19de Pinkstertocht
naar Meersel-Dreef

maandag 21 mei 2018

19de PINKSTERTOCHT
NAAR MEERSEL-DREEF

HET LOURDES VAN DE NOORDERKEMPEN
een pelgrimstocht
voor de pastorale eenheid Sint-Franciscus
Voettocht
 Inschrijving in de Parochiezaal Trefpunt te Wortel vanaf 8.30u
 Vertrek om 9.00u
 Afstand: ongeveer 20 km
 Sanitaire stop en picknickplaats onderweg voorzien
 Vervoer terug: carpooling
 Inleg: € 2 (kosten – consumptie inbegrepen)
Fietstocht
 Inschrijving in de Parochiezaal Trefpunt te Wortel vanaf 12.00u
 Vertrek om 12.30u (aan de grot van de Eekhofstraat in
Rijkevorsel om 11.45u)
 Afstand heen en terug vanuit Wortel: ongeveer 40 km
 Inleg: € 2 (kosten – consumptie inbegrepen)
Met de wagen
 Op eigen kracht
 Graag afspreken met mensen die er alleen niet geraken
Processie, eucharistieviering en koffietafel
Bij goed weer verzamelen we om 15.15u aan het klooster en gaan in
processie naar de grot. Breng daarom de vlaggen mee!
Er is om 15.30u een eucharistieviering aan de Lourdesgrot (bij slecht
weer in de kerk).
Voor de koffietafel schrijft u voor 14 mei in en betaalt € 11 per
persoon.

Inlichtingen voettocht
 Jan Brosens – Wortel – tel. 03/314.72.55
 Jef Geypen – Wortel – tel. 014/63.46.54
 Swa Oostvogels – Minderhout – tel. 03/314.75.66
 Lisette Keysers – Rijkevorsel – tel. 03/314.66.90
 Paula Sysmans – Rijkevorsel – tel. 03/314.36.22
 Thérèse Coppens –Meersel-Dreef – tel. 03/315.03.62
Inlichtingen fietstocht
 Jos Voet – Wortel – tel. 03/314.53.46
 René Laurijssen – Rijkevorsel – tel. 03/314.36.22
Verdere inlichtingen of vragen
 Pastoor Bart Rombouts – tel. 0497/43.27.94
 Priester Fons Van Dijck – tel. 0476/55.95.22
_________________________________________________________
Pinkstertocht naar Meersel-Dreef op maandag 21 mei 2018
Naam: …………………………………..….………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………..……………
Telefoonnummer: …………………………. E-mail: ……………….………….………..
schrijft in voor de koffietafel voor ……… personen aan € 11 per
persoon. Totaal bedrag: € ……………
Aantal fietsers: ………

Aantal voetgangers: ………

Aantal met de wagen: ………

Inschrijven en betalen voor 14 mei 2018 bij:
 Crelanbank Wortel, tel. 03/385.54.01
 Lisette Keysers, Banmolenweg 46, Rijkevorsel
 Thérèse Coppens, Meersel 32, Meersel-Dreef
 Swa Oostvogels, Van Aertselaerstraat 54, Minderhout
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking
met de sportdienst van de stad Hoogstraten.

Meersel-Dreef
Het kapucijnenklooster van Meersel werd in 1687 gesticht door Jan de
Wyse, een rijke katholieke zakenman uit Breda, op grond geschonken
door Gravin Maria Gabriella de Lalaing. Door de aanhoudende
godsdienstvervolgingen kwamen vele katholieken uit Noord-Brabant
naar de kapel van Meersel of de Sint-Salvatorkerk van Meerle. Op 21
mei 1687 kwamen de eerste vier Kapucijnen aan. Ze kregen een
onderkomen in de Blauwe Hoeve, maar verhuisden al snel naar een
eigen schuurtje dat ze zelf op de oever van de Mark hadden gebouwd.
Nog datzelfde jaar volgde de bouw van het klooster. De kerk werd
ingewijd op 7 mei 1690. Door de grote volkstoeloop was er nood aan
een goede toegangsweg en daarom legde men de Dreef aan. Zo
ontstond de naam ‘Meersel-Dreef’. Na de Franse Revolutie vertrokken
de Kapucijnen uit de Dreef. Ze keerden pas definitief terug in 1879.
De Kapucijnen zijn van bij hun ontstaan vurige vereerders geweest van
Maria. Het is daarom niet te verwonderen dat Pater Antonius van
Tienen al in 1722 in het bos tegenover het klooster een gebedsplaats
aanlegde in nabootsing van het Mariale heiligdom te Loreto in Italië.
De huidige Lourdesgrot werd gebouwd als inlossing van een belofte
door Pater Jan-Baptist Rutten, provinciale overste, tijdens een woelige
zeereis naar de missie. Hij beloofde een grot te bouwen indien ze
veilig mochten aanlanden. Na zijn behouden thuiskomst bouwde men
de Lourdesgrot in porfiersteen uit de groeven van Bierk. De grot werd
plechtig ingezegend op 20 oktober 1895 door Mgr. Pelckmans,
geboren te Turnhout en kapucijnerbisschop van de Lahore-missie in
Pakistan. Meersel-Dreef telt vandaag nog vele bedevaarders en wordt
terecht het Lourdes van de Noorderkempen genoemd.
Onze pastorale eenheid Sint-Franciscus focust dit werkjaar op het
thema ‘attent dienstbaar zijn’. Ook de 19de Pinkstertocht stellen wij
in dit teken. In Meersel-Dreef zijn wij te gast bij Maria. Zij verwijst naar
haar Zoon, Jezus. Maria’s woorden klinken als volgt: “Doe maar wat Hij
u zeggen zal.” (cf. Johannes 2, 5) En wat zegt Jezus ons in het
evangelie? Hij roept op tot grenzeloze liefde en dienstbaarheid.
Daardoor kleuren wij de wereld mooier in. Moge Maria ons inspireren
om met vreugde de opdracht van haar Zoon te vervullen, dit in de
kracht van de Heilige Geest!
Pastoor Bart

