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Gewestelijke LENTEONTMOETING
zondag 30 maart 2014 vanaf 13u30
Beste Bonds- en Gosalid,
Wij verwelkomen u graag in Zaal ‘Hand in Hand’, Advocaat De Backerstraat 55 te 9450
Denderhoutem. Wij voorzien volgend programma :
13u30 : Verwelkoming bij een glaasje schuimwijn
14u15 : Koffie of thee met een gebakje
15u00 : “Dominus Vobiscum” : voordrachtlezing door de heer Marc De Bie,
auteur- toneelschrijver- romancier uit Moorsel
16u30 : Gezellig napraten
17u30 : Warm avondmaal en einde van de ‘Lenteontmoeting’
“Dominus Vobiscum” : Over het rijke (en niet zelden vrolijke) Roomse leven in het
Vlaanderen van vóór het concilie. Toen de kerk, van doopsel tot begrafenis, in het midden van
ieders leven stond. De tijd van de wijwatervaatjes, schapulieren, volle aflaten en uit
stekjesdozen gemaakte crucifixen. Van vasten, vlees derven, quatertemperdagen en de zonde
van onkuisheid. Van Marcusprocessies en de negen dinsdagen vóór Sint-Antonius. Van korte
en lange vespers, hosannaboekjes en de litanie van alle heiligen. Van Averbodes Weekblad en
de Eucharistische Kruistocht. Van collectes voor het werk van de Vlamingen in Parijs en de
Basiliek van Koekelberg. Van missiepreken, portiunkelen en engelenmissen. Van
pastoorsmeiden, suisses, misdienaars en de confrerie van het Heilig Sacrament. Van
begankenissen tegen de stuipen en bedevaarten voor een lief. De tijd van "God ziet mij, hier
vloekt men niet" maar evengoed van "God schept de dag en ik ga erdoor.".
Deelnameprijs per persoon: 25 euro
Inschrijven kan tot 23 maart bij Lauretta Boelaert : telefoon 053/626494 of e-mail
(lauretta.boelaert@skynet.be) met vermelding van naam, aantal personen en afdeling.
Betalen door het verschuldigde bedrag onmiddellijk over te schrijven op
rekening BE55 9795 7799 7844 van Gezinsbond/Gosa gewest Aalst met als mededeling:
741204 Gewestelijke Lenteontmoeting.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Eventuele afzeggingen kunnen eveneens tot 23 maart; wie later afzegt kan geen aanspraak
meer maken op teruggave van het overgeschreven deelnamebedrag.
Wij rekenen op een ruime interesse voor deze samenkomst.
Namens GOSA gewest Aalst
Gerard De Winne
Voorzitter

Lauretta Boelaert
Secretaris

De Bond voor alle gezinnen

