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Mei 2014

Beste Davidsfondsers,
Graag bezorgen we u onze activiteiten voor de komende maand.

Lutgardismis
zondag 15 juni om 10.00 uur
We vieren het feest van de H. Lutgardis, patrones van Vlaanderen, en herdenken onze overleden
Davidsfondsleden.
De eucharistieviering heeft plaats in de Sint-Amanduskerk op het Dorp om 10.00 uur.

Kruisborrewandeling in Asse
zondag 22 juni om 13.30 uur
Bij het begin van de zomer maken we tijd
voor een mooie natuurwandeling in de
omgeving van Asse.
De Kruisborrewandeling of de
"Kapellekensweg" loopt langs verscheidene
kapelletjes die door bedevaarders werden
opgericht uit dank voor verkregen diensten.
Er is ook een legende van het miraculeuze
kruis van Asse aan verbonden.
De wandeling is 8 kilometer lang (een
ingekorte versie is mogelijk). Ze loopt
gedeeltelijk over veldwegen. Goed schoeisel
is dus aanbevolen.
We vertrekken om 13.30 op het Dorp in
Denderleeuw en rijden met eigen vervoer
naar de Hopmarkt in Asse, waar de
wandeling start om 14.00 uur. Inschrijven
hoeft niet.

Het miraculeuze kruis van Asse

Een oud vrouwtje wilde zich ter gelegenheid van Pasen
op 'zijn paasbest' kleden en leende hiervoor geld bij
enkele Joden. Ze kon later haar schulden niet aflossen en
om haar te treiteren, eisten ze een gewijde hostie in de
plaats. Door wanhoop gedreven ging de vrouw er één
stelen in de kerk van Asse. Onderweg naar huis met de
hostie kreeg de vrouw berouw en ze verborg ze
onderweg in de holle stam van een halfdode els. De oude
boom begon plots opnieuw te groeien en te bloeien. Dat
wonder lokte al snel een massa kijklustigen. De boer van
het omliggende veld was daar helemaal niet mee
opgezet, omdat de bezoekers zijn graanakker
vertrappelden en hij besloot de boom om te hakken. De
spaanders kleurden echter bloedrood en vielen
kruisgewijs op de grond. De vrouw biechtte toen haar
geheim op en uit het overblijvende hout werd een kruis
gemaakt dat in de Sint-Martinuskerk van Asse werd
geplaatst. Op de plaats waar ooit de boom stond,
gelegen bij een bron (='borre') werd een kapel gebouwd.
Het kruis kwam in de kerk van Asse terecht die een
bedevaartsoord werd.

Voor het volgende werkjaar kunnen we al twee data aankondigen. Noteer ze alvast in je agenda !


op 27 en 28 september zetten we de deuren open voor de hernieuwing van het
lidmaatschap



op 5 oktober plannen we een 'speciale' wandeling in Aalst.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

