Voor onze 20ste Pinkstertocht trekken we naar Oosthoven
(Oud-Turnhout). De parochiekerk daar is toegewijd aan Sint-Antonius
Abt, de heilige die we vieren op 17 januari (hij stierf op 17 januari 356).
Dezelfde heilige wordt ook vereerd in de kapel van Achtel. In de
Sint-Katharinakerk van Hoogstraten hebben we prachtige
wandtapijten over het leven van Sint-Antonius.

20ste Pinkstertocht

naar Sint-Antonius Oosthoven

Een andere naam voor Antonius Abt is Ster van de Woestijn. Hij heeft
die naam te danken aan zijn lange verblijf in dit onherbergzaam oord.
Antonius schonk na de dood van zijn ouders alle bezittingen aan de
armen en ging in de woestijn wonen. Hij wilde zich bezighouden met
God en met niets anders. In de woestijn werd hij bekoord door de
duivel. Deze probeerde Antonius af te leiden van God en hem op het
slechte pad te brengen. Hij stuurde verleidelijke vrouwen op hem af en
vreselijke monsters. Antonius bleef echter bidden en overwon zo het
kwaad. Veel mensen bewonderden de kluizenaar en volgden hem na.
Zo ontstonden kloosters. Antonius wordt beschouwd als de eerste
monnik. Doorgaans is hij afgebeeld met een varken. Dat varken staat
symbool voor alle vormen van bekoringen en verslavingen, waarbij de
mens soms het varken uithangt. Antonius wil ons daarvoor
beschermen.
Ook wij mogen af en toe eens de stilte ingaan. Dan ontdekken we van
alles in onszelf. In ieder mens zijn er goede en slechte gedachten en
verlangens. Het beeld van de duivel lijkt ons anno 2019 mogelijk
achterhaald. Maar ieder van ons zal toch erkennen dat we het kwade
moeten weren. Daarentegen mogen we de bron van het goede in ons
doen opwellen. Dat is de oase die we zoeken en vinden in de woestijn.
In onze zoektocht laten we ons, net als Sint-Antonius, leiden door Gods
goede Geest. Met die Heilige Geest werden we bij ons doopsel en
vormsel gesterkt. Hij wil ons aanvuren als leerlingen van Jezus. En
leerlingen blijven we levenslang.
Deze 20ste editie wordt ook de laatste. De kerngroep geeft graag de
fakkel door aan het team van de pastorale eenheid en nodigt alle
deelnemers van de Pinkstertocht uit om aan te sluiten bij de
Franciscusdag in oktober. De laatste Pinkstertocht dragen wij
dankbaar op aan Priester Fons Van Dijck, waarvan we afscheid namen
in november 2018.
Pastoor Bart

maandag 10 juni 2019

20ste PINKSTERTOCHT
NAAR DE KERK SINT-ANTONIUS ABT
IN OOSTHOVEN
een pelgrimstocht
voor de pastorale eenheid Sint-Franciscus
Voettocht
 Inschrijving in de Parochiezaal Trefpunt te Wortel vanaf 7.00u
 Vertrek om 7.30u
 Afstand: ongeveer 25 km
 Sanitaire stop en picknickplaats onderweg voorzien
 Vervoer terug: carpooling
 Inleg: € 2 (kosten – consumptie inbegrepen)
Aansluiten voor de voettocht kan ook bij de Clarissen (Heizijde
Turnhout) om 11.30u op ongeveer 8 km.

Inlichtingen voettocht
 Jan Brosens – Wortel – tel. 03/314.72.55
 Swa Oostvogels – Minderhout – tel. 03/314.75.66
 Lisette Keysers – Rijkevorsel – tel. 03/314.66.90
 Paula Sysmans – Rijkevorsel – tel. 03/314.36.22
 Thérèse Coppens –Meersel-Dreef – tel. 03/315.03.62
Inlichtingen fietstocht
 Jos Voet – Wortel – tel. 03/314.53.46
 René Laurijssen – Rijkevorsel – tel. 03/314.36.22
Verdere inlichtingen of vragen
 Pastoor Bart Rombouts – tel. 0497/43.27.94
 Parochieassistent Eric Van Meel – tel. 0478/24.21.43
(volgwagen voettocht)
__________________________________________________________
Pinkstertocht naar Oosthoven op maandag 10 juni 2019

Fietstocht
 Inschrijving in de Parochiezaal Trefpunt te Wortel vanaf 12.00u
 Vertrek om 12.30u (aan de grot van de Eekhofstraat in
Rijkevorsel om 11.45u)
 Afstand heen en terug vanuit Wortel: ongeveer 50 km
 Inleg: € 2 (kosten – consumptie inbegrepen)

Naam: …………………………………..….………………………………………………………….

Met de wagen
 Op eigen kracht
 Graag afspreken met mensen die er alleen niet geraken

persoon. Totaal bedrag: € ……………

Eucharistieviering en koffietafel

Inschrijven en betalen voor 3 juni 2019 bij:
 Crelanbank Wortel, tel. 03/385.54.01
 Lisette Keysers, Banmolenweg 46, Rijkevorsel
 Thérèse Coppens, Meersel 32, Meersel-Dreef
 Swa Oostvogels, Van Aertselaerstraat 54, Minderhout

Voor de voetgangers, fietsers en andere bedevaarders is er om 15.00u
een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk.
Wie wil, kan na de viering aansluiten bij een koffietafel. Hiervoor
schrijft u in voor 3 juni en betaalt € 15 per persoon.

Adres: …………………………………………………………………………………..………………
Telefoonnummer: …………………………. E-mail: ……………….………….………..….
schrijft in voor de koffietafel voor ……… personen aan € 15 per

Aantal fietsers: ………

Aantal voetgangers: ………

Aantal met de wagen: ………

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking
met de sportdienst van de stad Hoogstraten.

