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Even voorstellen

 Filip Laeveren
Lid van de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw van 

Altijddurende Bijstand
Advocaat kerkelijk recht



Martine Deheyder
Secretaris van de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw van 

Altijddurende Bijstand
Catechist
Lid van het kerkkoor



Doel van onze processie

Viering Maria Boodschap



Doel van onze processie

Mekaar ontmoeten in Hallaar
Hoogdag; iedereen tekent present!



Doel van onze processie

Verbeelden geschiedenis Hallaar en de kerk



Legende van Hallaar

Familie van de Berthouten – Kerk toegewijd aan 
Heilige Kruis



Legende van Hallaar
Wonderdadig Mariabeeld van ± 1500 
Kerk toegewijd aan OLV Boodschap
‘De weg omgaan’



Legende van Hallaar
Hallaar wordt een bedevaartplaats
Kerk toegewijd aan OLV van Altijddurende bijstand…
Sedert 1962 processie op 1ste zondag na 25 maart

Vandaag nog elke zaterdag Bedevaartsmis



Wie “draagt” de processie?

Parochieteam en kerkraad
Parochianen en gemeente
Verenigingen
Lagere school de Merel



Parochieteam 
en kerkfabriek

Voorgangers
Vrijwilligers 
Gepassioneerd door parochie
Verzorgen kerkdiensten



Kerkfabriek

Diverse initiatieven om betrokkenheid bij de kerk 
en de geschiedenis van Hallaar te vergroten

Open kerkendag
Fototentoonstelling uit archief
Ondersteuning



Parochianen en gemeente

Woonzorgcentrum
Jaarmarkt
Kermis
Lokale initiatieven



Verenigingen

Alle verenigingen van Hallaar present
Fanfare
Chiro
KWB
Femma
Samana
…



Verenigingen

Alle verenigingen van Hallaar present



Fanfare K.F. De Berthoutzonen
Jeugdfanfare De Berthoutbengels

Sfeerbepalende muziek
Jong en oud spelen mee
Doorgeven traditie



Fanfare K.F. De Berthoutzonen
Jeugdfanfare De Berthoutbengels



Jeugdvereniging

Chiro



Lagere school De Merel

Alle kinderen worden betrokken bij processie via 
de school
Voorbereiding: 

Delen van verhalen, uitleg kledij
Integreren in alle lessen



Lagere school De Merel

Kinderen geven concreet vorm aan het verhaal 
in de processie



Lagere school De Merel

Leerkrachten en directie mee ingeschakeld



Enkele impressies:



Enkele impressies



Enkele impressies



Enkele impressies



Besluit

Processie = actieve overlevering van parochiale 
geschiedenis

Processie =  deel uitmaken van een 
dorpsgemeenschap

Kinderen belangrijke deelnemers via school, 
jeugdbeweging en fanfare


