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DE REDACTIE

Beste Nieuwsbrieflezer,

Gezien de  vakantie  van de redactie, 
wordt de nieuwsbrief van augustus al 
begin  juli  in  elkaar  gestoken.  Als  je 
dan  al  half  met  je  gedachten  in 
augustus  of  september  moet  gaan 
zitten, dan wil  dat toch niet zo goed 
lukken. De vrijheid van de zomer ligt 
nog voor  ons,  de uitbundige  kleuren 
van  bloemen,  de  lokroep  van  verre 
landen… En toch, de dagen beginnen 
stilletjes  te  korten,  de  vogels  zingen 
niet  langer  hun  hoogste  lied  en  de 
nachten van augustus zijn alweer wat 
frisser dan die van juli. Zo is ook het 
leven:  ontwaken, 
groeien,  bloeien, 
verwelken  en 
afsterven.  In  de 
wetenschap dat er  na 
elke  winter  weer  een 
nieuwe lente komt.
We  wensen  iedereen 
een  fijne  voortzetting  van  de  zomer 
en hopen jullie te mogen begroeten in 
het Mariapark.

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

04/08 H. Pastoor van Ars.
06/08  Gedaanteverandering  van  de 
Heer.
14/08 H. Pater Kolbe.
15/08 O.L.Vrouw Hemelvaart.
22/08 Maria, Koningin van de Hemel.

    O.L.V. van Beauraing.
31/08  Maria  Middelares  van  alle 
genade.

05/09 Sterfdag Z. Moeder Theresa 
(1997)
08/09 O.L.V. Geboorte.
14/09 Kruisverheffing.
15/09 O.L.V. van alle smarten.
23/09 Sterfdag H. Pater Pio. (1968)
27/09 H. Vincentius a Paolo.
29/09 H. Aartsengelen.

DE ACTIVITEITENKALENDER

Gebedsstonden 
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 27/08 en vrijdag 24/09 

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  
27/08 en vrijdag 24/09.

De Jongerenwerking
De  volgende  jongerendag  voor  de 
min13-jarigen  staat  gepland  op: 
?????? 
Bij het maken van deze nieuwsbrief is 
de datum helaas nog niet bekend.

Het  zomerkamp 2010 gaat  door  van 
woensdag 25 tot zondag 29 augustus. 
Het  kamp vindt  plaats  in  Beauraing. 
Alle plaatsen zijn reeds volzet, dat is 
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positief  nieuws voor  de leiding maar 
spijtig voor hen die nog meewilden en 
niet  meer  kunnen.  Onze  excuses 
daarvoor, maar meer kinderen kunnen 
er gewoon echt niet bij … We danken 
nu  reeds  de  leiding  voor  hun  grote 
inzet  bij  de  jongerendagen  en  zeker 
voor al het werk dat komt kijken bij de 
voorbereiding en begeleiding van het 
zomerkamp. Jullie inzet loont zeker de 
moeite en legt veel zaadjes die wel op 
het juiste moment zullen ontkiemen.

Het Kinderkoor
Ons koor begint stilletjes aan reeds te 
denken  aan  de  repetities  voor 
kerstmis.  Maar  natuurlijk  is  er  eerst 
nog de kaarskensprocessie op zondag 
15 augustus. Ze maken er vast weer 
iets heel speciaals van!

Noveen tot Don Bosco.
Deze  noveen  begint  op  vrijdag  7 
augustus  en  eindigt  op  zondag  15 
augustus.  Wij  vragen  iedereen  om 
mee te bidden voor alle jongeren die 
het  moeilijk  hebben om hun  weg  te 
vinden in deze wereld.

Kaarskensprocessie
Op zondag 15 augustus is er 
’s  avonds  om  19.30h 
Mariahulde  met  aansluitend 
de Kaarskensprocessie.  

Bedevaart  naar 
Chèvremont
Op  zondag  29  augustus is  er  de 
jaarlijkse bedevaart naar Chèvremont 
(Internationale  bijeenkomst  van  het 
Legioen Kleine Zielen). Inschrijven bij 
Walter en Ursula.

Kerstspel.
Velen vragen ons nu al wanneer het 
kerstspel  doorgaat.  Dus hier  al  goed 
op  tijd  de  aankondiging  van  ons 
jaarlijks  kerstspel:  zondag 19 

december om 14 uur in de refter van 
het  Koninklijk  Atheneum  naast  het 
Mariapark.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Jongerendag 26 juni
Op  zaterdag  26  juni  was  het  weer 
zover: de jongerendag! Einde van de 
examenperiode en een prachtige dag 
voor de boeg… de gezichtjes van de 
vele kinderen die naar de jongerendag 
kwamen  waren  weer  helemaal 
opgeklaard  en  ontspannen.  De 
zomerzon  zorgde  ervoor  dat  de  dag 
niet meer stuk kon. Het was een blij 
weerzien,  vol  aanstekelijk 
enthousiasme.
Het was een mooi gevulde dag, met 
zang, spel,  bezinning en tot slot  een 
mooie  eucharistieviering.  Iedereen 
was  voldaan  en  de  batterijen  waren 
weer opgeladen. 
En nu uitkijken naar het zomerkamp in 
Beauraing!

Groepen bezochten het 
Mariapark
We hebben een zeer drukke periode 
gehad  in  mei  en  juni  met  het 
ontvangen van groepen. Veel liefde en 
vriendschap om het gulle onthaal door 
de  medewerkers.  Wat  is  er  mooier 
dan  een  geslaagde  namiddag  te 
kunnen geven aan diegenen die zich 
niet  meer  zo  zelfstandig  kunnen 
verplaatsen.  Er  was  voor  elke  groep 
plaats  voor  bezinning  en  geestelijk 
voedsel, maar er was ook tijd voor een 
lied en zelfs een dansje. Daar hebben 
we zelf ook heel erg van genoten.
Er  is  ook  een  school  geweest  met 
ongeveer 200 leerlingen. Ze kwamen 
deels met de bus, met de fiets of te 
voet, allemaal prachtig georganiseerd 
door  de school  zelf.  Ze hadden zelfs 
een rijdende keuken bij! Bij aankomst 
mochten  de  kinderen  smullen  van 
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versgemaakte  hotdogs.  Wat  een 
festijn!
Zelf stonden we blij-verbaasd over de 
grote  orde  en  netheid  die  zowel  de 
medewerkers  van  de  school  als  de 
kinderen  zelf  tentoon  spreidden.  Ze 
zorgden  zelf  voor  vuilzakken  en 
ruimden alles op, geen papiertje bleef 
achter  in  het  park.  Proficiat  en 
dankjewel aan de inrichters.

PARKWEETJES

De Parkweetjes van Walter & C°:

De lenteactiviteiten zijn achter de rug. 
Mei en juni waren erg druk wat betreft 
het  ontvangen  van  groepen, 
communiekantjes,  fietsers  en 
wandelaars.  De  1e communiekantjes 
waren  blij  dat  ze  de  liedjes  die  ze 
geleerd  hadden  voor  hun  communie 
nog  eens  konden  zingen.  Ze  gingen 
dan  ook  zo  fier  als  een gieter  terug 
naar huis met een Paternoster.

Het grotje waar de Piëta in staat heeft 
een  opknapbeurt  gekregen.  Ook  het 
beeld zelf  heeft  een nieuwe verflaag 
gekregen.  Nu  staat  het  weer  te 
pronken,  echt  de  moeite  waard  om 
het  te  komen  bezichtigen!  Een 
uitgesproken  dank  aan  de  moedige 
schilder  voor  al  het  werk,  de tijd  en 
het geduld dat hij opgebracht heeft.

De Kruisweg hebben we ook nog eens 
onder  handen  genomen:  overal 
werden de onderkanten bijgewerkt. En 
tot slot mochten de raampjes van de 
berging  ook  nog  een  nieuwe 
beschermingslaag  krijgen.  Ze  zijn 
weer bestand tegen weer en wind.

De vele begonia’s in het park staan nu 
prachtig.  Onze kweker haalt  eer  van 
zijn  werk.  Maar  met  de  droogte  van 
eind juni-begin juli  hebben we wel al 
vele  honderden  liters  water  moeten 
aanslepen  om  de  bloemen  niet  te 

laten verdrogen en de frisgroene kleur 
van de bladeren te behouden.

De grote snoei is gelukkig nog voor de 
ergste  hitte  kunnen  gebeuren  door 
een  aannemer.  Maar  het  was  wel 
zweten, puffen en vooral drinken om 
in gang te blijven! De opkuis zelf was 
voor  onze  medewerkers.  Een  heel 
karwei maar het is vlot verlopen.

In  de  winter  hebben  de  hortentia’s 
heel  erg  geleden onder  de  vrieskou. 
Boven alle  verwachtingen hebben ze 
zich toch goed herpakt. Maar nu zien 
ze  weer  af  onder  de  droogte.  We 
hopen  met  voldoende  begieten  toch 
nog  een  mooie  bloei  te  kunnen 
krijgen.

We proberen altijd een stukje over het 
dierenrijk  van  het  park  te  vertellen, 
maar  het  is  precies  alsof  er  met  de 
jaren minder en minder dieren in het 
park  zijn.  De  beek  staat  alweer  een 
poosje droog,  zodat al wat zwemt of 
aan  de  waterkant  leeft  ook  al  lang 
nattere oorden opgezocht heeft.
De vogeltjes zijn er natuurlijk wel nog. 
De  talrijke  meesjes,  merels,  mussen 
en  een  enkel  roodborstje  en 
winterkoninkje  hebben  hun  kroost 
grootgebracht.  Ze  zorgen  voor  wat 
welkom  gezang  op  de  zachte 
zomeravonden.
Er  zijn  wel  beestjes  waar  we  een 
overvloed van hebben: mieren! Overal 
waar je maar kunt bedenken krioelen 
ze rond. Het park ligt vol hoopjes fijn 
zand dat ze naar boven woelen in hun 
ijver om nog meer nesten te bouwen. 
En het blijft niet bij omwoelen van de 
aarde, ze zoeken het ook hogerop … 
tot  in  het  dak  van  de  bergruimte 
hebben  we  grote  nesten  moeten 
verwijderen.  Ze  vreten  gewoon  de 
isolatie  weg.  Het  is  dan  ook  niet  te 
verwonderen  dat  ze  door  de 
groenploeg uitgeroepen zijn tot vijand 
nummer  één!  Mierenpoeder, 
lokdozen, huismiddeltjes, alles is goed 



NIEUWSBRIEF MARIAPARK
en toegelaten in de strijd tegen deze 
plaag…

Je  ziet  het,  het  park  is  in  goede 
handen!
Tot volgende keer,

Walter & C°

De Pastoor van Ars – 4 augustus

Johannes  Maria  Vianney  – 
Pastoor van Ars
Jean-Marie  werd  geboren  op  8  mei 
1786  in  Dardilly  –  bij  Lyon  -   en 
groeide  op  als  kind  in  een  gewone 
boerenfamilie.  De  devote  getuigenis 
van zijn ouders zal een rotsvast geloof 
geven aan deze simpele en doorgoede 
boerenjongen.  Hij  zal  er  ook  leren 
zorgen  voor  de  armen,  vermits  er 
dagelijks  daklozen  en  armen 
uitgenodigd waren aan de familietafel. 
In  1806 opende de pastoor van Éculy 
een klein seminarie,  waar Jean-Marie 
ging studeren. Hoewel hij niets van de 
Latijnse  lessen  begreep,  werd  hij, 
mede  door  zijn  diep  geloof, 
uiteindelijk priester gewijd. In februari 
1818  werd  Jean-Marie  Vianney 
benoemd  in  Ars-sur-Formans,  een 
klein dorpje in de buurt van Lyon. 

Daar  wist  hij  door  zijn  preken,  zijn 
vroomheid en zijn roep van heiligheid 
velen  tot  geloof  en  boetvaardigheid 
op  te  roepen.  Hij  bekommerde  zich 
om  de  armen.  Uit  heel  Frankrijk 
kwamen  mensen  om  bij  de  Pastoor 

van Ars te kunnen biechten, hem een 
gunst of een raad te vragen. Hij stierf 
in  Ars  op  4  augustus 1859,  na  een 
leven van boete en gebed zonder ook 
maar zijn dagelijkse taken als priester 
en als pastoor te verwaarlozen.

Jean-Marie Vianney werd in 1905 zalig 
verklaard  en  in  hetzelfde  jaar 
benoemd  tot  patroonheilige  van  alle 
priesters van Frankrijk door  paus Pius 
X.  In  1925 wordt  hij  heilig  verklaard 
door  paus  Pius  XI.  In  1929 werd  hij 
uitgeroepen  tot  beschermheilige  van 
alle  parochiegeestelijken.  Paus 
Johannes  Paulus  II bezocht  het 
heiligdom in 1986. Zijn bezoek bracht 
een internationaal seminarie tot stand 
dat sinds 1988 tientallen seminaristen 
vormt "aan de school" van de Pastoor 
van Ars. 
Tegenwoordig  trekt  het  dorpje  Ars-
sur-Formans  450.000  pelgrims  per 
jaar. 

Bij  het  einde  van  het  speciaal  jaar 
voor  de  priesters,  op  11  juni  2010, 
werd  de  heilige  Pastoor  van  Ars 
tevens  benoemd  tot  patroonheilige 
van alle priesters ter wereld. 

Uit ‘Wikipedia’

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

http://nl.wikipedia.org/wiki/1806
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/1929
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XI
http://nl.wikipedia.org/wiki/1925
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_X
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_X
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zalig
http://nl.wikipedia.org/wiki/1905
http://nl.wikipedia.org/wiki/1859
http://nl.wikipedia.org/wiki/4_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ars-sur-Formans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
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DANKEN

Zou danken soms zijn:
het goede weer zien,
wuiven naar mensen
of groeten misschien?

Zou danken soms zijn:
de hoop die je geeft,
het woord dat je spreekt,
spontaan en beleefd?

Zou danken soms zijn:
een zucht van verlichting,
een steun in de rug,
een hand in je richting?

Zou danken soms zijn:
je vreugde gaan uiten,
na ruzie teruggaan
om vriendschap te sluiten?

Zou danken soms zijn;
voor anderen leven,
tevredenheid tonen
en onrecht vergeven?

Zou danken soms zijn:
vergeten wat griefde
en diep in je hart
antwoorden op liefde?

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula 
Huybrechts-De 

Gruyter
Herentalsebaan 62

2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16

www.mariaparkoostmalle.centerall.co
m

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