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De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

Het  Hoogfeest  van  Pasen  komt 
eraan!  Pasen  valt  op  de  eerste 

zondag  na  de  eerste  volle  maan  van  de 
lente. Pasen kan niet vroeger vallen dan 22 
maart en niet later dan 25 april. We krijgen 
dit jaar dus een erg late Pasen (24 april), 
maar daardoor heeft de natuur alle tijd om 
zich  voor  te  bereiden  op  dit  heuglijk 
lentefeest.  We  kijken  uit  naar  een 
Mariapark  vol  kleur  van  voorjaarsbloeiers 
en fris lentegroen. 

En een week na Pasen zitten we al 
in de maand mei.  De opening van 
de  meimaand,  de  Mariamaand, 
waarin  zoveel  groepen  en 

individuele  bezoekers  komen verpozen  in 
het park. Er breken weer drukke tijden aan, 
maar we zijn er helemaal klaar voor! Dank 
zij de vele vrijwillige handen die het park in 
piekfijne staat houden.
Dus: eerste lentekriebels = wandelingetje 
in het Mariapark! Tot dan ?

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

April
17/04 : Palmzondag
21/04 : Witte donderdag
22/04 : Goede vrijdag
23/04 : Stille zaterdag
24/04 : Pasen
28/04: H. Montfort
30/04: Maria troosteres der bedrukten

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

juni

02/06: Hemelvaart
12/06: Pinksteren

Versje van Toon Hermans

Er klinkt in mij een levenslied.
Ik kan het duidelijk horen.
Maar als ik het in woorden giet,
heeft het zijn kracht verloren…

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 
27/05.  Op  vrijdag  22  april  is  er  geen 
bijeenkomst  omdat  het  dan  Goede 
Vrijdag is. Op vrijdag 29 april is er de H. 
Mis ter gelegenheid van de opening van 
de  meimaand  en  dus  hebben  we 
besloten  om  geen  bijeenkomst  te 
houden in april.

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 
27/05.  Op  vrijdag  22  april  is  er  geen 
bijeenkomst  omdat  het  dan  Goede 
Vrijdag is. Op vrijdag 29 april is er de H. 
Mis ter gelegenheid van de opening van 
de  meimaand  en  dus  hebben  we 
besloten  om  geen  bijeenkomst  te 
houden in april.

Het Kinderkoor
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Eigenlijk  mag  het  toch  nog  weer  eens 
gezegd  worden.  Wat  ons  kinderkoor 
presteert  met  relatief  weinig  repetities, 
daar  mag  menig  professioneel  koor  eens 
komen aan tippen! 
Op het komende programma staan

- de  Paasmis  in  het  rusthuis  van 
Oostmalle op Paaszaterdag 23 april 
om 13.45 h

- de  opening  van  de  Meimaand  op 
vrijdag 29 april om 19.00 h

De Jongerenwerking
De volgende jongerendag voor de min13-
jarigen staat gepland op zaterdag 30 april.

Het  zomerkamp  gaat  door  in  Beauraing 
van donderdag 25 augustus tot zondag 28 
augustus. Het kamp is een dag korter dan 
vorige  jaren,  omdat  de  leiding  naar  de 
wereldjongerendagen  gaat  in  Madrid  (16 
tot  21 augustus)  en ze anders maar één 
dag  zouden  hebben  om  zich  klaar  te 
maken voor het Zomerkamp. Maar een dag 
minder  betekent  niet  dat  het  kamp 
daaronder zal lijden, de leiding gaat er met 
evenveel  enthousiasme  tegenaan  als 
andere jaren!

Bedevaart naar Banneux
Onze  jaarlijkse  bedevaart  naar  Banneux 
gaat  door  op  zondag  17  april  
(Palmzondag).
Voor meer informatie en inschrijven kan je 
zoals steeds terecht bij Walter en Ursula. 

Kerk  in  Nood:  bezoek  aan  het 
Mariapark
Op  woensdag  27  april nodigt  “Kerk  in 
Nood-Oostpriesterhulp”  (Spekpater) 
iedereen  uit  voor  een  bezoek  aan  het 
Mariapark van Oostmalle.
Programma:
14.00 h: Verwelkoming
14.30 h: Rondleiding in het Mariapark
16.00 h: Projectinfo van Kerk in Nood
17.00 h: Eucharistieviering.
Voor meer info en inschrijving:
Tel. 016/39.50.50
Mail: info@kerkinnood.be
Website: www.kerkinnood.be 

Opening van de Meimaand
Ter  gelegenheid  van  de  opening  van  de 
Meimaand  is  er  een  misviering  in  het 
Mariapark op vrijdag 29 april om 19 uur. Bij 
mooi  weer  gaat  de  viering  door  aan  de 
grot, bij slecht weer in de kapel. 

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

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

11 februari O.L.V. van Lourdes
Op  vrijdag 11 februari  herdachten we de 
eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw 
te Lourdes. Dit vierden we met een H. Mis 
om 19 uur in de kapel van het Mariapark. 
Ons kinderkoor was paraat en met velen! 
Dat maakte de viering weer heel feestelijk. 

De  kapel  was  goed  gevuld  en  samen 
zingend  en  biddend  voelden  we  ons 
verbonden met al de pelgrims van Lourdes. 
Zo  konden  we  weer  met  opgeladen 
batterijen huiswaarts.

Mariale Bezinningsnamiddag
Op  zondag 6  maart was  er  opnieuw een 
Mariale  bezinningsnamiddag,  geleid  door 
E.P.  Jan  Meeus,  Montfortaan.  Het  thema 
van deze bezinning was “Met Maria LEVEN 
in de woestijn van deze tijd”. 
Niettegenstaande het carnavalgebeuren en 
de vele activiteiten elders, was er toch een 
grote  opkomst  voor  de  uiteenzetting  van 
dit boeiend thema. 
Pater  Jan  Meeus  bracht  het  over  met 
zoveel vuur en gedrevenheid, het was alsof 
Jezus  en Maria  zelf  aanwezig  waren.  Zijn 
opdracht is: kijk naar Jezus en Maria, ook 
Zij  hebben  dikwijls  een  woestijnervaring 
gekend. Ook wij  moeten ons niets anders 
voorstellen, maar wij mogen ons zeer rijk 
achten  omdat  we  het  geloof  hebben  en 
altijd  op  Hen  mogen  rekenen.  Het  leven 
hier  is  maar  een  klein  stapje  vóór  het 
eeuwige  leven.  Niet  omzien,  maar 
voortdoen in het goede.
Als afsluiter van deze mooie uiteenzetting 
was  er  de   aanbidding  van  het  H. 

mailto:info@kerkinnood.be
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Sacrament,  waarbij  we  ook  gebeden 
hebben voor alle intenties.
Dankjewel  Pater  Jan,  maar  ook dank  aan 
allen die tijd hebben vrijgemaakt om naar 
deze  bezinningsnamiddag  te  komen.  We 
zijn weer versterkt in ons geloof.
We  geven  nog  graag  dit  mee:  Pater  Jan 
Meeus  komt  terug  naar  het  Mariapark  in 
oktober,  met  een  nieuw thema.  Hierover 
lees  je  tijdig  meer  in  een  volgende 
nieuwsbrief.

De Jongerenwerking
Er  was  weer  een  jongerendag  voor  de 
min13-jarigen op zaterdag 12 maart. Laura 
bezorgde  ons  het  volgende 
verslag:

Op  wat  een  zonovergoten  dag 
beloofde  te  worden  –  we  aten  ’s  
middags zelfs buiten – was er weer heel wat op  
til  in  het  Mariapark  te  Oostmalle.  Na  de 
gebruikelijke zangstonde, die werd opgefleurd 
door  de  virtuoze  orgelmuziek  van  Maarten,  
werden de kinderen in groepen ingedeeld om 
een onderricht te krijgen aangepast aan ieders  
leeftijd  en  de  thematiek  van  de 
veertigdagentijd. Ook kreeg men de kans zich  
voor  te  bereiden  op  de  biecht.  Sommige 
kinderen gingen voor het eerst te biechten en 
die  kregen  een  mentaal  steuntje.  Anderen  
wisten  al  wat  hen  te  wachten  stond  en 
concurreerden  tegen  elkaar  op  om  een  zo 
origineel  mogelijke  verstopplaats  voor  hun 
biechtbriefje  te  zoeken.  Marieke  en  Beatrijs  
stopten hun papiertje steevast

 in  de  sok  van  hun  linkerschoen.  Na  het  
boetesacrament  werden  alle  biechtbriefjes 
symbolisch verbrand.
Na een heerlijke picknick trokken we naar het  
bos om er met z’n allen op zoek te gaan naar  
de  verloren  staf  van  Mozes.  Een  ware  
titanenstrijd  brak  uit  tussen  de  verschillende 
delegaties  van  het  jeugdige  Mariapark.  De 
‘roden’, ‘groenen’, ‘blauwen’ en ‘gelen’ deden 
hun  uiterste  best  om  als  eerste  alle  
puzzelstukjes  met  aanwijzingen  voor  de 
vindplaats  te  bemachtigen.  Krenterige 
belastinginners maakten het de kampvechters 
echter niet gemakkelijk. Uiteindelijke waren het  
de  ‘gelen’  die  de  staf  van  Mozes  als  eerste 
vonden.  Maar  als  aanvoerder  van  ‘de  roden’  
kan ik natuurlijk niet voorbijgaan aan het feit  
dat  ook  zij  –  die  jammerlijk  genoeg  op  de 
laatste  plaats  eindigden  –  hun  uiterste  best 

deden  en  onverschrokken  alle  gevaren 
trotseerden voor het hogere doel. Robrecht liet  
ietwat  triomfantelijk  de  vele  schrammen zien 
die  hij  opgelopen  had  terwijl  hij  door  
snoodaards  werd  achtervolgd.  Marieke  kwam 
ook niet  onaangedaan uit  de  strijd:  de nagel  
van  haar  vinger  was  helemaal  afgescheurd. 
Gelukkig  was  er  onder  de  leiding  nog  een 
persoon  met  verstand  van  zaken.  In  één 
oogopslag  wist  Roeland  dat  er  hier  duidelijk  
een plakkertje  nodig was.  Na de EHBO-kit  te  
hebben geopend waren alle problemen van de  
baan en stortte de gewonde zich terug in het  
krijgsgewoel.
Als  afsluiter  van  een  alweer  geslaagde 
jongerendag volgde nog de eucharistieviering,  
waarna  de  ouders  van  de  (b)engelachtige 
bende hun kroost meenamen naar huis. Onder  
het motto ‘met een bakje friet in je hand kom 
je  door  het  hele  Belgenland’  bleef  de  leiding  
nog  even  natafelen  om  daarna  ook  voldaan 
naar huis weder te keren. 

Pasen

Opgewekt mogen bestaan

Pasen volgt na dagen lijden,
Pasen kondigt leven aan.
Pasen wil de mensen tonen
welke weg ze kunnen gaan.

Pasen doet het licht weer schijnen
voor wie werkelijk heeft gewaakt.
Pasen brengt ons in beweging
voor wat ’t leven zinvol maakt.

Pasen laat de Heer verschijnen
na een hopeloze nacht.
Pasen vraagt ons te geloven
dat ook Jezus op ons wacht.

Pasen in ons eigen leven
geeft ons telkens te verstaan
Dat we ondanks onze kleinheid
opgewekt mogen bestaan.

PARKWEETJES

We  hebben  al  flink  in  het  park  gewerkt: 
alles  is  gesnoeid  en  het  gras  heeft  een 
goede  onderhoudsbeurt  gekregen.  De 
zware sneeuwval  van deze winter had er 
geen goed aan gedaan. We hopen nu op 
een  zachte  lente  met  niet  teveel  of  te 
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weinig regen, zo een beetje van alles net 
genoeg…

O.L.V. van Fatima en de kinderen zijn van 
hun  winterbescherming  ontdaan.  Dat  is 
altijd weer een heuglijk moment: de winter 
is voorbij!

Minder  heuglijk  nieuws  is  dat  de 
buxusziekte uitbreiding neemt in het park. 
Voor  en  achter  het  beeld  van  Pater  Pio 
hebben we al plantjes moeten uitdoen en 
we hebben nu beslist om achter het beeld 
alles  weg te  doen en  te  vervangen door 
een  ander  groenblijvend  gewas,  beter 
bestand tegen ziektes.  De  buxusziekte  is 
geen fenoneem van ons Mariapark alleen. 
We  hoorden  van  buxuskwekers  dat  het 
zowat overal  opduikt en ook zij  weten er 
geen  raad  mee.  De  verzwakking  van  de 
overgecultiveerde soort, die daardoor veel 
vatbaarder wordt voor ziektes en insecten.

Met  enkele  voorjaarsvrijwilligers  hebben 
we  extra  grondbedekking  aangebracht, 
schors  en hakselmateriaal,  vooral  aan de 
buitenzijden van het park. Daardoor krijgt 
onkruid geen kans (minder werk voor ons) 
en droogt de grond minder gemakkelijk uit 
in  de zomer.  Bedankt  aan de vrijwilligers 
dat ze de koude trotseerden, het was toen 
geen fijne zachte lentedag….

Moeder Theresa is  een tijdje uit  het park 
weggeweest deze winter. Ze was toe aan 
een nieuw kleed. Nu staat ze terug op haar 
sokkel in de echte kleuren van haar habijt. 
Heel mooi, een echte blikvanger als je van 
de grot naar het andere gedeelte van het 
park wandelt.
Het was trouwens niet simpel om haar van 
haar  sokkel  te  krijgen.  Na  verschillende 
pogingen  en  uit  schrik  om  het  beeld  te 
beschadigen  besloten  we  dan  maar  om 
haar met sokkel en al naar de schilder te 
vervoeren.   Toen  we  ginder  aankwamen 
merkten we dat ze zichzelf van de sokkel 
losgemaakt  had,  zonder  enige  schade. 
Moeder Theresa helpt waar het nodig is …

Achter  in  de  grot  hebben  we  nieuwe 
metalen  platen  bevestigd,  waar  we  de 
folders  met  magneten  kunnen  aan 
vastmaken.  Voorheen  werden  de  folders 
vastgeplakt  met  tape  en  die  durfde  wel 
eens lossen zodat er gevaar was dat ze op 
de brandende kaarsen zouden vallen.
Ook  de  folderkast  rechts  van  de  grot 
hebben we onder handen genomen. Daar 
hadden we veel last van vocht en dat is nu 
opgelost.

Tegen de opening van de meimaand wordt 
een tabernakel geplaatst in de kapel. Die 
wordt dan tijdens de H. Mis ingewijd.  We 
zijn heel blij met dit tabernakel, het is een 
grote meerwaarde voor de kapel.

Het  dierenrijk  wordt  ook  stilaan 
weer wakker: eenden in de beek, 
mezen  in  volle  actie  om 

nestplaatsen  te  zoeken  en  in  te  richten. 
Ook  de  kleine  holenduifjes  hebben  hun 
bakje  van  vorig  jaar  teruggevonden.  We 
hebben  zelfs  al  enkele  fazanten  gezien, 
maar  wellicht  waren  die  enkel  op 
doortocht.
Minder  prettig  is  dat  er  ook  alweer  veel 
huisjesslakken zijn.  Ze zijn weliswaar nog 
klein,  maar  in  grote  getale.  Dat  belooft 
voor deze zomer …

En tot  slot  nog even vermelden 
dat  het  park  opgefleurd  is  met 
viooltjes.  Hun  vrolijke  gezichtjes 
verwelkomen de lente!

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

Moeder ik kom met U praten

Moeder Maria,
vandaag ben ik dan weer bij U beland.
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Heel  wat  tijd  ging  heen  sinds  mijn  kleine 
kinderhanden  een  ruiker  legden  aan  Uw 
voeten.
Vandaag kom ik weer met U praten, Moeder,
maar niet meer lijk een kind dat zonder zorgen 
is.
 

Moeder, hier ben ik met alles : 
met geloof in ieder mens 
en  in  een  Vader  die  allen  onder  zijn  hoede 
houdt,
met hoop op nieuwe dagen
waarop gebroken en vervlogen dromen
weer levenskrachtig worden, 
met liefde die onvermoeibaar is.
 
Maar mijn geloof is vaak ook heel klein,
mijn hoop zo vlug verschraald
en mijn liefde zo beperkt.
 
Moeder, ik kom vandaag niet om te bidden
of om te vragen, maar gewoon om U te zeggen
dat U een echte moeder bent. 

Amen.

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 leeft.

Pasen is mogen 
vertrouwen,

dat er iemand is die 
altijd om je geeft.

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De 
Gruyter

Herentalsebaan 62
2390 Oostmalle

tel. 03/312.22.16
www.mariaparkoostmalle.be

e-mail: 
mariaparkoostmalle@gmail.com

mailto:mariaparkoostmalle@gmail.com
http://www.mariaparkoostmalle.be/

