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Een wezenlijk houvast, een aan te boren bron van kracht en hoop voor 
wie zoekend en tastend gelooft, is Gods nabijheid en liefde voor ieder van 
ons. Zoals Jezus destijds mensen troostte en bemoedigde, hen nieuwe 
perspectieven bood door met hen mee te leven en hen helend aan te raken, 
zo kan Hij ook vandaag ervaarbaar nabij zijn in de steun van je partner, 
je kinderen of trouwe vrienden; alsook in de geduldige begeleiding en 
toewijding van zorgverleners. Ook via hun hulp en nabijheid wordt Gods 
helende en verlichtende kracht voelbaar.  

Het sacrament van de ziekenzalving, dat gedragen wordt door zo’n 
liefdevolle gelovige gemeenschap, is een heel bijzonder kanaal waarlangs 
die stromende helende liefde intenser beleefd kan worden.  

De persoonlijke handoplegging en zalving drukt uit dat God jou heel 
persoonlijk liefheeft en draagt. De ziekenzalving wil daarbij ook de band 
van vertrouwen in Christus versterken, waardoor je ook meer vertrouwen 
krijgt in je innerlijke sterkte, in jouw persoonlijke weg van heel worden 
en daarmee ook in de toekomst.  

Denk je dat dit bijzondere sacrament op dit moment op je levensweg 
belangrijk voor jou kan zijn, dan ben je van harte uitgenodigd om   
– samen met anderen – de ziekenzalving te ontvangen in de 
eucharistieviering op zaterdagnamiddag 1 oktober om 14u.  De viering 
zal worden voorgegaan door priester Vincent Ceulemans. 

Je kan je daarvoor inschrijven bij 

- Maritta Lommelen,  tel. 014/300450  francois.toelen@telenet.be of 

- Willy Van Broekhoven, tel. 011/402218  
willyvanbroekhoven@skynet.be 

www.facebook.com/groups/www.parochiestwillibrordusolmen/ 

Mocht je graag komen, maar geen vervoer hebben, laat het ons weten. 
Mocht je niet naar de kerk kunnen, maar toch graag de ziekenzalving 
thuis ontvangen, dan kunnen we daarvoor zorgen.  

De plaatselijke contactgroep parochie Olmen 

Maritta, Gerd, Griet, Andrea ,Thieu ,Willy 
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Uitnodiging  

 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 

Parochie Olmen 

Zaterdag 

1 oktober 2022 
14u. St.Willibrorduskerk 

 
Beste mensen, 

Een aandoening, een ongeval, alsook ouderdom kunnen ons pijnlijk 
confronteren met de grenzen van onze lichamelijke mogelijkheden. Wij 
ervaren plotseling of geleidelijk aan dat we niet meer kunnen leven zoals 
we dat eerder gewend waren. Dat is een moeilijk proces. Liefdevolle 
mensen in onze omgeving kunnen dan heel veel voor ons betekenen: 
mensen die tijd maken om met hun hart naar ons te luisteren; mensen die 
met ons meezoeken naar bronnen van geduld en moed. 
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