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EUCHARISTIEVIERINGEN MEI 2016
Zo
1
Do
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8
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10.30u
10.30u
10.30u
10.30u

Orgelmis
Koormis - voorganger pastoor Paul Scheelen
Orgelmis - voorganger Z.E.H. Louis Soetewey
Pinksteren - orkestmis
voorganger pastoor Paul Scheelen
10.30u Koormis
10.30u Sacramentsdag - orkestmis
voorganger pastoor Paul Scheelen

Donderdag 5 mei feest van Ons Heer Hemelvaart. Om 10.30u plechtige
eucharistieviering voorgegaan door pastoor Paul Scheelen. Muzikale
omlijsting door het kamerkoor “TERPANDER” . Uitvoering van de”
Missa Ancor che col partire” van Ph. De Monte. Verder ook nog werken
van J.S.Bach, Henry Purcell en William Byrd
Zondag 15 mei – Pinksteren. Om 10.30u plechtige eucharistieviering
voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen. Uitvoering van de
”Krönungsmesse” van W.A.Mozart door de Musici Dominicanorum &
Sint-Paulus Camerata olv. Ivo Venkov. Aan het orgel Nicolas De Troyer,
titularis.
Op 22 mei zorgt het “Onze-Lieve-Vrouwkoor” uit Bonheiden olv.
Annemarie Vanwynsberghe voor de muzikale omlijsting tijdens de
eucharistieviering van 10.30u
Zondag 29 mei – Sacramentsdag. Om 10.30u plechtige
eucharistieviering voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen. Uitvoering
van de “Missa G-Dur D167” van Franz Schubert, door de Musici
Dominicanorum & Sint Paulus Camerata olv. Ivo Venkov. Aan het orgel
Nicolas De Troyer, titularis.

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP
Gedoopt
Op 30 april mochten we de kleine Mattis De Kerf, zoontje van Karen
en Jo, onderdompelen in hun warme relatie en Gods liefde. Mag dit
kereltje opgroeien in een wereld waarin meer dan ooit mededogen
centraal staat.
Overleden
Op 8 april namen we afscheid van Herman Hoolants. Pater Theo
Fonteyn ging voor.
Op 16 april werd de uitvaartplechtigheid van Simon Troch
voorgegaan door Louis Soetewey.
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TEN HEMEL OPGEVAREN
Precies op die plek, Bethanië-‘het dorp van de armen’
verdwijnt Jezus uit hun blikveld!
Ze kijken om zich heen, kijken naar boven. Niets dan wolk en mist!
Voel je de bijbelse ingrediënten: het getal veertig, de berg,
die wolk, het dorp der minsten. Herken je de beelden?
Flarden van herinneringen aan de berg Sinaï
en boven de wolken uit, dicht bij de Onuitsprekelijke,
het ontvangen van de Tien Woorden ten leven?
‘Gij zult, gij zult niet…gij zult….
Kan het hemels worden hier op aarde? En hoe?
Hemelvaart: Jezus voorbij de wolken!
Definitief verbonden met God! Niet dood en begraven,
maar levend in de sfeer van de Onuitsprekelijke.
Dàt hebben de discipelen gezien op Hemelvaartsdag.
En dat zíj het voortaan moesten doen,
en niemand anders, dicht bij de meest gekwetsten.
En weet je wat zij het laatste van Jezus zagen:
Zijn zegenende handen! Mooi is dat.
Hij liet hen niet zijn hielen zien, maar Zijn handen!
Naar hen en naar ons blijft Hij ze uitsteken,
zegenend nabij.
Als iemand vraagt waar de werkelijke Jezus is
dan heb ik goesting om te zeggen:
boven de wolken, boven dat mistige dat mensen elkaar
aandoen in ruzies, onverdraagzaamheid en veten.
Ver boven het wantrouwen onder mekaar.

Daar in Bethanië, dat dorp van de misdeelden,
zegende Hij hen.
Hou toch van jezelf en het leven.
Hou van de medemensen,
de gekneusden nog het meest.
Dan pas besef je waar ik ben:
opgevaren in de hemel van je hart.
3

Paul Scheelen

RELIGIEUZE NUMISMATIEK 26.
Deze medaille doet ons terugkijken naar de paastijd.
Aan een gedraaide zijden koord in de
kleur van de Goede Week, namelijk
paars, hangt een grote medaille in
verzilverd metaal. De afmetingen zijn:
hoogte 7 centimeter (oog niet
inbegrepen) en breedte 5,5 centimeter.
Het is een van de grootste medailles uit
mijn verzameling.
Op de voorzijde zien we een afbeelding
van Jezus die het kruis draagt. Hij is
gekleed in een mooi gewaad en gekroond
met de doornenkroon. Op zijn mouw zijn
er drukke versieringen te zien, het kleed
is rijk versierd met brokaat.
Op de keerzijde staan twee schilden en
een banderol met een kroon bovenaan.
Ook zijn er twee jaren vermeld 1588 en
1998. De tekst luidt als volgt: REAL
COFRADIA DE N(ostro) P(adre) JESUS
NAZARENO JAEN en verder daaronder IV
CENTENARIO.
Hier wordt verwezen naar de 400ste verjaardag van de stichting van de
Koninklijke Broederschap van Onze Vader Jezus de Nazarener in Jaén,
een stad in het zuiden van Spanje in de provincie met dezelfde naam,
gelegen in de streek van Andalusië.
In deze regio wordt de Goede Week (Semana Santa) intens gevierd. Op
Goede Vrijdag vertrekt al vroeg het mooie rijkelijk versierde beeld van
de Kruisdrager, uitgestald op een mooie tafel uit de kathedraal. Het
wordt door de broederschap gedurende uren door de straten
rondgedragen. Er zijn wel vijftig dragers nodig die allen meewerken om
boete te doen.
Het gebruik is ontstaan in de 16de eeuw, toen de stad geteisterd werd
door een grote pest-epidemie.
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Vele confraters, die het beeld begeleiden, dragen ook een kruis. Het
wordt een echte boete-processie die start in de vroege ochtend om 3
uur en eindigt rond 13.30 uur.
De broeders zijn gekleed in een lang
zwart kleed en zijn allen erkenbaar aan
deze medaille.
De confrerie heeft de naam koninklijk
ontvangen in het jaar 1862 en in 1904
was koning Alfonso van Spanje
erevoorzitter van de broederschap.
Het dragen van dergelijke grote medaille
door de leden van de broederschap is
misschien nog een idee voor onze eigen
kapellen in Sint Paulus?
Jean Marie Wielemans
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REQUIEM PRO LUNA
De Latijnse titel “Requiem Pro Luna” betekent letterlijk “Rust voor
Luna”. Luna is de naam van het kleine Antwerpse meisje dat samen
met haar Malinese kinderoppas Oulematu exact 10 jaar geleden werd
neergeschoten door een jong-volwassene van bij ons, amper zélf de
jeugd ontgroeid. In Antwerpen en ver daarbuiten was de verbijstering
ontzettend groot bij zoveel zinloos geweld, waarvan onschuldigen het
slachtoffer werden.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis componeerde de jonge Vlaamse
componist Stijn Roels in samenwerking met tekstschrijver Frank Van
Mossevelde een groots opgezet Requiem voor harmonieorkest,
gemengd koor en sopraan.
Dit werk werd opgedragen aan Luna Drowart in het bijzonder, maar
tegelijk aan alle kinderen die op één of andere manier het slachtoffer
zijn van geweld. Zinloos geweld dat spijtig genoeg maar al te vaak
aanwezig is in onze moderne samenleving en steevast ook de meest
kwetsbaren onder ons treft: onze kinderen.
Op 20 en 21 mei 2016 zal het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle,
samen met de koren Helicon uit Lier, Cantando uit Ekeren, De
Minnezangers en Makeblijde uit Zele dit Requiem Pro Luna uitvoeren in
de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Dit op amper 50 meter van de plaats
waar de dramatische feiten zich hebben afgespeeld. Recitanten Bethy
Van Cleemput en Frank Van Mossevelde, alsook sopraan Hanne Roos
vervolledigen het artistieke podium van dit Requiem. De algemene
muzikale leiding is in handen van dirigent Dirk De Caluwe.
U kan genummerde kaarten bestellen aan 13, 15 en 20 euro vanaf 15
maart via www.requiemproluna.be of telefonisch op het nummer
0470 03 11 49.
De deuren openen om 20.15 uur (ingang Veemarkt) en het concert zelf
start om 21 uur.
De realisatie van dit ‘muzikale bezinningsmoment’ is mede mogelijk
gemaakt door de steun van de Provincie Antwerpen.
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ERFGOEDDAG 24 APRIL 2016
De processie die elke tweede
zondag van de maand oktober
( tot twee jaar geleden de
eerste zondag) vanuit de SintPauluskerk vertrekt is uniek in
de Scheldestad. Deze
eeuwenoude traditie wordt in
ere gehouden door het
Broederschap van OnzeLieve-Vrouw van de
Rozenkrans.
Het thema “ Rituelen” was
dan ook de aanleiding voor
het Broederschap van de
Rozenkrans en de SintPaulusvrienden om samen een
tentoonstelling wordt de processie en het Mariabeeld op te bouwen.
Eén ding werd over het
hoofd gezien, in de kerk
had op 24 april een concert
plaats. Het concert niet
laten doorgaan was geen
optie, de uitnodigen werden
al verstuurd.
Na overleg kozen we ervoor
om de pandgangen,
kerkmeester kamers en
sacristie als ruimte te
nemen voor de Erfgoeddag,
een goede keuze zo bleek
achteraf. De bezoekers konden langs de Sint-Paulusstraat binnen, een
parcours was uitgestippeld.
Blikvanger was de opstelling van het Lieve-Vrouwebeeld in de vroegere
Lepantokapel. Het was millimeterwerk geweest om de processie
draagberrie van O.L. Vrouw van het hoogaltaar naar de pandgang te
krijgen, met dank aan alle dragers. Met dank aan Ward om onze Lieve
vrouw zo te kleden, klaar voor de processie.
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Zowel in de kerkmeester
kamers als de pandgangen
konden de bezoekers kijken
naar waardevolle
archiefstukken, zilverwerk en
foto’s over en rond de
processie. In het sacristie
waren een aantal oude
koorkappen met mariale
devotie opgesteld. Op twee
plaatsen werden oude
filmpjes en foto’s op groot
scherm getoond .
De Sint-Paulusvrienden en de
aanwezige kerkmeesters in
tabberd gaven uitleg aan de
bezoekers, een unieke
samenwerking die we naar de
toekomst toe zeker moeten
behouden en uitbreiden.
We mochten aftikken op 505
bezoekers.
Walter Geluyckens
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ZONDER WOORDEN

Skyline Februari 2009

Skyline November 2015

Nieuwe skyline
opbouw Tolhuis 2018
???
Bouwlijn van Antwerpen
wordt omwille van dit
project verhoogd.
Zoek even
de St.-Pauluskerk
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ARMOEDECONCERT
Zondag 10 april. Wat was aangekondigd als een uitzonderlijk concert,
ingericht door de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem - Hospitaalridders,
werd zeker en vast bewaarheid. Een heel gevarieerd programma
waarbij 11 eeuwen muziek aan bod kwamen, gecombineerd met een
team ongelofelijke artiesten.
Het financieel resultaat van dit concert werd verzilverd tijdens een
receptie op het Antwerpse stadhuis in aanwezigheid van
staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs en schepen voor
sociale zaken Fons Duchateau. Bij deze gelegenheid mocht Leo Van
achter, voorzitter van de Sint-Vincentiusgenootschap een cheque van
5.000€ ontvangen.
Erwin Vandecauter
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PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER
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Orgelmis
Na de mis jaarvergadering Rozenkranskapel
Dagelijks bestuur Muziekkapel
O.H.Hemelvaart - Koormis
Huwelijksviering De Geyter-Spaas
Orgelmis
Doopviering Daniel De Geyter en Arthur Ottevaere
Bedevaart naar Scherpenheuvel en “Het Kerkschip”
Orgelbespeling door Bart Rodeyns
“Vespers” van Rachmaninoff
Hedvig Eleonora Chamber Choir, Stockholm, Zweden
Huwelijksviering Jeroen Van Der Kley-Eline De Smedt
Pinksteren - orkestmis
Conferentie “800j Dominicanen” - Pater de Caluwé
Concert “Requiem pro Luna” Kerf
Concert “Requiem pro Luna” Kerf
Koormis
Concert “Requiem” van W.A. Mozart
Kerkraad
Groepsgesprek “Ontzield en bezield”
Doopviering Amelie Yermaux
Sacramentsdag - Orkestmis
Vergadering werkgroep Nocturne
Eucharistieviering - org. “Appina Travel”
Huwelijksviering Kristof Lemmens-Ellen Janssens
Open Kerkendag
Orgelmis
Doopviering Jozefien Van Hooydonck
Dagelijks bestuur muziekkapel
Conferentie “800j Dominicanen”
Orgelmis
Vergadering Sint-Vincentius
Orgelmis
Huwelijksviering Karl Peeraer-Laurence Wauters
Huwelijksviering Seve Verstraeten-Sara Van Win
Koormis
Volwassenendoop Germaine Kutemann
Doop Sepp Boeyaert
Doop Elia Krywen
Eindpresentatie onderzoek Calvarietuin
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Teksten en afbeeldingen werden opgenomen zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd
Verantwoordelijke uitgever: P. Scheelen, Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
Foto’s: J-M Wielemans, I. Vandecauter, J. Koops, E. Vandecauter, P. Scheelen, Wikipedia
Redactie: P. Scheelen, L. Van achter, M-P Verhoeven, E. Vandecauter
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