Kapucijnenklooster
Meersel-Dreef (Hoogstraten)

INFO BROCHURE
•
•
•
•
•
•

Bedevaarten
Franciscaans belevingscentrum
Meeleefdagen in het klooster
Vieringen aan de Lourdesgrot
Labyrintwandeling
Parochie

Kapucijnenklooster Meersel-Dreef
Secretariaat:
Op adres: Dreef 38 - 2328 Meersel-Dreef
Telefoon:
• Bureel van de gardiaan: 		
03/317.17.42.
• Fraterniteit van de broeders:
03/315.70.30.
• Bureau van de parochie:		
03/317.17.43.
• Cafetaria/Taverne:			
03/605.86.52.

NUT TIGE INFO

Email:
Voor een verblijf in het klooster:
Gasten-kapucijnenklooster@capuchins.be
Voor een boeking van het Franciscaans
belevingscentrum:
Franciscaans-belevingscentrum@
capuchins.be
Voor communicatie in verband met de
parochie:
Parochiedrievuldigheid-Meersel-Dreef@
capuchins.be
Voor communicatie rond de bedevaarten:
Bedevaarten-Meersel-Dreef@capuchins.be
Alles met betrekking tot de horeca:
info@zevensterbijdepaters.be
Beschikbaarheid:
Het klooster is op weekdagen (van ma t.e.m.
vrij) bereikbaar tijdens de kantooruren
Dringende gevallen buiten de kantooruren?
Bel de fraterniteit en vraag naar de gardiaan.

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer:
Wanneer je tijd genoeg hebt, is het klooster
gemakkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer. De nummers van de lijn zoek je best
even op via internet: www.delijn.be , want
dit kan nogal eens wijzigen.
Met de trein en de bus:
In Antwerpen Centraal neem je de trein naar
station Noorderkempen, vandaar neem je
de bus naar Meersel-Dreef (halte Nieuwe
Dreef)
Met de bus:
Vanuit Antwerpen, of vanuit Turnhout of
vanuit Breda…. Kan je Meersel-Dreef met
de bus bereiken. Halte Nieuwe Dreef in
Meersel-Dreef is jouw afstapplaats.
Met de auto:
Het klooster is goed bereikbaar met de auto.
Er is tevens parkeerplaats genoeg. Toets op
jouw GPS Dreef 38 te Meersel-Dreef in, en
je komt er probleemloos.
Bankrekeningen:
Voor bedevaarten – misintenties –
fraterniteit
BE84 4196 0140 3159
KAPUCIJNEN PATERS
Betrekking hebbend op de parochie:
BE58 4196 0140 5179
Parochie h.-drievuldigheid
Voor het Franciscaans belevingscentrum:
BE28 7360 4601 2420
Franciscaans belevingscentrum
Kenny Brack
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W E HETEN JE GR A AG OPNIEU W W ELKOM
PROFETISCH ONDERW EG NA A R HET NIEU W E NOR M A A L
A R R A NGEMENTEN VOOR EENDA AGSE BEDEVA A RTEN
A R R A NGEMENTEN VOOR MEER DA AGSE BEDEVA A RT
A R R A NGEMENTEN VOOR MEER DA AGSE BEZINNINGS- EN
MEELEEFDAGEN
STEL JE EIGEN DAGPROGR A MM A SA MEN
EN PLOTS WAS HET ER : HET FR A NCISCA A NS L A BY R INT
EEN GODLY PL AY MOMENT
HET FR A NCISCA A NS BELEV INGSCENTRUM
PELGR IM AGES NA A R ASSISI EN OMSTR EK EN
MEDIDATIEV E STILTE TUSSEN DE DR EEFSE
K LOOSTER MUR EN
KORTE MEI-MERWA NDELING
WAT IS CA R P?
UIT MEMOR A BELE TIJDEN
HET ONTSTA A N VA N DE LOUR DESGROT
PA ROCHIE H.-DR IEV ULDIGHEID
EUCH A R ISTIE V IER EN OP ZONDAG
BIDDEN OP W EEK DAGEN
SACR A MENTEN EN A NDER E

Het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef heet je welkom
- Kenny Brack Sinds corona toesloeg in 2020 is niets meer
hetzelfde. De honger om naar het Mariapark
in Meersel-Dreef te komen is even groot als de
schrik om besmet te worden met het coronavirus.
En toch klinkt de vraag al een jaar lang doorheen meerdere stemmen, in verschillende
toonaarden, op straat, door de telefoon en via
e-mail: “Is het Mariapark open?” “Mogen we
een kaarsje komen branden?” “Wanneer en
hoe mogen we naar de viering komen?” “Mo-

gen we biechten?” “Is er een pater vrij voor een
gesprek?”
En dan nu, sinds veel mensen gevaccineerd
zijn: “Wanneer kunnen we opnieuw op bedevaart komen?”
De coronapandemie brengt nog restricties
mee. Maar toch is er, ondanks de beperkingen,
heel wat mogelijk om het kapucijnenklooster
met zijn Mariapark te bezoeken. We zochten
ons een weg om jou biddend, vertrouw-vol nabij te zijn.

WE HETEN JE GR A AG (OPNIEU W ) WELKOM
“Meersel-Dreef zou Meersel-Dreef niet zijn
zonder het kapucijnenklooster”: deze zin
staat zowel op de website van het dorp als
op onze Facebook-pagina. Het klopt. Het
kapucijnenklooster en de bewoners van
Meersel-Dreef delen inderdaad een lange
geschiedenis. Op dat verleden gaan we in
hier niet grondig in. In deze brochure staat
vandaag en morgen centraal. Maar we willen
niet negeren wat er is geweest. Integendeel.
Ons verleden is het fundament voor een stevig toekomstbestendig bouwwerk.
We zijn Franciscaans genoeg om daaraan
verder te bouwen, net zoals onze stichter de
Heilige Franciscus van Assisi.
“Ga en herstel mijn huis”, hoorde hij vanop
het San Damianokruis klinken. Aan dit huis
bouwen wij in Meersel-Dreef straks 400 jaar.
Dit huis is er één van bouwstenen, van veel
groen van bomen en bloemen en struiken,
vol van gezegde en gezongen gebeden en gedragen door levende stenen. Die levende stenen kregen in Meersel-Dreef een dik mondkapje door de coronapandemie. Ze legde ons
aan de ketting, waardoor niemand hier nog
geraakte.
Eén voor één werden de bedevaarten geschrapt – meer dan een jaar lang. We mochten steeds minder mensen ontvangen in
onze weekendvieringen, tot het ineens voor
een lange periode helemaal gedaan was.
Maar we zijn als kapucijnengemeenschap
blijven vieren. Vanaf het eerste weekend dat
de deuren op slot moesten blijven, vierden
we ook digitaal. Eerst met de gsm van de gardiaan erbij opdat ieder die wou kon volgen via
Facebook.
Later met een veel betere camera zodat
beeld en geluid ook veel beter waren. Er
kwam zelfs ondertiteling en iedereen die wou
kon mee bidden en zingen via de liedteksten
op YouTube en Facebook. Zo kwam de kapu6

cijnengemeenschap tot in de huiskamers.
Na meer dan een jaar zijn we specialist in
tv-vieringen geworden. En toen we terug
15 mensen per keer mochten toelaten begonnen we iedere viering met: “Welkom
aan u hier in de kerk en aan u thuis die met
ons meeviert van achter uw scherm”. Meersel-Dreef kreeg een grote betrokkenheid
en zelfs wereldwijde bekendheid. Tot in het
Amerikaanse California viert men ’s zondags met ons mee. Ons bouwwerk bestaat
nu elke zondag uit ongeveer 800 courante levende stenen. Bij speciale gelegenheden loopt het aantal zelfs op tot duizend.
Af en toe organiseerden we een talkshow. Zo
was er één rond de Wensboom in de Kerstperiode. We zetten sociale media in voor reportages rond het Vredeslicht van Betlehem.
En onder impuls van broeder Igor kreeg de
speciale Franciscaanse keuken vorm.
Gelukkig keert het normale leven stilaan terug
en hoeven we niet meer te live-streamen…
Hopelijk blijft het zo, ook op het moment dat
jij deze brochure in jouw handen hebt.
Het online verhaal heeft veel goed gedaan en
onze levende stenen van goeie mortel voorzien. Maar we voelen allemaal aan dat een
gemeenschap geen online gebeuren kan
blijven. Mensen zijn gemaakt om mensen te
ontmoeten.
Tussen levende stenen ontstaat een gebeuren dat vol is van vriendschap en spreekt
van hoop, geloof en liefde. Het zijn mensen
die vol zijn van Gods Geest. Het scherm is te
beperkt. Een mens heeft een omgeving, nabijheid, troost, vreugde, sfeer, medemensen
nodig.
Mens-zijn en zeker een gelovig mens is een
deel van een ‘volk dat onderweg is’. Dat is nu
eenmaal een fysiek gebeuren.

PROFETISCH ONDERWEG NA AR HET NIEU WE NOR MA AL
De coronacrisis heeft veel platgelegd en uit
haar normale doen gehaald. Het fysieke gemis en de lichamelijke gewaarwording heeft
in en rond ons klooster twee richtingen gekend.
Twee richtingen tussen vrees en hoop. Een
deel mensen is de routine van komen en
gaan verleerd. Maar een ander deel heeft een
nieuwe beleving gevonden in de kleinschaligheid, al wandelend op zijn/haar route, en wil
nu meer.
Sommige mensen voelden zich plots te oud
en beslisten om niet meer verder te doen.
Anderen kregen een energieboost en willen
in handen nemen wat de anderen loslaten.
Terwijl men in het begin van de coronacrisis
sprak over het nieuwe normaal, vragen wij
ons nu af wanneer dit er komt want we hervallen vrij vlug in onze oude gewoonten….
Door ondernemend te zijn willen we het nieuwe normaal vorm geven. De kerkgeschiedenis toont dat iedere crisis en chaos iets
nieuws in zich draagt. De profetische literatuur in de Bijbel vertelt ons dat de profeten
maar profetisch konden zijn wanneer ze volop in de chaos gingen staan en daar het nieuwe normaal mogelijk maakten.
Daarom hebben wij tijdens de periodes van
lockdown en daarna niet stil gezeten.
O ja, het werkte ook op onze zenuwen en
terwijl we dit schrijven doet het dit nog altijd,
maar de zaadjes van de oude aren zijn uitgezaaid in de omwoelde aarde en liggen volop
te kiemen en schieten uit.
In deze brochure lees je wat het Franciscaans-Mariaal bedevaartsoord in Meersel-Dreef je allemaal te bieden heeft. Je vindt
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er bekende én nieuwe initiatieven. Je leest er
meer over de mogelijke arrangementen en
combinaties wanneer je hier een dag wil verblijven. Je ontdekt hoe het Franciscaans belevingscentrum in het kapucijnenklooster jou
op weg kan zetten naar een nieuwe beleving
van je eigen persoonlijke realiteit…
Je ervaart het als de duidelijk hoorbare vreugdegeluiden je overladen. Als de diepgewortelde stilte je doordringt. Als je de charme bewondert van een ontluikende bosanemoon in
het biddende bos. Of gewoon, als je opschrikt
door een snaterende eend die voorbij zoeft
op weg naar de vijver… Ja, de vijver die tegenwoordig tijdens catechesebijeenkomsten
al meermaals is doorgegaan voor ‘het meer
van Tiberias’.
Beste lezer: we hopen dat jij de weg vindt,
blijft vinden of terugvindt naar onze paradijselijke bedevaarts- en bezinningsplaats.
Of je nu een trouwe parochiaan bent of
een nieuwe, toekomstige bezoeker, we willen je graag laten delen in onze vreugde.
Hier, in Meersel-Dreef, op deze plaats van
vrede, verzoening, hoop, geloof en liefde,
mag jij tot adem komen.
Je bent van harte welkom.
Vrede en alle goeds!
Br. Kenny Brack OFM-Cap.
Rector en gardiaan van de bedevaartplaats
en het klooster
Parochievicaris in de pastorale eenheid

AR R A NGEMENTEN VOOR EENDA AGSE BEDEVA ARTEN
Onze pastorale plannen zijn de voorbije
maanden behoorlijk door elkaar geschud.
Het heeft ons geleerd om flexibel te zijn.
Dat zijn we nu ook nog. Want we willen je
zin doen krijgen en perspectief geven zodat
je de weg naar Meersel-Dreef vindt op een
manier die bij je past.
Goed om te weten: de taverne en het speelplein de Zevenster is alle dagen open, behalve op woensdag. Zie ook https://www.
zevensterbijdepaters.be/

Mogelijkheid 1: Op eigen houtje
Je bent alleen en wilt tot rust komen
op een weekdag
Programma:
• Bestel een kopje koffie in de Zevenster
• Laat een kaarsje branden bij de grot
• Ontdek al wandelend de rechterkant van
het bedevaartspark
• Of ga rechtstreeks naar het Franciscaans
labyrint. Neem er volop de tijd en laat de
vragen op je inwerken. Het kan een persoonlijke stilte-ervaring zijn. Na de labyrinttocht kun je nog even blijven zitten in
de San Damianokapel of onder de wilgenhut
• Op de middag ben je welkom om het middaggebed mee te beleven met de kloostergemeenschap
• Als je wilt kun je een (warm) middagmaal
nemen in de Zevenster en genieten van
het terras
• Vanaf 14u opent het Franciscaans belevingscentrum in het klooster de deuren
voor jou. (€ 2/pp)
Laat ons wel weten dat je graag het belevingscentrum bezoekt via een mailtje
naar: Franciscaans-belevingscentrum@
capuchins.be
• Met een legendarische appelflap en een
kopje koffie in de Zevenster kun je dankbaar je dag afronden.
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•

•
•

Of keer nog even terug naar het bedevaartpark om je te verdiepen in de Mariale spiritualiteit. De pijlen wijzen je de weg
achter de grot en in het park links van de
grot.
Om 17.45 uur kun je nog aansluiten bij de
Eucharistieviering en Vesperdienst.
Wel thuis

Mogelijkheid 2: In groep
Je organiseert een bedevaartuitstap
met je parochie, Je vereniging, je gebedsgroep…. Op een weekdag
Een mogelijk programma 1 : (goed gevuld)
• Nuttig eventueel iets in de Cafetaria
• Vier samen eucharistie aan de grot of in
de kerk
• (reserveer dit vooraf – zie mails vooraan
deze brochure)
• Bezoek daarna de Lourdesgrot of geniet
in groepjes van een biddende wandeling
in het bedevaartpark of …..
• Neem een (warm) middagmaal in de Zevenster

•

•
•
•

Een mogelijk programma 3: (klein
groepje)

Deel je (grote) groep in 2 en bezoek olv een broeder het Franciscaans belevingscentrum in het
klooster (vooraf vastleggen – zie mails vooraan)
en het ander deel gaat naar het Franciscaans labyrint in het park of doet de rozenkrans of kruisweg in het park.
Na ongeveer een uur wissel je (Het Franciscaans
Belevingscentrum kost € 2/PP)
Drink eventueel nog een kop koffie in de Zevenster
Kom goed thuis

•
•
•
•
•
•
•
•

Een mogelijk programma 2:
(klein groepje – rustig tempo)
•
•
•
•
•
•

•
•

Nuttig iets in de cafetaria
Luister naar een conferentie van een broeder
Sluit aan bij het middaggebed van het klooster
Neem een (warm) middagmaal in de Zevenster
Bezoek in de namiddag het Franciscaans Belevingscentrum (€ 2/PP)
Olv een broeder
Je kan nog iets nuttigen in de Zevenster
Wel thuis

Een mogelijk programma 4 :

(grote groep – klassiek bedevaartprogramma)

Nuttig eventueel iets in de cafetaria
Bezoek het Franciscaans belevingscentrum olv
een broeder
(het kost € 2/PP)
Vier het middaggebed mee met de broeders
Neem een (warm) middagmaal in de Zevenster
Bezoek in de namiddag het hele bedevaartpark
of maak je keuze in wat je bezoekt (Franciscaans
labyrint – wandelend en biddend tussen de mysteriën van Maria of kruisweg, Lourdesgrot)
Je kan nog iets nuttigen in de Zevenster
Wel thuis

•
•
•
•

•
•
•
•
•

9

Nuttig iets in de cafetaria De Zevenster
Vier samen eucharistie aan de grot of in de kerk
(reserveer dit vooraf – zie mails vooraan deze
brochure)
Bezoek daarna de Lourdesgrot of geniet in
groepjes van een biddende wandeling in het bedevaartpark of …..
Neem een (warm) middagmaal in de Zevenster
Neem wat tijd voor vrije tijd op het terras of biddende wandeling in het park.
Rond 15.30 uur organiseer je een Mariahulde
aan de Lourdesgrot
Drink eventueel nog een kop koffie in de Zevenster
Kom goed thuis

AR R A NGEMENTEN VOOR MEER DA AGSE BEDEVA ART
Mogelijkheid 1: IN GROEP
(grote groep vanaf ongeveer 20
personen)
Met je vereniging op ziekenbedevaart
•
•

•

•

•

In de buurt van Hoogstraten en Breda
zijn hotels waar jullie kunnen logeren.
Kom je met de bus? Dan kan die jullie
over en weer brengen. Ter hoogte van de
speeltuin is er parkeergelegenheid voor
bussen.
De ziekenbedevaart is combineerbaar
met andere religieuze en culturele activiteiten. De dienst Toerisme van de stad
Hoogstraten stippelt graag een aanbod
uit met jullie.
Het is mogelijk om de ziekenbedevaart
te verspreiden over meerdere dagen. Zo
kun je met de zieken een rustig programma uitstippelen met plaats voor een ziekenzalving en/of een biechtgesprek met
priesters van ter plaatse.
Na een intense viering is een rolstoelwandeling mogelijk rondom het klooster en parallel met de Mark, de rivier die
Meersel-Dreef doorkruist.
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AR R A NGEMENTEN VOOR
MEER DA AGSE BEZINNINGS- EN MEELEEFDAGEN
Mogelijkheid 1: op eigen
houtje meerdere dagen in rust
doorbrengen
•
•

•

•

Je kunt gedurende meerdere dagen te
gast zijn bij de kloostergemeenschap.
Je krijgt je eigen kamer en leeft mee met
de kloostergemeenschap. De broeders
verwachten dat hun gasten deelnemen
aan ten minste twee gebedsmomenten
per dag.
De maaltijden vinden niet plaats op de
kamer maar gezamenlijk in de leefruimte
van de kloostergemeenschap.
De bibliotheek, tuin en recreatieruimte op
de bovenverdieping van de boerenschuur
staan ter jouwer beschikking;

Mogelijkheid 2: Een eigen
programma volgen in kleine groep
gedurende meerdere dagen
Het is mogelijk om met een groepje een
eigen programma te volgen met eigen
begeleiding. Jullie kunnen ook een beroep doen op een broeder om een specifieke introductie te verzorgen.
•

Jullie beschikken als groep over het volledige gastenverblijf. Dat houdt in dat iedereen van de groep, in de mate van het
mogelijke, een eigen kamer heeft. (Er zijn
13 vaste bedden, waarvan er drie op één
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•

•

•

•
•

kamer staan. De andere kamers zijn eenpersoonskamers. Andere regelingen zijn
bespreekbaar.) Jullie mogen de benedenen bovenverdieping van de Boerenschuur
gebruiken. Ook de tuin en het Mariapark
met Franciscaans labyrint staat ter beschikking van jullie groep.
Jullie sluiten aan bij ten minste twee gebedsmomenten per dag van de kapucijnengemeenschap.
De maaltijden houden jullie samen met
de plaatselijke gemeenschap in hun
leefruimte. Je kan ook afspreken met de
Zevenster of zelf de maaltijden voorzien
die jullie dan eten op de benedenverdieping van de Boerenschuur.
Jullie kunnen een begeleide tour aanvragen in het Franciscaans Belevingscentrum
Een broeder kan, indien gewenst, een
workshop met jullie doen.
Mogelijke workshops zijn: Schilderen en
geloof (of variaties), Meditatief schilderen
– Godly Play, handen uit de mouwen in de
tuin, Lectio Devina, getuigenis…
Meer info over deze workshops vind je
verder in deze brochure.

Mogelijkheid 3: Aansluiten met een
kleine JONGERENgroep voor meerdere
dagen

Mogelijkheid 4: Meerdere dagen
kamperen op het kloosterdomein voor
een grotere JONGERENgroep

Jongeren zijn zeker welkom in de kapucijnengemeenschap. De broeders kunnen een
programma samenstellen voor jullie waarbij
jullie aansluiten bij het dagritme van de gemeenschap.

Het is mogelijk om als grotere jongerengroep
te verblijven op het kloosterdomein in eigen
tentjes.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Jullie hebben als groep de beschikking over het
volledige gastenverblijf. Dat houdt in dat elke jongere, in de mate van het mogelijke, een eigen kamer heeft. Jullie mogen de beneden- en bovenverdieping van de Boerenschuur gebruiken. Ook
de tuin en het Mariapark met Franciscaans labyrint staat ter beschikking van de jongerengroep.
Jullie sluiten aan bij ten minste twee gebedsmomenten per dag van de plaatselijke gemeenschap
De maaltijden houden jullie samen met de broeders.
Een dagdeel is voorzien voor een begeleide toer
in het Franciscaans belevingscentrum. De informatie en indrukken verwerken we achteraf in
een groepsgesprek.
Een meditatieve wandeling van een dagdeel in
het Franciscaans labyrint staat ook op het programma. Achteraf overleggen jullie samen of
met een broeder individueel wat er met je is gebeurd tijdens deze wandeling.
We creëren een dagdeel de tijd om op jezelf
te zijn en te genieten van de omgeving en het
kloosterdomein.
Tijdens een ander dagdeel verzorgt een broeder
met jou een inleiding in de Franciscaanse spiritualiteit en de figuur van Franciscus. We kijken ook
samen naar een film over Franciscus.
Tijdens jullie verblijf kan er ook een dagdeel ruimte om de handen uit de mouwen te steken. De
jongeren kunnen daarbij meehelpen in de keuken.

•

•

•
•

•
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In het kloosterbos, achter de speeltuin, is het zalig toeven in een twee- of driepersoonstentje. Er
is plaats voor ongeveer 20 à 25 tentjes.
De groep kan kiezen voor een volledig eigen programma dat wel aanleunt bij de gebruiken, waarden en normen die courant zijn op de kloostersite.
Ook met deze formule kan je gerust af en toe
aansluiten bij de gebedsmomenten van de broeders.
Jullie kunnen de douches van het gastenverblijf
gebruiken.
Samenkomsten en dergelijke zijn mogelijk op de
beneden- en bovenverdieping van de Boerenschuur of het Pater Pio-zaaltje. Deze liggen vlak
bij het bos.
Het is mogelijk om jullie eigen programma aan
te vullen met specifieke workshops met de broeders. Verder in de brochure vind je een overzicht
van mogelijke workshops.

STEL JE EIGEN DAGPROGR A MMA SA MEN
Je wilt met je groep, ongeacht de leeftijd, een dag naar Meersel-Dreef komen
en genieten van wat er mogelijk is. Je
stelt hierbij liefst je eigen programma
samen uit een aanbod dat wij kunnen
bieden.

•
•
•
•

Mogelijke ingrediënten van zo’n dag zijn:
• Conferentie gegeven door een broeder of
iemand anders verbonden aan het klooster of bedevaartplaats
• Clara van Assisi. (Met Mia Vanderhenst
OFS) (45’)
• Franciscus van Assisi. (Met Kenny Brack
OFM-Cap.) (60’)
• De Franciscaanse spiritualiteit van het genoeg. (Met Kenny Brack OFM-Cap.) (60’)
• Straffe vrouwen in de katholieke kerk
(45’)
• Pater Pio (45’)
• Franciscus in zijn en in onze tijd. (Met Jan
Geerts OFM-Cap.) (’45)
• De kunst van het loslaten, een zegen in
elke leeftijd. (Met Jan Geerts OFM-Cap.)
(’45)
• Hoe Franciscus een melaatse die zich
heel opstandig gedroeg verzorgde. (Met
Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
• Verhalen over Franciscus als voorbeeld
(oorspronkelijk bijeengesprokkeld voor
Samana - Met Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
• Hoe Franciscus geloofde. (Met Jan Geerts
OFM-Cap.) (’45)
• Ik wil wel voor mijn geloof uitkomen. Maar
hoe? (Met Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
• Ik wil wel meer christen. Maar hoe? (Met
Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
• Ik wil alles meer door de bril van Jezus
gaan bekijken. Maar hoe? (Met Jan Geerts
OFM-Cap.) (’45)
• Ik wil wel bidden. Maar hoe? (Met Jan
Geerts OFM-Cap.) (’45)
• Adventsbezinning: doemdenker of hoopvolle mens zijn. (Met Jan Geerts OFMCap.) (’45)
13

•
•
•

•

•

•

•
•

De 7 kruiswoorden van Jezus. (Met Jan
Geerts OFM-Cap.) (’45)
Maria’s geloofsweg. (Met Jan Geerts
OFM-Cap. OFM-Cap.) (’45)
Omgaan met barsten in ons leven. (Met
Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
Over genieten en geloofsverdieping. (Met
Jan Geerts OFM-Cap.) (’45)
Boete- en verzoeningsviering (60’)
Eucharistieviering met ziekenzalving
(80’)
Eucharistieviering (60’)
– In de kerk
– Aan de Lourdesgrot
– In de San Damianokapel (klein groepje
en buiten)
Kruisweg (50’)
– In het Mariapark
– In de kerk
Biddende activiteiten rond en op voorspraak van de Moeder Gods Maria
– Maria hulde (35’)
– Rozenkrans (Blijde, droevige, Glorierijke en mysteries van het licht) (35’)
– Maria 7 x troostend nabij (35’)
– Franciscaanse kroon (De vreugdevolle mysteries in het leven van Maria en
van Franciscus van Assisi) (35’)
Biddende of meditatieve activiteiten rond
Franciscus van Assisi
– San Damiano kruis en kapel (65’)
– Franciscaans labyrint wandeling (40’)
Biddende of meditatieve activiteit rond en
op voorspraak van Pater Pio
Workshops
– Godly play onder leiding van Bernadette Vermeulen (max. 15 personen)
– Meditatief schilderen / schilder je eigen zonnelied (Max. 20 personen)
– Geleide christelijke meditatie (max. 20
personen)
– Lectio Divina in het kader van een stiltedag onder leiding van br. Przemek
Kryspin OFM-Cap. (max. 15 personen)
– Spelen met kleuren en vormen wan-

neer woorden ontoereikend worden om de
vrede terug in jezelf te vinden. (onder leiding
van br. Joseph Joyson Palliparambil OFMCap.)
•

Catering
– Ontvangst met koffie in cafetaria De Zevenster
– Warm middagmaal in cafetaria De Zevenster
– Broodmaaltijd in cafetaria De Zevenster
– Eigen picknick
– Om 16u koffie met een appelflap
– Om 16u koffie met een stuk taart
– Om 16u koffie met een koekje
– Om 16u drinken we iets fris

EEN MAR IA-GEBED
- Zr. Caritas Van Houdt Maria, jij zorgende
Wij hebben je nodig
Vrouw die ons voorgaat
In deze warrige tijd.
Die ons bemoedigt
Als wegen van zekerheid vervagen
En toekomst onberekenbaar wordt.
Die ons vertrouwen versterkt
Als moed ons ontglipt
En onmacht dreigend opduikt.
Wij hebben je nodig
Vrouw die ons troost
Als verdriet ons overkomt
En pijn ons verlamt.
Wij hebben je nodig
Zorgende, voorzienige
Die ons wijst naar de Levensbron.
Jij, vrouw van alle tijden
Icoon van de zorgende God
Blijf ons nabij.
Wij hebben je nodig.
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EN PLOTS WAS ER : HET FR A NCISCA A NS L ABYR INT
Ken je het verschil tussen een doolhof en een
labyrint? Ja, er is een onderscheid. In een
doolhof moet je voortdurend kiezen welke
weg je wilt bewandelen, in een labyrint daarentegen is er maar één weg. Het is een weg
die ervoor zorgt dat jij je eigen weg kan vinden. Of anders gezegd: het labyrint ‘toont’
jou de weg.  
Sommigen denken dat het labyrint een nieuwe uitvinding is. Dat is niet zo. Het labyrint bestaat al decennia lang maar nu krijgt het hernieuwde aandacht. Omdat we hier in Meersel-Dreef ook bij de tijd willen blijven, dachten we: “We leggen er hier ook eentje aan.”
  
Ons Franciscaans labyrint heeft de afmetingen van het model in de kathedraal van Chartres. Bij ons ligt het echter niet in de kerk,
maar in het Mariapark: een eeuwenoude gebedstuin, verscholen tussen hoge en brede
bomen en geflankeerd door de kapellen van
de heiligen Franciscus en Clara en een wilgenhut. Daar, in de uiterste linkerhoek van
het Mariapark, vind je ons labyrint.
De borders die de wandelweg vormen van
ons labyrint bestaat uit planten en bloemen.
We hebben ervoor gekozen om die planten-
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borders zodanig aan te planten dat bij volle
bloei de kleurenwaaier uit het Zonnelied van
Franciscus zich openbaart aan jou. Van geel,
blauw en rood tot helder wit.  
Die kleurenwaaier is niet de reden dat het labyrint in het Mariapark ‘Franciscaans’ is. Dat
Franciscaanse aspect ligt in de vragen die je
langs de labyrint-weg vindt. Het zijn vragen
die we gehaald hebben uit de 2° brief van de
Heilige Clara aan de Heilige Agnes van Bohemen (of Agnes van Praag). Agnes vond haar
draai niet in haar nieuwe functie als kloosteroverste en Clara haalt het onderste uit de
kan in haar brieven om haar ordezuster de
goeie weg te wijzen. De brief barst van Franciscaanse vreugde en diepgang. Ideaal dus
als basis voor onze labyrintweg. Zo is deze
heel uniek in zijn soort.
Geniet ervan.
Pace e bene op je labyrintweg

MariaPARK

MINDERBROEDERS-KAPUCIJNEN

MEERSEL- DREEF
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12 - H. Theresia
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15 - Heilige Rochus en Cornelus
16 - Maria Troost 7 maal
17 - Lourdesgrot
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22 - Vijver
23 - Blijde mysteries van
24 - H. Hart van Jezus
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van Maria
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31 - Kapucijnenklooster
32 - Taverne de Zevenster & Toiletten & EHBO & AED
33 - Speeltuin de Zevenster

Praktisch
•
•
•
•

•

•

Het labyrint is toegankelijk wanneer het Mariapark open is.
Je hoeft er niet apart voor te reserveren.
Best bewandel je het laybrint alleen of met een
klein groepje
Langs de labyrintroute staan bordjes met vragen
zodat je alles alleen en op je eigen tempo kunt
verwerken.
Wil je toch graag een broeder of medewerker om
jou of je groepje te begeleiden, dan is reserveren
wel nodig.
Dat kan via: Franciscaans-belevingscentrum@
capuchins.be
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EEN GODLY PL AY MOMENT?
Als mogelijke workshop bij een arrangement
voor een bedevaarts- of bezinningsdag kun
je kiezen voor Godly Play. Letterlijk vertaald is
een ‘Godly Play’ een ‘het goddelijk spel’.
Godly Play is een speelse wijze van geloofscommunicatie, een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen
te verkennen met kinderen, jongeren en
volwassenen. Godly Play is mogelijk vanaf
drie jaar.
Het spelen, verbeelden en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van
Godly Play. Dat gebeurt sober en met behulp
van spelmateriaal.
Godly Play gelooft en vertrouwt erop dat iedereen – en in het bijzonder een kind – God
kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play
combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Op die manier helpt het om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen te leren kennen en om stilte en
liturgische handelingen beter aan te voelen.
Het vertellen gebeurt door een ervaren Godly Play verteller. Aan ons klooster en de pastorale eenheid (ter plekke dus) zijn een paar
Godly play vertel(st)lers verbonden die graag
een verhaal met jou beleven.
Een Godly Play bijeenkomst bestaat uit
diverse momenten: het binnenkomen – het
vertelmoment (het verhaal vertellen, beluisteren en op het eigen leven betrekken) – de
creatieve verwerking – een feestelijk dankmoment – het afscheid. Die opbouw van een
Godly Play moment geeft plaats aan Woord
en antwoord, aan bidden, delen en danken.
Een Godly Play verhalenverteller houdt bij
het vertellen de blik voortdurend gericht op
de figuren en het materiaal. Zo neemt hij de
deelnemers mee in het verhaal, zonder hen
aan te kijken.
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De trage manier van vertellen brengt rust en
stilte mee. Eenvoudige, symbolische gebaren ondersteunen het verhaal. Het zijn betekenisvolle gebaren die vastliggen en aangeleerd zijn. De Godly Play verteller neemt de
deelnemers op die manier mee in het verhaal
waardoor ze als het ware ‘tijdgenoten’ worden van de personages en zelf bij het gebeuren aanwezig zijn.
We kijken er al naar uit om jou ook die bijzondere ervaring te laten meemaken.

Praktisch
•
•

•

Godly Play is mogelijk voor maximum 15
deelnemers.
Je kunt een Godly Play meebeleven na inschrijving via Franciscaans-belevingscentrum@capuchins.be
Na inschrijving krijg je een verteller toegewezen die dan verder afspraken met je
maakt.

HET FR A NCISCA A NS BELEVINGSCENTRUM
Sinds 2019 kun je in Meersel-Dreef het Franciscaans belevingscentrum verkennen en
ervaren. Een toer door het Franciscaans belevingscentrum helpt jou om je eigen spiritualiteit uit te bouwen of te ontwikkelen. Franciscus van Assisi is daarbij jouw gids.

De bedoeling is dat je als bezoeker de tijd
neemt om alles op je te laten inwerken. Eens
je geprikkeld genoeg bent en vragen hebt, is
het tijd om de lichtpanelen aan de muren te
bekijken. Die panelen verduidelijken het thema en waarom de inkleding is zoals ze is.

Het belevingscentrum bevindt zich in de
vroegere gemeenschapslokalen van het
klooster en kent zeven themaplaatsen

Iedereen ervaart de route door het Franciscaans belevingscentrum anders.
Zo is het mogelijk dat je, na het parcours,
graag met een broeder over je gevoel wil
spreken. Dat kan.
Het is ook mogelijk dat dat je na je bezoek
vooral nood hebt aan rust bij een kop koffie of
een pint. Ook dat kan.
Nog iemand anders zal veel meer willen weten
over de Franciscaanse spiritualiteit. Dit is ook
mogelijk. We hebben een speciale brochure
samengesteld met meer diepgaande informatie rond elk thema. Dat kun je na je bezoek
aan het belevingscentrum aanschaffen.
We werken ook aan een website en/of app
met extra materiaal voor drie leeftijdscategorieën.

De zeven thema’s die de Franciscaanse spiritualiteit concreet maken zijn:
• Vrede en alle goeds
• Lofzang van de schepselen of ‘bedankt’
• Mijn God en mijn alles
• De kleine arme, vol van vermogens
• Angst & vertrouwen
• Pelgrims & vreemdelingen
We kozen voor deze thema’s voor ons belevingscentrum omdat we onze Franciscaanse
spiritualiteit voor zowel jong als oud zichtbaar
en tastbaar kunnen maken in onze veranderende samenleving.
De thema’s bieden een houvast. Heel veel
mensen zijn daar nu naar op zoek.
Zo ervaren oudere mensen een andere mentaliteit en zien ze het straatbeeld zo veranderen. Ze weten er zich geen weg mee.
Jongere mensen hebben dan weer zoveel
mogelijkheden dat ze gebukt gaan onder
keuzestress. Ook zij zoeken houvast en een
gemoedelijke weg om comfortabel om te
gaan met alle variëteiten
Het opzet van het belevingscentrum is niet
overtuigend. De themaruimten prikkelen de
gewaarwording en spelen in op je zintuigen.
De ruimtes zijn tamelijk sereen, heel rustig,
gemoedelijk en strak.

Praktisch:
•

•

•

•

•

Reserveer je bezoek aan het Franciscaans
Belevingscentrum via e-mail: Franciscaans-belevingscentrum@capuchins.be
Per rondleiding kunnen maximum 20
mensen deelnemen: hoe kleiner de groep,
des te beter.
Op bijzondere momenten is het belevingscentrum vrij te bezoeken. Die tijdstippen voor vrije in- en uitloop vind je op
de borden buiten.
Je kan het belevingscentrum zowel op eigen houtje en eigen tempo ontdekken ofwel met begeleiding.
Bij klasgroepen is er altijd begeleiding
voorzien door één van de broeders.

VOLG ONZE FACEBOOK PAGINA OM A L S EERSTE OP DE HOOGTE TE ZIJN
WA NNEER A LLES K L A A R IS.
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PELGR IMAGES NA AR ASSISI EN OMSTR EK EN
Franciscus van Assisi, wiens spiritualiteit je
kan ‘beleven’ in het Franciscaans belevingscentrum van het Meersel-Dreefse klooster
en wiens spiritualiteit de broeders van Meersel-Dreef in het alledaagse proberen te beleven; die leer je nog het beste kennen door op
een soort pelgrimage te gaan naar Assisi.
Door ernaar op reis te gaan en de basilieken
te bezoeken kan je ook genieten, maar een
pelgrimage is net dat ‘iets’ meer waardoor je
Franciscus nog meer leert smaken en begrijpen. De pelgrimage heeft tevens als doel om
de vele kluizenarijen aan te doen waar Franciscus verbleef en waar al doende zijn spiritualiteit ‘vorm’ kreeg bij zichzelf en zijn eerste
medebroeders. De meeste kluizenarijen zijn
ook tot op vandaag bewoond door Franciscaanse gemeenschappen van Franciscanen,
Kapucijnen of Conventuelen, Franciscanessen, Kapucinessen of Clarissen.
Voor jongeren Wanneer de mogelijkheid
zich voordoet om met een groepje leeftijdsgenoten naar Assisi en omstreken te trekken
dan wordt het vanuit het klooster zeker be-
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kend gemaakt. Regelmatig organiseert YouFra (Young Franciscans of Franciscaanse jongeren) een jongerenpelgrimage naar Assisi.
Er wordt gebruik gemaakt van een autocar
die ter plekke blijft.
Er wordt ter plekke 3 keer stevig gewandeld,
voor het overige verplaatsen we ons met de
bus.
Voor gezinnen en allerhande leeftijden
of groepen Tau, Franciscaanse spiritualiteit
Vandaag organiseert iedere zomer één of andere reisformule naar Assisi en omstreken.
Ieder komt er wel aan zijn of haar trekken bij
één of andere formule. Het is een kwestie
van te informeren op de website van Tau, om
te zien wat er mogelijk is.
Vliegtuig, trein, bus, …. Behoren tot de vervoersmiddelen om er te geraken. Veel hangt
af van de formule en de samenstelling van de
groep.

Praktisch
Voor info Tau: www.franciscaansleven.be

MEDITATIEVE STILTE TUSSEN DE DR EEFSE
K LOOSTER MUR EN
De minderbroeders-kapucijnen zijn in de
meeste gevallen gekend voor hun sociaal
engagement in de samenleving. Ze liepen
en lopen op veel plaatsen in de wereld in de
kijker door hun keuze voor de mensen waarnaar niemand anders wil omkijken.
Wat waarschijnlijk minder geweten is over de
kapucijnen is, dat zij een stuk contemplatie in
hun levenswijze ingebouwd hebben.
Ze zijn even actief als ze contemplatief zijn.
In binnenkerkelijke termen noemen ze dit
een ‘vita mixta’.
Laat het nu juist een aspect zijn van dat contemplatieve, waarnaar veel mensen smachten vandaag…. Inderdaad: de stilte. Op vele
plaatsen in ons klooster kan je een heilige
stilte voelen. Achteraan in de boomgaard, in
het binnenpand, ergens aan de vijver in de
kloostertuin, in verschillende plaatsen van
het belevingscentrum. Hierbij dus een aanbod om de stilte ook voor jou te laten spreken.
Die stilte kan je op eigen houtje beleven en
erin een vorm van meditatie vinden. Je kan
echter ook een stilteretraite of stiltebezinning
volgen die door één van de broeders begeleid
wordt…. Zo krijg zelfs nog één en ander mee
om aan je geloofsbewustzijn te voeden.
Br. Przemek legde zich erop toe om verschillende vormen van stilteretraites of bezinningsmomenten samen te stellen. Er zijn
meerdaagse modellen waarmee je ineens
mee leeft met een deel van het kloosterprogramma en er zijn eendaagse modellen uitgewerkt.
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Praktisch
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Schrijf je in door te mailen naar het mailadres van het gastenverblijf (mailadressen zie vooraan in deze brochure)
Bepaal jouw keuze, dwz: op eigen houtje
verblijven of begeleid
Bepaal of je één van beiden als ééndaagse of als meerdaagse ziet
Daarna nemen we contact met je op om je
vragen mogelijk te maken

KORTE MEI-MERWA NDELING
Wat de landelijke gilden uitwerkten om vooral in Mei te bewandelen
Met dank aan Nathan Rijnders

Inspirerende wandeling langs de
Mark
Routebeschrijving
Je vertrekt vanop de parking in zuidelijke richting. Na 100 meter ongeveer aan het eerste
kruispunt ga je links. Je komt dan tussen de
velden terecht op onverharde weg. Aan de
Mark, een kleine rivier, ga je links. Na enkele honderd meter, aan een bankje, vind je de
ideale plek om even halt te houden, te genieten van het uitzicht en de eerste MEI-mering
aan de achterzijde erbij te nemen. Daarna
vervolg je je weg en ga je bij de eerste moge-

MEI-mering aan de Mark
Sta op tijd eens stil, om te weten waar je
staat.
Om zicht te krijgen op je leven,
op je unieke plaats tussen mensen,
op je eigen onvervangbare taak
in de kleine en de grote wijde wereld.
Sta op tijd eens stil, om achterom te kijken,
zie hoever je al bent en kijk vooruit om bij te
sturen,
om richting te bepalen,
om je te heroriënteren
op de weg die vóór je ligt.
Sta op tijd eens stil, al was het allemaal
maar om
tot rust te komen, om nieuwe krachten te
verzamelen,
om met volle teugen te genieten van het
goede,
om verbondenheid te vieren.
(naar Carlos Desoete)
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lijkheid terug linksaf op de Markweg. Op het
einde ga je terug links en kom je terug uit in
de Dreef. Volg deze tot aan het Mariapark. In
het Mariapark ga je links, tot helemaal het uiterste waar je rechtsaf slaat. Hier kom je een
rond labyrint tegen. De moeite om er eens in
te gaan en de vragen te overwegen. Wanneer
je verder gaat, kom je in de hoek een replica
tegen van het kerkje van San Damiano, wat
Franciscus van Assisi restaureerde. Zet je er
even en neem de volgende MEI-mering erbij. Daarna ga je verder richting de grot waar
onze wandeling eindigt. Brand er gerust een
kaarsje en zet je er even.
NB: Neem ook een kijkje bij de ‘troostplek’
van FERM, waar het één grote kleurenpracht van bloemen is. Via een smal weggetje tussen de struiken rechts van de grot
kom je erbij.

MEI-mering aan kerkje van
San Damiano
Wat je houvast is, blijf daaraan vasthouden,
wat je doet, blijf dat doen.
Laat niet los.
Loop snel en lichtvoetig,
zonder je voeten te stoten,
zonder stof op te gooien.
Veilig, blij en opgewekt;
Ga bedachtzaam je weg
en geniet er intens van.
(Clara van Assisi)

WAT IS CAR P?
De betoverende omgeving van Meersel-Dreef inspireert veel mensen. Ook kunstenaars. Onze kunstzinnige medebroeder
Joyson maakte onder andere ‘I’ve a Dream
with CARP’.
CARP is het Engelse letterwoord voor ‘Company of Artists for Radiance of Peace’. Vertaald in het Nederlands is dat: Organisatie van Kunstenaars voor Uitstraling van Vrede.
CARP is een internationale groepering van
artiesten die elkaar gevonden hebben in hun
roeping om via kunstwerken een vredesboodschap uit te dragen in de wereld. Als
woorden uitgehold klinken dan gebruiken ze
kleuren en vormen om zich uit te drukken.
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Onze uit India afkomstige medebroeder Joseph Joyson is één van de stichters van deze
organisatie.
Hij is zelf een groot kunstenaar en hij creëert
vanuit zijn Franciscaanse spiritualiteit een
weg en een taal om heelheid en diepe vrede
te bevorderen. Onze medebroeders in India kennen een eeuwenlange traditie om de
christelijke spiritualiteit in te zetten als grootste heelmeester in de groei naar evenwichtig
mens worden.
Wat mogen wij van geluk spreken dat broeder Joyson lid is van onze Meersel-Dreefse kapucijnengemeenschap en ten dienste
staat van het bezinnings- en bedevaartswerk
van het Dreefse klooster.

UIT MEMOR ABELE TIJDEN 								
HET ONTSTA A N VA N DE LOUR DESGROT
Toen het kapucijnenklooster in 1686 gesticht
werd had de Moeder Gods Maria al een heel
belangrijke plaats in het gebeds- en apostolaatsleven van de broeders. In 1722, lezen we
in het archiefboek, beeldde Pater Antonius
van Tienen, het heiligdom van Loreto uit in
hagen. Onze Lieve Vrouw van Loreto was in
die tijd de favoriete vereerde OLV bij de kapucijnen.
Maar daar kwam verandering in.
Op 11 december 1894 ging de minister-provinciaal van de Belgische kapucijnen, pater
Jan-Baptist Rutten van Meerle, op pastorale
missie naar Punjab (Engels-India). De Belgische kapucijnen hadden daar sinds 1888 een
missiegebied aanvaard. Toen zijn schip op de
Middellandse zee tussen Italië en Kreta in
een enorm onweer verzeild geraakte dacht
iedere opvarende dat ze het niet zouden overleven. Pater Jan-Baptist bad vurig op voorspraak van Maria. Hij deed haar de belofte
een Mariaheiligdom op te richten volgens het
model van Lourdes, als zijn schip en alle opvarenden behouden zouden aankomen. Kort
daarna ging de storm liggen. Iedereen was
zwaar onder de indruk van heel het gebeuren
en pater Jan-Baptist wou zijn woord houden.
Hij wilde de Lourdesgrot oprichtten aan de
voet van het Himalaya-gebergte, in Dalhousie. Omdat er nogal veel godsdienstige bezwaren waren van de plaatselijke bevolking
moest hij dat plan laten varen. Toen groeide
het plan om de grot te bouwen in zijn geboortestreek, in Meerle, in het bos van het
klooster van zijn eigen kapucijnenprovincie.
Toen Pater Jan-Baptist op 11 mei 1895 terug in België arriveerde liet hij er geen gras
over groeien. De medebroeders van Meersel-Dreef en zijn eigen vader ‘Vadertje Rutten’ begonnen onmiddellijk met de voorbereidende werken.
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Toen de bevolking van Meersel-Dreef, van
Galder en Strijbeek op de hoogte was, waren ze enthousiast en werkten ze mee. Men
bracht aarde en stenen aan. Er werd een brede laan aangelegd, honderden meter lang
tussen eeuwenoude beuken en eiken. Uit de
groeve van Bierk haalde men stevige rotsblokken om de ‘echte’ Lourdesgrot zo goed
mogelijk na te bouwen.
Pater Jan-Baptist legde zelf in juni de eerste
steen. De bouw van de grot liep helemaal niet
van een leien dakje. Ze stortte tot tweemaal
toe in. Derde keer, goeie keer: de grot werd
10 meter hoog en 15 meter breed.
Op 13 oktober 1895 ontstond in de schoot
van de OFS (orde van de Franciscaans Seculieren) - destijds de ‘derde orde’ genaamd
- de OLV-gilde. De mannen hadden de opdracht de bedevaarten af te halen en de orde
te regelen, terwijl de vrouwen instonden voor
het onderhoud van de grot.
De volgende zondag, 20 oktober, kon mgr.
G. Pelckmans OFM-Cap., bisschop van de
kapucijnenmissie in Lahore, de grot plechtig
inwijden.
Van heinde en verre kwam men naar Meersel. Het werd een groot feest.
Zo werd dit een nieuwe zending van het
klooster van Meersel-Dreef: het Maria-oord.
Vanuit België en Nederland kwamen velen
hun godsvrucht tot de Moeder Gods Maria
beleven.
De geschiedschrijving laat ook zien dat het
omringende bos stilaan een religieus parkbos werd. Het leende zich perfect om de
godsdienstbeleving, aangepast aan de tijd,
te beleven. Een tijdlang heette het park het
‘genadedal’. De paters hadden er processielanen in aangelegd voor gesproken processies.

Ook nu nog is de indeling van het park heel geschikt
om rustig in groep en al wandelend over de geheimen van de rozenkrans te mediteren, of de kruisweg af te leggen.

behoeden voor verval. De meeste monumenten zijn
volledig opgeknapt zodat ze er weer als nieuw uitzien. Sinds 2019 zijn er ook nieuwigheden te vinden
op vergeten hoeken van het park. Eerst werd de San
Damianokapel werd gebouwd en later legden we
het Franciscaans labyrint aan.

Net zoals de tijd niet stilstaat, zo staat ook de vormgeving van ons geloof niet stil. Het evolueert mee
met de tijdsgeest. Nog altijd voldoet het Mariapark
uitstekend aan de huidige wens om de mensen te
helpen om hun geloof te beleven.

Vertrouwde en nieuwe vormen van geloofsbeleving
geven elkaar de hand in het park. Samen met het
Franciscaans belevingscentrum in het klooster is
het Mariapark nu meer en meer een catechetische
herbronningsplaats.

In de periode 2016-2018 zijn grote inspanningen
gedaan om de monumentjes in het Mariapark te
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PAROCHIE H.-DR IEV ULDIGHEID
Aan het kapucijnenklooster is al meer dan
vijftig jaar een parochiewerking verbonden.
De parochie van de H.-Drievuldigheid is officieel opgericht als een kapelanij waarbij het
klooster een medebroeder aanduidt als kapelaan. Ondertussen is het parochie- en geloofslandschap zodanig gewijzigd dat andere
pastorale werkvormen het levenslicht zagen.
Vandaag is een parochie slechts krachtig en
mens-nabij in een pastorale eenheid. Meersel-Dreef maakt nu deel uit van de pastorale
eenheid St.-Franciscus van Assisi, Hoogstraten-Rijkevorsel.
Voor de kloostergemeenschap is dit een surplus. Ze kan vanuit haar Franciscaanse spiritualiteit volop input geven aan de spiritualiteit van de pastorale eenheid.

De Meersel-Dreefse kloosterkerk krijgt niet
alleen mensen uit de pastorale eenheid over
de vloer voor de zondagsvieringen. Heel wat
Nederlandse gelovigen komen naar hier.
Voor de kerngroep van de parochie is het
een uitdaging om naast de samenwerking
met de ‘Belgische’ pastorale eenheid, ook de
mensen vanuit Nederland nabij te blijven. We
zoeken samen naar een specifiek pastoraal
aanbod voor iedereen die Meersel-Dreef als
zijn of haar geloofsplaats rekent
Het volledige aanbod opnemen in deze brochure zou ons te ver leiden. Wel is het belangrijk om te weten dat de kerngroep heel
kort op de bal speelt en het pastoraal aanbod aanpast op de realiteit die zich voordoet.
Via het parochieblad, Kerk+Leven, de website, Facebook, folders… blijf je op de hoogte.
We beperken ons hier in deze brochure tot
enige courante informatie.

EUCHAR ISTIE VIER EN OP ZONDAG
Omdat onze klooster-parochiekerk ook een
bedevaartkerk is, houden wij eraan om op
zondag Eucharistie te vieren.
In de lente en zomer vieren wij Eucharistie
aan de Lourdesgrot in het Mariapark als het
weer het toelaat. Bij alle andere omstandigheden vinden de vieringen plaats in de kloosterkerk.

Op zaterdagavond
17.30 uur Eucharistieviering (soms met zang)

Op zondagmorgen
08.30 uur Eucharistieviering (zonder zang)
09.30 uur Eucharistieviering (zonder zang)
10.30 uur Eucharistieviering (met orgel
spel en samenzang)

BIDDEN OP WEEK DAGEN
De parochiewerking kan voor de liturgie rekenen op de kloostergemeenschap. Mensen
mogen aansluiten bij de gebedstijden van de
broeders.
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07.00 uur Lezingendienst en meditatietijd
07.45 uur Ochtendgebed
12.00 uur Middaggebed 			
(met voor- en samenzang)
17.45 uur Eucharistieviering en Vesper
dienst (met voor- en samenzang)

SACR A MENTEN EN A NDER E
Als kerkgemeenschap dienen wij de zeven
sacramenten toe. De sacramenten verwijzen naar de manieren waarop Jezus in Zijn
tijd bij de mensen aanwezig kwam: troosten, helen, genezen, gelukkig worden, gesterkt worden door Gods hand.
De Kerk zet verder wat Jezus begon door
de sacramenten ‘huidnabij’ te brengen bij
mensen. Zo komt Jezus dus nabij.
Voor een grondige verdieping in de sacramenten verwijzen we graag naar de website
van de pastorale eenheid www.sintfranciscus.com en naar de website van de Vlaamse kapucijnen www.capuchins.be
Hieronder beperken we ons tot een kort
overzicht, uitgebreid met navenante pastorale beweging die bij onze actieradius past.

Doop
We verwelkomen graag mama’s en papa’s
die hun baby of iets groter kind willen dopen.
De doopvieringen vinden plaats in de kloosterkerk.
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Op dit ogenblik gebeuren alle doopvieringen
individueel. We proberen ze zo interactief
mogelijk te maken.
Neem contact op met de broeder-kapelaan
van de parochie en maak een afspraak om
inhoudelijk en praktisch af te stemmen.

Eerste communie
Tweejaarlijks starten we in onze parochie een
eerste-communievoorbereiding op. De eerste-communieviering vindt om de twee jaar
plaats op Paasmaandag - tenzij de heersende omstandigheden anders beslissen.
We nodigen gezinnen uit voor die communievoorbereiding via de scholen en vermelden
het in de communicatiekanalen van onze parochie- en kloostergemeenschap.
De school voorziet geen eerste-communiecatechese. Het initiatief om een kind in te schrijven voor de voorbereiding ligt dus bij het gezin. De voorbereiding bestaat uit enkele leuke
en degelijke catechesebijeenkomsten die gegeven worden door een fantastisch team.

Tiberias-catechese
Vier keer in het jaar verzamelen we de kinderen
die hun eerste communie al hebben gedaan maar
nog niet aan de vormselvoorbereiding begonnen
zijn voor de Tiberias-catechese. Deze vier catechesebijeenkomsten gaan over Jezusverhalen en sluiten nauw aan bij de leefwereld van de kinderen.
‘Tiberias’ is een verwijzing naar het meer van Tiberias waarrond de meeste ontmoetingen van Jezus
zich afspeelden. We wandelen met de kinderen regelmatig naar de vijver in het Mariapark: ons eigen
meer van Tiberias.

Huwen
Net zoals in de andere parochies van onze pastorale
eenheid kan je ook hier in het huwelijk treden. We
hebben op Meersel-Dreef drie locaties ter beschikking voor huwelijken: onze kloosterkerk, de St.-Luciakapel en de Lourdesgrot.
Als je huwt ben je aan elkaar gegeven. God zegent
en behoedt jullie relatie. Dit vraagt een vreugdevolle en sprankelende voorbereiding. Het diakenpaar
Dries en Katrijn verzorgt deze voorbereiding via de
pastorale eenheid. De andere voorbereiding regel je
gewoon met P. Kenny en je huwelijk wordt onvergetelijk.

Vormsel
Om de twee jaar start in onze parochie een vormselvoorbereiding op. Dat gebeurt in een klein groepje,
wat ons de gelegenheid geeft om persoonlijker te
werken met de kinderen.
We nodigen de kandidaat-vormelingen uit via de
school en via de communicatiekanalen van de parochie- en kloostergemeenschap. Je kind kan pas
deelnemen als het effectief is ingeschreven. Het gebeurt dus niet automatisch.
De vormselvoorbereiding, van een tiental bijeenkomsten in het jaar, volstaat om je kind voor te
bereiden op het ontvangen van het Vormselsacrament. P. Kenny verzorgt de catechese. De vormelingen worden ook uitgenodigd om zich te engageren
in een of andere parochiaal gekleurde taak.
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Ziekenzalving
Mensen kunnen heel erg ziek zijn en uit zichzelf
geen uitkomst zien. Dan is er meer dan medische
hulp nodig. Gelovige mensen hebben dan deugd
van de ziekenzalving. Neem hiervoor contact op
met P.
Kenny of een andere broeder uit het klooster. Indien
mogelijk komt onmiddellijk iemand ter plaatse.

Priester, zuster, broeder worden

Uitvaart

Gelukkig zijn er ook mensen die bij zichzelf ‘iets
meer’ religieus gevoel hebben. Ze merken dat ze
geroepen te zijn tot het religieus leven.
Aangezien zo’n levensvorm met zich meebrengt
dat je zo gegeven bent aan God, wijst het zich bijna
uit dat je geen exclusieve relatie aangaat want God
richt jouw leven en liefde verder: van Hemzelf naar
alle mensen.
Net zoals in de andere parochiekerken kan je in
Meersel-Dreef vragen om de uitvaart te regelen van
een familielid.
Nadat je bij de begrafenisondernemer bent geweest neem je contact op met P. Kenny of Els van
de parochiale kerngroep. Samen spreken we af hoe
we zorgen voor een mooie uitvaartdienst.
Onze kloosterkerk beschikt over een heel aantal
led-schermen zodat je via PowerPoint beelden van
je geliefde overledene kunt tonen. We engageren
ons om je volop bij te staan bij het afscheid nemen
en het proces van loslaten waardoor de afscheidsdienst warm en intens is.

Vanuit het klooster richten we er af en toe ontmoetingsdagen in voor mensen die een dergelijke keuze
overwegen. Neem gerust contact op.
Of… wil je uitproberen hoe het kloosterleven werkt?
Spreek af met de gardiaan van het klooster om enkele dagen mee te leven. Het wordt gegarandeerd
een fantastisch en leerrijk moment dat je helpt kiezen.

Biecht-verzoening
Verzoenings- en biechtvieringen komen weer sterk
op bij jongeren op geloofskamp of bij activiteiten
met een bezinningsmoment.
Voor het overige lijkt het biechtsacrament in een
vergeethoekje terechtgekomen. Toch kan je in onze
kloosterkerk via een parlofoonsysteem aan de
biechtstoel heel de dag door een biechtvader oproepen.
Hij komt na je oproep naar je luisteren en geeft je
goede raad en inzicht in hoe je het in de toekomst
beter kunt aanvangen. Dat lucht op… zeker wanneer
de priester daarna in naam van de Kerk en in naam
van Jezus je jouw zonden vergeeft.
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