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DE REDACTIE

Beste Nieuwsbrieflezer,

‘Een winter zoals in de jaren ’40,’ stond er 
laatst in de krant … en dan onmiddellijk 
erna:  ‘ingevolge  de  opwarming  van  de 
aarde  zullen  we dit  wellicht  nooit  meer 
meemaken’…
Ach mensen, de natuur doet wellicht haar 
zin. En uiteraard moeten we met z’n allen 
meewerken aan het behoud van moeder 
aarde. Maar de natuur … die doet gewoon 
wat natuurlijk is….
De krokusjes laten het in ieder geval niet 
aan hun hartje komen en piepen al vrolijk 
met hun koude neuzen boven de grond. 
De  sneeuwklokjes  hebben  zich  ook  al 
niets  aangetrokken  van  de  barre 
vriestemperaturen  en  straks  zullen  we 
extra  kunnen  genieten  van  waar  we 
zolang  naar  uitgekeken  hebben:  de 
zachte lente-zonnestralen.
En genieten: dat doen we dan natuurlijk 
in het Mariapark, op een bankje aan de 
grot,  een  kaarsje  brandend  voor  de 
dierbaren,  een  gebedje  prevelend  voor 
eigen en andermans zorgen, maar altijd 
met veel dankbaarheid om wat is …

Met vriendelijke groeten;
De Redactie

LENTEGEBED

In het licht van maart
loof ik U,
om het lengen van de dagen.

In de lucht van april
prijs ik U,
om de trekvogel op het dak.

In de zon van mei
eer ik U,
om het bloeien van de bomen

In de warmte van juni
dank ik U,
om de liefde van de mens.

FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

01/04: Witte Donderdag
02/04: Goede Vrijdag
03/04: Stille Zaterdag
04/04: Pasen
11/04: Beloken Pasen
28/04: H. Montfort
30/04: Maria troosteres der bedrukten

01/05: H. Jozef, arbeider
10/05: H. Pater Damiaan
13/05: O.L.V. van Fatima
13/05: Hemelvaartdag
22/05: H. Rita
23/05: Pinksteren
24/05: O.L.V. Hulp der Christenen
31/05: O.L.V.Visitatie (Bezoek van Maria)

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 23/04 en vrijdag 28/05. 

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 23/04 en vrijdag 28/05. 
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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. 

Ons kinderkoor
Na  enkele  weken  rust,  repeteren  we 
ondertussen  alweer  voor  de 
bezinningsdag van de gehandicapten op 
zondag 28 maart. En natuurlijk ook voor 
de  Paasmis  op  3  april  in  Rusthuis 
Herfstzon van Oostmalle. Zo proberen we 
ook hen een zonnestraal te brengen door 
de viering extra te verzorgen.

De Jongerenwerking
De volgende jongerendag voor de min13-
jarigen  staat  gepland  op  zaterdag  10 
april.

Het  zomerkamp  2010  gaat  door  van 
woensdag 25  tot  zondag  29  augustus. 
Het kamp gaat terug door in Beauraing 
omdat  de  gebouwen  in  Wuustwezel-
Gooreind verkocht zijn aan de gemeente.

Opening van de Meimaand
Ter gelegenheid van de opening van de 
Meimaand  is  er  een  misviering  in  het 
Mariapark op vrijdag 30 april om 19 uur. 
Bij mooi weer gaat de viering door aan de 
grot, bij slecht weer in de kapel. 

Noveen van de Heilige Geest.
De noveen van de Heilige Geest begint op 
zaterdag 15 mei en eindigt op zondag 23 
mei (Pinksteren).

Noveen van de Heilige Rita
De noveen van de Heilige Rita begint op 
vrijdag 14 mei en eindigt op zaterdag 22 
mei.

TOON HERMANS - MARIAMAAND

Velen  onder  ons  hebben  heel  wat 
afgelachen  met  de  humor  van  Toon 
Hermans. Maar zij weten tegelijkertijd dat 
hij  ook  heel  ernstig  kon  zijn.  Minder 
bekend is het feit dat Toon Hermans ook 
een diepgelovig mens was en een groot 
vertrouwen had in Maria.

We  bidden  met  de  woorden  van  Toon 
Hermans:

Moeder Maria,
Mijn  eigen  moeder  heeft  mij  van  U 
verteld toen ik kind was. 
Sedert  die  jaren  weet  ik  reeds  wie  U 
bent. 
Ik weet dat U een bron bent van gaven 
en  dat  U  miljoenen  mensen  die  U 
aangeroepen hebben, hebt verhoord.
Als ik naar Uw beeltenis kijk, gaat er een 
warmte van uit, alsof U zeggen wilt:
“Zeg maar wat je op je hart hebt en ik  
zal je bijstaan.”
Men noemt U niet voor niets Moeder van 
Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij Maria, dag in dag uit, altijd en 
overal;
laat ons niet alleen…

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

11 februari O.L.V. van Lourdes
Ter herdenking van de eerste verschijning 
van O.L.Vrouw te Lourdes, op 11 februari 
1858, was er een H. Mis in de kapel van 
het Mariapark op donderdag 11 februari 
om 19.00 uur. 
Deze H. Mis werd opgeluisterd door ons 
kinderkoor.  Het  was een zeer  mooie en 
serene  viering  die  niettegenstaande  het 
gure weer toch een grote opkomst telde. 
Buiten was het wel koud, maar binnen in 
de kapel was veel warmte rond het altaar 
van de Heer.

De Jongerenwerking
De  jongerendag  voor  de  min13-jarigen 
ging door op zaterdag 20 februari. Er was 
die  dag  gelukkig  geen  sneeuw  en  ijzel 
zoals  de dagen daarvoor.  Maar  het  was 
wel  bitter  koud!  De  kinderen  vonden 
mekaar terug in een blij weerzien na de
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Wintermaanden. De leiding had zich weer 
heel hard ingezet en de dag was gevuld 
met gebed, bezinning, spel en plezier. Het 
bosspel  ging  door  in  het  domein  De 
Renesse en de kinderen konden daar al 
hun  energie  kwijt.  De  dag  werd 
afgesloten met de Heilige Mis in de kapel 
van het Mariapark.
De leiding  vraagt  nog eens met  nadruk 
om zeker tijdig in te schrijven, zodat zij 
hun voorbereiding kunnen richten op het 
aantal te verwachten jongeren.

Het  Land  van  Playsantiën 
Winterwandeling

Wanneer:  Zondag  7  maart  2010
Locatie: Mariapark, Herentalsebaan 62 te 
Oostmalle  -  Vertrek:  Tussen  12u30  en 
14u30

Verslag:

Beeld  je  eens  in:  500  man  in  een 
tijdspanne  van  twee  uur  die  vertrekken 
(en  nadien  ook  aankomen)  in  de 
ontmoetingsruimte  van  het  Mariapark! 
Het  was  een  overrompelende  maar 
oergezellige  drukte  daar,  op  zondag  7 
maart.  De zon was de hele dag van de 
partij,  maar was wel vergezeld van een 
ijzige noordoostenwind die elk opkomend 
lentegevoel  onmiddellijk  weer  de  kop 
indrukte.

De  wandelaars  vertrokken  in  acht 
groepen,  telkens  met  een  tussenpauze 
van +/- 20 minuten.  Al  van ’s morgens 
vroeg was het druk met het klaarzetten 
van alles. Maar door de vele vrijwilligers, 
zowel  van  het  Mariapark  als  van  de 
toeristische dienst van Malle, liep de hele 
organisatie  (weeral  eens)  van een leien 
dakje.  Er  werd  getapt  (trappist), 
geschonken  (koffie,  frisdrank,  soep), 
gesmeerd  (boterhammen  met 
trappistenkaas),  afgewassen  (veel,  veel 
veel), geluisterd (gidsen en muzikanten), 
gepraat  (vooral  gezellig)  en  –  o  ja  – 
gewandeld (moe maar voldaan).

Een supergeslaagde dag, die vooral  ook 
het Mariapark onder de aandacht bracht 
van de wandelaars. Zo vaak hoorden we 
dat ze ‘dichtbij woonden maar hier nooit  

geweest  waren’… en  daar  doen  we  het 
toch voor????

PARKWEETJES

De Parkweetjes van Walter & C°:

Vorig  jaar  was  eind  maart  alles  al 
gesnoeid. Op dit moment staan we nog 
ver  achter  op  andere  jaren,  door  het 
uitzonderlijk koude weer. Alles zal nu op 
veel  kortere tijd  moeten gebeuren.  Ook 
de  grasperken  moeten  we  eens  goed 
aanpakken. Onder de sneeuwlagen heeft 
zich veel mos gevormd. We strooien eerst 
ijzersulfaat,  dan  verluchten  en 
meststoffen  geven en uiteindelijk  hopen 
op een zachte lente.

De  vroege  voorjaarsbloeiers  tonen 
momenteel  hun  mooiste  kant: 
krulhazelaar,  krokussen,  sneeuwklokjes 
enz.

Een  eendenpaartje  is  al  volop  een 
broedplaats  aan  het  zoeken  langs  de 
beek. We hopen dan ook binnen enkele 
weken  nieuw  leven  te  zien.  Eenden 
broeden ongeveer 30 dagen.

De parking en de dreef moeten we ook 
weer eens goed onderhanden nemen. Met 
al die sneeuw en de vele bezoekers rond 
de  kerstperiode  heeft  dat  veel  geleden. 
Het is zoals met ons nationaal wegennet: 
veel putten en sporen die bij regenweer 
onder water staan. Deze klus hebben we 
uitbesteed aan een aannemer,  die heeft 
daarvoor de nodige machines.

De aandachtige  bezoeker  zal  weten  dat 
het  Christusbeeld  achter  de  kapel  weg 
was.  Dat  is  nu  ook  terug,  helemaal 
opgeschilderd en bijgewerkt. Na 25 jaar 
werd het wel tijd! Dank aan de kundige 
schilder.

De  uitbreidingstent  aan  de 
ontmoetingsruimte hebben we ook terug 
geplaatst.  Dat  was  nodig  voor  de 
winterwandeling  van  7  maart  (zie 
hiervoor  onder  ‘Verslagen  van 
Activiteiten’).  We willen hierbij  toch nog 
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eens  een  dikke  proficiat  richten  aan 
toerisme  Malle,  die  instond  voor  de 
organisatie,  en  aan  onze  eigen 
vrijwilligers.

Nijvere  handen  hebben  al  verschillende 
bloembakken opgevuld met violetjes om 
de  laten  zien  dat  de  lente  echt  in 
aantocht is. 

En tot slot willen wij nogmaals uw gebed 
vragen voor zieke medewerkers. Dank u

Tot de volgende Parkweetjes!
Walter en C°

PASEN

Pasen vieren

is niet stilstaan bij de dood,
niet enkel leven van wat brood.
Het is blijven geloven en beminnen:
God wil met ons iets nieuw beginnen.

Pasen vieren
is niet voorbijgaan aan de mens,
niet enkel leven van een wens;
het is op weg gaan met heel velen
om zo een boodschap mee te delen.

Pasen vieren
is niet jubelen bij een lied,
niet enkel zeggen wat je ziet;
het is met hart en ziel geloven:
dit gaat ons denken ver te boven.

Pasen vieren
is niet vasthouden wat je had,
niet treuren in een lege stad;
het is als Maria-Magdalena weten:
de Heer is ons na ’t sterven
… niet vergeten!

uit ‘Paasteksten’ van Frans Weerts

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

ZALIG PAASFEEST

Pasen
Pasen is opnieuw beginnen

denkend aan Hem, die leven is.
Pasen is zich steeds bezinnen

op alles wat ons gegeven is.
Pasen is je handen vouwen
en danken dat je nu nog leeft.
Pasen is mogen vertrouwen,

dat er Iemand is die altijd om je geeft!

We wensen iedereen een Zalig Pasen

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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