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2. Woord vooraf

Beste lezer

De klokkenstoel van onze kerk werd
onlangs volledig vernieuwd. De klok-
ken werden gestemd. Eentje kreeg er
een nieuwe klepel. Dank aan het
Gemeentebestuur voor deze mooie
realisatie. Dank aan onze Kerkfabriek
voor de nauwgezette opvolging van
dit dossier.

De klokken luiden weer! Het is niet
meer zoals weleer, toen de klokken
het ritme van het leven bepaalden.
Velen merken het zelfs niet meer op.
Er zijn zelfs mensen die al dat lawaai
“storend” vinden.

En nochtans begeleiden onze klokken ons nog steeds in de belangrijke
momenten in onze parochie. Ze luiden het uur. Ze berichten ons het overlij-
den van medeparochianen. Zij roepen de gelovigen op samen te komen
voor de eucharistieviering. Wanneer wij afscheid nemen van mensen die
ons dierbaar zijn, klinken de klokken ingetogen. Wanneer wij vreugdevolle
momenten meemaken, klinken zij feestelijk.

Ook met Kerstmis zullen de klokken weerklinken. Zij brengen dan een
vreugdevol bericht. Jezus Christus is geboren! Die Jezus, die een blijde
boodschap van liefde en vrede bracht voor de mensheid. Een boodschap
die meer dan ooit actueel is! Laat ons weer bidden dat deze Kerstmis er
eentje wordt van vrede voor iedereen: zonder bommen, zonder aanslagen,
zonder natuurrampen, zonder geweld... Een Kerstmis die ons doet hopen
dat het voor iedereen ooit nog eens goed komt... een hoop die ons moet
aanzetten om samen aan vrede te blijven werken... elke dag opnieuw.
Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.

De redactie.
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3. Bezinning: Een avontuur van liefde

Ik kan het plan niet doorgronden dat God ertoe heeft
gebracht om zich te verenigen met de mensheid.  Dat God,
die een grenzeloze God is, een menselijke persoon is
geworden tussen de anderen, en dat zijn leven op aarde,
zoals dat van elk van ons, begrensd is geworden in tijd en
ruimte is een ondoorgrondelijk geheim!

Hoe zouden wij ooit op een juiste manier het risico kunnen
inschatten dat God heeft willen lopen door op die manier
in de geschiedenis te treden en er onderworpen te worden
aan al haar wisselvalligheden?  Ik kan nooit precies
afwegen wat het voor God heeft betekend de mensen zo
nabij te komen en Mens mét de mensen te worden.

Het ‘avontuur’ is alleen te verklaren vanuit de liefde.
En liefde houdt wezenlijk in dat je afdaalt, dat je nederig
wordt en dat je er niet voor terugschrikt je kwetsbaar op te
stellen. Wie liefheeft, verliest elke menselijke vrees die hem
zou doen zeggen: ‘Ik moet mijn gezicht redden.’

Liefde is niet bang om te doen wat in de ogen van de
anderen dwaasheid lijkt !

Uit : Kardinaal Godfried Danneels, Vertrouwen.  Een dagboek van
Wijsheid en geloof, Uitgeverij Lannoo/Ten Have, p. 366.



de kalfortse klok6

Het wordt weldra Kerstmis.
We vieren de menswording van
God in deze wereld.  God is onder
ons gekomen, mens zoals wij.  Alles
wat het leven van een mens
meebrengt, heeft Hij gedeeld, ook
onze dood.

Méér dan alle andere christelijke
feesten nodigt dit feest ons uit om
mens te worden voor elkaar.  Mijn
innigste kerstwens is dat we elkaar
leren dragen in het leven, in
vreugde maar vooral in verdriet, in
pijn en smart.  Dat we alles doen
om de liefde te bewaren in ons hart.

Waar de liefde sterft, wordt het echt
winter, ijzig koud. ‘De liefde is
geduldig en vriendelijk; de liefde is
niet afgunstig, zij praalt niet, zij
verbeeldt zich niets, zij zoekt
zichzelf niet en laat zich niet kwaad
maken en rekent het kwade niet

4. Woordje van pastoor Guy

aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waar-
heid. Alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.’ (1Kor,13,4-7)

Wat kan dan nog een mooiere wens zijn voor het nieuwe jaar ?  Ik hoop
voor ieder van u dat je de liefde weet te bewaren in uw hart.  Misschien
wordt u in het komende jaar overvallen door ziekte; misschien overkomen u
andere tegenslagen en drijven donkere wolken uw leven binnen.  Ik hoop
en bid dat u in alle omstandigheden de liefde weet te bewaren in uw hart.
Ook de zieken en de bejaarden wens ik het toe, hen heel bijzonder.
Bewaar de liefde in u. Verbitter niet. Wie liefheeft, is uit God geboren!

Pastoor Guy
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5. Uit de oude doos

2006 is weer een bijzonder jaar voor  onze parochie. 50 jaar geleden2006 is weer een bijzonder jaar voor  onze parochie. 50 jaar geleden2006 is weer een bijzonder jaar voor  onze parochie. 50 jaar geleden2006 is weer een bijzonder jaar voor  onze parochie. 50 jaar geleden2006 is weer een bijzonder jaar voor  onze parochie. 50 jaar geleden
liepen immers de eerste Chirojongens door Kalfort en vijftien jaar laterliepen immers de eerste Chirojongens door Kalfort en vijftien jaar laterliepen immers de eerste Chirojongens door Kalfort en vijftien jaar laterliepen immers de eerste Chirojongens door Kalfort en vijftien jaar laterliepen immers de eerste Chirojongens door Kalfort en vijftien jaar later
was het aan de meisjes. Een halve eeuw later heeft dit jeugd-was het aan de meisjes. Een halve eeuw later heeft dit jeugd-was het aan de meisjes. Een halve eeuw later heeft dit jeugd-was het aan de meisjes. Een halve eeuw later heeft dit jeugd-was het aan de meisjes. Een halve eeuw later heeft dit jeugd-
bewegingsleven nog niets aan kracht ingeboet. Er moet niet aanbewegingsleven nog niets aan kracht ingeboet. Er moet niet aanbewegingsleven nog niets aan kracht ingeboet. Er moet niet aanbewegingsleven nog niets aan kracht ingeboet. Er moet niet aanbewegingsleven nog niets aan kracht ingeboet. Er moet niet aan
getwijfeld worden, dat dit uitgebreid zal worden gevierd. Je kan alvastgetwijfeld worden, dat dit uitgebreid zal worden gevierd. Je kan alvastgetwijfeld worden, dat dit uitgebreid zal worden gevierd. Je kan alvastgetwijfeld worden, dat dit uitgebreid zal worden gevierd. Je kan alvastgetwijfeld worden, dat dit uitgebreid zal worden gevierd. Je kan alvast
24 tot 26 maart in je agenda schrijven, want dan organiseert onze24 tot 26 maart in je agenda schrijven, want dan organiseert onze24 tot 26 maart in je agenda schrijven, want dan organiseert onze24 tot 26 maart in je agenda schrijven, want dan organiseert onze24 tot 26 maart in je agenda schrijven, want dan organiseert onze
Chirojeugd een heel feestweekend.Chirojeugd een heel feestweekend.Chirojeugd een heel feestweekend.Chirojeugd een heel feestweekend.Chirojeugd een heel feestweekend.

Op dit weekend wordt een grote tentoonstelling gepland over de chiro.
Zij die nog interessant materiaal kunnen leveren, zijn heel hartelijk
uitgenodigd contact te nemen met één van de chiroleid(st)ers, met Maria
Teck of met Luc Schokkaert. We geven onze lezers heel graag een
voorproefje en tasten daarvoor heel diep in de oude doos van chirofoto’s.

Chirojongens op bivak in Meerle in 1962. Wie bezorgt ons alle namen?
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Linksboven: De tippers in Grote Brogel in 1974. Bovenste rij van links naar
rechts Marleen Deloose, Christiane Van Bogaert, Christel Vertongen, Hilde
Van Den Heuvel, Peeters, Jacobs, Hilde Moons, Nicole Rochtus; onderste rij
Christine Brys, Lutgart Maes, Kristel Siebens en Betty Verheyden.

Links onder: De tiptiens in Vloesberg in 1978. Bovenste rij van links naar
rechts x, Kristel Siebens, Ann Cortebeeck, Rita Cleemput, Helga Fabri,
Carine Meersmans, Lutgart Moens en Christiane Meersmans; onderste rij
van links naar rechts Hilde Moons, Kristel Deloose, Nicole Rochtus en
Gerda Schokkaert.

Boven: Chirojongens spelen op de put van Van Assche op de Kleine Amer.
Van links naar rechts x, Jan Moens, Daniël Maes, Benny Jacobs, Luc Maes,
Walter Daems en Hans Van Assche.



de kalfortse klok10

6. Kroniek van Kalfort, 1900-1905 (4)

Op 16 april 1902 overleed de Puurse dokter Armand Janssens.Op 16 april 1902 overleed de Puurse dokter Armand Janssens.Op 16 april 1902 overleed de Puurse dokter Armand Janssens.Op 16 april 1902 overleed de Puurse dokter Armand Janssens.Op 16 april 1902 overleed de Puurse dokter Armand Janssens.
Janssens was een echte Puurse notabele, die diverse functies bekleeddeJanssens was een echte Puurse notabele, die diverse functies bekleeddeJanssens was een echte Puurse notabele, die diverse functies bekleeddeJanssens was een echte Puurse notabele, die diverse functies bekleeddeJanssens was een echte Puurse notabele, die diverse functies bekleedde
en een groot aanzien genoot.en een groot aanzien genoot.en een groot aanzien genoot.en een groot aanzien genoot.en een groot aanzien genoot.

Hij werd geboren in Mechelen in 1849.  In 1872 huwde hij Maria
Luytgaerens, enige dochter van provincieraadslid dokter Emeric
Luytgaerens.  Het kersverse echtpaar vestigde zich in Puurs, waar Janssens
zijn beroep als geneesheer uitoefende.  Armand en Maria kregen een
dochter Marie, die in 1894 huwde met Albert Hap, advocaat bij het hof
van Beroep in Etterbeek.

Op politiek vlak maakte dokter Janssens een opgemerkte carrière.  Vanaf
1881 was hij gemeenteraadslid in Puurs, vanaf 1885 provincieraadslid en
vanaf 1890 lid van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen
met als belangrijkste bevoegdheid landbouw.  In die laatste hoedanigheid
stapelde hij de functies op.  Hij was voorzitter van het Provinciaal
Veefonds, ondervoorzitter (later voorzitter) van de Provinciale
Landbouwcommissie en voorzitter van het Provinciaal Landbouwfonds.
Hij moedigde de oprichting van samenwerkende melkerijen aan.

Als geneesheer ging zijn aandacht vanzelfsprekend ook uit naar de
volksgezondheid.  Hij was voorzitter van de Provinciale School voor
Vroedvrouwen en van de Provinciale Geneeskundige Commissie van
Mechelen.  Hij was tevens bestuurslid van het godsgasthuis van Puurs en
maakte zich verdienstelijk in de strijd tegen besmettelijke ziekten.
Zijn belangstelling ging ook uit naar de ontwikkeling van het Belgische
spoorwegennet.  Hij was voorzitter van het college van Commissarissen van
de IJzerenweg Mechelen-Terneuzen.  In deze functie bracht hij verslag uit
op de jaarlijkse algemene vergadering en behartigde het nazicht van de
boekhouding van de maatschapij.

Op lokaal vlak moedigde hij de ontwikkeling van de pensioenkassen aan.
Hij was voorzitter van de maatschappij “De Spaarzucht” van Kalfort.
Daarnaast was hij medestichter van de pensioenkas “Help u zelven, zoo
helpe U God” van Puurs.  Op de bestuursvergadering van de pensioenkas
bracht schrijver Van Kerkhoven een laatste hulde aan dokter Janssens:
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Dokter Armand Janssens (1849-1920).

“Gij weet het, geachte toehoorders, ‘t is Mr. Janssens die met onzen
achtbaren voorzitter Mr. Verbelen, de grondvesten gelegd heeft onzer
Pensioenmaatschappijen in Puers en in Calfort, gelijk hij toch immer de
ieverige voorvechter geweest is van alle menschlievende werken, bijzonder
dan als het er op aan kwam het lot van den werkman en den minderen te
verbeteren.  Aan u dan, hooggeachte en diepbetreurde Vriend,
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onvermoeibare strijder voor het goede, helaas al te vroegtijdig uit ons
midden door de onverbiddelijke dood weggerukt, aan u brengen wij hier
eene laatste en wel verdiende hulde onzer eerbiedige en diep gevoelde
dankbaarheid voor al het goede door uw aanhoudend en veelvermogend
streven in ons midden gesticht ...”

Omwille van zijn verdienste werd Janssens vereremerkt met het burgerlijk
kruis 1ste klas en ontving hij de onderscheiding van Ridder in de
Leopoldsorde.

Op 19 april 1902 werd hij in Puurs begraven.  Aan elke woning hing de
Belgische vlag halfstok.  De elektrische lampen (waar Puurs zo fier op was)
waren ontstoken, maar met rouwfloers omhangen.  De treurmars werd
gespeeld door de fanfare van Kalfort.  Ook de harmonie van Puurs was in
de rouwstoet aanwezig.   Een laatste hulde werd gebracht door Smolderen
voor de provincie, dokter Leblus uit Mechelen voor de geneeskundige
commissie, dokter Lanssens uit Bornem voor de geneeskundige kring van
het kanton en Verwilghen voor de spoorwegmaatschappij Mechelen-
Terneuzen.  De erehaag werd gevormd door leden van de Confrérie van
het Allerheiligste met flambeeuwen.  De ordedienst werd verzorgd door de
brigade veldwachters onder het bevel van brigadier Van Audenrode.
De tippen van het baarkleed werden gehouden door gouverneur Reypens,
burgemeester Verbelen, S. en J. Verwilghen, Verachtert en dr. De Cock.
Op het kerkhof werd een laatste hulde gebracht door V. Van Velsen en
burgemeester Verbelen.  Alle huldigden Janssens om zijn plichtsbesef,
correctheid, gulheid, goedhartigheid, hoffelijkheid en onpartijdigheid.

Op 8 juni werden tussentijdse verkiezingen gehouden om dr. Janssens als
provincieraadslid te vervangen.  Kandidaat voor de katholieken was de
Beughem, burggraaf van Lippelo.  Hij beet echter in het zand tegen Pieter
Maes van de Katholieke Volksbond van Bornem, door het Nieuwsblad als
scheurmakers betiteld.  Zo ontstond de “telling op zijn ‘De Beughems’”.
De Beughem haalde 3306 stemmen tegen 4341 stemmen voor Maes.
Maar het katholieke Klein-Brabant vond dat er toch wel 1500 liberale en
socialistische stemmen mochten worden afgetrokken van de score van
Maes.  Zo haalde de Beughem dus toch nog ruim 500 katholieke stemmen
meer dan Maes!  Deze inventieve telling kon niet verhinderen dat Maes
naar de provincieraad trok.
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7. Sermoon op nieuwjaarsdag 1766 (1)

Hoe er werd gepreekt op het einde van de achttiende eeuw, kunnen weHoe er werd gepreekt op het einde van de achttiende eeuw, kunnen weHoe er werd gepreekt op het einde van de achttiende eeuw, kunnen weHoe er werd gepreekt op het einde van de achttiende eeuw, kunnen weHoe er werd gepreekt op het einde van de achttiende eeuw, kunnen we
opmaken uit het volgende “sermoon” op nieuwjaarsdag 1766, dat onsopmaken uit het volgende “sermoon” op nieuwjaarsdag 1766, dat onsopmaken uit het volgende “sermoon” op nieuwjaarsdag 1766, dat onsopmaken uit het volgende “sermoon” op nieuwjaarsdag 1766, dat onsopmaken uit het volgende “sermoon” op nieuwjaarsdag 1766, dat ons
werd bezorgd door Jo Saerens. Het werd overgenomen uit een boek datwerd bezorgd door Jo Saerens. Het werd overgenomen uit een boek datwerd bezorgd door Jo Saerens. Het werd overgenomen uit een boek datwerd bezorgd door Jo Saerens. Het werd overgenomen uit een boek datwerd bezorgd door Jo Saerens. Het werd overgenomen uit een boek dat
"den Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin" in 1763 liet drukken te"den Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin" in 1763 liet drukken te"den Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin" in 1763 liet drukken te"den Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin" in 1763 liet drukken te"den Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin" in 1763 liet drukken te
Brugge.Brugge.Brugge.Brugge.Brugge.

Ik heb voor my genomen, u-lieden van dage ter oorzaeke van het Nieuw-jaer,
aengenaeme en profytige giften uyt te-deelen verhopende dat deze mildheyd
gewenschte uytwerkingen zal hebben. My dunkt zoo dat ik deze niet beter en
kan haelen als uyt de Goddelyke Schatten, te weten de heylige Schriftueren.

1. 1. 1. 1. 1. DDDDD’O’O’O’O’OVERSTENVERSTENVERSTENVERSTENVERSTEN

Ik zal beginnen met d’Oversten van deze Prochie, aen de welke ik voor
nieuw-jaer gifte schenke den Throon van Salomon. In het 3. boek der Koningen
aen het 10. kapittel word verhaeld dat den ryksten en alderwysten Koning
des werelds Salomon eenen grooten throon van ivoir heeft doen maeken, en
hy heeft dien bekleed met goud, dat boven maete gêel was. Op het opperste
van deze throon stond van wêer-zyden eenen grooten leeuw van lauter goud.
Dezen throon hadde zes trappen, en aen d’een zyde van die trappen stonden
zes leeuwkens, en ook zoo vele aen d’ander zyde, dat is twaelf leeuwkens in
alles. Zulk een werk zegt de Schriftuere, en was noye gemaekt in alle de
Koningryken. Als ik dezen throon van Salomon wel bemerke, zoo vind’ik in
den zelve vele zaeken die op de plichten van de werelyke Oversten passen.

1. Men gink op dezen throon met trappen

Niemand en word zeffens bequaem om het volk te regieren. Dit is een hooge
wetenschap, en om die te bekomen en tot die te geraeken, dit moet geschieden
met trappen. Men moet van d’een deugd gaen tot de andere. Zekerlyk, ’t is
een groote vermetentheyd naer de regeringe te staen zonder de verzochte
bequaemheyd te bezitten. Hier uyt spruyten dikwils swaere quaede gevolgen.
Zoo zegt den H. Chrysostomus: “Als de baeren van de zee opswellen en haer
verheffen; als’er swaere storms op-komen, zoo vergaet het schip door
d’onwetentheyd van den stierman”. Zoo heeft het Gemeente door
d’onwetentheyd van de Regierders veel te lyden; het gaet ten onder.
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2. Dezen throon was bekleed met goud

Ziet hier wederom een schoone lesse voor d’Oversten. Het goud is een af-
beeldzel van de liefde; want gelyk het goud het voornaemste is onder de
metalen, alzoo is de liefde de voornaemste onder de deugden; het goud dan
leert d’Oversten hun Onderzaeten beminnen. Den H. Chrysostomus zegt:
“Eenen Oversten moet zyn Onderzaeten beminnen gelyk eenen vader zyn
kinderen bemind, als zy nog heel kleyn zijn”. Den H. Gregorius is van gevoelen
dat Nabuchodonosor door Godts bevel, van mensch en Koning dat hy was in
een beeste is veranderd geworden, om dat hy zonder liefde, en met een
vreedheyd zyn Onderzaeten regeerde.

3. De leeuwen zelfs aen den throon staende, verleenen overvloedige stoffe
aen d’Oversten, van schoone lessen

De leeuwen en hebben noyt geen geschillen onder malkander, maer leven in
een onderlinge eendragtigheyd. Het betaemd, jae, ’t is noodzaekelyk, dat
d’Oversten die de twisten en geschillen van andere moeten beletten en stillen,
in geene tusschen malkanderen en vervallen. Hier toe zal veel helpen, is’t dat
zy niet eygen zinnig en zyn maer ook luysteren naer de gevoelens en meyningen
van malkanderen. Den middel om d’eendrachtigheyd t’onderhouden, is van
elk te geven dat hem toekomt, en een ieder te eeren volgens de qualiteyd die
hy heeft.

’t Is bekent by ondervindinge dat het gebriesch van den leeuw zoo krachtig
en zoo schrikkelyk is, dat ook de snelste beesten dit hoorende niet eenen stap
meer en konnen verstellen, maer van schrik blyven staen. Zoo zyn de werelyke
Oversten ook verbonden hunne stemme zomtyds te laeten hooren, ’t zy met
dreygementen te doen aen de overtreders der Wetten, dat zy dat goddeloos
vloeken en zweiren, die gevechten en die schandaleuze dronkenschappen,
die onteeringen van de Zondagen en H. dagen door drinken en schinken ten
tyde van de goddelyke Diensten, die straet-schenderyen en dieveryen by nachte,
en andere ongereltheden zullen hebben achter te laeten …

Men zegt dat het jonk van den leeuw, dat’er ter wereld komende, dry dagen
lang slaept, en op den vierden dag door het gebriesch van zynen vader word
wakker gemaekt. Hier uyt moeten d’Oversten leeren wat gedoogzaemheyd
gebruyken ten opzichte van hun Onderzaeten, wat door de vingers zien als
het niet te veel en schild; hun wat laeten slaepen in de kleyne fauten die-ze
doen.
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Men zegt van den leeuw dat hy niet en slaept, om dat hy met open oogen
slaept; en dat hy daerom al slaepende ook gevreest word. Hier uyt zullen
d’Oversten verstaen, hoe dat zy gedurig moeten waeken over hunne
Onderzaeten; ten allen tyde bereyd zyn om hun by te staen, en te helpen als
den nood zulks vereyscht.

Den geleerden Cajetanus schryvende in ’t boek Genesis, zegt van den leeuw
dat hy, als ze met pylen op hem schieten, ofte als d’honden hem vervolgen,
daerom niet te snelder en gaet; willende hier mede te kennen te geven dat hy
nog pyl-schoten, nog het gebas en geblaf der honden en acht nog vreest. Hier
in mogen alle Oversten ook den leeuw naer volgen. De murmureringe oft
geschreeuw van zommige onverstandige en onbeleefde menschen en moet
hun niet wederhouden van hun plichten te quyten, en in de zelve met een
gerust gemoed voort te gaen.

Dit zyn de zedelyke leeringen de welke alle Oversten konnen trekken uyt den
throon van Salomon, met den welken ik hun van dage vereert hebbe.

2. 2. 2. 2. 2. DEDEDEDEDE G G G G GETRAUWDEETRAUWDEETRAUWDEETRAUWDEETRAUWDE

’t Is nu tyd dat ik kome tot de Getrauwde, aen de welke ik voor Nieuw-jaer
geschenk geve de blaezende Trompetten en de brandende Lampen van
Gedeon.

In het Boek der Rechteren aen het 7. kapittel wordt verhaelt dat den Veld-
oversten Gedeon willende slag leveren tegen de Madianiten, aen 300 van
zyn soldaeten heeft bevolen blaezende Trompetten en brandende Lampen te
gebruyken, om door dien middel tusschen de duysternissen van den nacht
zyne vyanden eenen schrik aen te jaegen, die in wanorder te brengen, en
alzoo een glorieuse victorie over hun te behaelen; gelyk het ook is geschied.
Door die blaezende Trompetten verstaen de HH. Vaders het geluyd, het geroep
tegen de zonden, de berispingen en bestraffingen van het quaed, als ook de
vermaeningen tot het goed en de aenwakkeringe tot de Deugden. Door de
brandende Lampen verstaen zy de goede exempels, de welke van andere
gezien zynde, die verwekken, bewegen en aenlokken om de zelve naer te
volgen.

Hier uyt blykt dat de Getrauwde ook zomwylen blaezende Trompetten moeten
gebruyken; ik wille zeggen dat-ze hunne kinderen en andere huys-genoten,
die onder hun gebied staen, moeten vermaenen en berispen als zy qualyk
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doen: en daer-en-boven hun het goed en de deugden met krachtige woorden
moeten zien in te drukken, en eenen af-keer te geven van de zonde.
’t Is dan zeer nodig dat de Getrauwde hunne kinderen dikwils voor-houden
tot wat eynde zy van Godt geschaepen zyn, te weten om Godt te dienen, hier
en hier naemaels; niet om hunnen wille te doen, maer den wille van Godt, die
hun tot zynen dienst geschaepen heeft.

D’exempelen van zommige godvruchtige Ouders zullen de Getrauwde beter
leeren hoe dat zy hunne kinderen moeten onderwyzen. Maer ten is niet genoeg
dat de Getrauwde hunne kinderen naer gelegentheyd en op zekere tyden
mondelinge onderwyzen en leeren, hun vermaenen tot de deugt, en van het
quaed zien af te trekken. Ten is niet genoeg dat-ze met de soldaeten van
Gedeon blaezende Trompetten houden in d’eene hand, maer zy moeten ook
brandende Lampen houden in d’andere hand. Zy moeten hun ook, met de
werken zelf en goede exempelen, leeren. Want deze leeringen zyn van dies
te meerder gewicht, hoe dat de exempelen veel meerder kracht hebben als
de woorden; gelyk het oud spreekwoord zegt: de woorden bewegen wel,
maar d’exempelen trekken. En dat is eygentlyk brandende Lampen houden in
de hand, zegt den H. Gregorius, als men door een goet en godvruchtig leven
klaer-blinkende exempelen komt te geven aen zynen naesten.

’t Is gemeen en ook waerachtig: zulk een ey, zulk een jonk; de scheutjens
gelyken den tronk. Zyn d’Ouders godvruchtig, zeegbaer en gestichtig, zyn-ze
maetig en rechtveerdig, de kinders zullen dat ook zyn; maer zyn d’Ouders
goddeloos, ongeschikt, drinkers, vloekers, lasteraers, onrechtveerdig in hunnen
handel, de kinderen zullen dat ook gemeenelyk zyn. Als men gaet tot aen de
bronne en merken dat deze bedorven is, men zal niet moeten verwondert zyn
dat de beekskens, die daer uyt vloeyen, ook bedorven zyn.

Alzoo heb ik dikwyls ondervonden dat de kleyne kinders zelfs uyt’er maten
konden sweeren en vloeken, zoo wel in de fransche taele die zy noyt geleerd
en hadden, als in hun eygen moederlyke taele. Dit verwonderde my grootelyks,
maer myn verwonderinge verdween al haest zoo ik hoorde wiens kinderen
dat het waeren; vermids ik wel wist dat hun Ouders dit ambacht verstonden
en ook dikwils oeffenden.

Hier uyt ziet gy-lieden, ô Getrauwde! Dat gy alle uwe vermaeningen plichtig
zyt te bekrachtigen met uw eygen goede exempels.

WORDTWORDTWORDTWORDTWORDT     VERVOLGDVERVOLGDVERVOLGDVERVOLGDVERVOLGD
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In ons vorige nummer publiceerden we het programma van onzeIn ons vorige nummer publiceerden we het programma van onzeIn ons vorige nummer publiceerden we het programma van onzeIn ons vorige nummer publiceerden we het programma van onzeIn ons vorige nummer publiceerden we het programma van onze
parochiale verenigingen chiro, KVLV, KWB en Ziekenzorg. Maar ookparochiale verenigingen chiro, KVLV, KWB en Ziekenzorg. Maar ookparochiale verenigingen chiro, KVLV, KWB en Ziekenzorg. Maar ookparochiale verenigingen chiro, KVLV, KWB en Ziekenzorg. Maar ookparochiale verenigingen chiro, KVLV, KWB en Ziekenzorg. Maar ook
onze gepensioneerden maken zich klaar voor een nieuwonze gepensioneerden maken zich klaar voor een nieuwonze gepensioneerden maken zich klaar voor een nieuwonze gepensioneerden maken zich klaar voor een nieuwonze gepensioneerden maken zich klaar voor een nieuw
jaarprogramma dat in januari van start gaat.jaarprogramma dat in januari van start gaat.jaarprogramma dat in januari van start gaat.jaarprogramma dat in januari van start gaat.jaarprogramma dat in januari van start gaat.

Onze gepensioneerdenvereniging is een van de 1230 plaatselijke
afdelingen van KBG, de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, de
grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen. Deze KBG behartigt de
belangen van de gepensioneerden, een steeds groter wordende groep.
Zij neemt initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de
gepensioneerden en tot een betere samenleving voor iedereen. Zij wil ook
zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te
nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun
persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het maatschappelijke leven.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met een van de bestuursleden:
Jan Schevenhals, Kleine Amer 5, tel. 03 889 83 95, voorzitter
Nadine Troch, medevoorzitter
Alfons Saerens, medevoorzitter
Hendrik Vermeeren, proost
Henri De Clercq, secretaris
Godelieve Van Achter, Crea-verantwoordelijke
Irma Apers, wijkverantwoordelijke
Louisa Blommaerts, wijkverantwoordelijke
Agnes Pauwels, wijkverantwoordelijke

8. Nieuws van KBG
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Maandelijks worden er Crea samenkomsten georganiseerd. Deze omvatten
voornamelijk naai-, brei- en handwerken en knutselen allerlei. Ze worden
georganiseerd door het gewest Klein-Brabant.

Voor de kaartliefhebbers is er wekelijks op maandagnamiddag van
13.00 u. tot 17.30 u. in de parochiezaal gelegenheid om een kaartje te
leggen.

JanuariJanuariJanuariJanuariJanuari
18 Nieuwjaarsreceptie
19 Crea Klein-Brabant

FebruariFebruariFebruariFebruariFebruari
16 Crea Klein-Brabant

MaartMaartMaartMaartMaart
16 Crea Klein-Brabant
?? Eendagsreis (juiste datum nog te bepalen)

AprilAprilAprilAprilApril
10 Paasfeest
19 Viering 50 jaar KBG in het sportpaleis in Antwerpen
20 Crea Klein-Brabant

MeiMeiMeiMeiMei
10 Meivaart Kalfort (voor het gewest Klein-Brabant)
18 Crea Klein-Brabant
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JuniJuniJuniJuniJuni
15 Crea Klein-Brabant
20 Verbondsbedevaart naar Halle
??? Eendagsreis (juiste datum nog te bepalen)

SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptember
01 Verbondelijke sportdag Blijf Jong
21 Crea Klein-Brabant

OktoberOktoberOktoberOktoberOktober
19 Crea Klein-Brabant

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember
06 Jaarfeest - Feestvergadering
16 Crea Klein-Brabant
??? Seniorenfeest in het Cultureel Centrum in Puurs

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember
18 Kerstfeest
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Begin oktober is het catechesejaar als voorbereiding op het vormsel gestart.
Met veel overtuiging, met veel inzet en met een grote bereidwilligheid zijn
zeven catechisten samen met 71 jongens en meisjes op weg gegaan naar
het vormsel.

Inderdaad, met 71 zijn ze.

40 daarvan volgden de catecheselessen in het eerste jaar. Ze zijn verdeeld
in vier groepjes:
11 worden begeleid door Maria Hofmans;
11 door Natasja Van den Bogaert;
10 door Kathleen Van Hove;
8 door Ann Van Assche.

31 jongens en meisjes volgen het tweede jaar catechese. Ze zijn verdeeld
in drie groepen:
10 worden begeleid door Cindy Vermeiren;
10 door Steven De Kerf;
11 door Maria Teck.

In een stemmige serene eucharistieviering op zondag 13 november werd
Gods zegen gevraagd over dit nieuwe werkjaar. Twee tweedejaars
brachten een rugzak naar voor en verwelkomden hun collegaatjes van het
eerste jaar.

In het bijzijn van ouders, catechisten en heel de parochiegemeenschap
vroeg de priester aan de bijna voltallige groep:
“Willen jullie je levensweg voortzetten met Jezus als gids? Willen jullie
gevormd worden?” Hierop antwoordden de vormelingen van het eerste
jaar bevestigend. Ze deden dit door persoonlijk hun naam te zeggen en
die op de rugzak aan te brengen. Die van het tweede jaar beloofden hen
te steunen door de rugzak te dragen en hun de hand te reiken om zo
samen de weg naar het vormsel te gaan.

Wat zouden ze in hun rugzak stoppen? In het evangelie zegt Jezus tegen
zijn volgelingen: “Neem niets mee voor onderweg: geen voedsel, geen

9. Nieuws uit de vormselcatechese
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geld, geen dubbele kleren, geen kompas. Stop in jullie rugzak alleen wat
ik jullie geef: kracht en liefde”.

Proficiat vormelingen. Jullie hebben het zeer goed gedaan.
Blijf enthousiast zingen:

“Het leven is een reis,“Het leven is een reis,“Het leven is een reis,“Het leven is een reis,“Het leven is een reis,
een reis langs heel veel wegen.een reis langs heel veel wegen.een reis langs heel veel wegen.een reis langs heel veel wegen.een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,We weten soms niet goed waarheen,We weten soms niet goed waarheen,We weten soms niet goed waarheen,We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen!”.maar gaan op hoop van zegen!”.maar gaan op hoop van zegen!”.maar gaan op hoop van zegen!”.maar gaan op hoop van zegen!”.
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10. Kinder- en gezinsviering

In de kinder- en gezinsviering van 20 november vierden we samen metIn de kinder- en gezinsviering van 20 november vierden we samen metIn de kinder- en gezinsviering van 20 november vierden we samen metIn de kinder- en gezinsviering van 20 november vierden we samen metIn de kinder- en gezinsviering van 20 november vierden we samen met
de chiro het feest van Christus koning.de chiro het feest van Christus koning.de chiro het feest van Christus koning.de chiro het feest van Christus koning.de chiro het feest van Christus koning.

De viering was opgebouwd rond drie vragen:

1. Is Jezus werkelijk een koning?
Die vraag stelde Pilatus aan Jezus op Goede Vrijdag. Overtuigend klonk
het antwoord van Jezus: “Ik ben werkelijk koning, maar mijn koninkrijk is
niet van deze wereld.”

2. Wat voor een koning is Jezus dan wel?
De korte uitbeelding door chiroleden maakte duidelijk dat Jezus geen
koning is met wereldse pracht en praal, maar zoals iedereen het zien kon:
- een koning op blote voeten;
- zonder satijnen mantel, maar met een eenvoudig kleed;
- zonder gouden kroon, maar met één van doornen;
- zijn troon zou een kruis worden;
- zijn koninkrijk is er een van liefde.

3. Hoe kunnen wij een beetje koning zijn?
Het verhaal over de vierde koning, die vele jaren Jezus zocht, maar steeds
te laat kwam, omdat hij op zijn tocht oude zieke en arme mensen had
geholpen, leert ons dat hij als Christus, koning was. De voorbeden werden
gelezen door chiroleden, telkens één uit elke afdeling. Het bijpassend
sjaaltje werd rond het chiroteken aangebracht; symbool van:
- veel sjaaltjes één kroon
- vele groepjes één chiro, die zijn naam eer wil aandoen.

Met op de maat van de muziek wapperende chirovlaggetjes als uiting van
“Leve de chiro, binnenkort komen wij ook!” sloten de kleutertjes deze
viering af.

Bedankt kinderen, bedankt chiro!  Jullie waren met zeer velen. Jullie zorg-
den voor een gemoedelijke rustige sfeer. Hopelijk hadden jullie er deugd
aan. Tot de volgende keer!
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11. Familienieuws

DoopselsDoopselsDoopselsDoopselsDoopsels

RafRafRafRafRaf, geboren te Herentals op 20 juli 2005, zoontje van Jan Wouters en
van Sandra Steenssens, Essendries 1.

LisanneLisanneLisanneLisanneLisanne, geboren te Bornem op 4 augustus 2005, dochtertje van Igor Van
Assche en van Marleen De Kerf, Lichterstraat 14.

ArnoutArnoutArnoutArnoutArnout, geboren te Bornem op 27 augustus 2005, zoontje van Wim De
Bruyn en van Vera De Kerf, Kouterstraat 22, Temse.

JoranJoranJoranJoranJoran, geboren te Bornem op 24 mei 2005, zoontje van Didier Schepens
en van Nancy Senten, Kalfortdorp 63.

OverlijdensOverlijdensOverlijdensOverlijdensOverlijdens

Jef DehertoghJef DehertoghJef DehertoghJef DehertoghJef Dehertogh, echtgenoot van Juliette Meersmans
(° Puurs, 11 januari 1924 - + Edegem, 1 december 2005)

Raphaëlle De CorteRaphaëlle De CorteRaphaëlle De CorteRaphaëlle De CorteRaphaëlle De Corte, echtgenote van Jan Piessens
(° Sint-Amands, 22 oktober 1933 - + Bornem, 18 november 2005)

Jeanne MarnefJeanne MarnefJeanne MarnefJeanne MarnefJeanne Marnef
(° Puurs, 11 april 1924 - + Berchem, 20 oktober 2005)
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12. Kalender

Za. 24 december 20.30 u.: Kerstavondviering
Zo. 25 december 11.00 u.: Kerstmis
Di. 27 december 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
Zo. 15 januari 11.00 u.: Kinder- en gezinsviering “Het gezin”
Zo. 5 februari 11.00 u.: Kinderzegen
Wo. 1 maart 19.00 u.: Asdienst voor Aswoensdag
Zo. 19 maart 11.00 u.: Kinder- en gezinsviering

“Jij verdient goud”
Zo. 9 april Palmzondag
Do. 13 april Witte donderdag
Vr. 14 april Goede vrijdag
Za. 15 april 20.30 u.: Verrijzenisdienst met eucharistieviering
Zo. 16 april 11.00 u.: Pasen: eucharistieviering
Za. 6 mei 17.00 u.: Vormselviering
Zo. 7 mei 11.00 u.: Dankviering vormelingen
Zo. 14 mei 11.00 u.: Eerste communie
Do. 25 mei Onze Heer Hemelvaart
Zo. 4 juni Pinksteren
Zo. 4 juli 11.00 u.: Kinder- en gezinsviering Pinksteren
Zo. 27 augustus 11.00 u.: Maria-ommegang

De Maria-ommegang hield op 29 oktober zijn open bijeenkomst. Links een zicht
op de zaal; rechts de leden van de werkgroep Louis Cools, Annie Van Baden,
Christiane Van Camp, Ludo Schampaert, Odila Cools en Luc Schokkaert. Carine
Meersmans en Kris Schampaert ontbreken op de foto.
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13. Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)
     1 Crea-verantwoordelijke bij KBG
 2 sport - voedingsmiddel
 3 Javascript (afk.) - héél moe
 4 apparaat voor het opslaan van elektrische energie - dicht
 5 Norges Handelshoyskole (afk.) - bouwstijl
 6 teken - gepensioneerdenvereniging
 7 vonk - voorzetsel
 8 heldendichten
 9 neon (afk.) - eretitel van Christus op zijn feest in november
10 meer in Dunn County (Michigan) - groep zangers

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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Het 57ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2006.Het 57ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2006.Het 57ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2006.Het 57ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2006.Het 57ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2006.
Artikels zijn welkom tot 1 april 2006 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 april 2006 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 april 2006 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 april 2006 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 april 2006 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van

Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Kalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse Klok.....
Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.

Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)
 1 dokter uit Puurs, overleden in 1902
 2 grootspreken
 3 muzieknoot - jeugdbeweging
 4 plaats in Estland - kleine houten kom
 5 jongensnaam -  gasvormig element
 6 werden in Kalfort pas vernieuwd
 7 tijdperk - terbium (afk.) -  boom
 8 zoveel jaar lopen er chirojongens in Kalfort - windrichting
 9 boom - lange klank - Engels bevel
10 vogels met een grote bek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M E E R S M A N S  

2 O U D  Z I T B A D 
3 O R  A A  A R N E 
4 R E I S P A S  G B 
5 T K  L I S  K R O 
6 G A L A N T E R I E 
7 A  A  S M M  A C 
8 T U R N Z A A L  K 
9  N A  K  I K E  
10 H O B B Y C L U B S 
 

Oplossing nr. 55.
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