
 
 

 

 

 

Opnieuw samen… vieren in WZC Martinas 
 

We kunnen weer vieren in onze woonzorgcentra. En dat doet deugd aan de 

vrijwilligers en de bewoners. Hoewel er geen mensen van de serviceflats werden 

toegestaan werd het een intense viering met zang en muziek. Sommigen waren 

al een uurtje voor de viering present. Een aanleiding voor enkele gesprekjes. Ze 

hadden lang genoeg moeten wachten, zeiden ze. Ze spraken van eindelijk 

opnieuw thuiskomen. En ze begonnen verhalen te vertellen over hoe zij hun 

oude dag in Martinas beleven, ook als gelovige. Uitzonderlijk was er voor deze 

viering ook live-muziek voorzien, waardoor het samen zingen heel vlot verliep. 

De liederen bleken immers zo diep in hun geheugen gegrift. Als klap op de 

vuurpijl kregen de ‘kerk’-gangers achteraf nog een glaasje met bubbels 

aangeboden. Het feestgevoel kon helemaal niet op. 

Voor mezelf was het een blij weerzien met mijn oud-leraar uit het college van 

Mechelen, Frans Mertens. Hij heeft me begeleid in mijn eerste stappen naar het 

priester-worden. Het was dus niet alleen voor de bewoners terug naar hun roots, 

maar ook voor mij. De Christus die op het altaar stond, was vanuit zijn kamer. 

Het riep voor mij dankbare herinneringen van mijn –nog niet zo oud – verleden 

op. In elke fase van ons leven hebben mensen nood aan dankbaarheid. Samen 

met hen vieren is juist danken voor hun leven dat de basis heeft gelegd voor ons 

Na vele maanden doet het deugd alweer in verbondenheid te mogen vieren. Met dank aan de werkgroep 

van vrijwilligers die samen met de directie van Martinas enthousiast aan de slag ging. 

 



leven vandaag. Dankzij hen zijn wij wie we zijn. En de verbondenheid via de 

Levende speelt daar een belangrijke rol in. Het is meer dan het emotionele, maar 

gaat naar de diepgang van ons bestaan. We zijn allemaal kinderen van God en 

zodoende ook broers en zussen van elkaar. 

 

We nemen de traditie dan ook weer op en zullen elke maand eucharistie vieren 

met de bewoners. Zo blijft ook onze gemeenschap van de pastorale zonde De 

Bron door Christus met hen verbonden.  

 

We geven graag enkele reacties van medewerkers: 

We voelden gelukzaligheid en veel emoties bij onze residenten. Traantjes 

vloeiden en bewoners kregen opnieuw hoop en zicht op de toekomst. Dit doet 

ons als woonleefbegeleiders van WZC Martinas veel plezier om dit weer te 

kunnen opstarten.  

Het KeLa-team: Laura en Kelly 

 

Na bijna anderhalf jaar konden we eindelijk opnieuw eucharistie vieren. Het 

deed deugd om rond de tafel van de Heer samen te komen en te danken voor het 

leven zoals het is. We hopen dat de bewoners er evenveel deugd aan beleefd 

hebben en moed en sterkte gekregen hebben om verder te gaan. Met heel veel 

dank aan deken Dirk De Gendt, Walter Callaert en Erna Notredame die de 

viering tot een echte diepgaande beleving gemaakt hebben. 

Leen 

 

We hopen, met hulp van onze vrijwilligers, ook de bewoners van Ter Stelten 

binnenkort dezelfde ervaring te kunnen aanbieden. 

Deken Dirk 

 


