Aanbiddingsgebed op woensdag 1 juni 2022 om 19.00u
Vlak voor Pinksteren op woensdag 1 juni roepen wij
iedereen op die een uur wil komen mee waken en
bidden in het bedevaartsoord van Kerselare.
Aanbidden is tijd vrijmaken om te verwijlen bij het
dierbaarste teken dat een christen bezit, namelijk
de aanwezigheid van de verrezen Heer in de
eucharistie.
Bij een aanbidding worden we door een lied of
een psalm aangespoord om helemaal tot rust
te komen en om onze innerlijke mens op te
zoeken en alles wat in onze geest rommelt tot
rust te brengen.
We worden dan helemaal vrij en ontvankelijk om
inwendig te luisteren en ruimte vrij te maken opdat de
Heer tot ons kan spreken in de stilte.
Het aanbiddingsmoment is een ervaringsmoment

Met Maria op weg naar het Licht
Noveen Kerselare 2022
‘Onze jaarlijkse noveen ligt in het spoor van de trek
van de mensheid.
Je moet zoals Abraham op bevel van God zijn land
verlaten of je kiest er zelf voor om tijdelijk of voorgoed
van woonplaats te veranderen.
Wat drijft een mens voort?
Is een pelgrimstocht of een bedevaart niet een vooroefening van de eeuwige levensreis?
Met onze noveen mikken we nog niet zover, maar we
willen ons wel in de plaats stellen van de velen voor
ons die pak en zak hebben opgenomen op zoek naar
een lichtpunt, een heimwee naar het onbekende.

dat uiteraard geloof vraagt: samen met anderen
de volledige stilte induiken en de aanwezigheid
van de Verrezen Heer trachten op het spoor te
komen.
Gedurende een langere tijd zijn we samen in
gebed in de kapel van Kerselare met het
heilig sacrament van de eucharistie in ons
midden.
We nodigen u uit om het te proberen.
Stilte beangstigt vandaag veel mensen,
anderzijds hebben we stilte nodig om tot
onszelf te komen en de stilte is vanouds de
voorwaarde om tot oprecht gebed te komen.
Wees erbij
op de avond van 1 juni om 19.00u. Het kan
enkel bijzonder veel deugd doen. Tot dan?

Lange ommegangwandeling
Langs unieke rustige wandelwegen met eindeloze
vergezichten over de Vlaamse Ardennen, staan 15
arduinen kapelletjes. Elk kapelletje stelt een van
de blijde, droeve of glorievolle mysteries van de
rozenkrans voor. De Lange Ommegang bedraagt
circa 3 km.
Op woensdag 4 mei willen wij met onze parochie
en samen met de leden van confrérie Onze-LieveVrouw van Halle deze prachtige wandeling maken.
We vertrekken om 19.00 u. op het plein voor de
kapel van Kerselare.

Wie een verre tocht onderneemt, moet er ook vroeg
voor opstaan.
In de meimaand zal het licht opgaan als je om 6.00 u.
in Kerselare aankomt.’

We blijven bij ieder kapelletje even verpozen met
een passende tekst en
gebed, tussendoor genieten we van het mooie
landschap en van elkaars
gezelschap.

Zo schreef Rovaro twee jaar geleden, hij die zoveel
jaren voor de noveen zorgde, maar niet kon voorzien
dat zijn eeuwige levensreis was ingetreden.

Iedereen van harte
welkom, dit is zeker een
aanrader!

Onze tocht gaat nog verder en symbolisch willen we
deze komende meimaand beleven.
Daarom afspraak iedere ochtend om 6.00 u.
van zondag 8 tot maandag 16 mei 2022.
Amand De Cock
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O.-L.-Heer Hemelvaart donderdag 26 mei 2022
na de eucharistieviering van 10.00 en 15.00 u.

Meimaand Kerselare 2022
Maria, glimlach van hoop

Vrouw @ VOLKegem,
Tentoonstelling van Mariabeelden
van 30 april tot 6 juni 2022 in de Sint-Martinuskerk,
De La Kethulleplein te Volkegem.
Een zorgvuldig opgestelde verzameling van mooie
Mariabeelden pronkt in de kerk te Volkegem.
Gratis toegang op zaterdag van 14.00 -18.00 u,
zon- en feestdagen van 10.00 – 18.00 u.
of na afspraak tel 055 31 84 85

INFO: Bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Kerselare vzw, p.a. Edelareberg 42 • 9700 Oudenaarde
bedevaartsoord.kerselare@gmail.com Tel. 055 31 74 03 (18-20u.) • www.kerselare.be

Maria, een glimlach van hoop!
Onder dit thema willen we op 1 mei 2022 het bedevaartseizoen inzetten in Kerselare. We ontlenen de gedachte
bij onze paus Franciscus die in een gesprek zei: ‘Alleen
de hoop schenkt de glimlach’.
Twee zaken worden hier genoemd: de lach en de hoop.
Wanneer er gelachen wordt in positieve zin dan is dat
altijd iets dat zich afspeelt tussen mensen. Je moet met
meerderen zijn om te kunnen lachen: dat wil zeggen dat
bij lachen altijd iets gebeurt tussen mensen.
Heeft iemand het moeilijk en zijn de dagen zwaar, dan
kan de glimlach van een medemens een eerste stap zijn
uit de gesloten kring van zwaarmoedigheid of negativiteit.
Een deugddoende lach kan een vervelende situatie
ontmijnen, een lach kan verlichting brengen en is dikwijls
een eerste stap om weer wat nieuwe hoop te putten. Het
kan de eerste stap zijn om weer moed te vatten en voort
te doen of om verzoening in het hart toe te laten en het
leven weer in handen te nemen.
Hier kunnen mensen zo oneindig veel voor elkaar betekenen: kunnen we onze glimlach niet méér delen met wie
er geen meer kan opbrengen?
Een schrijver schreef eens dat er maar enkele spieren in
ons gelaat nodig zijn om een mooie glimlach te schenken, terwijl er heel veel spieren in beweging moeten komen om kwaad te kijken en ons op te winden. Laten we
dus maar starten met onze glimlach te delen: die maakt
de wereld beter en denk er aan: God heeft geen andere
handen en geen andere glimlach dan de onze.
Kijk eens naar mensen die enthousiast zijn, mensen
die aantrekken door hun manier van doen: dat zijn altijd

mensen die leven vanuit een diepe hoop, al zijn dat
doorgaans mensen die geen gemakkelijk leven hebben, maar die zich gedragen weten door die diepe
hoop. Die hoop is zichtbaar en voelbaar in de warme
glimlach waarmee deze mensen door het leven gaan.
Mensen die hoop putten en die een glimlach schenken
zijn nooit zuurpruimen of zwartkijkers.
Dat wil niet zeggen dat zij geen tegenslag of ontgoocheling kennen - soms meer dan wij - maar de diepe
innerlijke bron van hoop in hen tovert telkens een
warme glimlach op hun gelaat en laat hen toe veel te
relativeren: is onze paus Franciscus niet zo iemand?
maar ook de Dalai lama, en de onlangs overleden
Desmond Tutu en vele anderen. Is het niet zo dat de
ontwapenende glimlach van dergelijke mensen ons
hoop en uitzicht geeft?
Tijdens het bedevaartseizoen 2022 kijken we naar
Maria vanuit deze hoop en vanuit die glimlach. De weinige teksten die in het evangelie over Maria spreken,
zijn teksten waarin hoop centraal staat:
Maria is de vrouw die hoopt, ondanks alles wat ze aan
pijn ondergaat: ze vertrouwt, ze bidt, ze is ontvankelijk
en put daardoor uit haar geloof een onverwoestbare
hoop. Ze brengt ook mensen samen en in relatie: ooit
de apostelen, vandaag ons.
Op menig Mariabeeld is toch een zachte glimlach te
zien: ze glimlacht, ze bewaart alles in haar hart, ze
verwacht, ze is beschikbaar en ze brengt ons samen.
Vandaar leek het ons een mooie invalshoek voor het
nieuwe bedevaartseizoen om Maria te bekijken als de
glimlach van God in de wereld,
Maria als een glimlach van hoop!

Vieringen 2022
zaterdag 23 april
14.30 Vormseltocht voor de vormelingen en
ouders van de parochie Oudenaarde
zondag 1 mei
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering jaarmis
voor Wim Vergote en Patrick Duyver
15.00 Gebedsmoment
17.30 Eucharistieviering. Feestelijke
inwijding van het nieuwe beeld
maandag 2 mei
20.00 Gebedsviering Landelijke beweging,
Landelijke Gilden
en Ferm Oost-Vlaanderen
Woensdag 4 mei
19:00		Lange ommegang-wandeling
parochie Oudenaarde en de confrérie
Onze-Lieve-Vrouw van Halle
vrijdag 6 mei
18.30 Eucharistieviering parochie
Sint-Walburga, zusters Bernardinnen,
Gregoriusgilde en kerkonthaal, opgeluisterd door de Gregoriusgilde Oudenaarde
19.30 Eucharistieviering
parochie Kluisbergen-Maarkedal
zaterdag 7 mei
13.30 Knopentocht vormelingen
parochie Oscar Romero
18.00 Eucharistieviering
20.00 Eucharistieviering scouts Ename
zondag 8 mei
06.00 BEGIN NOVEEN eucharistieviering
08.00 Eucharistieviering opgeluisterd door het
koor van Melden
10.00 Eucharistieviering Ferm, Landelijke
Gilde en koor Jubilate Munte

Weekendvieringen maand mei:
voor het recentste overzicht van de vieringen zie www.kerselare.be
donderdag 12 mei

10.00 Eucharistieviering OKRA Denderhoutem

10.30 Eucharistieviering KBO Sint-Walburga

11.00 Eucharistieviering OKRA-trefpunt Temse

15.00 Eucharistieviering
OKRA regio Oudenaarde

19.00 Gebedsdienst Na scheiding /
gezinspastoraal Oudenaarde

vrijdag 13 mei
06.00 Noveen. eucharistieviering
11.00 Eucharistieviering KBO Bevere
19.30 Eucharistieviering
KLJ gewest Oudenaarde
zaterdag 14 mei
06.00 Noveen. eucharistieviering
09.30 Knopentocht vormelingen
parochie Oscar Romero
18.00 Eucharistieviering
zondag 15 mei
06.00 Noveen. eucharistieviering
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering
opgeluisterd door het koor van Melden
15.00 Gebedsmoment
17.30 Eucharistieviering
maandag 16 mei
06.00 EINDE NOVEEN. eucharistieviering
dinsdag 17 mei
14.30 Eucharistieviering
ziekenbedevaart Oudenaarde
donderdag 19 mei
17.00 Eucharistieviering Neos Bavikhove
vrijdag 20 mei
11.00 Eucharistieviering KBO Leupegem
zaterdag 21 mei

15.00 Gebedsmoment
17.30 Eucharistieviering

18.00 Eucharistieviering

06.00 Noveen. eucharistieviering
dinsdag 10 mei
06.00 Noveen. eucharistieviering
15.00 Eucharistieviering OKRA Bottelare
woensdag 11 mei

zondag 22 mei
08.00 Eucharistieviering
KWB Huise opgeluisterd met koor
10.00 Eucharistieviering met bloemenhulde,
opgeluisterd door het koor van Melden
voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen

06.00 Noveen. eucharistieviering

15.00 Gebedsmoment

13.30 Knopentocht vormelingen
parochie Oscar Romero

17.30 Eucharistieviering

14.30 Eucharistieviering
WZC De Vlaamse Ardennen

dinsdag 31 mei

dinsdag 24 mei

06.00 Noveen. eucharistieviering

07.30 Eucharistieviering
parochiegemeenschap Asper

maandag 9 mei

zaterdag om 18.00 u. zondag om 08.00 - 10.00 en 17.30 u.

www.kerselare.be

woensdag 25 mei
18.00 Eucharistieviering
Sint-Jozef en Bevere & Femma-KWB
20.00 Dankviering voor de vormelingen
van de parochie Oscar Romero
donderdag 26 mei O.L.H. Hemelvaart
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering
met aansluitend AUTOWIJDING
15.00 Eucharistieviering
voorgegaan door Vicaris Paul Verbeek
en opgeluisterd door het koor Mazz uit
Bergen op Zoom
met aansluitend AUTOWIJDING
17.30 Eucharistieviering
zaterdag 28 mei
18.00 Eucharistieviering
zondag 29 mei
08.00
10.00
15.00
17.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering KWB Zingem
Gebedsmoment
Eucharistieviering

14.00 Gebedsdienst
katholieke scholen Maarkedal
15.00 Eucharistieviering
ouderenzorg Glorieux.
WZC Hogerlucht
en WZC De Samaritaan
woensdag 1 juni
15.00 Eucharistieviering Samana Oosterzele
19.00 Aanbiddingsgebed
zaterdag 4 juni
18.00 Eucharistieviering
opgeluisterd door het Tabitakoor
zondag 5 juni Pinksteren
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering
opgeluisterd door het koor van Melden
15.00 Gebedsmoment
17.30 Eucharistieviering
Maandag 6 juni pinkstermaandag
09:30 Eucharistieviering
voor Eine, Heurne en Mullem
15:00 Eucharistieviering
Landelijke Gilde Velzeke
18:00 Gebedsdienst KWB en Femma Mariakerke-Gent (17 de bedevaartstocht)

Ziekenbedevaart

Gebed op zondagnamiddag

Na 2 jaar van wachten en hopen gaat ook de ziekenbedevaart terug door en dit op dinsdag 17 mei 2022
om 14.30 in de kapel van Kerselare.

Vrede, Sjalom zijn woorden die ons meer dan ooit beroeren. Wij voelen de nood in ons eigen hart en ons
verlangen naar vrede is nog nooit zo groot geweest.

Tijdens deze viering kan elke zieke die het wenst zich
door een priester laten zalven met de ziekenzalving.
Dit sacrament geeft sterkte en moed om groeiende
ongemakken in verbondenheid met Jezus te dragen.
Voor wie het al meemaakte
een fijne ervaring.

Op de eerste Paasdag was Maria aanwezig toen
Jezus aan Zijn leerlingen verscheen met de woorden: “Vrede, Sjalom”. Vandaag willen wij naast alle
inspanningen die we doen om de vrede te bewaren
en mensen in oorlogsgebied te helpen ook
bidden voor vrede.

Daarna verwennen we alle
deelnemers aan de viering
met een koffietafel in de parochiezaal van Leupegem.
Een ideale gelegenheid voor
een gezellige babbel samen
met vrienden en bekenden.
Inschrijven is noodzakelijk.
Alle info vind je op
www.parochie-oudenaarde.be.

Op 1 mei en daarna
iedere zondag in de
meimaand om 15.00
u. nodigen wij u uit
voor een gebedsmoment in de kapel van
Kerselare. Met een
luisterlied, een tekst,
een kaars, een gebed,
beleven we een zinvol
moment waar ruimte
is voor iedereen.

