboogvensters in de zijgevels hebben een vlakke kalkzandstenen omlijsting.
Bepleisterd en beschilderd interieur met tongewelf en trekankers; de vloer bestaat uit zwart-witte zeshoekige
tegels; houten portiekaltaar, ten dele beschilderd als imitatiemarmer, met gepolychromeerd beeld van OnzeLieve-Vrouw met het zwaard doorboord, ingewijd in 1984. Geschilderd opschrift 'Nood zoekt Troost' en
monogram 'SMR'. De originele beelden werden overgebracht naar de schatkamer van de Sint-Gorgoniuskerk.
Actuele toestand
Vele mensen bezoeken dit kapelletje en honderden kaarsen worden hier elk jaar aangestoken. Het kapelletje is er
speciaal voor mensen met verdriet, liefdesverdriet, rouw, of ander verdriet. Daarom O.L. Vrouw Troost!
Dagelijks wordt het verzorgd door de familie Swinnen die tegenover de kapel wonen.
Elk jaar vieren we hier op de laatste zondag van mei om de meimaand af te sluiten.
Het kapelletje zoals het er nu uitziet bestaat dit jaar 35 jaar. Iedereen van harte uitgenodigd op zaterdag 25 mei
om mee te vieren om 16.30 u., nadien drinken we een glaasje bij Lisa en Mirte die in nr 36 wonen.
Gegevens verstrekt door de Heemkring van Hoegaarden.
WOUTERS V. 1998: Legendarisch en vroom Hageland, van vermaard bedevaartsoord tot eenvoudige veldkapel
in Hageland en Vlaams Haspengouw, 115.
--------------------------------Beging gebed
--------------------------------GEBED VOOR MARIA

Moeder Maria,
Mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen
die u aan hebben geroepen, hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt,
en ik zal je bijstaan'.
--------------------------------Einde gebed
--------------------------------Einde groot artikel
---------------------------------

--------------------------------Begin groot artikel
--------------------------------OPEN INFOAVOND ROND PASTORALE REGIO’S
Kennismaking nieuwe regioploeg
--------------------------------F4342b21 en F4342c21
--------------------------------Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en dekens Joris Hardiquest en Felix Van Meerbergen nodigen u uit
op een open avond waar bisschop Koen Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal
voorstellen.
U bent welkom op vrijdag 14 juni om 20.00 u. in De Pelgrim, Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b, 3270
Scherpenheuvel.
Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon op het nummer 015 29 84 51 vóór 5 juni.
--------------------------------Einde groot artikel
---------------------------------

OUTGAARDEN KERMIS
--------------------------------F4342d21
--------------------------------Op zondag 26 mei zijn er niet alleen verkiezingen, ook organiseert het Dorpscomité een uitgebreid Ontbijtbuffet
ter gelegenheid van Outgaarden kermis. U kan deelnemen van 8.30 u. tot 11.30 u. Inschrijven is verplicht.
In de namiddag zijn er pannenkoeken en koffie plus een wandeling met gids door het dorp.

JEUGDBAND FENIKS HOEGAARDEN STEMT OP “FAME”
--------------------------------F4342e21
--------------------------------Zondag 26 mei gaan we niet alleen stemmen voor onze politici, maar ook bij Jeugdband Feniks Hoegaarden.
De jonge muzikanten nodigen u om 11.00 u. uit in hun repetitielokaal op de 2de verdieping van G.C. 't
Paenhuys. Ze presenteren daar het resultaat van een jaar hard werken in hun eigen concert.
De leden van Jeugdband Feniks Hoegaarden kozen als titel “Fame”, naar de televisiereeks over een
Amerikaanse muziekschool waar jongeren samen muzikale avonturen beleven. Dat is nu juist wat de muzikanten
bij de Jeugdband doen: samen muziek en plezier maken.
“Fame” wordt een concert met een mengeling van film- en popmuziek met soms verrassende nummers. “Fame”
is zeker de moeite voor iedereen die wil kennismaken met het jonge muzikale talent uit Hoegaarden. De meeste
muzikanten kregen hun opleiding in de Hoegaardse muziekschool waar kinderen vanaf 6 jaar terecht kunnen.

Wanneer ze hun eerste noten kunnen spelen op hun klarinet, saxofoon, fluit, trompet, trombone, hoorn, …
kunnen ze starten in de leuke boeiende wereld van samen muziek maken. En dit kan allemaal in een fantastische
sfeer in een gezellig dorp bij Jeugdband Feniks Hoegaarden.
--------------------------------F4342f21 en F4342g21
--------------------------------Voor kinderen die naar de muziekschool willen gaan, maar nog niet goed weten welk instrument te kiezen, is dit
een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het hele gamma. Na het concert krijgen ze de gelegenheid
om de muziekinstrumenten eens van nabij te bekijken en misschien mogen ze zelfs eens proberen.
“Fame” gaat door op zondag 26 mei om 11.00 u. in G.C. 't Paenhuys, Stoopkensstraat 82 te Hoegaarden. De
inkom is gratis.
Voor meer info: info@fenikshoegaarden.be

'START TO MELDERT'
met zijn kerk, kapel, pastorie en kasteel
--------------------------------F4342h21
--------------------------------Op 2 juni vertellen deskundige gidsen u alles over de kerk en kapel van Meldert. Parels van bouwkunst, maar
ook getuigen van devotie en van de 'Heren van Meldert'.
Daarna rondleiding in de pastorie en (voor de liefhebbers) een korte wandeling door het bos, ook met historische
uitleg door onze gidsen.
Voor iedereen die wat meer wil weten over het ridderlijk verleden van Meldert en de verering van Ermelindis.
Zondag 2 juni 14.00 u. Verzamelen in de kerk.
Inschrijven niet nodig . Gratis.
Organisatie : toeristische dienst Hoegaarden i.s.m. kerkfabriek en parochie Meldert

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------MENSEN IN BEWEGING

VIER SLECHTVALKJES GEBOREN IN DE TOREN VAN DE ST GORGONIUSKERK
--------------------------------Fotogroep F4342i21 t/m F4342l21 – 4 foto’s
--------------------------------© Jef Verhoeven
Voor de tweede maal hebben we jonge slechtvalkjes in onze kerktoren. Deze worden geringd en zo kunnen ze
dan ook gevolgd en gespot worden door vogelliefhebbers. De code op hun poten is zo groot gedrukt dat men
deze kan fotograferen. Binnen enkele weken zullen ze kunnen observeren en zien een poging ondernemen om te
vliegen. De ouders zie je nu veelvuldig heen en weer vliegen om de jongen te voeden. Zij eten verzwakte duiven,
kraaien enz.
Heel blij met onze nieuwe kroost!

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------BLIKVANGERS

STEUN AAN NIEUWE PAROCHIECENTRUM
In maart starten we met de bouwwerken voor het parochiecentrum. Maar alle steun is van harte welkom. We
zoeken nog sponsors om onze keuken te kunnen bouwen en meubilair aan te kopen. Wie ons graag wil steunen
met een eenmalig bedrag (voor stoelen, tafels, bestek, schrijf maar wat u wil) of een vaste opdracht (voor 1 jaar,
3 jaar, voor eeuwig…) wil geven, hierbij het rekeningnummer: BE69 0689 0381 2378.
Graag vermelden indien u iets specifieks wenst te steunen.

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------AGENDA
- Zaterdag 25 mei: Hoksem: huwelijk van Ruben en Kelly Gelpkens 15.30 u.
- Woensdag 29 mei: Kruisdagen om 18.00 u. in Mariadal en om 19.00u Meldert
- Donderdag 30 mei: Eerste communie Hoegaarden om 10.30 u., 64 kinderen.
- Zondag 2 juni: 10.30 u. Viering voor overledenen en 13.00 u.: doopviering van Lio Tits

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------NIEUWS UIT DE FEDERATIE

--------------------------------Begin groot artikel
--------------------------------Sint-Germanus patroon van onze parochie en de stad Tienen
Een stukje geschiedenis.
Op 28 mei van het jaar 576 stierf de heilige Germanus bisschop van Parijs. Hij is de stichter van de bekende
abdij van Saint-Germain-des-Prés. In deze abdij werd hij begraven.
Eigenlijk was Germanus afkomstig van Autun, waar hij geboren werd in 496. En waar hij ook priester werd
gewijd. Zijn inzet zal zich vooral tot de armsten van zijn tijd richten en zo werd hij zeer gekend en geëerd in zijn
land. Toen de bisschop van Parijs stierf in 540 werd Germanus tot bisschop aangesteld. Ook daar leefde hij zeer
arm en sober met een uitzinnige inzet voor de armen van deze stad. De abdij die zijn naam draagt werd in die tijd
door hem opgericht. Vandaag bestaat enkel nog de kerk van deze enorme abdij, die door de Franse revolutie
totaal werd platgebrand. Germanus werd 80 jaar oud wat een zeer hoge leeftijd was voor die tijd.
Veel later in de twaalfde eeuw werd het belang van Tienen als “Getefort”, overduidelijk voor de hertogen van
Brabant. En geleidelijk ontwikkelt zich rond de centrale heuvel (de Franse benaming voor onze stad verwijst nog
naar, Tirlemont) een bloeiende stad. Dat er in de middeleeuwen al vroeg een bepaalde aantrekkingskracht van
die heuvel uitging, blijkt uit het feit dat Parijse monniken van de abdij Saint-Germain-des-Prés, hier in de
negende eeuw een kerkje en een klooster kwamen oprichten. In hun grote eerbied voor hun heilige bisschopstichter wijdden ze dat klooster en dat kerkje toe aan de Heilige Germanus, die de beschermheilige werd van
kerk en stad.
Patroonfeest en stadsmis.
De zondag na het naamfeest van Germanus vieren wij hem in zijn kerk als patroon van de parochie en de stad.
Op een plaats waar zeer velen zondag na zondag samenkomen om hun geloof te vieren en te voeden, waar ook
altijd weer plaats is voor mensen die de Heer zoeken in goede en kwade levensdagen. Dit jaar valt het
patroonfeest op zondag 2 juni 2019 en wij vieren dat om 10.30u.
Daarna worden er zoals elk jaar enkele mensen gehuldigd die reeds vele jaren hier in Tienen meebouw aan de
kerk van Tienen.
De misdienaars van St.-Germanus.
Elke zondag zijn er in de kerk van bisschop Germanus toch wel een grote groep misdienaars aanwezig, zij zijn
steeds trouw op post, waarvoor wij hen reuze dankbaar zijn. Begin juli gaan zij met een twintigtal op kamp in
Houffalize het worden dagen van spel, ontspanning en ook met de nodige gebedsmomenten. Om deze uitstap,
die zij zeker verdienen, te steunen houden wij de collecte van zondag 2 juni (patroonfeest) voor hen. Bedankt bij
voorbaat.
Deken Joris Hardiquest
--------------------------------Einde groot artikel
---------------------------------

AFSCHEIDSVIERING PATER SYLVESTER MPIA BOKOMA
--------------------------------F4342w21

--------------------------------Van de overste van zijn congregatie heeft pater Sylvester een nieuwe missiezending gekregen. Daarom, op
zondag 23 juni om 15.00 u. in de parochiekerk te Bost, vieren de geloofsgemeenschappen Goddelijke
Zaligmaker, H. Petrus en Paulus, Sint-Laurentius en Sint-Odulphus afscheid van hem. Vijftien jaar lang heeft
pater Sylvester zoveel betekend voor onze parochies. Met toewijding is hij voorganger geweest in ontelbare
doop-, eerste communie, school, huwelijks, overlijdensvieringen, maar ook in zoveel feestelijke vieringen en de
gewone weekeindsmissen, zonder zijn actief meedoen aan de vormselvieringen te vergeten. Daarom willen we
samen met de deken Joris Hardiquest hem nog eens extra bedanken voor hij op vakantie vertrekt naar zijn
moederland. Aansluitend is er na de viering een receptie in het O.C. De Buksboom te Bost. Giften voor een
afscheidsgeschenk kan je storten op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 t.a.v. Pater Sylvester. Alvast
bedankt voor uw steun.

HEMELVAART
Donderdag 30 mei, we moeten niet gaan werken want het is een officiële feestdag. We maken er een fijne dag
van maar waarom is het een feestdag? Wat valt er te vieren?
Veertig dagen na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. In de evangelielezing lezen we dat Hij voorgoed uit
het zicht van zijn leerlingen verdwijnt. Aan Maria-Magdalena had Hij dat al eerder aangekondigd. Wanneer
Jezus aan haar verscheen bij het lege graf zei Hij immers: Hou mij niet vast, ik moet nog verrijzen naar de
hemel.” Met die woorden bedoelde Jezus dat we mensen, die gestorven zijn, moeten durven los te laten en hen
op een andere manier moeten gedenken, in herinnering bewaren. Zo bewaren we Jezus al meer dan 2000 jaar in
ons hart en vergeten Hem niet. Dat vergeten doen we zeker niet wanneer we zijn Blijde Boodschap, zijn verhalen
blijven doorgeven aan elkaar. We houden Jezus ook in ons hart wanneer we elke zondag onze handen uitreiken
naar Hem om zijn lichaam in het stukje geconsacreerde brood te ontvangen.
Tien dagen na Hemelvaart vieren we Pinksteren. Op zondag 2 juni herdenken we hoe de Heilige Geest van Jezus
over de leerlingen neerdaalde en hen kracht gaf om vanaf nu op missie te gaan. Hiermee wordt de Paastijd
afgesloten.
Van Pasen tot Pinksteren, vijftig dagen lang vieren christenen de verrijzenis van Jezus. Een blijde gebeurtenis
met 3 grote hoogtepunten: Pasen zelf, O.L. Heer Hemelvaart en Pinksteren. Jezus zorgde tijdens zijn leven dat
vissers verkondigers werden. Het is goed dat we onszelf ook een beetje een visser voelen, een mens van
verkondiging. Een vredevolle feestdag!
Hilde Rummens

MEIMAAND = MARIAMAAND
--------------------------------F4342x21
--------------------------------Op dinsdag 28 mei bidden we om 19.00 u. het Rozenhoedje aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede
in de Houbaertstraat. Laten we even op weg gaan in gezelschap van onze Moeder Maria. Zij is een voorbeeld
voor ons allen! Iedereen is welkom.

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
HOEGAARDEN SINT GORGONIUS

PAROCHIESECRETARIAAT
Elke woensdag en donderdagvoormiddag van 10.00 u. tot 12.00 u. (indien geen uitvaart!)
Donderdagavond permanentie vanaf 20.00 u.
Bekijk ook eens onze Facebookpagina Parochie St. Gorgonius Hoegaarden. Je leest er de laatste nieuwe
berichten, je kunt de foto’s van onze activiteiten bekijken.

FINANCIËLE STEUN

Giften voor de parochie, overschrijvingen, U wilt ons graag steunen…
Het rekeningnummer van de parochie is BE77 7340 1381 6142
Onze parochie krijgt geen subsidies van de overheid. De gemeente legt bij voor het onderhoud van het
beschermd patrimonium, zoals alle beschermde gebouwen in Hoegaarden.
Voor onze dagelijkse werking zijn we afhankelijk van giften, inschrijvingsgelden, een deeltje van de betalingen
van de zondagsviering en uitvaarten en huwelijken. We voeren hierover een duidelijk en transparant beleid.
Daarom deze vraag: wil u ons ook financieel steunen? Hierbij het rekeningnummer van de parochie: BE77 7340
1381 6142 (voor het project St. Franciscus, voor kansarmen en vluchtelingen, voor speciale projecten gelieve dit
te vermelden). Vorig jaar hebben we onze giften geschonken aan: Broederlijk Delen, Welzijnszorg en bijdragen
voor kinderen en volwassenen die ook graag een vakantie genoten en niet de financiële middelen hadden. (chiro
en anderen).
Alvast bedankt!

DOPEN
Volgende doopzondag op zondag 19 mei in Hauthem. Op zondag 19 mei dopen we drie kindjes!
Daarop volgende doopzondagen: zondag 2 juni (Lio), zondag 23 juni (Leon, Lars en Lisanne, Noa), zondag 30
juni, en zondag 7 juli (Babette en Fiona).

EERSTE COMMUNIE
De repetities gaan starten:
- Zaterdag 25 mei van 10.00 u. tot 12.00 u.: st. Gorgoniuskerk
- Woensdag 29 mei van 13.45 u. tot 16.00 u.: St.- Gorgoniuskerk
Praktische info:
e-mailadres en telefoon van de catechisten
- Maria Marchal: marchalmaria@hotmail.com, tel. 016 76 70 55
- Karol Dewallens: karol.dewallens@telenet.be, tel. 016 76 76 74
- Anja Jacquemijn: anjajacquemijn@gmail.com, gsm 0494 99 09 84
- Debbie Meersman via school Mariadal
VORMSEL
- Zaterdag 1 juni: woensdag- en zaterdaggroep: Eerste repetitie Vormselviering
- Zaterdag 8 juni: Generale repetitie
- Zondag 9 juni: Vormsel!

SAMANA HOEGAARDEN
--------------------------------F4342y21
--------------------------------Jaarlijkse ontmoetingsnamiddag voor onze leden in Mariadal
De ontmoetingsnamiddag zal doorgaan in Mariadal op woensdag 26 juni vanaf 14.00 u. tot 18.00 u. De
vrijwilligers komen nog langs met een uitnodiging tot inschrijven. Alle leden zijn welkom, deelname is gratis.

OKRA 55+ ST. GORGONIUS
--------------------------------F4342z21
--------------------------------Alle informatie en inlichtingen over Okra Hoegaarden zijn vanaf nu permanent beschikbaar op
www.okrahoegaarden.be.
Wij nodigen iedereen uit onze website te bezoeken en kennis te nemen van ons uitgebreid aanbod aan
activiteiten. Kijk naar de vele schitterende foto's van onze leden tijdens één van die activiteiten, laat u overtuigen
en word lid van onze vereniging.
Mei
- 22 mei: Namiddag uitstap naar Witloofbedrijf in Messelbroek
- 22 mei: 14.00 u. Breicafé WZC Villa Hugardis
- 23 mei: 14.00 u. Wandelen met Staf Drossart
- 24 mei: 14.00 u. Wandelen Lekker Actief

- 28 mei: 13.30 u. Fietsen, vertrek Parochiecentrum
- 31 mei: 14.00 u. Wandelen Lekker Actief
Alle activiteiten, foto’s en meer info kan je terugvinden op de website www.okrahoegaarden.be.

KOOR SINT GORGONIUS
Elke donderdag (of een ander af te spreken dag) repetitie om 19.30 u. in de kerk.

HOKSEM SINT JAN EVANGELIST

VERKIEZINGEN
Omwille van de verkiezingen wordt op zondag 26 mei een gebedsdienst gehouden in plaats van een misviering.

OUTGAARDEN SINT NIKLAAS

ZESDE PAASZONDAG
Op 25 mei om 18.00 u., de zesde Paaszondag, gaat deken Guy Paternostre voor in de eucharistie.

ONS-HEER-HEMELVAART
Op donderdag 30 mei is er geen viering in onze kerk. In veel parochies wordt op Ons-Heer-Hemelvaart de Eerste
Communie gehouden. Misschien een gelegenheid om daar te gaan zien wat we in onze parochie missen.

SAMANA
We krijgen graag steun voor de werking van Samana Ziekenzorg, maar overdrijven hoeft echt niet. Een
anonieme schenker zorgde voor een milde bijdrage van 1000 euro! Daarvoor onze welgemeende dank. We zullen
het geld goed besteden.

OUTGAARDEN KERMIS
OP zondag 26 mei zijn er niet alleen verkiezingen, ook organiseert het Dorpscomité een uitgebreid Ontbijtbuffet
ter gelegenheid van Outgaarden kermis. U kan deelnemen van 8.30 u. tot 11.30 u. Inschrijven is verplicht.
In de namiddag zijn er pannenkoeken en koffie plus een wandeling met gids door het dorp.

KERKBEZOEK
Wie de kerk wil bezoeken, in groep, kan mailen voor een afspraak naar romain.degeest@telenet.be

VIERINGEN IN OUTGAARDEN
Elke maand zijn er (tenminste) drie eucharistievieringen: nl op de 1ste, de 2de en de 4de zaterdag van de maand.
Wie op de derde zaterdag een eucharistieviering wil bijwonen kan terecht in Hoegaarden. Er zijn geen
gebedsdiensten meer, tenzij onverwacht de voorgangers er niet kunnen zijn.
Onze voorgangers zijn: priester Guy Paternostre, deken van Geldenaken en pater Paul Dewit, augustijn uit
Heverlee.

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------WACHTDIENSTEN
Dokters

(Enkel actief vanaf ’s avonds 19.00 u. tot ’s morgens 08.00 u. en op weekend- en feestdagen)
Nieuw nummer sinds 1 oktober: 1733
Apothekers
Algemeen nummer: tel. 0900 10 500 (0.50 EUR/min)
www.apotheek.be
Wit-Gele Kruis
tel. 016 80 17 17
tienen@vlbrabant.wgk.be
Teledienst
tel. 106

--------------------------------RUBRIEKTITEL
--------------------------------NUTTIGE ADRESSEN
HOEGAARDEN SINT GORGONIUS
GSM Parochie: 0497 08 10 86
Kosterteam:
Roger Patrie
Liesbeth Goris
Pierre Steeno, orgelist
Brouwerij Loriersstraat 50
3320 Hoegaarden
tel. 016 46 23 23
gsm 0494 27 97 45
HOKSEM SINT JAN EVANGELIST
Maurice Smets, secretariaat
St.-Jansstraat 20
3320 Hoegaarden
tel. 016 81 30 50
maurice.smets1@telenet.be
MELDERT SINT ERMELINDIS
Johan Vandenbossche, parochiezaal
Meerstraat 6A
3320 Meldert
tel. 016 78 10 89
johan.vandenbossche@live.be
Johan Hacour, tekst parochieblad
Bosbergstraat 23
3320 Meldert
tel. 016 76 63 08
johan.hacour@telenet.be
OUTGAARDEN
Hortense Coart, vieringen
Jongensschoolstraat 10
3321 Outgaarden
tel. 016 76 72 93
Parochiesecretariaat, pastorie
Kerkstraat 19
3321 Outgaarden
Openingsuren: zaterdag van 10.00 tot 11.00 u.
REDACTIE KERK&leven
Alle aankondigingen en berichten verenigingen:
Dominique Groeseneken
Beukenlaan 16
3320 Hoegaarden
tel. 016 76 70 24
dominique.groeseneken@telenet.be
Eindredacie:
Liesbeth Goris

ABONNEMENTEN KERK&leven
Adreswijzigingen, betalingen abonnementsgeld:
Erna Vanex
Beukenlaan 16
3320 Hoegaarden
tel. 016 76 70 24
erna.vanex@telenet.be
Rekeningnummer:
BE04 7340 0466 7931
vzw VPW Parochieblad Hoegaarden
WERKGROEPEN
Caritas
Christiane Ausloos
Tiensestraat 62
3320 Hoegaarden
tel. 016 76 66 00
Catechese
Liesbeth Goris
info zie Colofon
eerstecommunie@parochiehoegaarden.be
vormsel@parochiehoegaarden.be

