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SINT-AMANDS

EN MECHELEN

SINT-STEFAAN HINGENE

Romebedevaart van zo tot Z4 oktober

Dank u wel

z016
Vijf volle dagen met drie accenten: bidden
en vieren, verbonden met de wereldkerk en
stad van geschredenis, kunst en cultuur.

Deze bedevaart naar Rome zal je
helpen om je te laten omarmen door
de barmhartigheid van God en om
een barmhartige man of vrouw te
worden voor de mensen om ons
heen. Daartoe zullen we als pelgrims door de heilige deuren van
barmhartigheid gaan, bidden bij de
begraafplaats van Petrus en Paulus,
luisteren naar Paus Franciscus, en
ons laten dragen door een wereldwijde stroom van pelgrims.
Deze bedevaart geeft je de IQl1skennis te maken met bewogen christenen uit ons Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Ook dat zal een
hulp zijn om, eens terug thuis, je
te laten dragen en bemoedigen door
het geloof van christenen uit jouw
omgeving.
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de Heilige Deur, Poort van Barmhartigheid.
Prijs: 800 euro per persoon, op
basis van verblijf in een tweepersoonskamer. Inbegrepen zijn
vlucht, en luchthaventak.sen, overnachting en ontbijt, toeristenbelasting, avondmalen in het hotel,
transfers en vervoer ter plaatse, verzekering.
Inschrijven kan tot en met 30 juni
2016.

Wie je ook bent, je bent van harte
welkom op onze bedevaart!
+ Leon Lemmens, hulpbisschop

Meer informatie krijgje bij Miek
Schoonejans 015/29 84 51 of vindje op
de website van kerknet:
Praktisch
www.kerknet.befvicariaat-vlaamsVerblijf in hotel The Church Vil- brabant-en-mechelen/artikellage. Voorzien op het programma: nieuws/romebedevaartbezoek aan het oude Rome, aan van-zo-rot-aa-okrober-zors .Folders
.de catacomben, wandeling russen van de bedevaart liggen ook in onze
de jubileumbasilieken, conferen- kerken. Een inschrijvingsformulier
ties, dagelijkse liturgie, sacrament kanje ophalen in het secretariaat,
van de verzoening, algemene au- Kardinaal Cardijnplein 7, Bomem.
diëntie bij paus Franciscus, binnentreden St-Pietersbasiliek door

Schenk eens een parochieblad
Waardevolle tradities en boodschappen doorgeven van generatie
op generatie, daar maakt Kerk&Leven werk van. Met grote en kleine verhalen over mensen op zoek
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U kan hieraan ook meewerken!
Geef Kerk&Leven door aan de volgende generatie. Schenk uw kinderen of kleinkinderen een abonnement ter ere van hun commu-
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Een woordje van dank aan iedereen
die heeft meegeholpen voor de Paasviering in onze parochiekerk;

den voor de teksten van deze viering, onze lectoren en voorganger
priester Wilfried Rossel die een opmerkelijke en toepasselijke duiding
gaf tijdens deze plechtige Paasviering.
Deze week kregen we tijdens de uitvaart van Hendrik Segers, pastoor
Henk Hamerlinck op bezoek in
onze kerk, hij was zo blij enkele
oud parochianen te kunnen ontmoeten. Het deed hem ook bijzonder deugd en feliciteerde ons allen
omdat de kerk, waar hij zovele jaren
pastoor is geweest, er zo goed onderhouden en netjes uitzag.
Hartelijk dank aan iedereen wie of
wat zij ook betekenen en willen
doen voor onze parochie Sint-Stefaan.

Voor hen die de kerk onderhouden
en kuisen, zij die zorgden voor de
mooie versiering met bloemen, het
koor Hisiste dat o.Lv. Ann janssens
zorgde voor de prachtige muzikale ondersteuning, voor Griet Caluwaerts aan de piano, zij die zorg- HS .

REUMALIGA KLEIN-BRABANT

Een zelfhulpgroep voor
mensen met elke vorm
van reuma
Tijdens maandelijkse bijeenkomsten worden kennis en ervaring
uitgewisseld tussen lotgenoten met
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