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EUCHARISTIEVIERINGEN
SINT-PAULUSKERK
zondag 10u30 Hoogmis
WIJKKAPEL Londenstraat 44
zaterdag 18u00 zondag 10u00 weekdagen 18u00
PAROCHIESECRETARIAAT
Sint-Paulusstraat 22 – 2000
Antwerpen
03/231.33.21
maandag, dinsdag en
donderdag van 10u00 tot 12u00
PASTOOR Paul SCHEELEN
dagelijks bereikbaar
tussen 09.45 en 10u30 op tel.
03/233.81.24 (St.Joris)
dinsdag en donderdag van
10u45 tot 12u45
St-Paulusstraat 22 Antwerpen
pastoor@sint-paulusparochie.be
KERKFABRIEK ST.-PAULUS
voorzitter Walter Vrinssen tel.
03/231.31.48 of 0477/500190
kerkfabrieksintpaulus@skynet.be
ONTHAAL
- pastoraal gesprek, doop,
huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul
Scheelen 03/233.81.24
- public relations, kerkgebouw
en crypte: Walter Vrinssen
0477/500190
- concerten en evenementen:
Leo Van achter 0473/978336
leo.vanachter@skynet.be
- toerisme en rondleiding
Sint-Paulusvrienden:
Robert Vanherp 0495/570292
Walter Geluyckens 0494/448253
- Kerktoezichter
Piet De Smet
0471025027
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Op 6 oktober, tijdens de Processiemis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van
de Rozenkrans, wordt de Mis in C nr 4 van Franz Schubert uitgevoerd.
De grote liedcomponist Schubert schreef, naast twee Duitstalige missen
en vele korte religieuze werken, in totaal 6 Latijnse missen, waarvan er
4 tot zijn vroege werken behoren. Deze schreef hij tussen 1814-1816,
tussen zijn 17e en 19e jaar. Onze mis behoort tot die vroege werken en
is eenvoudig van opzet. Ze wil barokke pracht en praal door eenvoud
vervangen. Het is de enige mis die tijdens Schuberts leven in druk
verscheen.
Mozartiaans
Het Kyrie, Mozartiaans geïnspireerd, klinkt niet als een nederige
smeekbede, maar veeleer als uiting van de blije verwachting dat het
gebed zal worden verhoord. In onze uitvoering wordt de eerste versie
van het ‘Benedictus’ voor sopraan solo uitgevoerd, het is een lyrische
aria, in 1828 componeerde Schubert een tweede versie voor koor.
Blij vertrouwen weerklinkt uit het afsluitende ‘Dona nobis pacem’.
De occasionele weglating van sommige liturgische teksten getuigen van
Schuberts innerlijke worsteling met de instellingen van zijn tijd.
Soms zegt Schubert Ja tegen God en Nee tegen de kerk, op de enige
manier die hem ter beschikking staat: met zijn muziek.
Sint-Paulus Camerata
Tijdens de Processiemis treedt voor het eerst de Sint-Paulus Camerata
aan, ons huiskoor dat bestaat uit professionele solisten. Kapelmeester
Ivo Venkov leidt de Camerata en de Musici Dominicanorum. Solisten
zijn Elise Gäbele, Ana Naque, Ivan Goossens en Conor Biggs.
Wilfried Van den Branden

EUCHARISTIEVIERINGEN OKTOBER

2013

Zo 06/10 10.30U

Pontificale orkestmis voorgegaan door Mgr. J. Bonny

Zo 13/10 10.30U

Koormis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey

Zo 20/10 10.30U

Koormis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen

Zo 27/10

10.30U Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. M. Van Bostraeten

Zondag 13 oktober – sluiting van het oktaaf. Om 10.30Uplechtige
eucharistieviering voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey. Het koor
“Couleur Vocale” zorgt voor de muzikale omlijsting. Uitvoering van de
mis van Tom Van den Bouhede. Verder ook nog werken van J.S.Bach,
Cl. Debussy, M. Duruflé en G.F. Haendel.
Op zondag 20 oktober is het koor “De Gezellen” uit Arendonk te gast.
Zij brengen oa. werken van Franz Schubert, J. Williams, N. Kedroff, R.
Lowry. Dirigent is Jos Reynders.

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIEGEPEENSCHAP
GEDOOPT
Werden door het Sacrament van het Doopsel in onze christelijke
geloofsgemeenschap opgenomen :
William Van de Putte
Olivia Ombregt
Victor Tanguy Yernaux

08.09.2013
29.09.2013
29.09.2013

Wij wensen de ouders en de familie hartelijk proficiat.

GEHUWD
Beloofden elkaar eeuwige trouw
Jan Wielemans en Kelly Jegers
Peter Duré en Nele Verbruggen

14.09.2013
21.09.2013

Onze oprechte gelukwensen aan de jonggehuwden en hun familie.
  

Oecumenische
bijbelavonden
“MEDEDOGEN EN
RECHTVAARDIGHEID”
We komen samen om de
achtergronden van een aantal
Bijbelteksten te leren kennen en
vooral om ze te actualiseren naar
onze tijd.
Dit doen we oecumenisch met
Egbert Rooze, Ina Koeman, Paul
Scheelen en Annemie Luyten.

Thema’s:

- Oudtestamentische wortels als
nomadenvolk: Wie is die God?
“Op zoek naar wat ons overstijgt”
- Hoe lezen we dit o.a. in psalm
85 en 146?
- De Thora republiek
- ‘De zeven werken van barmhartigheid’, met verwerking in de huidige
context, de ‘geestelijke werken’.
- Een avontuur langs de route:Manna… Job … Lucas 4
hongerigen… naakten, “God is naakt”
- Het pas uitgekomen boek: ‘Ik had honger’ dient mede als leidraad.

Bedoeling: voor ieder die al eens moet preken, voor degenen die een

bijbelgroep begeleiden, voor wie diaconie wil verbinden met spiritualiteit
enz.

Start: op woensdag 9 oktober 2013 om 20 u.

De volgende data: 13 nov.2014 - 11 dec. - 8 jan.2014 - 12 febr. - 12
maart.
De avonden vormen één geheel.

Onkosten: 40 euro of 55 euro met het boek inbegrepen.



Plaats: De Loodsen, St.-Jacobsmarkt 43
Gelieve vooraf in te schrijven telefonisch van maandag tot
vrijdag tussen 8u30 en 12u30 op het nr: 03/234 05 11
Via mail op het adres info@deloodsen.be

Afscheidswoord van E. Vandecauter
bij de uitvaart van Emile Cosaert.
Maria, geachte familie, laat mij vooreerst toe,
namens de Broederschap en de Kapel van OnzeLieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, ons diep
medeleven te betuigen bij het overlijden van Emile.
De Broederschappen van Sint-Lucia en het Heilig
Kruis, de Sint-Paulusvrienden en de SintVincentiusgenootschap, waarvan hij allemaal
bestuurslid was, delen in het verdriet van zijn heengaan. Ook de Kapel
van Venerabel en de ganse Sint-Paulusgemeenschap leeft met jullie mee
in deze moeilijke periode.
Soms is er zo veel dat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen
zeggen en hebben we moeten zoeken naar woorden om afscheid te
nemen van Emile. Onze Miel, ja, hij was van iedereen, niet alleen van de
Kapel, maar van en voor de ganse Sint-Paulusgemeenschap. De stilte en
de afwezigheid die hij nu achterlaat, verraadt het vuur en het leven dat
er was voordien. Want geestdrift was er. Zelfs op latere leeftijd, toen
het lichaam niet meer zo goed meewerkte, bleven hij, samen met Maria,
hardnekkig naar Sint-Paulus komen en aan tal van activiteiten
deelnemen.
Emile werd op 15 augustus 1978 aangesteld als “dienende meester van
de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans”. 25
jaar later, had ik de eer en het genoegen de oratie te mogen houden
voor zijn zilveren jubileum bij de Rozenkranskapel. Ik stelde toen de
retorische vraag wie Emile NIET kende in de Sint-Pauluskerk. Want jullie
beiden waren toen, als het ware, de boegbeelden van de SintPauluskerk. Jullie waren steevast de eersten die men opmerkte als men
de kerk binnenkwam terwijl er resoluut een programma werd
geoffreerd. Over taken zoals deze werd doodgewoon niet
gediscussieerd. Verder moest men hem ook niet negeren bij bepaalde
taakverdelingen. Ook de offerandeschalen stonden klaar, het
evangelieboek lag op zijn plaats en de prefect en ceremoniemeester
kregen nog regelmatig instructies. Als hij een job kreeg opgedragen
moest men niet proberen die anders in te vullen. Kortom, hij was een
punctueel man. Geestdriftig. Maar ook wel eens driftig. Maar altijd voor
de goede zaak en, wat opvalt, het was steeds vlug over en vergeten.

Ik zou willen eindigen met een stukje uit een brief van de Duitse
Dominee, Dietrich Bonhöffer, geschreven vanuit zijn cel in het kamp
Flossenbürg op het einde van de tweede wereldoorlog.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn
van de herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn géén doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven
en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit.
Dan wordt het verleden
een blijvende bron van vreugde en van kracht.

Emile, in zoveel mooie herinneringen, blijf je bij ons en leef je voort,
geworteld in ons hoofd en in ons hart.

ST-PAULUSPAROCHIE
TEGEN ARMOEDE
U kunt helpen …..
…. bij het lenigen van de
armoede in onze stad.

vrijdag 22 november om
20u. in de St-Pauluskerk:
een muziekavond waar u de
gelegenheid krijgt om enerzijds
uw steentje bij te dragen en
anderzijds te genieten van o.m.

SACRED ARIA’S van W. A. MOZART – J. S. BACH – G. F. HÄNDEL
OPERA ARIA’S van G. F. HÄNDEL – G. PUCCINI – G. GERSHWIN
SPIRITUALS o.a. ‘Deep River’ – ‘Swing low sweet chariot’
ORGELMUZIEK van J. S. BACH – D. BUXTEHUDE
LIEDEREN van R. HAHN – J. IBERT
Met dit initiatief trachten wij onze hulpverlening aan de zwaksten in
onze samenleving te handhaven, want het aantal mensen dat in
armoede leeft blijft toenemen.
WARME MAALTIJDEN
SOCIALE BEGELEIDING DOOR CAW
AANDACHT VOOR DAKLOZEN EN ASIELZOEKERS
BETROKKENHEID BIJ HET LOT VAN 230 KINDEREN
Huisbezoek
Alléén met de extra steun van velen blijft het mogelijk om onze werking
in de armenzorg in de toekomst, even sterk als vandaag, voort te
zetten.

KAARTEN aan € 10 (incl. één drankbon) zijn verkrijgbaar :
- iedere zondag na de misviering van 10:30
- tot 31 oktober iedere dag van 14:00 tot 17:00 aan de balie in de
Sint-Pauluskerk
- of stuur een mailtje naar walter.steenwegen@scarlet.be
Na betaling op BE40 3631 2054 4263 BBRUBEBB van SINT-PAULUS
CARITATIEF (met mededeling: “Nocturne met uw naam en adres en
het aantal kaarten”) liggen uw kaarten op 22 november klaar aan de
balie.
SPONSOREN kan door minimum € 100 te storten op de hierboven
vermelde bankrekening (met mededeling: “Nocturne - naam en adres
van de sponsor”). Na betaling zullen twee kaarten voor u klaarliggen
aan de balie. Bij tijdige betaling wordt uw naam vermeld in het
programmaboekje.
GIFTEN worden op deze rekening in dank aanvaard (met mededeling:
gift nocturne).
Alleen met de hulp van velen kunnen wij onze hulpverlening aan de
zwaksten in onze samenleving handhaven.
In naam van deze mensen in armoedesituaties
onze oprechte dank voor uw financiële hulp.
namens de werkgroep NOCTURNE - Sint-Paulusparochie Caritatief
Walter STEENWEGEN
secretaris

Jos PHLIPPO
voorzitter

Bezoek aan een gezin.
Dit is de slaapkamer van de
ouders en vier kinderen tussen
zes maanden en acht jaar.
De andere kamer is keuken,
badkamer, eetkamer,
ontvangstruimte tegelijkertijd.
De schimmel is er niet te harden.
prijs: 450 Euro voor twee kamers

29 oktober 2013
INZEGENING VAN DE GERESTAUREERDE MADONNA
HOEK LANGE KOEPOORTSTR.16 EN ZWARTZUSTERSTR.
FOTO’S: WIM STRECKER

Met dank aan
Kruis en
Beeld.
Vrijwilligers
werk dat
steeds weer,
met
creativiteit,
kunstzinnigheid en
veel
diplomatie,
het religieuze
erfgoed op
straat herstelt
en onder de
aandacht
brengt.
Prachtig
werk!!!
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Vergadering St.Vincentiusconferentie
Opzet O.L.Vrouwbeeld
Briefing medewerkers processie
Feest van O.L.Vrouw van de heilige rozenkrans
Pontificale hoogmis gevolgd van processie met
Scheldewijding
Vriendenmaal der beide Kapellen
Sluiting oktaaf – koormis
Raad van bestuur – Muziekkapel
Algemene vergadering - Muziekkapel
Parochieraad
Koormis
Orgelmis
Generale repetitie voor orkestmis 1/11
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ALLERHEILIGEN – Orkestmis
ALLERZIELEN – Avonddienst met koor
Koormis voor overledenen van Venerabelkapel
Vergadering St.Vincentiusconferentie
Orgelmis
Doopviering Josefien Van Damme
Ceciliaviering – Orkestmis
Concert door “Academic chamber choir Gaudeamus
Plovdiv” Bulgarije
NOCTURNE - Sint-Paulus tegen armoede
Orgelmis

teksten en afbeeldingen werden opgenomen
zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd
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