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In dit tijdperk waar ecologie - de wetenschap die de wisselwerkingen bestudeert tussen organismen en hun omgeving hoogtij viert, laten we ons raken door verbindingen tussen mens, natuur, God/datgene wat ons overstijgt.
De Confrérie werd in 2005 opgericht door zuster Adrienne Neirynck, Algemene Overste, samen met de toen nieuwe
Algemeen Directeur, E.H. Patrick Degrieck. Ze werd opgericht als een pastoraal project rond de spiritualiteit van
O.L.V. van 7 Weeën. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën leeft in Ruiselede reeds sinds de middeleeuwen.
Het centrale symbool van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is haar doorboorde hart.
Het verwijst naar een eeuwig actuele realiteit: ons mensenhart.
De Confrérie heeft als doel: Maria eren en met haar en door haar Jezus verkondigen.
Langs het ‘Ware, het Schone en het Heilige’ wil ze de mensen dichter bij God brengen en God dichter bij de mensen.

Illud Mane
De activiteiten van Illud Mane vindt u terug op www.olv7weeen.be en

‘Illud Mane’.

De leden van de Confrérie:
Zuster Christianne De Craene, Kan. Patrick Degrieck, Els Claeys, Chris De Ketelaere, Jan Debackere, Roos Demurie,
Heleen Goeminne, Wim Vandewiele, Willy Van Houcke, Jan Vansteelandt, Diaken Davy Verkest

ANTWOORDKAART OF ANTWOORD VIA WWW.OLV7WEEEN.BE
Dit is een persoonlijke uitnodiging, maar wij rekenen ook op u als ‘verkondiger’.
Spreek gerust uw familie, vrienden en kennissen aan om deel te nemen.
De heer/Mevrouw:

........................................................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Schrijven in voor:
zondag 4 september
donderdag 15 september
zondag 18 september
donderdag 22 september

❏ 15 uur: Muzikale opening tentoonstelling met
❏ 17 uur: Vesperdienst met
pers.
❏ 10 uur: H. Mis met
pers.
❏ 20 uur: Conferentie met
pers.

Graag antwoorden vóór 25 augustus 2022.

pers.

Zusters O.L.V. van 7 Weeën
Bruggestraat 29
8755 Ruiselede

TENTOONSTELLING

‘VERBINDING’ MUZIEK

ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 15 UUR IN LDC DEN TAP

Op deze muzikale opening verwennen we graag al uw zintuigen:
Kris Van Gent uit Kaster brengt werken in
brons, hout en steen. Het kappen in steen
werkt louterend voor Kris. Het bevrijden
van de figuur uit de steenmassa creëert een
nieuwe werkelijkheid. Zowel in de figuratieve
als abstracte werken voel je een zelfde liefde
en gedrevenheid: een verstilde genegenheid
voor mens en dier; verwondering en respect
voor vorm, lijn en materie.
FB K-art
www.art-with-a-heart.be

Monique Haelewyn uit Gistel stelt schilderijen
en enkele keramische werken tentoon. Haar
schilderijen weerspiegelen in een gevarieerd
coloriet en met telkens wisselende stijlen de
innerlijke landschappen waarin zij zich bij
voorkeur terugtrekt. In de werken vinden we
veel elementen uit de natuur zoals stukjes
hout, aardse kleuren ... Zij schildert vaak de
breuklijnen van het leven. Vanuit persoonlijke
ervaringen vertelt elk werk zijn eigen verhaal.
In haar keramiek schuilt ook een signaal van
de binnenkant. Patrick Vanhaelemeesch
stelt enkele gedichten bij werken van zijn
echtgenote Monique tentoon.

Emiel Vertongen en Merel van Hemelryck,
allebei bekend van ‘De Zes’ op Klara, zullen de
culturele namiddag muzikaal ondersteunen.
Zij doen dit beide op hun cello met werken van
Friederich Kummer, Jacques Offenbach en
Sebastiaan Lee.
Ondertussen bieden wij u een drankje en
hapje aan.
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De tentoonstelling is ook nog te bezoeken in aanwezigheid van de kunstenaars op zaterdag 17 september van 9 u. tot 12 u.
Dit kunt u combineren met een bezoek aan de lokale streekmarkt die plaatsheeft in de omgeving van LDC Den Tap, Aalterstraat 10 te Ruiselede.

DE 7 WEEËN VAN MARIA

Ommegang

Reeds sedert 1305 kent Ruiselede een traditie van verering van O.L.V. van 7 Weeën.
De moeilijke momenten in Maria’s leven worden uitgedrukt in zeven weeën of smarten. Ze zijn herkenbaar voor elk van
ons tot op vandaag. De ommegang doen, stilstaan en verwijlen bij … biedt troost.
Brochure De ommegang in Ruiselede.
Met de brochure kunnen zowel gelovigen, zinzoekers als recreanten - te voet of met de fiets - een ommegang maken
langs de verschillende ommegangskappelletjes in Ruiselededorp. Bij elke kapel wordt een korte bezinning voorzien.
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De brochure met bezinningsteksten en wegbeschrijving kan gedownload worden via www.olv7weeen.be.
Een papieren versie kan afgehaald worden in het klooster van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën (Bruggestraat 29), bij
VZW Curando (Pensionaatstraat 8a) of aan het portaal van de parochiekerk van Ruiselede; dat tevens het startpunt is
van de ommegang.

PATROONSFEEST O.L.V. VAN 7 WEEËN

Vesperdienst

DONDERDAG 15 SEPTEMBER OM 17 UUR KLOOSTERKAPEL
Op het feest van O.L.V. van 7 Weeën komen we samen om te bidden
in de kloosterkapel van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën, Bruggestraat 29 te Ruiselede.
We nodigen u graag uit voor het avondgebed van de Kerk.
Voorganger: Diaken Davy Verkest
Cantor: Roel Vansevenant
Orgel: Lorenz Meulebroek
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EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG 18 SEPTEMBER OM 10 UUR

Kloosterkapel
We verwelkomen u graag opnieuw om samen eucharistie te vieren in de kloosterkapel, Bruggestraat 29 te Ruiselede.
Na de viering ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.
Celebranten: Kan. P. Degrieck, Alg. Dir. van de Congregatie en proost van de Confrérie
en Diaken Davy Verkest
Deze viering wordt opgeluisterd door Anna Nuytten (zang en orgel).
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Digitaal
De eucharistie kan ook digitaal gevolgd worden via www.olv7weeen.be.
Deze viering wordt uitgezonden vanuit de kapel van WZC Marialove te Heestert (behorend tot VZW Curando).
Celebranten: Kan. P. Degrieck, E.H. Marc Pollet en Diaken Davy Verkest
Deze viering wordt opgeluisterd door het bewonerskoor van WZC Marialove,
Heleen Goeminne (sopraan) en Pieter Van Waesberghe (orgel).

De troostmantel

Voor het feest van O.L.V. van 7 Weeën werd speciaal een ‘troostmantel’ ontworpen
door bewoners, medewerkers en vrijwilligers van WZC Herdershove te Brugge
(behorende tot VZW Curando).
In hun kwetsbaarheid kunnen mensen bij Maria terecht: om warmte wanneer
het rondom en binnenin hen koud wordt, om licht als donkerte overheerst.
Ze slaat haar mantel om de kwetsuren en noden van ieder mens. Altijd opnieuw
en met oneindig veel liefde. De mantel van Maria vormt het fundament van de
spiritualiteit van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Moge deze mantel allen bekleden
met ‘De Blijde Boodschap’ van Jezus, om de Heer is het te doen.

Asemrovend

Wanneer jij op ‘n vriend se skouers staan,
is meer dinge vir jou sigbaar.
Wanneer jullie rug aan rug staan,
is daar minder om te vrees.
Wanneer jullie skouer aan skouer staan,
is die las ligter.
En wanneer jullie saam opkijk,
is die prag en grootsheid van die hemelruim
asemrovend.
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‘Heer leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een
gekwetst bestaan.’

- Ton Houtepen -

‘ALLES IS MET ALLES VERBONDEN.’

Conferentie

DONDERDAG 22 SEPTEMBER OM 20 UUR KLOOSTERKAPEL

LEZING DOOR DR. LEA VERSTRICHT
Wij verwelkomen dr. Lea Verstricht, theologe verbonden aan de KU Leuven (Leerstoel Priester Léon De Foere) en
aan het CCV in het bisdom Antwerpen. Haar onderzoek situeert zich de laatste jaren op het vlak van religie en stad,
het religieuze leven, en ecologie en Kerk.
Vanuit de ‘groene’ encycliek Laudato Si’ zoekt zij naar een ecologische omgang van de mens met zijn omgeving.
Welke fundamenten dienen zich aan om Kerk nieuwe vorm te geven vanuit de ecologische bekering? Wat betekent dit
concreet voor (geloofs)gemeenschappen? Met wie zorgen we voor ons ‘gemeenschappelijk huis’?
Dr. Lea Verstricht geeft hierover inleidende ideeën.
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DANK AAN ONZE SPONSORS
Dit project kan tot stand komen dankzij de mensen die ons financieel steunen:
ACOVEX bv, Ichtegem
ACS Group bv, Kortrijk
Belfius Regio Leie-Schipdonk cvba, Deinze
Braet, Nieuwpoort
Brandstoffen
Maenhout bv, Ruiselede
Devliegher, Knokke-Heist
Garage De Groote nv, Moerbrugge
Huis Maria nv, Ruiselede
Ibens bouw
en ontwikkeling, Antwerpen
Notariskantoor Verhaeghe en Baert bv, Ruiselede
Steenhaut, Deerlijk
THV OLV van 7 Weeën
Pharma, Ruiselede
Vandenbussche - Algemene bouwonderneming, Aalter
Vandermeersch decoratie, Tielt
Verzekeringskantoor
Defever - Fonteyne, Brugge
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Foto: Norbert Maes - Detail van de mantel van het genadebeeld in de kapel van de Zusters - Druk: Carlo Printing

De ‘smartjes’

GEBEDSKRANS

Congregatie
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IN VERTALING ‘DIE OCHTEND’

LEES MEER OP ONZE WEBSITE: WWW.OLV7WEEEN.BE

