
Optreden van de troubadours van MSC open hart in de Sint-Laurentiuskerk 

In Bocholt kent iedereen het klooster van de Gerkenberg in Bree. De ouderen onder 
ons weten nog dat dit klooster de thuis was van De Paters van het Heilig Hart. 
De Missionarissen van het Heilig Hart (latijn: Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu; 
afgekort: MSC) vormen een mannelijke congregatie in de Rooms Katholieke kerk die 
in 1869 door Paus Pius IX erkend werd. Het internationaal centrum is gevestigd in 
Issoudun in Midden Frankrijk. Daar werd de orde in 1854 opgericht door priester 
Jules Chevalier. 

Bij sommige Missionarissen van het H. Hart groeide, in de jaren ’80, de overtuiging 
dat de spiritualiteit van hun stichter eveneens beleefd kon worden door leken. Toen 
in 1987 de Generale MSC conferentie de MSC aanmoedigden om ook leken te 
betrekken bij hun apostolaat nodigde men geïnteresseerde leken uit om daarover na 
te denken. 

In juli 1989 ondernam een groep leken een bedevaart naar Issoudun.  Ze deden daar 
een retraite om de geest van pater Stichter persoonlijk in te ademen. In 1989, Dit jaar 
dus 30 jaar geleden, werden de MSC leken boven de doopvont gehouden ! 
In de beginjaren werden er jaarlijks maar enkele “nationale” bijeenkomsten 
georganiseerd. De vraag kwam reeds vlug om maandelijks samen te komen rond en 
binnen de MSC-kloosters. Zo ontstonden de kleine groepjes. Iedere maal als er een 
nood gevoeld werd, zijn nieuwe activiteiten geboren ! 
Vlaanderen was ook één van de kartrekkers om op Europees en internationaal vlak 
met lekenbewegingen te starten en zó wereldwijd verbonden te zijn met elkaar ! 

Sinds 2017 jaar kozen zij voor de naam : Open Hartbeweging msc-leken.  

Op zondag 20 oktober waren de mensen van de open hart beweging te gast in onze 
kerk om de eucharistie mee te vieren en op te luisteren met hun zang. Iedereen 
mocht hierbij zijn: oud en jong, goede zangers en minder goede zangers. Samen met 
de Bocholter kerkgemeenschap zongen ze liederen met een warme boodschap, 
liederen waar iedereen zich in herkent. In plaats van de homilie vertelde dokter Ivo, 
lid van de “Open Hart” beweging wat deze beweging inhoudt en tot wat moois 
mensen, wanneer ze in de liefde van God met elkaar leven, in staat zijn.  

De kerkgemeenschap van Bocholt dankt de Open Hartbeweging voor het brengen 
van die mooie boodschap naar Bocholt. Na de Eucharistieviering waren de vele 
aanwezigen vol lof over de zang en de bemoedigende toespraak van dr. Ivo. Dit is 
voor herhaling vatbaar! 

Kerkraad Sint-Laurentius 

Friedo Steensels 

De geïnteresseerden kunnen meer info vinden op: www.openhartbeweging.be 
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