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DE REDACTIE

Beste Nieuwsbrieflezer,

De redactie van de nieuwsbrief is in diepe 
rouw  door  het  plotse  en  onverwachte 
heengaan van onze medewerker Gaston 
Verboeckhoven,  levenspartner  van  de 
auteur van deze nieuwsbrief.

Gaston  overleed op 16 december 2009, 
vier dagen voor hij de rol van Hendrik zou 
spelen in het kerstspel. Hij was 62 jaar en 
heeft ons veel te vroeg verlaten.

Mogen  wij  vragen  om  uw  gebed,  voor 
hem, maar ook voor degenen die hem zo 
nauw aan  het  hart  lagen  en  nu  zonder 
hem verder moeten leven.

Met dank,
De Redactie

Nu ’t rouwrumoer rondom jou verstomd is, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er een diepe stilte komt, 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten, 
en telkens weer zal ik je tegenkomen. 
We zeggen veel te gauw, “het is voorbij”
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken. 
We zullen samen door het stille landschap 
gaan. 
En nu je mijn handen niet meer aan kunt 
raken. 
Raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans

FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

februari
02/02: O.L.V.Lichtmis-Opdracht van de Heer
11/02: O.L.V. van Lourdes
17/02: Aswoensdag
18/02: H. Bernadette
20/02: ZZ.Francisco en Jacintha (Fatima)

maart
19/03: H. Jozef
21/03: H. Benedictus

25/03: O.L.V. Boodschap
en ook al voor april :
01/04 : Witte Donderdag
02/04 : Goede Vrijdag
03/04 : Stille Zaterdag
04/04 : Pasen

DE ACTIVITEITENKALENDER

Gebedsstonden 
Van 1 november tot 30 april:
We bidden samen in de kapel:
• Elke 2e zondag van de maand om 14 

uur de kruisweg en het rozenhoedje.
• Elke  4e vrijdag  van  de  maand 

gebedsgroep Pater Pio om 19.00h: 
De  eerstvolgende  bijeenkomst  is  op 
vrijdag 26/02 en vrijdag 26/03. 

Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:
We bidden samen in de kapel of bij mooi weer 
aan de grot:
• elke  zondag  om  14.00h:  kruisweg  en 

rozenhoedje
• elke dag,  behalve op zondag, om  19.30h 

(van  01/05  tot  31/08)  of  18.30h  (van 
01/09 tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag 
tevens kruisweg.

• elke  4e vrijdag  van  de  maand,  
gebedsgroep Pater Pio om 19.00 h.
De  eerstvolgende  bijeenkomst  is  op 
vrijdag 26/02 en vrijdag 26/03. 

11 februari O.L.V. van Lourdes
Ter herdenking van de eerste verschijning 
van O.L.Vrouw te Lourdes, op 11 februari 
1858, is er een H. Mis in de kapel van het 
Mariapark  op  donderdag 11 februari om 
19.00 uur. 
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door ons 
kinderkoor.

Ons kinderkoor
Er valt altijd wel iets te repeteren. Deze 
keer is het natuurlijk voor de viering van 
donderdag 11 februari.

De Jongerenwerking
De volgende jongerendag voor de min13-
jarigen  staat  gepland  op  zaterdag  20 
februari.
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En  er  is  ook  al  nieuws  voor  het 
zomerkamp 2010: dit  gaat  door  van  25 
tot 29 augustus in Beauraing.

Het Land van Playsantiën
Land van Playsantiën (Lille, Malle, Ranst, 
Zandhoven  en  Zoersel)  presenteert  de 
tweede  editie  van  het 
“winterwandelfestijn”: 5 wandelingen die 
garant  staan  voor  (ont)spanning  en 
avontuur. De wandelingen zijn steeds een 
8-tal  km  lang  en  verwelkomen  zowel 
gezinnen  met  kinderen,  de  recreatieve 
wandelaar  als  de  meer  geoefende 
wandelaar.  Tijdens  of  na  afloop  van  de 
wandeling krijgt  iedereen iets  om op te 
warmen of iets te knabbelen om zo terug 
op krachten te komen. Een ideale uitstap 
die je niet gauw vergeten zal. 

De  laatste  in  de  reeks  van  de 
Winterwandelingen van deze winter kreeg 
als titel ‘In Hemelse Sferen’ en heeft als 
vertrek- en aankomstplaats het Mariapark 
van  Oostmalle.  Via  een  wandeling  van 
ongeveer  8  km  in  het  bosrijke  gebied 
tussen Oostmalle en Wechelderzande zal 
je  niet  alleen  van  de  natuur  kunnen 
genieten  maar  ook  op  voorspraak  van 
enkele  heiligen  een  aangename 
namiddag  beleven met  wat  lekkers  uit 
het eigen Malle.  Vloeken doe je dus best 
niet tijdens deze wandeling.  Wanneer je 
onderweg stilletjes begint te bidden zie je 
misschien  wel  één  en  ander  ten  hemel 
opstijgen  terwijl  er  hoog  uit  de  lucht 
misschien weer wat anders neerdaalt.

Wanneer: Zondag 7 maart 2010
Locatie: Mariapark, Herentalsebaan 62 te 
Oostmalle
Vertrek: Tussen 12u30 en 14u30
Prijs: € 3
Inschrijven: 03/310.05.14 of 
toerisme@malle.be 

Bedevaart naar Banneux

Onze jaarlijkse bedevaart naar 
Banneux gaat door op zondag 
18 april. 
Voor  meer  informatie  en 
inschrijven kan je zoals steeds 
terecht bij Walter en Ursula. 

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Ons Kinderkoor
We hebben weer 
ons  uiterste  best 
gedaan  op  het 
kerstspel,  maar 
dat  zijn  jullie 
natuurlijk al van ons gewend…

Op tweede kerstdag waren we er ook bij 
in  RVT Herfstzon te  Malle.  Daar  hebben 
we  met  velen  de  Eucharistieviering 
opgeluisterd.  Ons kerstgeschenk was de 
dankbaarheid van de bewoners.

En begin december, de 2de om precies te 
zijn,  kregen  we  hoog  bezoek  bij  de 
repetitie:  Sinterklaas  is  dan  langs 
geweest met zijn twee knechten. Hij was 
zeer  vereerd  dat  we  allemaal  zo  blij 
waren, dat was wel van onze gezichtjes af 
te lezen! Voor de allerkleinsten was het 
wel  heel  spannend.  Maar  de  Sint  had 
geen stoute kindjes in zijn boek staan dit 
jaar  en  zelfs  de  aanwezige  mama’s 
kregen lekkers van hem. We hebben hem 
heel  erg  bedankt  voor  de  snoepjes  en 
hopelijk is het tot volgend jaar!

mailto:toerisme@malle.be
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Kerstmis in het Mariapark

Op  zondag  20  december  was  het  weer 
kerstspel  van  het  Mariapark  in  de 
feestzaal van het Atheneum.

De  weergoden  waren  ons  absoluut  niet 
gunstig  gezind  en  we  stonden  daags 
voordien nog erg in twijfel of we het niet 
zouden afgelasten. De winter op zijn top: 
heel veel sneeuwbuien en erg koud. 
We beslisten uiteindelijk toch om het te 
laten doorgaan maar uiteraard weerhield 
dit weer toch veel mensen om te komen. 
Toch  verraste  het  opgekomen  aantal 
toeschouwers  ons  nog:  ongeveer  150 
man trotseerde de winter  om te komen 
genieten  van  de  warme  kerstsfeer  met 
mooie  zang,  een  prachtige  uitbeelding 
van het kerstgebeuren en een geslaagd 
nieuw toneelstuk.

In  de  27  jaar  dat  we  het  kerstspel 
opvoeren,  hadden  we  dit  keer  wel  het 
allerjongste  kerstekindeke.  Lucas 
Pauwels,  zoontje  van  Tinne  en  Stefan 
Pauwels-Floren, mocht ’s morgens om 11 
uur samen met zijn mama de materniteit 
van het ziekenhuis verlaten … om 14 uur 
maakte  hij  samen  met  zijn  ouders  zijn 
opwachting op het podium, 4 dagen oud 
en al het kindeke Jezus mogen spelen… 
Dankjewel  aan  de  ouders,  die  ook  heel 
intens  hun  rol  van  Jozef  en  Maria 
invulden.

Ook het  toneelstuk was  heel  mooi,  met 
een prachtprestatie van de invaller voor 
de rol van Hendrik, een rol die hij op vier 
dagen moest leren. Het stuk zelf was met 
een lach en een traan. De scharesliepkar 
was  authentiek  uit  het  Essens 
Karrenmuseum  en  het  voelde  echt  aan 
als  de  tijd  van  toen.  Ook  de  kinderen 
hebben  hun  rol  in  het  toneelstuk  heel 
goed gespeeld – een dikke proficiat!

We zijn natuurlijk zeer dankbaar voor de 
inzet en hulp van iedereen om alles weer 
tot een goed einde te helpen brengen.

ASWOENSDAG 17 februari

Hierbij  enkele tips voor de vastentijd,  je 
kunt  ze  beschouwen  als  ‘tien 
doordenkertjes  voor  de  vasten’.  Als  we 
ons  allemaal  een  beetje  aan  deze 
doordenkertjes  houden,  wordt 
samenleven weer een stukje aangenamer 
…

 Wat je vergeeft, zal je deugd doen.
 Er  is  voor  ieder  mens  een  stukje 

hemel, als we er geen hel van maken.
 Als  je  de  waarheid  vertelt,  hoef  je 

niets te onthouden.
 Steeds  opnieuw  beginnen,  daar  is 

moed voor nodig.
 Lachen mag van God.
 Vaak  maak  je  je  beter  verstaanbaar 

door minder te praten.
 Niemand wordt groot door anderen te 

kleineren.
 Sla je zorgen aan stukken, beetje bij  

beetje kun je ze aan!
 Een  beetje  hulp  is  beter  dan  veel 

goede raad.
 Vader en moeder moet je danken, niet 

afdanken.

Gewoon proberen!

PARKWEETJES

De Parkweetjes van Walter & C°:

Na het opruimen van de laatste bladeren 
zijn we in november vlug begonnen met 
het  opstellen  van  het  kerstgebeuren  in 
het  park:  de  kerststallententoonstelling, 
de  kerststal  in  de  kapel  en  de 
voorbereiding voor het kerststpel.

Alles is zeer vlot verlopen met dank aan 
onze medewerkers.  Bij  de  voorbereiding 
was  het  weer  nog  goed,  maar  met  het 
kerstspel  was dat wat  anders!.  Koud en 
zeer veel sneeuw in overvloed en ook nog 
glad erbij. Na het kerstspel was er zoveel 
sneeuw  gevallen  dat  we  vele  auto’s 
hebben  moeten  helpen  om  te  kunnen 
vertrekken. Het was een zware dag. 
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Maar ondanks de sneeuw was al  om 22 
uur  ’s  avonds  de  hele  zaal  opgeruimd. 
Maar  we  hadden  natuurlijk  daarna  nog 
enkele  weken  werk  om  alle  attributen 
weer geordend op hun plaats te krijgen.

De hele kerstperiode was het alle dagen 
sneeuw ruimen in het park om de paden 
toegankelijk  te  houden  voor  de  vele 
bezoekers.  Op  een  bepaald  ogenblik 
waren we dat sneeuwruimen zo beu dat 
we  een  klein  bulldozertje  hebben  laten 
aanrukken  van  in  de  buurt  en  zo  de 
paden  op  een  goede  breedte  konden 
ruimen.  Een  grote  dank  aan  de 
bereidwillige aannemer!

In  de  kerstperiode  hadden we  door  het 
slechte  weer  beduidend  minder 
individuele  bezoekers  dan  andere  jaren. 
De  wandelaars  en  fietsers  bleven  weg, 
het  was  vaak  ook  geen  weer  om veilig 
door  te  komen.  Maar  de  gereserveerde 
bussen kwamen wel, soms met meerdere 
tegelijk en dan was het wel even erg druk 
in  het  park,  de  kapel  en  de 
ontmoetingsruimte. Maar steeds waren er 
voldoende  vrijwilligers  om  alles  op  te 
vangen.

Op 5 januari  zijn we dan begonnen met 
het afbreken van al  de kersttoestanden. 
Eerst de kerststallententoonstelling en de 
buitenattributen, verlichting, borden enz. 
Na de tweede zondag van januari (bidden 
in de kapel) hebben we ook de kerststal 
in de kapel afgebroken, gevolgd door een 
grote poetsbeurt van de kapel zelf. Tegen 
half  januari  was  er  van  kerstmis  geen 
spoor  meer  terug  te  vinden  … behalve 
dan hier en daar nog wat kerststukken in 
het park zelf.  Nogmaals  een grote dank 
aan de medewerkers.

En  ondertussen  krijgen  we  al  volop 
telefoontjes  van  groepen  die  in  de 
meimaand  het  Mariapark  willen 
bezoeken. Maar eerst kunnen we het zo’n 
kleine  twee  maanden  wat  rustiger  aan 
doen.

Helaas zal die rust zo voorbij zijn, want al 
gauw starten we met het park Lenteklaar 

te  maken.  Kom  maar  af  en  toe  eens 
kijken.  Zelfs  in  februari  en maart  is  het 
Mariapark  de ideale  plaats  om rustig  te 
vertoeven!

Tot de volgende keer!
Walter en C°

O.L.V. LICHTMIS – 2 februari

Maria, Moeder van het Licht,
open ons hart voor de H. Geest.
Verkrijg ons een onverbrekelijke band
met Jezus, het Licht van de wereld.
Leer ons voor elkaar licht te zijn,
warmte en troost,
klaarte en genegenheid,
opdat velen van Jezus kunnen houden
als ons Licht en ons Leven.
Dank u wel, Moeder van het Licht.

Jan Meeuws, Montfortaan.

Het  Mariapark  heeft  voortdurend 
nood  aan  mensen  die  een  handje 
willen komen toesteken in het park. 
Het  maakt  niet  uit  hoeveel  tijd  je 
eraan  kunt  besteden,  elk  uurtje  is 
welkom...  Voel  je  je  aangesproken? 
Loop  even  langs  bij  Walter  of  bel 
naar:  03 / 312.22.16

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula 
Huybrechts-De Gruyter
Herentalsebaan 62

2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16

www.mariaparkoostmalle.centerall.com

http://www.mariaparkoostmalle.centerall.com/
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