
- Provincia Oost-Vlaanderen ; 
- Comunitatea ortodoxă română din Flandra Orientală 
și Occidentală (CORFOO) ; 
- parohia ortodoxă « Sfântul apostol Andrei și sfântul 
Materne » 
• Informații suplimentare : 
- Tel. : 0486 977 590 (orthodoxe parochie) 
- Tel. : 0498 203213 (CORFOO) 
- site : www.parohiaaalst.be 
- E-mail : corfoo.vzw@gmail.com              
• Mulțumiri : 
- Provinciei Oost-Vlaanderen pentru sprijinul 
financiar ; 
-    tuturor fraților și surorilor din biserica noastră 
care s-au ostenit și s-au jertfit cu dragoste pentru 
susținerea acestui eveniment. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dacă doriți să sprijiniti activitățile și biserica noastră o 
puteți face prin donații în contul  BE69 7330 3836 8378 cu 

mențiunea DONATIE sau direct la sfânta biserică. 
 (vzw CORFOO) 

 INFORMAȚII PRACTICE 
 
• Intrarea la concert costă 12 euro ; 10 euro la 
înregistrarea în avans. 
• Adresa : Begijnhof, 41A 
                       9300 Aalst 
• Acces : de la Gent sau Bruxelles pe E40 ieșirea 
Aalst. Urmați N45 direcția Aalst, după care N9 
direcția Asse. La intersecția semaforizată faceți stânga 
și apoi dreapta spre Burchstraat, apoi stânga pe Anna 
Snelstraat și iarăși stânga pentru Begijnhof. În partea 
dreaptă se vede sfânta biserică. Mai jos găsiți un plan 
în detaliu al zonei unde se află biserica. 
 

SĂRBĂTOAREA	  PAROHIALĂ	  

«	  SFÂNTUL	  MATERNE	  »	  
- a șasea ediție - 
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PROLOG 
Ajunsă la a șasea ediție, sărbătoarea hramului Sfântului 

Materne va fi marcat în acest an de un moment cultural de 
primă importanță : un concert vocal în vederea susținerii 
financiare a Așezământului pentru copii născuți și ne-născuți 
de la Valea Plopului (România). 

Incensum este o corală bărbătească, ai cărei membri sunt 
originari din Aalst. Înființată în urmă cu trei ani în același 
oraș, grupul Incensum este alcătuit din foști membri ai corului 
Schola Cantorum Cantate Domino. Ansamblul vocal 
Incensum interpretează un bogat patrimoniu de muzică 
polifonică religioasă, cea mai mare parte din perioada 
Renașterii, și încă se află în căutarea unei identități muzicale 
unice. Dirijorul corului se numește Colin De Pelsmaker, și este 
contra tenor împreună cu Erik Buys. Luc Claessens și Miguel 
Van de Velde sunt tenori, iar Simon Bomon și Piet De 
Laender sunt bași. 

Așezământul pentru copii născui și ne-născuți din 
Valea Plopului a luat ființă în anul 1994, când preotul paroh 
din localitatea cu același nume, părintele Nicolae Tănase, tată 
a șase copii, înțelege să urmeze ad-literam sfaturile date de 
Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25. 
Conștient de importanța familiei în viața unui copil, părintele 
Nicolae lucrează neîntrerupt de mai bine de 25 de ani și are 
grijă, cu timp și fără timp, de cele 400 de persoane înscrise în 
așezământ. Copii orfani, copii abandonați, mame bătute cu 
copii dar și prunci ne-avortați și aduși pe lume de mămicile lor 
prin grija și intervenția părintelui Nicolae, se bucură de viață și 
normalitate în pitoreștile căsuțe răsfirate pe colinele domoale 
ale Așezământului. Dragostea și jertfa părintelui și a 
personalului implicat sunt egalate doar de frumusețea răpitoare 
a zonei în care se află Valea Plopului, lângă orașul Vălenii de 
Munte, în Subcarpații Buzăului. 

Și biserica noastră dorește să urmeze îndemnul 
Mântuitorului de a iubi pe aproapele nostru. Astfel, prin 
intermediul asociației parohiei (C.O.R.F.O.O. – Comunitatea 
ortodoxă a românilor din Flandra Orientală și Occidentală), 
căutăm să ne susținem unii pe alții, să ne deschidem inima în 
fața vieții și a fraților care nu au avut șansa unui început 
propice sau care traversează momente dificile din viață. În 
calitate de creștini, ne îndreptăm astfel gândul și fapta spre cei 
în necaz, nădăjduind că fapta noastră va fi un catalizator și 
pentru alte parohii și comunități românești din Belgia. 

 

PROGRAMUL	  SĂRBĂTORII	  

Prima	  zi	  
	  

Sâmbătă, 26 septembrie 

 

18h001 - Slujba Vecerniei 

19h00  - pregătirea pentru concert 

19h10  - Recital 

“Laus, honor sit et gloria” 

corala Incensum 

20h15 - Cuvânt de mulțumire (pr.        

Nicolae Tănase) 

20h30  - Recepție 
	  

	  

	  

                                                
1 Sâmbata, începând cu orele 18h00, și duminica, parcarea 
din fața sfintei biserici este GRATUITĂ. 

	  

PROGRAMUL	  SĂRBĂTORII	  

A	  doua	  	  zi	  
	  

Duminică, 27 septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h30 - slujba Utreniei 

10h00 - Sfânta Liturghie 

12h30 - agapa frățească 

13h30 - conferința « Familia creștină 

astăzi » (pr. Nicolae Tănase) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozaic de la Tabgha, biserica înmulțirii pâinilor și peștilor 
(sec. V) 


