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Pinksteren,
feest van hoop!

Pinksteren, feest van hoop
Hoopvol naar de toekomst, hoopvol kracht vinden in de boodschap van Jezus,
gesterkt door de Heilige Geest die op vele manieren in ons werkzaam is, dat is
Pinksteren. Het bewijs hiervan vinden we zeker terug in het digitale resultaat
van de samenwerking tussen verschillende vrijwilligers: onze voorgangers en
de Videoclub Multimedia 97 uit Niel. Samen zorgen zij voor een
Pinksterviering opdat u ook dit jaar de energie van het Pinkstervuur mag
ervaren. De viering is beschikbaar via de website www.Rupelkerk.be vanaf
zaterdag 22 mei, 16u.

Een Pinkstervuur in de viering dat warmte krijgt en gloeit dankzij de medewerking van onze
“Gezinnen op weg met Jezus”. Ouders en kinderen, kortom het hele gezin ontdekt op een eigen
fijne manier de kracht van de Heilige Geest in hun leven, in hun gezin.
Een windmolen maken met tekens van Pinksteren en hun boodschap van
hoop is één van de opdrachten die ze zelf uitvonden.
Het laten kiemen van een zonnebloempitje en dit helpen
groeien tot een volwaardige zonnebloem is een andere
opdracht. Een bloem die zich constant richt tot een energiebron staat symbool voor
ons richten naar onze medemens. Want is het niet de dienstbaarheid zoals Jezus
het ons leerde, die ons energie, vreugde en voldoening schenkt?
Wandel vanaf eind juni zeker eens rond en ontdek de zonnebloemenpracht in de
buurt van onze kerken, woonzorgcentra en ziekenhuis…

Wens je deze nieuwsbrief niet verder te ontvangen? Stuur een bericht naar secretariaat@rupelkerk.be
met je naam/mailadres/melding: uitschrijven nieuws Rupelkerk
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We houden u graag op de hoogte:
De overheid heeft aangekondigd dat erediensten in de kerk met
meer dan 15 personen terug zouden kunnen doorgaan (na 9 juni),
mits voldaan wordt aan voorwaarden.
We moeten echter wachten tot minstens eind mei, dus tot na het
dan geplande overleg. Pas als we weten wat in het ministerieel
besluit is opgenomen en we de hierbij horende protocollen
hebben bestudeerd, kunnen we aan de slag gaan met het
onderzoek naar mogelijkheden binnen onze kerken.
Meibedevaart met als thema ‘aan Maria toevertrouwd’
In de meimaand vindt ook jaarlijks de diocesane Mariale bedevaart met Mgr. Bonny plaats.
Midden in de coronacrisis is vertrouwvol blijven bidden en zorg dragen voor elkaar brandend
actueel. De omstandigheden maken dat je enkel vanuit huis kunt deelnemen door op 18 mei om
14 uur via RTV of via het YouTubekanaal van het bisdom aan te sluiten.(zie link via
www.rupelkerk.be) Graag nodigen we je uit om dat te doen en met ons te bidden en te vieren in
verbondenheid met elkaar, met Maria, Jezus en God.
Magazine “Oh God”
Dit keer is het centrale thema ‘onderweg’. Een extra dik nummer, met daarin
zelfs een interview met paus Franciscus, gesprekken met onder meer
kunstenaar Johan Tahon, Réginald Moreels en de 91-jarige ‘circuspater’
Kristiaan Van der Linden. Voorts lees je ontroerende getuigenissen over
Compostela-bedevaarten en bijdrages van onder andere Rik Torfs en Lieven
Boeve. Als kers op de taart bevat het magazine een 20 blz. dikke fotospecial
over de abdij van Westvleteren.
Door samen-aankoop kunnen we genieten van een korting op de
verzendingskosten. Doe je mee? Stuur dan een mail naar secretariaat@rupelkerk.be met in de
melding Oh God en bevestig je interesse in samen-aankoop. Stort voor 27mei 16€ op de rekening
BE73 0688 9337 3360 van de Rupelkerk met vermelding: Oh God/Naam+voornaam. We
informeren je van zodra de bestelling binnen is.
Luisterboek met gedichten geschreven door Rita Vingerhoets in de lockdown
van 2020. Als vrijwilliger in een woon- zorgcentrum, als rouwbegeleider en
gemandateerde voorganger voor uitvaarten, werd zij dikwijls geconfronteerd
met de harde impact van het coronavirus op mensen. Laat deze woorden,
beelden en muziek een vriendelijke bron van warmte zijn. Want eenzaam ben je
niet alleen! Meer informatie en bestellen aan 20€/boek incl. leveringskosten kan
via rita.vingerhoets@telenet.be of door storting op de bankrekening van Ferm
Vosberg Rumst met nummer BE82 7331 3308 7868.
Heerlijke aspergesoep 8€/liter, integraal ten voordele van Welzijnsschakels.
Bestellen via jan.van.gerven@telenet.be. Betaling bij ophaling op 27mei, 10juni of
17jun in de St Jozefkerk in de Kleine Landeigendom tussen 19u-20u.
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We willen jullie graag op de hoogte houden van initiatieven, nieuwtjes, gebeurtenissen en
gebruiken hiervoor deze nieuwsbrief en onze website www.Rupelkerk.be.
Verspreid deze nieuwsbrief naar je buren en kennissen. Ken je iemand die deze nieuwsbrief graag
wilt ontvangen? Registreer hem/haar via de website.
Vragen?
Aarzel niet om je reactie door te geven of vraag te stellen via: secretariaat@rupelkerk.be

Het Rupelkerkteam
Rita Vangheluwe, Marc De Meester, Herman Augustyns, Harry van Hooydonk, Ghislain Toussé, Els
Schiltz, Chris Stoffelen.

