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DE REDACTIE

Beste Nieuwsbrieflezer, 

Kerstmis is in aantocht, dat weten we in 
het Mariapark al erg vroeg in ’t jaar. Maar 
nu  komt  het  wel  heel  snel  dichtbij.  De 
kerststal is al bijna klaar en straks wordt 
het weer een overrompeling van mensen 
die  mee  willen  komen  genieten  van 
datgene wat het Mariapark wil  brengen: 
Kerstmis  in  de  echte  oorspronkelijke 
betekenis.  Stilstaan  bij  de geboorte  van 
Christus:

Als jij bedroefd bent, 
rolt er een traan langs het gezicht van de aarde en  
valt op mijn hand.

Als jij in de kou staat,
groeit de onherbergzaamheid in dit land en verkilt  
mijn hart.

Als jij vereenzaamt,
wordt  het  leven een bange woestijntocht  zonder  
genade.

Maar als jij plaats vindt 
rondom mijn tafel 
waar brood genoeg is,
als  wij  de  simpele  tekens 
verstaan 
en samen het licht zien,

komt het geboorte-uur
van de mens
naderbij.

En  dan  wordt  het 
kerstmis.

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

28 nov.: eerste zondag van de advent
  6 dec.: H. Sint Nicolaas
  8 dec.: O.L.V. Onbevlekte ontvangenis
25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis
26 dec.: Feest van de H. Familie
28 dec.: HH. Onnozele kinderen

  1 jan.: O.L.V. Moeder van God

  6 jan.: Driekoningen
17 jan.: H. Antonius Abt
27 jan.: H. Angela Merici
31 jan.: H. Don Bosco

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 28/01. Er is geen bijeenkomst  
in december! 

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 28/01.  Er  is  geen bijeenkomst  in 
december! 

                            MARIAPARK OOSTMALLE

Gebedsmomenten
met de Heilige Pater Pio

Elke vierde vrijdag van de maand
om 19 uur in de kapel van het park

vrijdagen in 2011:
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28 januari 22 juli
25 februari 26 augustus
25 maart 23 september
22 april 28 oktober
27 mei 25 november
24 juni niet in december

Het genade-uur
Op  woensdag  8  december,  de  feestdag 
van  O.L.Vrouw  Onbevlekte  Ontvangenis, 
bidden  we  samen  de  rozenkrans  in  de 
kapel  van  het  Mariapark,  tijdens  het 
Genade-Uur  van  12.00  h  tot  13.15  h. 
Iedereen is  welkom! In Lourdes,  Fatima, 
Banneux  en  zovele  andere  plaatsen, 
vraagt Maria om gebed voor bekering en 
vrede.

Het Kinderkoor
Het kinderkoor  is samen met de ouders 
druk aan het repeteren voor het kerstspel 
en het toneel op zondag 19 december.

De Jongerenwerking
De volgende jongerendag voor de min13-
jarigen  staat  gepland  op  zaterdag  12 
maart 2011.

KERSTMIS  IN  HET  MARIAPARK  VAN 
OOSTMALLE

                   Kempische kerststal

In de verwarmde kapel van het Mariapark staat een 
kerststal,  geheel  aangepast  aan de gerestaureerde 
kapel.
De kapel  is  van 15-12-10 tot  06-01-11 doorlopend 
geopend
van  13  tot  18  uur,  of  na  afspraak.  Er  worden 
kerstliederen
gezongen, kerstverhalen verteld en er wordt samen 
gebeden.

's avonds is het park sfeervol verlicht.

Kerstspel

Op zondag 19 december om 14 uur: Kerstspel in de 
feestzaal

van het Koninklijk Atheneum, vlak naast het Mariapark. 
Ons
kinderkoor zingt kerstliederen en ons toneelgezelschap 
speelt 

het kersttoneel "De Scharensliep komt eraan!"

Kerststallententoonstelling

Van 15-12-10 tot 06-01-11 loopt er een kerststallen-
tentoonstelling in de ontmoetingsruimte van het 
Mariapark.

U vindt er diverse unieke kerststallen vervaardigd uit

streekeigen materialen. 

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Mariale Bezinningsnamiddag
Op zondag 10 oktober was er in de kapel 
van  het  Mariapark  een  Mariale 
bezinningsnamiddag.
E.P. Jan Meeus (Montfortaan) leidde deze 
bezinning rond het thema “Maria, moeder 
van de kerk”. 
Het  was  een zeer  mooie  en verrijkende 
bezinnings-namiddag. De kapel zat goed 
gevuld te wachten op 

de komst van eerwaarde Pater Meeus en 
deze  was  blij  verrast  met  de  talrijke 
opkomst. Hij was zeer enthousiast om te 
kunnen  getuigen  voor  zo’n  aandachtig 
publiek. Met opgeladen batterijen keerde 
iedereen voldaan weer naar huis.
Misschien al  noteren in de agenda’s: op 
zondag  6  maart  2011  komt  E.P.  Jan 
Meeus  terug  voor  een  volgende 
bezinningsdag. 

Wandeling KWB
Op zondag 31 oktober organiseerde KWB 
Provinciaal een grote wandeldag, waarbij 
ook het Mariapark van Oostmalle bezocht 
werd.  ’s  Morgens  vroeg  keken  we  met 
een bang hart naar de donkere wolken en 
ondergingen  we  gelaten  de  eerste 
regenbuien. Maar iets na acht uur trok de 
hemel  open  en  werd  het  prachtig 
wandelweer. De oude spreuk ‘regen voor 
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acht  ure  blijft  niet  dure’  klopt  dus  nog 
altijd…  Er  waren  670  ingeschrevenen 
voor de wandeling en ze kwamen netjes 
verspreid over de dag langs, blij met een 
tas  koffie  of  een  kom  soep.  De  vele 
vrijwilligers  van  het  park  hadden  hun 
handen  vol  om  alles  te  kunnen 
verwerken, maar kregen in ruil een mooie 
dag  vol  nieuwe  ontmoetingen.  Dank 
weeral voor de inzet van iedereen!

Verslag  Mariapark  Jongerendag  13 
november ‘10
Het  regent  wanneer  de  eerste 
kinderstemmen fris  en zonnig  opklinken 
onder  de  grauwe,   sombere  hemel  die  
nog  vele  en  lange  uren  van  miezerige  
regen schijnt aan te kondigen. Hoewel ze  
maar om 9u30 worden verwacht,  hollen 
de  eerste  kinderen  en  hun  ouders  al  
ietsje  eerder  van  de  auto’s  naar  de 
ontmoetingsruimte om toch maar niet al  
té doorweekt te worden. Wat een weer,  
dat  belooft!  Het  enthousiasme  van  de  
ouders en de kinderen werkt in elk geval  
aanstekelijk.  In  geen  tijd  wordt  de  
ontmoetingsruimte  door  de  leiding 
omgetoverd  tot  een  knusse  plek  waar  
voor alle kinderen een stoel is, terwijl met  
zang en gitaar de eerste akkoorden van 
de dag worden gezet. 

Alle  tweeëndertig  kindjes  kijken 
verwachtingsvol op wanneer na de zang 
eerwaarde  Lecleir  het  woord  neemt.  
Eigenlijk zijn ze vooral nieuwsgierig want  
allemaal hadden ze natuurlijk al lang het  
nieuwe gezicht in de kring gezien. ‘Dit is  
eerwaarde  Robert  Van  Aken,  mijn  
pastoor’,  helpt  eerwaarde  Lecleir  de 
kinderen uit hun onzekerheid. Eerwaarde  
van  Aken  zal  net  als  zuster  Lieve  en  
eerwaarde  Lecleir  zelf,  zorgen  voor  de  
catechese van die voormiddag. Daarvoor  
werden de kinderen in drie leeftijds-

groepjes opgedeeld om de uitleg van de 
sprekers af te stemmen op hun leeftijd.  
Vakkundig  worden  de  kinderen  door  de 
verschillende  geloofsthemata  geleid  om 
ten slotte zelf aan de slag te gaan. Het  
einde  van  de  conferentie  betekent  
immers  een  stil  moment  waarop  de  
kinderen de biecht kunnen voorbereiden.

Een  ‘tienuurtje’  later  kan  iedereen  er  
weer tegen want vol energie ontstaat er  

wat  rumoer wanneer de groep van drie  
naar  twee  groepen  wordt  
geherstructureerd. Het regent nog steeds 
wanneer  de  ene  groep  naar  de  kapel  
waadt voor de biecht en de andere groep  
aan  de  slag  gaat  met  enkele 
binnenactiviteiten. Na een poosje worden 
de  rollen  omgekeerd  en  kunnen  de 
spelers naar de kapel voor het sacrament  
van  de  biecht.  Iedereen  komt  terug  bij  
elkaar aan tafel nu het intussen tijd is om 
op te staan voor het gebed voor het eten  
en een smakelijke boterham. 

Net  zoals  op  zoveel  plaatsen  dezer 
dagen,  was  er  ook  voor  de 
namiddagactiviteit van de jongerendag in  
een  rampenplan  voorzien.  Het  was  te  
verwachten  dat  de  regen  een  bosspel  
onmogelijk  ging maken en dus  was  het  
programma van  te  voren omgezet  naar  
‘binnenspelen’. Na kort toch even buiten 
te  zijn  geweest,  zitten  de  kinderen  bij  
elkaar  terwijl  ze  op  muziek  een  pakket  
doorgeven.  Het  leukste  is  natuurlijk  als  
de muziek stopt  en er een blad van de 
verpakking  van  het  pak  mag  worden 
afgehaald  vooral  omdat  je  dan  een 
opdrachtje  mag  doen.  Maar  het  
allerfijnste  blijft  toch  het  laatste  blad 
weghalen, want dan komen de snoepjes  
boven  die  onder  de  kinderen  mogen 
worden verdeeld. 
Uiteindelijk is het tijd om naar de kapel te  
gaan  voor  de  H.  Mis.  De  ouders  en  de  
kinderen wonen samen de eucharistie bij  
die  wordt  voorgegaan  door  eerwaarde 
Van Aken en eerwaarde Lecleir. Het is al  
donker  wanneer  kinderen  en  ouders  
onder papaplu’s na de H. Mis buiten aan  
de kapel verzamelen. Of het vandaag is  
meegevallen, vragen enkele ouders. Daar  
wordt bevestigend op geantwoord,  want  
iedereen kijkt tevreden terug op wat een 
mooie dag geweest is.
Tariq

Kinderkoor
Op zaterdag 20 november zijn we de H. 
Mis gaan opluisteren voor de KVG in het 
vormingscentrum  van  Malle.  Het  was 
mooi  om  te  zien  hoe  jong  en  oud 
verbonden waren in deze viering. 
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En  wie  heeft  de  kinderen  komen 
bedanken voor hun inzet? De goede Sint 
natuurlijk!

PARKWEETJES

De  laatste  weken  van  de  herfstperiode 
waren  uitzonderlijk  nat.  We  hebben 
allemaal  wel  de  beelden  gezien  van 
overstroomde  woningen  en  gebieden, 
buiten  de  oevers  getreden  beken  en 
rivieren.  Ook  het  park  bleef  niet  van 
waterellende gespaard, maar zonder veel 
blijvende schade. De waterloop die door 
het  park  stroomt  had  zijn  alarmpeil 
bereikt. Enkele centimeters en regenuren 
meer  had  een  groot  stuk  van  het  park 
compleet  onder  water  gezet.  Maar  ook 
zonder  een  overstroomde  beek  hadden 
we  rubberlaarzen  nodig  om  tot  aan  de 
ontmoetingsruimte  te  geraken.  Gelukkig 
was  het  water  na  enkele  dagen 
weggetrokken.

Herfst = vallende bladeren en dat hebben 
we  weer  geweten!  Enkele  weken  hard 
labeur om al dat weerspanning spul in de 
groencontainer  te  krijgen.  Met  dat  nat 
weer was het ook niet gemakkelijk om de 
opkuis  te  plannen:  als  het  ’s  morgens 
regende  moesten  we  de  groenploeg 
afbellen.  Maar  als  het  dan  onverwachts 
toch ophield stonden ze toch te trappelen 
om te komen werken. En niet alleen zijn 
alle  bladeren  opgeruimd,  twee  moedige 
vrouwen hebben zich over de hortensia’s 
ontfermd. Een hele klus om die allemaal 
te  kortwieken!  Zo  hebben  we  met  een 
flinke ploeg van mannen en vrouwen het 
hele park een laatste opkuisbeurt kunnen 
geven voor de winter. Onze allergrootste 
dank aan alle helpers!

De  marmeren  beelden  van  Onze  Lieve 
Vrouw en de kinderen van Fatima hebben 
nieuwe  schuilbakken  gekregen  voor  de 
winter. De vorige bekleding was versleten 
door winters weer en wind. We hebben nu 
bakken  gemaakt  waarin  je  de  beelden 
nog wel kunt zien maar waarbij  ze toch 
beschut  zijn  voor  waterinsijpeling  en  zo 
niet kunnen stukvriezen. 

Bij  het verschijnen van deze nieuwsbrief 
zullen  we  al  heel  veel  klaar  hebben  in 

verband  met  kerstmis.  De 
kerststallententoonstelling  staat  al  te 
pronken in  de ontmoetingsruimte en de 
kerststal  in  de  kapel  moet  voor  de 
eindafwerking nog even wachten op het 
bezoek van sinterklaas. Die komt namelijk 
nog  eerst  eens  kijken  naar  de  repetitie 
van het kinderkoor. Daarna kunnen we de 
laatste details afwerken en is de kerststal 
klaar voor de vele bezoekers. Officieel is 
de  kerststal  te  bezichtigen  vanaf  15 
december tot en met 6 januari.

Mogen  wij  u  nogmaals  om  uw  gebed 
vragen voor een van onze medewerkers 
die zwaar ziek is.

Dank aan alle medewerkers voor wat zij 
in het afgelopen jaar voor het Mariapark 
belangeloos  gedaan  hebben  en  alvast 
onze allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar!

Tot volgende keer,

Walter & C°

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

Onze Kerstwens
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We wensen je dat je, net als de 
herders, voor niets hoeft te vrezen, 
dat je van onrust mag genezen en dat 
je in kinderogen Gods vrede mag 
lezen.

We wensen je dat je, net als de 
wijzen, je moedig op weg durft  
begeven, dat je ook je gaven zal 
geven en dat je verbonden met velen 
hoopvol zal mogen leven.

We wensen je dat je, net als Jezus’ 
leerlingen, met moed en inzet mag 
werken, mensen in nood mag 
bemerken en dat je belangeloos bij  
velen ’t vertrouwen kan helpen 
versterken.

We wensen dat in je eigen hart, in het 
komende jaar een redder kan wonen 
om zo van binnenuit aan ieder mens 
Gods liefde te tonen.

Zalig 
Kerstfeest, 
Gelukkig 

Nieuwjaar
Vanwege alle 
medewerkers 

van het 
Mariapark

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De 
Gruyter

Herentalsebaan 62

2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16

www.mariaparkoostmalle.centerall.co
m
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