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De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

Vakantieplannen  verplichten  ons  om  de 
nieuwsbrief voor augustus wat vroeger te 
maken. Nieuws uit de maand juli zul je hier 
niet vinden. Dan ligt een groot deel van de 
redactie  te  zonnen  aan  een  of  andere 
zuiderse  costa.  Maar  ook  in  ons  eigen 
landje  is  het  prettig  vertoeven,  of  zelfs 
gewoon  in  de  eigen  tuin.  Een  geslaagde 
vakantie  mag niet  afhangen van  de  plek 
waar  je  heengaat.  Alle  ingrediënten  voor 
een weldoend verlof zitten in jezelf. 

Tot  rust  komen, 
oog  hebben  voor 
je  gezin,  voor  je 
vrienden,  voor  je 
familie.  Blij 
kunnen  zijn  met 
kleine  dingen. 
Daarvoor  moet  je 
geen  2000  km 
vliegen,  want  die 
kleine  dingen 

zitten in je hart. 

We  wensen  jullie  allemaal  een 
deugddoende  plek  deze  zomer.  En  bij 
gebrek  aan  ideeën:  het  Mariapark 
natuurlijk!

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 :
• 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 
volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 
22 juli, vrijdag 26 augustus, vrijdag 23 
september. 

Pater Sergier 50 jaar priester
Pater Gerard Sergier viert op 15 augustus 
zijn  jubileum  van  50  jaar  priesterschap. 
Iedereen is van harte welkom om deel te 
nemen aan de plechtige Eucharistieviering 
om 14.00 h  in het  kapucijnen-klooster  te 
Meersel  Dreef.  Omdat  pater  Sergier  de 
Pater-Pio  gebedsgroep  in  het  Mariapark 
begeleidt,  willen  we  hem  extra  in  de 
bloemetjes zetten op de bijeenkomst van 
vrijdag 22 juli. Iedereen welkom!

Land van Playsantiën
Op  zondag  24  juli  ligt  het  Mariapark  als 
rustpunt  in  de  tweede  fietstocht  die  het 
Land  van  Playsantiën   deze  zomer 
organiseert.  Een  fietstocht  van  ongeveer 
35 km met lekkere streekproevertjes. 
Er  zijn  twee  vertrekpunten: 
Scherpenbergmolen  Westmalle, 
Antwerpsesteenweg  378  of  Lokaal 
Lindekring Zoersel, Kapelstraat. Deelname 
kost  slechts  4  euro,  de  streekproevertjes 
en verzekering inbegrepen. 
Meer  info  vind  je  op 
www.landvanplaysantien.be of  verkrijg  je 
op het telefoonnummer 03/310.05.13

Noveen tot Don Bosco.

http://www.landvanplaysantien.be/
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Deze noveen begint op zondag 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  maandag 15 augustus is er om 
halfacht  ’s  avonds  Mariahulde  en 
Kaarskensprocessie  in  het 
Mariapark. 

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  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 
wereld-jongerendagen 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!  Een  uitgebreid   verslag 
hiervan  volgt  zeker  in  de  komende 
nieuwsbrief.

Bedevaart naar Chèvremont
Op  zondag 28 augustus is er de jaarlijkse 
bedevaart naar Chèvremont (Internationale 
bijeenkomst  van  het  Legioen  Kleine 
Zielen). Inschrijven bij Walter en Ursula.

Voordracht door Pater Jan Meeus
Pater  Jan  Meeus  geeft  op  9  oktober 
opnieuw een voordracht in het Mariapark.
Nu  al  noteren  in  de  agenda!  Meer  info 
hierover in de volgende nieuwsbrief.

Kerstspel.
Velen  vragen  ons  nu  al  wanneer  het 
kerstspel doorgaat. Dus hier al goed op tijd 
de  aankondiging  van  ons  jaarlijks 
kerstspel: zondag 18 december om 14 uur 
in  de  refter  van  het  Koninklijk  Atheneum 
naast het Mariapark.

De reisgids en de Bijbel

Een reisgids kwam op de weg een bijbel 
tegen,
ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de 
bijbel, 
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt 
- 
“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
”Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
’k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig 
vinden,
bij mij staan er geen aankomsttijden in!”

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

2de Benelux congres van de Pater Pio 
Gebedsgroepen
Op  donderdag 9 juni  is er een 
ontmoetingsdag  geweest  van 
alle  Pater  Pio  gebedsgroepen 
en  vrienden  van  Pater  Pio  uit 
de Benelux, in Scherpenheuvel.
Om  9.30  uur  werd  in  de 
Mariahal  een ode gebracht  aan Maria.  Er 
werd samen het rozenhoedje gebeden. Om 
11.00  uur  was  er  een  plechtige 
eucharistieviering  met  voorganger  Mgr. 
Michele  Castoro,  aartsbisschop  van  het 
aartsbisdom Manfredonia  –  Fieste  en San 
Giovanni Rotondo in concelebratie met Mgr 
Berlocco,  pauselijk  nuntius,  Mgr.  de  Jong, 
hulpbisschop  van  Roermond,  Pater 
Marciano  Morra  en  de  aanwezige 
geestelijke  leiders  en  priesters  uit  de 
Benelux. 
Om  15.30  uur  was  er  de  eucharistische 
aanbidding in de Mariahal.
Foto’s hiervan vind je op volgende website:

http://www.kapucijnen-vlaanderen.be, 

http://www.kapucijnen-vlaanderen.be/
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doorklikken naar ‘Pater Pio’ en dan naar 
‘Benelux Congres’

Het Kinderkoor

Ons Mariapark-koor werd gevraagd door de 
Zusters  Clarissen  uit  Turnhout  om  op 
maandag 13 juni (tweede Pinksterdag) de 
Plechtige  Eucharistieviering  met 
Mariahulde  te  komen  opluisteren.  We 
hebben dat dan ook met heel veel liefde en 
een  23  koppen  tellend  koor  gedaan.  De 
zusters  Clarissen  waren  opgetogen  over 
onze zangertjes en zangers en zeker ook 
over  het  feit  dat  ze  allemaal  zo  mooi  in 
blauw-wit uniform waren. Ons koor mocht 
voor de vredewens tot bij de zusters gaan, 
die  nog  steeds  in  afzondering  leven.  De 
kinderen  waren  hiervan  zeer  onder  de 
indruk. Ze kregen Paternosters en prentjes 
met  medaille  van  O.L.Vrouw rue  du  Bac, 
die  ze  mochten  uitdelen  aan  de  andere 
kinderen in de kapel. Nadien kregen ze ook 
nog ijsjes als dank voor hun inzet.
Met de belofte volgend jaar terug te keren, 
vertrokken we terug huiswaarts.

En uiteraard zijn we al aan het repeteren 
voor  onze eigen Mariahulde op  maandag 
15 augustus.

Een zegen voor mensen

Ik zou zo graag…

… zo mild zijn als Hij:
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen met de vinger te 
wijzen!

… zo stil zijn als Hij:
kunnen leven vanuit een bestendige
inwendige rust, een biddende vrede!

… zo verontwaardigd zijn als Hij:
mij daadwerkelijk ergeren aan onrecht en 
mij
geriskeerd inzetten voor mijn diepste 
overtuiging!

… zo genezend zijn als Hij:
helen en heilzaam zijn voor duizenden 
mensen,
die pijn hebben vanbinnen en vanbuiten.

Ik zou zo graag…
… veel meer Christus zijn:
een zegen voor mensen.

M. Libra

Parkweetjes

Ook in de maand juni kregen we nog veel 
groepen op bezoek in het Mariapark. Alle 
groepen  zijn  bijzonder,  maar  de  groep 
Amadeus  van  de  Broeders  van  Liefde 
maakt  toch  elke  keer  weer  een  diepe 
indruk  op  de  vrijwilligers  van  het  park. 
Vooreerst hoe de begeleiders op een zeer 
zorgzame manier omgaan met deze soms 
zwaar  mentaal  en  fysiek  gehandicapten, 
maar zeker ook hoe de gehandicapten zelf 
genieten van deze uitstap. Sommigen zijn 
al  verschillende  keren  mee  geweest  en 
weten dat ze gebak zullen krijgen en dat 
Ursula op haar harmonica zal spelen. Daar 
kijken ze heel erg naar uit. 

In juli komt er terug wat rust over het park. 
Het  waren  twee  vermoeiende  maar  zeer 
deugddoende maanden.

Snoeien,  snoeien  en  nog 
eens  snoeien.  Wie  deze 
nieuwsbrief  van  in  den 
beginne leest, weet dat het 
een  elk  jaar  terugkerend 
fenomeen  is.  Begin  juni 
was het dus weer zover. 

Snoeien doet groeien zegt de volksmond, 
maar zonder snoeien is er geen doorkomen 
meer aan. Dus kijkt de groenploeg elk jaar 
met  argusogen  naar  elk  opschietend 
buxustakje,  naar  de  weelderig  tierende 
rododendron, de taxus waar geen houden 
aan is ... en dan is het eindelijk zover: de 
snoeischaar  wordt  bovengehaald,  geen 
gesukkel  met  verlengdraden  die 
doorgesneden  worden,  maar  een 
snoeischaar  met  benzinemotor  ...  die 
volgens Walter elk jaar zwaarder wordt! Of 
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dat  komt  door  de  benzineprijs  die  stijgt, 
dan wel door de leeftijd van Walter die ook 
stijgt…   Het  is  in  ieder  geval  een 
vermoeiende bezigheid. Het snoeien wordt 
ook voor een groot deel gedaan door een 
aannemer en dan helpt de groenploeg met 
het opruimen. Dit jaar stond er die dag een 
fikse wind. Bijeen geveegde hopen snoeisel 
werden  steevast  weer  uiteen  geblazen. 
Gelukkig  konden  de  vrijwilligers  ermee 
lachen. Samen werken schept gezelligheid 
en  ook  hier  was  het  motto:  vele  handen 
maken licht werk!
 
De ‘snoeiweg’ (voor de groenploeg ook een 
‘kruisweg’!)  begon  bij  Pater  Pio,  daarna 
kreeg de inkom een perfecte beurt, dan de 
dreef  en  de  parking,  om  uiteindelijk  de 
rododendrons  (al  eens  bekeken  hoeveel 
dat  er  zijn?),  de  coniferen  (niet  geteld, 
maar er kwam geen eind aan) en de laurier 
tot  aanvaardbare  proporties  terug  te 
brengen.

Dank, dank en nog eens dank voor de zeer 
gewaardeerde  hulp  van  onze 
medewerkers.  De  bewonderende  blikken 
en de waarderende woorden van de vele 
bezoekers  zijn  in  de  eerste  plaats  voor 
hen!

Het  snoeiverhaal 
is  nog  niet  over 
voor dit jaar: vóór 
15 augustus moet 
nog  een  tweede 
snoeibeurt 
gebeuren.  Die  is 
echter  lang  niet 
zo omvangrijk  als 
de  eerste 
snoeibeurt.  Met 
enkele  flink  opgetaste  kruiwagens komen 
we er dan vanaf.

Tot volgende keer,
Walter & C°

Geluk

God  wilde  geluk  geven  aan  de  mensen.  
Niet  zomaar.  Geluk is  iets  kostbaars,  dat  
gooi je niet zomaar te grabbel, daar moet  
je iets voor doen, vond Hij.

God  riep  daarom  op  een  dag  al  zijn  
engelen bij  zich. “Kijk eens”, zei God, “ik  
wil  geluk  bezorgen aan  de  mensen.  Niet  
zomaar, ze moeten het zoeken. Ze moeten  
er iets voor doen. Jullie moeten me daar  
even mee helpen.”

Een  grote  engel  zei  “Geluk  is  
kostbaar.  Het  mag  niet  te  
gemakkelijk te vinden zijn. Laten 
we  het  verbergen,  diep  in  de 
zee.”
Dit vond God niet zo een goed 
idee.  “Dan  kunnen  alleen  de 
heel  goede  zwemmers  en  de 
duikers het vinden. Geluk moet  

door iedereen gevonden kunnen worden.”

Een kleine engel zei: “Wel,  laat  
het  ons  dan  verbergen  op  de  
maan. Daar is het veilig en toch 
vindbaar.”
“Neen”,  zei  God,  “dat  is  niet  
goed.  Dan  zouden  alleen  de 
astronauten het vinden. Geluk is voor alle  
mensen die er echt naar zoeken.”

Een derde engel zei:
“Niet te diep, niet te ver weg en toch hoog 
genoeg: op een rots.”

“Daar  kunnen  alleen  de 
bergbeklimmers en mensen 
met  goede  benen  het 
vinden”,  zei  God.  “Dat  is  
dus ook niet goed. Geluk is 
voor  alle  mensen  die 

ernaar zoeken.”

“Weet je wat we doen?”, zei God. “Ik leg  
wat  geluk  in  het  hart  van  het  kind,  de  
jongere  en  de  volwassene.  Maar  de  
mensen  zullen  het  pas  vinden  als  ze 
begaan zijn met elkaar.”

(Uit: XXL… ’t Is maar een bagatel?! Bundeling van 
teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 1997-

1999, p.140)
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Het  Mariapark  heeft  nog  steeds 
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

Geef ons de kracht

Heer Jezus,
geef ons de kracht
die dingen te aanvaarden
die we niet kunnen veranderen.

Geef ons de moed
om dingen te veranderen
die veranderd moeten worden.

En geef ons boven alles
de wijsheid om deze dingen
van elkaar te onderscheiden.

Amen.

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/

