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2. Woord vooraf

Beste lezer

De Parochiale Ploeg heeft haar laatste vergadering van het werkjaar achter
de rug. Nu gaat ze “in vakantie”, om er vanaf de bedevaartweek opnieuw
te staan en in september een nieuw jaar te starten.

Al komt het niet altijd aan de oppervlakte, toch heeft de Parochiale Ploeg
zich het voorbije jaar weer erg ingespannen om onze parochie op het
rechte spoor te houden. Dit is niet altijd zo gemakkelijk. Onze Kerk heeft
de tijdsgeest tegen. Het is een realiteit dat we steeds minder mensen
bereiken, en dat leidt wel eens tot ontmoediging. Heel wat taken moeten
met minder mensen worden uitgevoerd. En - wat al lang geleden werd
voorspeld - de “leken” moeten heel wat overnemen van de priesters.

Moeten we nu de armen laten zakken? Zeker niet! Want er zijn heel wat
lichtpuntjes aan de einder. De ploeg heeft hard gewerkt aan de invoering
van fijn verzorgde gebedsdiensten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe
aanpak van de uitvaarten, mét gebedsdienst. Er werd een nieuw
bedevaartboekje samengesteld. De samenwerking met de parochie
Breendonk voor de Goede Week, zowel voor de zang als voor de liturgi-
sche vieringen, was deugddoend.  En ondertussen blijven de leden actief
om doopvieringen te organiseren, de catechese te verzorgen, kinder- en
gezinsvieringen uit te werken, de liturgische diensten te stofferen, enz.
Was alles perfect? Zeker niet! Kunnen dingen beter? Vanzelfsprekend!
Maar er werd gewerkt met veel inzet... en dat tégen de stroom in.

Onze parochie heeft nood aan geëngageerde mensen. Voelt u er iets voor
om mee te helpen aan de uitbouw van onze parochie? Aarzel niet en neem
contact met een van de leden van de ploeg. Guy, Nicole, Els, Maria, André,
Eberhard en Luc staan ook open voor alle suggesties om onze parochiale
werking te verbeteren en te verdiepen. Maar eerst leggen we er allemaal
eventjes de riem af en wensen wij jullie allemaal een fijne en deugddoende
vakantie!

De redactie.
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3. Woordje van pastoor Guy

Lieve mensen

Twee heerlijke vakantiemaanden liggen voor ons.  We hebben al een paar
keer mogen genieten van heerlijk zomerweer.

Hopelijk komen er nog vele mooie zomerdagen.  Het is goed dat we even
de drukte van ons dagelijks leven opgeven om wat tot rust te komen en
eens andere dingen te doen waarvoor het werkjaar ons weinig of geen
kansen geeft. Het geeft ons de nodige energie en inspiratie om nadien ons
engagement weer op te nemen.

In dit nummer zult u een artikel vinden over de organisatie van onze
uitvaarten vanaf 1 september.  Als we ook in de toekomst in elke parochie
uitvaarten willen laten doorgaan – wat ik ten zeerste hoop  – moeten we
hiervoor NU belangrijke beleidsopties nemen.

En ook de ommegang, de bedevaartweek en de kermis komen er weer
aan.  Voor elke Kalfortenaar het hoogtepunt van het jaar!  Het maakt
Kalfort tot Kalfort !

Langs deze weg wil ik bijzonder alle zieken groeten en de bejaarden die
nog moeilijk uit huis kunnen, ook zij die in één van de drie rusthuizen
van Kalfort verblijven.  Ik wil Gods zegen vragen voor alle mensen die in
stilte een zwaar kruis dragen, een groot verdriet.  Dat ze sterkte mogen
ervaren door vertrouwvol gebed tot Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan.

Mag ik tenslotte de jeugdbewegingen een bijzonder tof bivak toewensen!
Dat hun samenzijn verrijkend en deugddoend mag zijn!

We zijn er allemaal weer op 27 augustus, de zondag van de ommegang!
Met de hulp van vele handen wordt dit weer een magnifieke gebeurtenis!

Pastoor Guy
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4. Bezinning: Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis dat ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf af :
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch.
Maar wie ben jij omdat niet te zijn ?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst aan de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein maken
opdat andere mensen zich bij jou onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen !

En als wij zijn licht laten stralen,
geven wij onbewust andere mensen toestemming
hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Nelson Mandela
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5. Uit de oude doos

We tonen graag een foto uit de collectie van Jeanne Marnef.
De processie trekt in 1953 door de Coolhemstraat.  Bij Onze-Lieve-
Vrouw herkennen we onder meer Maria Teck, Rosa Teck en Gust
Moons. Rechts zien we de aankondiging van “Circus National”, lange
tijd een van de attracties van Kalfort Kermis.
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6. Kroniek van Kalfort, 1905-1910 (1)

Voor de Kalfortenaren is er één grote zekerheid.  Eind augustus is het
kermis en begankenis.  De volkse traditie is eeuwenoud.
De ingrediënten zijn nog steeds dezelfde: veel volk, goed weer (meestal
toch), kermis en foor, begankenis, veel drank…  Dit was dus in de
eerste jaren van de 20ste eeuw niet anders.

Kermis, kermis en nog eens kermis

De kermis van 1905 viel in het water.  Er werden 1623 reizigers minder
opgetekend in de station van Puurs.  Maar toch kwamen er nog 11257
bedevaarders en kermisvierders toe met de trein.  Dit werd het jaar
daarop helemaal goed gemaakt.  De verslaggever van het Nieuwsblad
wordt er helemaal lyrisch van: “Wat een uitnemend heerlijk weder heeft
de begankenis tot Onze-Lieve-Vrouw, alsook de foor en kermis van
Calfort begunstigd. En volk dat er geweest is! Zondag was ‘t kolossaal, en
‘t verwonderde ons geenszins des avonds nen baas te horen zeggen:
“voor degenen die nu niet content zijn, moet het van z’leven geen kermis
meer worden!”.”  Op zondag telde men 5538 treinreizigers, op maandag
1655, op dinsdag 927, op woensdag 450, op donderdag 1466, op vrijdag
241, op zaterdag 254 en op de laatste zondag 2841, in totaal 13372
reizigers.  “Voeg daar nu bij: de voetgangers, de wielrijders en het grote
getal bezoekers per voituur of speelkar gekomen, dan kunt ge u een
gedacht vormen van de massa volk, die reeds te Calfort geweest is.”

Uit 1906 willen wij u ook volgende anekdote niet onthouden:
“Maandagavond, rond 10 1/2 ure, heeft een foorkramer, die met een zo
gezegde krachtmeter, (een dwaas spel waar ge voor vijf centen met een
houten hamer drij keer moogt slaan) op de foor stond, ruzie gekregen met
zekere Pintens, een jongeling van Sauvegarde, bijgenaamd “De Pruis”.
De kramer bracht hem met zijn hamer een slag op het hoofd toe, zodat
“De Pruis” op de kassei viel. Met een brede wonde aan het achterhoofd,
werd hij bewusteloos in een naburige herberg gedragen, waar hij
geestelijke en geneeskundige zorgen ontving. Het geval bleek weldra veel
minder erg te zijn, dan men eerst dacht en enige tijd later is Pintens
kunnen heengaan. De foorkamer had na het gebeuren de plaat gepoetst,
en andere kramers hebben zijn spel weggehaald.”
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Kalfort Kermis rond de eeuwwisseling, op een prentbriefkaart, uitgegeven
door Th. Vanherstraeten uit Ruisbroek.  Toen kon men ook op de koppen
lopen. Niks nieuws onder de zon, dus!



de kalfortse klok10

In 1906 werd ook een wonderbare genezing opgetekend.  Arnoldus
Lievens, een winkelier van Beveren-Waas, die reeds zeven jaar aan
heesheid leed, werd van zijn kwaal verlost. In een brief aan de pastoor
van Kalfort, meldde hij de onverwachte genezing van de ziekte, die
veroorzaakt was “door gedurig bloed overgeven”: “Door verschillige
doktors verlaten geworden, was ik aan mij zelve overgelaten en heb mij
dan in volle vertrouwen gekeerd tot Maria onze goede Moeder,
voortdurend biddend tot ik eindelijk bekomen en te danken heb, wat ik
aan O.L.V. ten Traan gevraagd heb. Met grote godsvrucht was ik
Maandag 27 Augusti naar Calfort gekomen en in het weerkeren van mijn
beêweg tussen 10 à 11 uren, op het grondgebied van Puers-Calfort, kreeg
ik eensklaps de spraak terug. Ge kunt denken, Zeer Eerwaarde heer
Pastoor, welke opspraak en welke verwondering die genezing in onze
schone en katholieke parochie van Beveren-Waes verwekt heeft, daar ik,
zoals hoger gezegd is, door verschillige doktors verlaten was.  O Maria,
mijne goede Moeder, ik bedank u, uit ganser harte en zal niet nalaten u te
eren en te beminnen al de dagen van geheel mijn leven.”

Op de kermis van 1907 – ook één met heel goed weer trouwens en veel
volk - werd er iets zeldzaams op de bolbaan opgemerkt.  Op de
kermismaandag bolde men met acht man op de overdekte baan bij
V. Van de Ven in het dorp.  En een plaatselijke dichter vervolgde:

“Louis Verrest van Ruysbroeck bolde in den put zonder vertoeven.
Jos. De Wachter van Calfort smeet hem er uit met veel genoegen.
V. Fariseau van Calfort lag er eenen in de plaats.
En zijn broeder Remy van Londerzeel schoot er hem uit met haast.
Kobe Mertens van Breendonck kon dit niet verdragen.
En bolde er eenen in met veel behagen.
V. Van de Ven als baas met n° Zeven.
Wierp Kobe er uit dat hij stond te beven.
Jos. Verbeeck van Puers voor de Zevende man.
Bolde er eenen in zooals iedereen niet kan.
En J. Van de Ven voor de laatste met n° Acht.
Schoot deze er uit met al zijn kracht.”
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De jaren 1908 en 1909 brachten een kermis met koud weer en buien.
In 1908 lezen we het verhaal van een onfortuinlijke bedevaarder.  “Een
omtrent 70 jarig moederke van Lier dat, zondag ondanks het slechte weer,
aan hare jaarlijkse gewoonte O.L.Vrouw te Calfort te komen bezoeken,
op de eerste dag der begankenis, niet wilde te kort blijven, kwam met de
trein van zeven ure ‘s morgens in onze statie toe. Ongelukkiglijk viel zij
na het uitstappen van de trein en brak zich de bil. Na verzorging is de
vrouw met een rijtuig naar Lier gevoerd. ‘t Was de 37ste maal dat zij te
Calfort te beêvaart kwam.”

En in 1909 gebeurde er ’s maandags, toen er nog veel volk in Kalfortdorp
was, bijna een erg ongeluk “toen het paard van een foorkramer aan ‘t
stormen ging en ongelukken zou veroorzaken. De kleermaker Louis Van
de Voorde sprong er voor en kon het hollende dier tot rede brengen, wat
voorzeker een beloning waard is.”

Er is niet enkel de grote kermis in augustus.  In mei is het ook kermis op
Coolhem.  En in november is het kermis op de Kleine Amer, met op
maandag jaarmarkt en volksspelen.
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7. Vormsel 2006

Heeft u op 6 mei de vormselviering of op 7 mei de dankviering meege-
maakt? Nee? Dan heeft u wat gemist. U had het moeten zien, hoe onze
twaalf jongens en negentien meisjes de kerk binnenkwam, devoot en
fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook een
tikkeltje nerveus.

De vormelingen stonden immers voor een nieuwe zware opdracht.
Er werd hen voorgehouden dat ze de overstap zouden maken van de
kindertijd naar de volwassenheid en dat ze voortaan hun eigen leven in
handen moesten nemen. Met hun ouders aan hun zijde, werden ze
gevormd en gesterkt om die taak aan te kunnen.

Doopheer pastoor Guy legde hen één voor één de handen op en zalfde
hen met olie. Hij bad: “Vader, stort uw Geest voor altijd in de harten van
deze vormelingen - zoals olie diep en onuitwisbaar in een steen dringt - en
maak hen tot enthousiaste en geestdriftige jonge mensen.”
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En door hun intens meebeleven, hun eerbiedig bidden, hun blij en dank-
baar zingen, maakten zij de viering onvergetelijk en reuzefijn.
De koffietafel hun en hun gezin door de parochie aangeboden bracht hun
na deze grote inspanning, de nodige welverdiende ontspanning.

De dag daarop, op 7 mei, werd in een dankviering symbolisch de overstap
gemaakt van kind naar volwassene. Eén voor één werden de vormelingen
door de catechist opgeroepen de eerste stap te zetten naar een nieuwe
vaart. Begeleid door de ouders en aangemoedigd door hun persoonlijke
wens of raad - op een herinneringskaart geschreven - stapten ze moei-
zaam, op stenen, een beekje over. Een bootje wachtte hen op, om een
nieuwe toekomst in te varen. Een mooie toekomst, die we hen allen toe-
wensen!!
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Hartelijk proficiat aan al onze vormelingen!

Groep van Cindy Groep van Maria

Simon Carlier Laura Cleymans
Brecht Cortebeeck Camille Cools
Laura De Laet Koen De Geest
Gil De Moor Eline De Raeymaecker
Olivier Huyghe Sien Janssens
Gwen Mols Annelies Mertens
Jasper Schokkaert Jeroen Mertens
Shauni Van Asbroeck Jirka Moens
Jentina Van de Voorde Eline Pauwels
Thirsa Vercauteren Eva Steenssens

Steffi Tersago

Groep van Steven De catechisten

Steven Aerts Cindy Vermeiren
Lotte Cant Steven De Kerf
Fien De Rop Maria Teck
Juul De Rop Maria Hofmans
Jona Raemdonck Kathleen Van Hove
Mirte Van den Mooter Natasja Van den Bogaert
Debby Van Hoomissen Ann Van Assche
Sara Van Ranst Guy De Keersmaecker
Indra Weymans
Sam Winkelmans

“We varen uit met volle kracht.
Zijn we straks op de volle zee:
Wij weten: Jezus vaart steeds mee.
Wij volgen zijn weg naar geluk.
Met zijn zegen kan het niet meer stuk.
Vaar mee, het leven in.
Met God heeft het veel meer zin.
Vaar mee, het licht tegemoet.
Tot ziens, het ga je goed!”

Proficiat vormelingen! Een voorspoedige vaart!
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Ziekenzorg Kalfort vierde het 30-jarig bestaan. Boven de kernmedewerkers;

onderaan de feestende leden.
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8.  30 jaar Ziekenzorg in Kalfort

Op dinsdag 18 april werd Ziekenzorg Kalfort 30 jaar. Op zich niet
speciaals.  Als je echter bedenkt dat Ziekenzorg steunt op vrijwilligers,
die een grote inzet plus een grote dosis inlevingsvermogen moeten
hebben om met zieke mensen om te gaan, dan kan je wel zeggen dat
ziekenzorg bijzonder is. Want jezelf wegcijferen en luisteren is niet
vanzelfsprekend!

Bij een verjaardag hoort een feest. Zo werd er om elf uur in de kerk
gestart met een eucharistieviering, opgedragen door pastoor Guy
De Keersmaecker. Tijdens deze viering kregen twaalf personen de
ziekenzalving toegediend. Het waren allemaal blije, serene gezichten.
Voor vele van onze mensen is de heilige mis bijwonen iets feestelijks, en
wat nog volgt is mooi meegenomen.

Toen de 82 aanwezigen hun plaatsje gevonden hadden in de zaal, werden
ze verwend met heerlijke toastjes en versnaperingen en niet te vergeten een
koel fruitig wijntje. Dat maakte de tongen nog wat losser dan gewoonlijk en
de rouge op de wangen ietwat natuurlijker.
Het feestmaal werd geserveerd: preiroomsoep met kabeljauw, gevolgd
door gevulde parelhoenfilet met sherrysausje, groententaartje en
tuinkruidenpuree, met aangepaste wijnen (gekregen van een lieve
sponsor, waarvoor nogmaals bedankt). En of er gesmuld werd, ja, ‘t is
feest, hé! Dan mogen we de cholesterol en de suiker even vergeten.

Onze voorzitter moest ook zijn zegje doen, met passie en vuur, zoals we
van hem gewoon zijn. Als ontspanning “De tijd van Toon”, heel keurig en
muziek die ons nostalgisch en melancholisch maakte.  Maar wat wil je, de
volle magen en de wijn misten hun uitwerking niet en sommigen namen
discreet hun siësta of konden het zwijgen niet laten. Daarna hadden we
nog recht op een rijkelijk dessert en een overheerlijk kopje koffie, niet te
laat om er wakker van te liggen.

Moe en voldaan trokken we allen huiswaarts, dankbaar om deze mooie
dag, en morgen en de hele week nadien hielden we die goeie momenten
in gedachten, niet denkend aan onze kwalen en kwaaltjes!
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Denk je dat je ook bij deze ziekzorgfamilie hoort, laat het dan weten bij
iemand van de medewerkers.

Voel je je geroepen om ziekenzorgmedewerker te worden, JE BENT
MEER DAN WELKOM!

Kernmedewerkers 2006

Rita Cools Lichterstraat 3A
Geert Declercq (v.a. vakanties) Schipstraat 25
Liliane De Keyzer Letterheide 13
Gust De Smedt (voorzitter) Kloosterbunder 15
Maria De Wit Fabiolapark 91
Nieke Huyssens Hoek ten Eike 7
Torry Maessen Willem De Vochtstraat 10
Maria Moons Winkelveld 21
Aquiline Peelman Kalfortdorp 44
Lucienne Somers Fabiolapark 2
Maria Teck (K-verantwoordelijke) Winkelveld 33
Christiane Van Camp Kimpelberg 43
Bernadette Van Dyck (secretaris) Hoek ten Eike 36
Nini Vivijs (v.a. huisbezoek) Letterheide 3
Marie-Jeanne Wouters L. Van Kerckhovenstraat 10
Gina Wyffels (schatbewaarder) Dr. De Wachterlaan 3
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9. Uitvaarten met gebedsdienst

Vanaf 1 september komt er een grondige wijziging in de organisatie
van onze uitvaartdiensten.  Een wijziging die niet alleen geldt voor
Kalfort maar ook voor de beide parochies van Ruisbroek en Breendonk.
Alle uitvaarten zullen vanaf 1 september a.s. gebedsdiensten zijn.

Een nieuwe organisatie...

In elk van voornoemde parochies is er al één gevormde gebedsleider die
deze uitvaartdiensten kan voorgaan.  Pastoor Guy  zal ook nog een aantal
uitvaarten voorgaan maar eveneens met een gebedsdienst.
De parochieploegen hebben er voor geopteerd om geen twee soorten
uitvaarten te laten doorgaan: een aantal met een gebedsdienst en een
aantal met eucharistieviering omdat er toevallig nog een priester kan
voorgaan.  In de toekomst zullen de uitvaarten meer en meer voorgegaan
worden door alleen nog gebedsleiders.  Dat is nu al zo in steeds meer
parochies.  In onze omgeving  gebeurt dit al in Willebroek, Tisselt en
Londerzeel.  Maar voorlopig zullen dus bij ons  nog een aantal uitvaarten
voorgegaan worden door pastoor Guy of in noodgevallen door pater
Fons.  We hopen vrijwilligers te vinden die zich wil vormen om deze
functie op zich te nemen.  Ook in de toekomst willen we immers blijven
zorgen voor kwaliteitsvolle uitvaartdiensten.  We blijven het belangrijk
vinden om families nabij te zijn in momenten van rouw en verdriet.
Bovendien zijn uitvaartdiensten een uitstekende gelegenheid om te
getuigen van ons geloof in de verrijzenis en de trouw van onze God.
In een pluralistische maatschappij willen we op zo’n momenten het meest
eigene van ons geloof uitspreken.  Echt kerkwerk dus!

En de band met de eucharistieviering ?

In elke eucharistie vieren we de verrezen Heer en vieren we in geloof een
verbondenheid over de grenzen van de dood heen.  Het is dus passend
overledenen te gedenken in onze eucharistievieringen.  Daarom willen
we één keer per maand in een weekendviering op een bijzondere wijze de
overledenen van de voorbije maand herdenken.  Dit zal gebeuren met een
klein ritueel bij de voorbeden.  De namen van de overledenen zullen ook
bijzonder in het eucharistisch dankgebed vermeld worden.
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Buren en eventueel andere mensen die niet aanwezig konden zijn op de
uitvaartdienst kunnen dan aansluiten bij deze  eucharistieviering.
Onze parochiegemeenschap nodigt de families uit voor deze
eucharistieviering.  Datum en tijdstip kunnen ook vermeld worden op de
rouwbrief.

Een bijzondere opdracht!

Ik zie het als een bijzondere opdracht voor elke parochie om er voor te
zorgen dat uitvaartdiensten in onze kerken kunnen blijven doorgaan.
We willen er vanuit Jezus’ Boodschap een woord van hoop en troost
uitspreken !  Tot nu toe was dit een taak die de priesters op zich namen.
Het schrikbarend klein aantal priesters waar we in de toekomst nog
zullen over kunnen beschikken, laat dit niet meer toe.  We moeten deze
tendens tijdig voorzien en op een gepaste wijze de nodige beleidsopties
nemen.  Paniekvoetbal als de nood zich opeens acuut aandient, is niet
wijs.   In de toekomst zullen we hier gemotiveerde vrijwilligers voor
nodig hebben !  Het is een engagement dat zeker een serieuze inzet
vraagt maar waarvoor je ook veel terugkrijgt !  Ik hoop en bid dat er
mensen zijn die zich voor deze taak aangesproken weten.  Ze kunnen
rekenen op een ernstige vorming en ook nadien is er nog opvang en
begeleiding voorzien.

Pastoor Guy
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10. Maria-ommegang 2006

De vakantie is begonnen! Dat betekent dat de Maria-ommegang weer
heel snel dichterbij komt. Dus... alle hens aan dek!

Pasbeurten
De eerste pasbeurten hebben plaatsgevonden. Zoals gewoonlijk is er heel
wat volk opgedaagd, maar nog zeker niet genoeg. We doen daarom een
warme oproep aanwezig te zijn op donderdag 17 augustus van 19.00 u. tot
20.00 u. in het ommeganglokaal! Zoals de meeste lezers al wel zullen
weten, is er ook nog een ultieme pasbeurt op zaterdag 26 augustus van
15.00 u. tot 16.00 u., maar vanzelfsprekend zouden we liefst al sneller
zicht hebben op de groepen. Zeker als je wil meestappen met een van de
groepen met gehuurde kostuums is 17 augustus de uiterste datum!

Openingsmis
Door onvoorziene omstandigheden heeft het Octopus Kamerkoor afge-
zegd voor de openingsmis. Het koor wordt vervangen door de
Koninklijke Chorale Caecilia uit Antwerpen. Dit koor werd in 1916 opge-
richt door Lodewijk De Vocht. Door een reeks opgemerkte uitvoeringen
kreeg dit koor, oorspronkelijk als een a capella-koor gestart, een grote
nationale en zelfs internationale faam. Bij het ontslag van De Vocht werd
de Chorale ontbonden.  Een groot aantal van de toen zingende leden
wenste de traditie verder te zetten en besloot een nieuwe vereniging op te
richten met de naam “Nieuw Ceciliakoor Antwerpen”. Dank zij de geest-
driftige inzet van de leden en de bekwame leiding van Frits Celis werd de
faam van het koor snel gevestigd. In 1971 gaf Frits Celis de leiding van
het koor over aan Frans Dubois die tot eind 2001 bleef. Na tien jaar inten-
sieve werking en opnieuw een plaats aan de top te hebben veroverd met
meer dan 130 zangers,  nam het koor terug de vertrouwde naam Chorale
Caecilia aan.  Hoogtepunten waren het 75-jarig bestaan en de kerst-
concerten op de luchthaven van Antwerpen. Sinds 1990 werkt de Chorale
ook veelvuldig mee aan de orkestmissen in de Antwerpse Sint-
Pauluskerk en het jaarlijks requiemconcert op 2 november (Allerzielen) in
dezelfde kerk. Sinds april 2002 is Paul Dinneweth de nieuwe dirigent.
Met 45 zangers brengt het koor in onze openingsmis de Missa Pastorum
van Lodewijk De Vocht, aangevuld met liederen van J. Krafft, J. Ryelandt,
F. Peeters, J. Rutters en E. Hullebroeck. Een aanrader, dus!
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Nieuwe eindceremonie
Zoals al eerder werd meegedeeld, is de eindceremonie van de ommegang
helemaal aangepast. We nodigen alle gelovigen uit het heilig sacrament te
volgen in de kerk. Daar wordt een korte plechtigheid gehouden onder
begeleiding van ons uitgebreid zangkoor, met gebed, zang en de zegen
met het heilig sacrament. Wij hopen vele mensen in onze kerk te mogen
verwelkomen voor deze nieuwe aanpak!

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan in Lede
Op zondag 18 juni waren we met Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan te gast op
de tweejaarlijkse mariale processie in Lede. We waren een opgemerkte
groep. Dank aan iedereen die ervoor zorgde dat we de eer van Kalfort in
Lede hoog hebben gehouden!
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11. Familienieuws

Doopsels

14 mei 2006

Ziko, zoontje van Wim Palmaerts en van Niki Van Cauwenbergh, geboren
te Bornem op 3 november 2005, Kalfortdorp 36/2.
Roos, dochtertje van Wim Borms en van An Peeters, geboren te Bornem
op 5 maart 2006, Coolhemstraat 49.
Axelle, dochtertje van Sven Peeters en van Annick Janssens, geboren te
Bornem op 8 december 2005, Kalfortdorp 36, bus 21.
Lars, zoontje van Ludo Lauwers en van Kathy Van Meulder, geboren te
Bornem op 3 december 2005, Coolhemveld 19.

Op de foto staan de gedoopte kindje met hun ouders van links naar
rechts.
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11 juni 2006

Robbe, zoontje van Sven Voorts en van Sophie Westerlinck, geboren te
Rumst op 3 april 2005, Kalfortdorp 32.
Domien, zoontje van Bert De Wit en van Ellen Mertens, geboren te
Bornem op 10 oktober 2005, Moerplas 19.
Xanthe, dochtertje van Tom Mertens en van Kim Jordens, geboren te
Bornem op 8 februari 2006, Mechelsesteenweg 350A/102, Blaasveld.
Tijs, zoontje van Hans Degrande en van Kristel Declercq, geboren te
Bornem op 2 maart 2006, Kapelstraat 18.

Overlijdens

Constance De Brouwer ‘Stanske’, weduwe van Petrus Vermeiren
(° Puurs, 8 september 1916 - + Puurs, 25 mei 2006)
Maria Feremans, weduwe van Victor Van Overloop
(° Puurs, 9 juni 1918 - + Bornem, 11 april 2006)
Wendy Van Cauwenbergh
(° Dendermonde, 13 augustus 1974 - + Edegem, 3 april 2006)
Maurits Smedts, echtgenoot van Godelieve Van Win
(° Breendonk, 26 mei 1936 - + Aalst, 31 maart 2006)
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12. Kalender

11-21 juli Bivak chirojongens in Dilsen-Stokkem
Bivak chiromeisjes in Oostmalle

Di. 15 augustus 11.00 u.: Eucharistieviering kapelletje Lichter
Do. 17 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Zo. 20 augustus 11.00 u.: Eucharistieviering Coolhem

Bedevaartweek
Vr.  25 augustus 20.00 u.: 18de Maria-avond
Za. 26 augustus 17.00 u.: Openingsmis bedevaartweek met

de Koninklijke Chorale Caecilia uit Antwerpen
Benedicamus Domino (J. Krafft) -  Missa Pastorum
(L. De Vocht) - Ave Maria (J. Ryelandt) - Ave Verum
(F. Peeters) - The Lord bless you and keep you
(J. Rutter) - Onze-Lieve-Vrouw der Lage Landen
(E  Hullebroeck) - Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

(L. De Vocht)

Zo. 27 augustus 8.30 u.: Eucharistieviering
10.00 u.: Eucharistieviering met het Zangkoor
Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Traan Kalfort
voorgegaan door Mgr. Jozef De Kesel
11.00 u.:  19de Maria-ommegang
ca. 12.30 u.: Eindceremonie in de kerk
17.00 u.: Eucharistieviering

Ma. 28 augustus 10.00 u.: Eucharistieviering
13.30 u.: Bedevaart Niel-Hellegat - Lof
15.00 u.: Bedevaart Blaasveld-Wintam-Weert - Lof
19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering

Di. 29 augustus 19.00 u.: Bedevaart Puurs- Eucharistieviering
Wo. 30 augustus 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg

19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 31 augustus 19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 1 september 19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 2  september 17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 3 september 11.00 u.: Eucharistieviering

17.00 u.: Eucharistieviering
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13. Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)
 1 dirigent van de Chorale Caecilia
 2 loot - vereniging
 3 radon (afk.) - nieuwe Kalfortenaar - ingenieur (afk.)
 4 meisjesnaam - voornaamste goden in de oudnoorse mythologie
 5 Europeaan
 6 verleen uit welwillendheid - sneeuwlat - voegwoord
 7 Radio Data System (afk.) - persoon die deel uitmaakt
 8 heilige van de muzikanten
 9 mariaal oord in Oost-Vlaanderen - loop
10 verkwik  - vogel
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Het 59ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2006.

Artikels zijn welkom tot 9 september 2006 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een

vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van

Parochie Kalfort, met vermelding Kalfortse Klok.

Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen

ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.

Vertikaal (van boven naar onder)
 1 zo lang bestaat Ziekenzorg Kalfort - gevangenis
 2 niet in geld
 3 nieuwe testament (afk.) - Zuidafrikaans politicus
 4 van werkwoord zullen - Southern Calorado Economic Forum (afk.)
 5 oude Griekse landstreek - idem (afk.)
 6 kaakkramp
 7 schrijver - ezel
 8 lamp - meisjesnaam - nieuwe Kalfortenaar
 9 dak boven het hoofd - dan denken we aan Columbus
10 daar kwam Kobe Mertens van daan

Oplossing nr. 57

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
H O L L A N D E R  

2 A R I E R  A X E L 

3 N E S T E L S  C  

4 N N A   U  B U D 

5 E  M U M M I E  E 

6 S L A L O M  T U K 

7  S E L D E R T J E 

8 B  S  E L D E R S 

9 O P  E S   N E E 

10 L I C H T M I S  L 

 


