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Vernieuwen

W

Het mag u niet verbazen dat we in ons mariale
tijdschrift op geregelde tijdstippen aandacht besteden aan de Heilige Montfort. De nieuwe reeks
Met reuzenstappen vooruit is gebaseerd op een
boek van Max Vilain en laat u kennismaken met
deze bijzonder intrigerende heilige en zijn innige
devotie tot Maria.

e hebben het al een tijdje aangekondigd en nu is het zover. Die vernieuwing waarvan sprake was geen loze
aprilgrap. Zoals u kan zien, komt Maria prominent in de titel van het tijdschrift voor. Voortaan
heet het: MARIA, middelares en koningin. Ook
het grotere formaat valt zeker op. Maar de u vertrouwde rubrieken en artikels kan u gelukkig nog
steeds terugvinden. Alleen zitten ze in een moderner, meer hedendaags jasje. Bovendien krijgt
u het tijdschrift voortaan in de bus onder milieuvriendelijke biofolie.

In het maartnummer kreeg u al een inleiding op
het Lourdesthema: ‘Zalig gij die arm zijt’. Mark
Kemseke belicht nu de armoede van Bernadette.
Het was in haar kinder- en jeugdjaren een armoede die ze node moest ondergaan, maar werd
gaandeweg een armoede waarvoor ze uitdrukkelijk koos. Met de bescheiden middelen die ze ter
beschikking had, zette ze zich doelbewust in om
de armen te helpen.

De paasbloemen op de cover van dit nummer
verwijzen uiteraard naar het paasfeest dat we op
21 april vieren. In Goede Vrijdag wijst Michel
T’Joen erop dat het passieverhaal en de kruisverering, ons confronteren met Gods Liefde die alle
menselijk lijden deelt en draagt. Met Pasen overwint die Liefde.

Zonder in de voetsporen te willen treden van beroemde tv-koks presenteren we in de eerstvolgende nummers telkens een recept voor een gebak
dat verband houdt met de periode van het jaar.
Ter gelegenheid van Pasen verklappen we u in
Zalig gebakken de ingrediënten om met het ‘paasbrood’ aan uw paasfeest een bijzonder cachet te
geven.

In Thomas, mijn broer situeert Antoine Rubbens
ons na het lijdenshaal van Jezus en zijn verrijzenis. Thomas, beter gekend als de ongelovige Thomas, heeft de Verrezene niet zelf gezien en kon
er niet bij dat zijn gezellen met zoveel vreugde
verklaarden dat Jezus verrezen was. Ook in ons,
die Hem niet gezien hebben, schuilt mogelijk een
ongelovige Thomas. We mogen evenwel vertrouwen op Gods aanwezigheid. Hij legt nog steeds
zijn hand op onze schouder en maant ons aan
niet bang te zijn.
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Alvast een zalige hoogdag en veel leesplezier in
het vernieuwde tijdschrift!
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Zaai, het zaad zal bloeien

H

digheden, goede regen en volop zon, het opgeschoten graan wiegde heen en weer, het was een
lust voor het oog. De landbouwer stond er genietend naar te lijken toen toevallig de pastoor langskwam en het niet kon laten om op zijn manier
te verwijzen naar Onze-Lieve-Heer en zei: ‘Wees
God dankbaar voor wat Hij weer heeft klaargespeeld.’ Gepikeerd antwoordde de landbouwer:
‘Ja maar, je had het eens moeten zien toen God
alleen bezig was!’

et is lente, de zaden ontkiemen. Om zijn
boodschap door te geven gebruikte Jezus
vaak parabels, ofschoon Hij wist dat de
diepe betekenis ervan niet bij iedereen doordrong
(cfr. Mc 4, 33-34). Dat is niet te verwonderen
want, wat Hij wilde meedelen, was van een andere
orde dan ons gewone denken. Zijn parabels zijn
veel meer dan enkel schone doordenkertjes of
raadsels, vatbaar voor het verstand ... en daarmee
afgelopen. Het gaat over de eigenheid van God, die
ook in onze wereld aanwezig en werkzaam is. Jezus
zelf legt de diepere zin ervan uit.

Terecht wees hij op de inspanningen die hij
gedaan had om tot zulk een mooi resultaat te
komen. Dit is zeker een ander belangrijk aspect
bij het verhaal, maar er is meer. Jezus verwees
naar de eigenschappen van het zaad. Het zaad
heeft een bijzondere kracht in zich. Het is geen
droge korrel, het bevat een kiem van leven. In
goede aarde terechtgekomen komt dit leven in beweging. Dat is niet het werk van de landbouwer
maar van de Schepper. De parabel verwijst naar
het merkwaardige dat in de korrel zit, echt leven.
De zaaier moet vertrouwen hebben in vruchtbare
grond, in regen uit de hemel en warmte van de
zon, en dan met de kracht die erin zit ontkiemt
het zaad.

In het vierde hoofdstuk van zijn evangelie reikt
Marcus de parabel van de zaaier aan. Jezus vertelt de parabel voor het volk, dus voor iedereen,
daarna neemt Hij de leerlingen apart en geeft een
viervoudige, soms heel onverwachte, duiding. Eigenlijk begrijp je de draagwijdte van deze, en van
de meeste parabels, slechts als je het hele Evangelie tot je hebt laten doordringen. Ik beperk me tot
de derde duiding van de parabel door Jezus.

LETTERLIJK UIT MARCUS

‘Met het koninkrijk van God gaat het als met
iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid,
het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat
hij weet hoe. Of hij nu slaapt of waakt, nacht
na nacht, dag na dag, vanzelf draagt de aarde
vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan
het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht
zover is slaat hij er meteen de sikkel in, omdat
het tijd is voor de oogst’ (4, 26-29). Merk alvast
de variant op door Jezus aangebracht. Bij de
aanvang van de parabel is Jezus de zaaier, hier
is het ‘iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid’. Die iemand kan jij of ik zijn, dit is een
eerste element bij de duiding.

EEN DIEPERE BETEKENIS

In het begin van de parabel is Jezus dus de zaaier
en het zaad is het ‘woord van God’ dat Hij gul
over iedereen uitstrooit, maar ieder mensenhart is
niet altijd goede aarde. Er zijn ongetwijfeld doorgoede mensen die openstaan naar God, gelukkig,
maar dat is niet altijd het geval. We weten dat een
mensenhart, omwille van situaties, kan keren.
Een hart, eerst zo dor als steen, kan toch gevoelig
worden voor het ‘woord’. Hoe dat gebeurt, weten
we niet precies, maar we herinneren ons dat de
Schepper zelf, op een of andere wijze, in ieder
mensenhart aanwezig is. Daarom, in elk mensenhart zit ergens vruchtbare aarde. Als het zaad
op het juiste moment in het hart terechtkomt,
kan het zaad ontkiemen, dankzij de aanwezige
Schepper. Denk aan de spreuk, zeker als het over
mensen gaat, zeg nooit ‘nooit’.

DE NUCHTERE LANDBOUWER

‘Of hij nu slaapt of waakt, nacht na nacht, dag
na dag, het zaad ontkiemt.’ Als je niet oplet dan
begrijp je niet wat Jezus zeggen wil. Het doet me
denken aan een kalendermopje over de nuchtere
landbouwer. Het was lente in maximale omstanMaria, middelares en koningin | april 2019
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HET ZAAD IN JE HAND

hij dat dit vertrouwen bij de meesten van zijn tijdgenoten erg wankelde. Denkend aan de velen die
alle hoop kwijt waren, riep hij biddend tot Jezus:
‘Hoe wilt Gij dat ik zwijg! Niet alleen uit rechtvaardigheid en dankbaarheid, maar ook in mijn
eigen belang moet ik wel over U spreken’, en hij
voegt eraan toe ‘ook al is het stamelend’ (LEW 1).

In de parabel is het zaad het ‘woord van Jezus’.
Denk eens na, datzelfde ‘woord’ is je meegegeven.
Je hebt het gekregen van anderen. Op die manier
heeft het ‘zaad’ jouw hart kunnen bereiken en
is het vruchtbaar geworden of aan het worden.
Dit moeten we onthouden, want zo werkt de
Schepper tot vandaag toe. Zijn ‘woord’ is tot bij
je gekomen dankzij anderen. Hij vertrouwt zijn
‘woord’ toe als zaad in mensenhanden, ook in
die van jou. Jij moet zaaier worden, dat heeft de
Schepper bedoeld. De parabel leert dus wie je
bent in zijn ogen: ‘Met het koninkrijk van God
gaat het als met iemand die zaad op zijn land
heeft gestrooid, het zaad ontkiemt en schiet op,
zonder dat hij weet hoe.’

ZAAI

‘Hoe wilt Gij dat ik zwijg!’ … Waarom zou jij aarzelen om het zaad, dat jou is toevertrouwd, gul
uit te strooien? Het tijdschrift MARIA, middelares en koningin is hiervoor een goede hulp, het
is een korf vol goed zaad die je ter beschikking
hebt. Ontdek eerst zelf wat er allemaal in die korf
ligt. En dan thuis, laat het tijdschrift zichtbaar op
tafel liggen zodat anderen het zien, en aarzel niet
om erover te praten. Verwijs naar een foto die
je bijzonder treft, naar een artikel of een gebed.
Neem het tijdschrift ook mee als je ergens op
bezoek gaat, zeker bij een eenzame of zieke mens.
MARIA, middelares en koningin helpt je om een
gesprek aan te snijden en om te getuigen van het
licht dat het christelijke geloof je biedt.

HET RIJK GODS

Dankzij het zaad dat in jou ontkiemde, ben je
met nieuwe ogen naar mens en wereld gaan kijken, en heb je de weg ontdekt die tot bij Jezus,
de Levende, leidt. Wat een geluk! Dit wordt op
andere plaatsen in het Evangelie uitgelegd: Hij
genas blinden. Dankzij Hem heb je de ‘nieuwe
wereld’ ontdekt die Hij aankondigde: ‘De tijd
is rijp en het koninkrijk van God is op handen.
Bekeer u. Heb geloof in de goede boodschap.’
Dankzij Hem kan je, zelfs op de donkerste dagen,
de dageraad van zijn licht ontwaren. Ook dat is
de kracht van het zaad, het doet de hoop ontstaan, de hoop waar de moderne mens zo nood
aan heeft.

Maak je niet te druk om mooie woorden, het gaat
niet zozeer om woorden dan wel om je getuigenis
dat je in God gelooft, dat je van Maria houdt,
dat je tot haar bidt en soms een kaars aansteekt.
En vooral, vergeet niet dat je op zulke momenten
niet alleen bent. Reken op de Heer die het zaad
in jouw hart heeft doen kiemen, Hij heeft beloofd altijd mét je te zijn, en reken op Maria die je
vergezelt. Het vernieuwde tijdschrift zal ook voor
jou een hulp zijn.

Op de meest moeilijke momenten van zijn leven
trok de Heilige Montfort zich terug in een kluis,
in stilte. De hoop in zijn hart deed vast het vertrouwen ontstaan dat de Heer hem nabij was.
Moeder Maria had bij hem dat vertrouwen gewekt. Dan, vanuit zijn ervaring als priester, wist

Laten we bidden, de een voor de ander.
P. Frans Fabry, directeur
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Met reuzenstappen vooruit
De Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort
(1673-1716)
We starten vandaag een serie over het leven van de Heilige Louis-Marie Grignion
de Montfort, de inspirator van ons apostolaat en we maken daarvoor gebruik van de
biografie geschreven door eerwaarde heer Max Vilain, die gedurende vele jaren een trouwe
medewerker was.

VOORBESCHOUWING

heeft men hem vergeleken met de Heilige Philippe de Néri wegens zijn constante originaliteit. Als
echte spirituele leermeester heeft hij eveneens zijn
plaats in de literaire geschiedenis op het einde van
de ‘Franse School’, waar hij tegenwoordig beter
bekend is dan zijn grote voorgangers. Het is onmogelijk te negeren dat hij meer verspreiding gaf
aan de mariale devotie zonder te vergeten haar
ten dienste te stellen van de hernieuwing van de
doopbeloften. Men kan zien dat hij de aanschouwing van Jezus, vleesgeworden Woord, verrijkt
heeft door waarde te hechten aan het thema van
de Wijsheid dat weer de hedendaagse zoekers
aantrekt.

Over de priester Montfort valt meer te vertellen
dan men zou denken, want men ontdekt eerst
een bepaald facet van hem, dan weer een ander
en er komt geen einde aan. Een man van zijn
kaliber leent zich er niet toe om hem in vakjes op
te delen, noch voor snelle beoordelingen. Hij had
zijn gelijke niet om bij zijn doortocht zowel vijanden als bewonderaars te maken. Als men tegenwoordig over hem spreekt, kan men er niet naast
kijken dat hij steeds een geïrriteerd wantrouwen
opwekt bij de enen en een gepassioneerde belangstelling bij de anderen.
Veel te talrijk zijn zij die zeggen: ‘Montfort is
degene die alleen belangstelling had voor de Heilige Maagd!’ Maar als hij veel van Maria hield,
heeft het hem toch niet ontbroken aan onderscheidingsvermogen, en evenmin aan matiging.
Men zou ook de nadruk kunnen leggen op zijn
gehechtheid aan het kruis waar hij koppig voor
uit kwam.

BAROKKE TAAL

Door de ‘afstand’ van drie eeuwen kan men het
bij een eerste contact wat moeilijk hebben om zijn
werken te lezen. De vorm van zijn ‘Verhandeling
van de Ware Godsvrucht’ kwam bij paus Johannes Paulus II barok over. Dat belette hem niet
snel de essentie te vatten toen hij het in zijn jonge
jaren had doorgenomen.
Montfort heeft zonder enige twijfel zijn beperkingen, maar we moeten ons verdiepen in zijn
ingevingen want hij is een van de grote gidsen
waaraan onze tijd behoefte heeft. Hij was niet alleen een ‘prediker van het Evangelie’, hij was vertrouwd met de hele Bijbel. Als men het volhoudt
hem wat vaker te lezen, wordt men meegesleurd
in een persoonlijke en heerlijke herlezing van de
Schrift en dat valt tegenwoordig in de smaak bij
zijn nieuwe leerlingen.

WELK ETIKET?

Welk etiket op hem plakken? Als aalmoezenier in
een hospitaal met een toewijding en vernieuwende geest die niet alledaags waren, werd hij vergeleken met Camille de Lellis. Door zijn missies in de
uitgestrekte gebieden in het westen van Frankrijk
doet hij denken aan de Heilige Vincent Ferrier.
Zijn absolute, zichzelf opgelegde soberheid en zijn
liefde voor de armsten en marginalen doen hem
lijken op Franciscus van Assisi. Meer dan eens
Maria, middelares en koningin | april 2019
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‘GEK VAN GOD’

van wie de volledige onthechting een bijzondere
bewondering bij ons opwekt. Alles goed en wel
beschouwd was hij uit dezelfde materie gemaakt
als wijzelf, met hetzelfde lijdende en zwakke lichaam, en als hij aanvaard heeft alles te zetten op
de verkondiging van het Evangelie, waarom zou
dan het verhaal van zijn leven niet bijdragen om
zelf in beweging te komen?

Men heeft terecht de nadruk gelegd op de trekken van deze ‘gek van God’ die de hedendaagse
gelovigen aanspreken: zijn overtuiging, zijn onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem die hij niet
alleen vurig wil verkondigen, maar die hij ook
opzoekt in retraites; zijn vrijheid, zijn volledige
onthechting aan alles wat hem een gemakkelijk
leven had kunnen verzekeren; zijn talrijke stoutmoedige initiatieven; de snelheid waarmee hij
gehoorzaamde bij de minste verzuchting van
de Geest en zijn verrassende zelfverzekerdheid
bij slechte ervaringen, zozeer rekende hij op de
begeleiding van God, op de hand van de Voorzienigheid.

ECHTE LEERLINGEN VAN JEZUS
Het zal ons goed doen zijn geschriften te herlezen
en te bewonderen die ‘de echte leerlingen van Jezus Christus aankondigen … in navolging van zijn
armoede, nederigheid, wereldverachting en liefde,
predikend … volgens het heilige Evangelie …
zonder enige sterveling te ontzien, gehoor te geven of te vrezen, al is hij nog zo invloedrijk’ (Ware Godsvrucht, 59) en ons zijn vurige gebeden eigen te maken (PE 6-13) opdat de ‘echte dienaren’
van God en Maria zouden opstaan.

GANGBARE VOORSTELLING

Dat alles is verzameld, gesymboliseerd in de
gangbare voorstelling die we van hem hebben:
beelden, tekeningen, sculpturen dragen bij om
het beeld te schetsen van een sterke man, rechtop
staand, met in zijn handen zijn paternoster en
zijn staf met daarop het kruis en het beeld van
Onze-Lieve-Vrouw, knapzak op zijn rug, zonder
ophouden onderweg, met grote passen stappend
in de wind. Dit beeld kan niet uit ons geheugen
gewist worden want Montfort is een van die verkenners van een wereld zonder grenzen, een van
die grote rondtrekkende zwervers van de Heer

Elke maand zullen we de gelegenheid hebben
om stil te staan bij een episode uit het leven van
Montfort, te luisteren naar zijn predikingen en
zijn voorbeeld na te volgen.
Zr. Monique Rahier
Naar ‘À pas de géant’ van Max Vilain

7
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

ZIEDAAR UW MOEDER

‘Vrouw is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur
niet gekomen’ (Joh 2, 4). Nu zijn uur gekomen is,
klinkt het heel anders: ‘Vrouw, ziedaar uw zoon.
Vervolgens zei Hij tot de leerling: ziedaar uw
moeder’ (Joh 19, 26-27).

April is de enige maand waarin geen Mariafeesten in de liturgie worden gevierd. Alle andere
maanden hebben minstens één Mariafeest. Maar
Maria is niet afwezig in de liturgie! Jezus zelf verheft haar deze maand op Goede Vrijdag, wanneer
zij de zending krijgt om moeder te worden van
zijn geliefde leerling, Johannes, en bij uitbreiding
van alle leerlingen van Jezus, die van toen en die
van nu.

Een hogere liturgie kunnen we niet vinden dat
wat Jezus, Maria en Johannes daar vieren en wij
met hen. Op het moment dat Jezus zijn leven
geeft voor ons, geeft Hij ook zijn moeder aan ons.
Als we deze dagen kijken naar het kruis en de gekruisigde, staan we niet alleen, Maria is bij ons en
blijft bij ons, ook en vooral bij onze kruisen die
we te dragen hebben.

Op het moment dat Jezus’ zending haar hoogtepunt bereikt en Hij zijn liefde ‘tot het uiterste toe’
toont, ontvangt de enige trouwe leerling Maria als
moeder en ontvangt Maria Johannes als zoon.

Zalige Goede Week en Pasen!

Op de bruiloft van Kana had Jezus er bars op
gewezen dat zijn uur nog niet gekomen was:
Maria, middelares en koningin | april 2019

pastoor Luc Van Hilst
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GOED GEDAAN!

aanwenden om de bedevaarders te ontvangen,
dé opbrengst zit in de hartelijkheid waarmee de
vrijwilligers zich samen hebben ingezet. Voor
hen en voor ons is het deugddoend om dit mee
te maken. Het is een getuigenis van gastvrijheid
en dat is ook de doelstelling van het onthaalcentrum.

Op 9 en 10 februari organiseerden de vrijwilligers van het onthaalcentrum De Pelgrim de
eerste benefiet van dit jaar. Met velen hebben ze
zich ingezet om de gasten een lekkere maaltijd
aan te bieden. De opbrengst van deze benefiet
zit niet alleen in de extra centen die we kunnen

21
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IN BEWEGING
KOMEN

Op zaterdag 16 februari sprak
kanunnik Jan Boonen van het
bisdom Hasselt voor de jaarlijkse
‘Mariale Studiedag’. Zijn conferenties gaven de vier bewegingen
weer waardoor bedevaarders
samenkomen rond Maria. Aan
de hand van de Bijbelse teksten
waarin Maria voorkomt, verduidelijkte hij die beweegredenen.
Hij verbond ook onze beweging
naar Maria toe met de beweging
die Maria zelf maakt in het Evangelie naar haar Zoon toe en naar
ons. Het was een deugddoende
dag voor de dertigtal aanwezigen
en we zingen dankbaar het lied
dat Paul Schollaert schreef op
basis van de conferentie van Jan
Boonen: ‘Maria, wij komen u zingende begroeten.’

VOOR DE EERSTE KEER!

Op woensdag 24 april organiseert het bisdom Brugge, voor de eerste keer, een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Een mooi initiatief dat het bedevaartsoord ook van harte wil
steunen. We zullen de bedevaarders goed ontvangen! Ook mgr. Koen Vanhoutte zal zijn voormalige
bisdomgenoten ontvangen in Scherpenheuvel met een getuigenis en met het vieren van de eucharistie.
Zo wordt de bedevaart weliswaar ver van huis, toch ook heel nabij. We hopen, samen met de organisatoren, dat vele mensen zich uitgenodigd mogen weten om Maria te komen groeten in de paasweek.
Info: Dienst Diocesane Bedevaarten Bisdom Brugge, Potterierei 72 – 8000 Brugge
Bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be – tel.: 0470 18 58 05
Maria, middelares en koningin | april 2019
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GOED VIEREN

De Goede Week en Pasen vormen het hoogtepunt van het liturgische jaar en de kern van ons
christen-zijn. We vieren de gave van Christus
op zijn kruis en de overwinning van zijn verrijzenis. We vieren ook ónze verrijzenis door onze
doopbeloften te hernieuwen in de paasnacht. De

vieringen van de Goede Week zijn zalig en maken
ons zalig, vandaar dat we in het bedevaartsoord
hieraan heel veel zorg besteden.Dankzij de gemeenschap van het ‘Oratorium van Filippus
Neri’ in oprichting kunnen we u ook uitnodigen
om met hen mee te vieren, innig en mooi.

Vrijdag 12 april: 20 u.: gezongen Johannespassie in de barokgang achter de basiliek. Met
het veelluik ‘Passie en Verrijzenis’ van de Franse
kunstenaar Arcabas op de achtergrond zingt
het parochiekoor de ‘Johannespassie’ van Paul
Schollaert.

Zaterdag 20 april: Stille Zaterdag.
• Biechtgelegenheid in het priesterhuisje van 10
tot 12 u. en van 14 tot 16.30 u.;
• 7.30 u.: gezongen lezingenofficie;
• 8 u.: gezongen morgengebed;
• 20 u.: paaswake in de Mariahal.

Zondag 14 april: palm- en passiezondag.
• 9.30 u. palmwijding in de koepelkapel met processie naar de basiliek;
• palmwijding in alle zondagsvieringen in de basiliek: om 7.30 u., 8.30 u. 10 u., 11 u., 16 u.;
• 17 u. gezongen vespers.

Zondag 21 april: Pasen.
• 7 u.: gezongen morgengebed;
• 7.30 u., 8.30 u., 16 u.: eucharistieviering in de
basiliek;
• 10 u., 11 u.: eucharistieviering in de Mariahal;
• 17 u.: gezongen vespers.

Woensdag 17 april: 19 u. sacrament van de verzoening (biecht).

Maandag 22 april: paasmaandag.
• 8 u., 11 u., 15 u.: eucharistieviering in de basiliek.

Donderdag 18 april: Witte Donderdag.
• 20 u.: eucharistieviering en aansluitend wake
bij de Heer tot 24 u.
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag.
• 7.30 u.: gezongen lezingenofficie;
• 8 u.: gezongen morgengebed;
• 15 u.: kruisweg (buiten aan de kruiswegstaties
en in de basiliek);
• 20 u.: viering van de passie van de Heer met
gezongen lijdensverhaal.
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We bidden voo
J

ezus vertelde een parabel om zijn leerlingen erop te wijzen dat ze gedurig moeten bidden en
zich daarbij niet mogen laten ontmoedigen: ‘In
zekere stad was een rechter die God niet vreesde en
zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. Een weduwe in dezelfde stad kwam telkens bij hem, met
het verzoek: ‘Help mij aan mijn recht tegenover
mijn tegenpartij.’ Een tijdlang weigerde hij, maar
later zei hij bij zichzelf: ‘Ik ben wel niet godvrezend
en laat mij aan geen mens iets gelegen liggen, maar
omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar
recht helpen; anders komt ze uiteindelijk een klap
in mijn gezicht geven’ (Lc 18, 1-5).
In hoofdstuk 11 van datzelfde evangelie zegt Jezus
het zo: ‘Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor
je worden opengedaan’ (Lc 11, 9). Dat fragment
vindt een concreet voorbeeld in de volharding van
de weduwe bij mijnheer de rechter. Om aan zijn
leerlingen te leren hoe te bidden, geeft Jezus hen
geen eindeloos onderricht. Maar Hij zegt hen:
werp uw blik op die weduwe. Kijk naar haar volharding, haar aandringen. Neem haar als model.
Lucas onderstreept dat de rechter lange tijd weigerde die weduwe te horen. Lange tijd, dat wijst er
dus op dat ze heeft aangedrongen, gesmeekt. En
dat was ook de ervaring van Jezus zelf. Denk aan
Hem op de Olijfberg bij de aanvang van zijn lijden.
Hij bidt en smeekt de hele nacht met aandrang tot
zijn Vader om de beker voorbij te laten gaan. Door
het gebed wordt onze afhankelijkheid van God
duidelijk. In het cenakel met de apostelen, evenals
aan de voet van het kruis van haar Zoon, was Maria aanwezig. De moeder Gods bidt ook nu met
ons en is onze middelares. Ze vergezelt ons steeds
en zeker op de moeilijke momenten. Ze is ons altijd
nabij wanneer de twijfel, het ongeduld, het lijden
bij ons de kop opsteken, wanneer het gewicht van
het leven met al zijn problemen ons overmant.
Moge de Heer, met de hulp van Maria, ons geloof
versterken en ons onwankelbaar maken in onze
hoop. Moge Hij ons ook de genade schenken
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r en met elkaar
trouw te blijven bidden, vol vertrouwen op zijn
liefde die het geluk wil voor alle mensen.
Ghislain Kasareka

INTENTIES

Opdat mijn kinderen en kleinkinderen altijd op
het goede pad blijven – Opdat onze kleinkinderen hun studies goed afwerken – Opdat mijn
kleindochter goede partner mag vinden – Beterschap van pijn in been – Voor het vinden van
werk en degelijke woonst.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

AVELGEM: Mevr. Vandewalle-Himpe – BLANKENBERGE: zr. Christiane van de H. Paulus,
Christiane Teerlynck – BUGGENHOUT: mevr.
Julia Cooreman-Crick – DEINZE: zr. Laurentia,
Maria Elisabeth Willems – HEIST-O/D-BERG:
dhr. Jos De Meutter – HERK-DE-STAD: E.H. Jan
Metten – IEPER: dhr. Roger Blootacker, oud-medewerker – KAMPENHOUT: dhr. Fons Pasteels –
KLUIZEN: mevr. Irma Van Hoecke-Dierkens –
LANGDORP: mevr. Germaine Govaerts-Carmen –
MEEUWEN: mevr. Lutgard Bové-Moreau –
MERKSEM: mevr. Jeannine Swerts-Leduc –
MEULEBEKE: mevr. Maria Galle-Demyere –
MOL: mevr. Liza Ruts-Schepens – OOSTMALLE: mevr. Maria Helsen – OPPUURS: mevr.
Leontine Boeykens-Kerremans – RUIEN: dhr. José
Orins– ST-NIKLAAS: mevr. Maria Goossens –
TIELT: mevr. Wille-Vande Walle; mevr. Simonne
Vande Weghe-Van Assche – UKKEL: mevr. Dorothée Neirinckx-Vanderschrick – VELTEM-BEISEM: dhr. Joseph Waerzeggers – VEURNE: mevr.
Maria Demolder – VIANE: mevr. Germaine
Merckaert-Deschuyteneer – WAARLOOS: Mevr.
Vingerhoets-Dom – WAKKEN: mevr. Janique
Vermeire-Vandaele, medewerkster – ZOTTEGEM:
mevr. Anna De Cooman.

Onze gezamenlijke stormnoveen gaat door
van 22 april (paasmaandag) tot 30 april.

Uit dank: ZELE, RETIE.

Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering
die voor alle abonnees wordt opgedragen.

Lijst afgesloten: 1 maart 2019.
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Wie helpt?
Maria
haar
boodschap
doorgeven.
U helpt ons met een gift op:
IBAN: BE12 0000 4099 1792
BIC: BPOTBEB1
Met vermelding van ‘Steunfonds’.
U ontvangt hier een bevestiging
van. Elk bedrag is welkom.

Gratis tombola
voor alle abonnees!
WINNAARS APRIL 2019

Bedevaart naar Lourdes
173609
Mevr. EMMANEEL-MAES
123488
Mevr. BAUWENS-VAN HERZEELE H.

OUD-TURNHOUT
ASSENEDE

Rozenkransicoon 40 x 30 cm
110808
Dhr. & mevr. BONDUE-DE BACKER

OOSTDUINKERKE

Boek: Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen
147984
Mevr. VERLINDEN-BINARD
BOOM
Boek: De H. Louis-Marie Grignion de Montfort (Rey-Mermet)
150848
Mevr. VANGENEUGDEN Gert
PEER
116109
Mevr. SMEYERS Paula
RETIE
256360
Mevr. GALLE-ROOSE Magda
GRAND-ROSIÈRE
904152
Mevr. ROEKAERTS-POLLEUNIS Bertha
GEETBETS
197212
Mevr. TERNEST-DE BACKER J.
WAASMUNSTER
Glasraampje, afb. Onze-Lieve-Vrouw
265101
Mevr. BAETEN-WULLEMS Esther
148666
Mevr. CHRISTIAENS Yvonne
178609
Mej. STOCKMANS Nelly
902459
Mevr. DOORNAERT-KESTELOOT
167918
Mevr. DE LATTE-BAELE Ronny

In uw testament kan u naast familie en vrienden ook Middelares
en Koningin opnemen. Met een
‘duolegaat’ kan het zelfs voordeliger voor de familie zijn dat u
samen met hen óók Middelares en
Koningin iets nalaat.
Als u meer wil weten over
een testament opstellen
en een schenking,
vraag dan bij ons gratis
de ‘Steunfondsbrochure’.
Hierin worden de meest
voorkomende vragen over een
nalatenschap duidelijk behandeld.
Wil u eerst
meer
informatie?
Neem dan
contact op met
pater Fabry,
directeur:
016 30 82 10
Maria, middelares en koningin | april 2019

TERNEUZEN
BERLARE
HOEGAARDEN
KUURNE
ERWETEGEM

Sleutelhanger met Onze-Lieve-Vrouw van de weg/keerzijde Montfort
136467
Mevr. VAN MEER-HOUBEN
MAASMECHELEN
120638
Mevr. JUWET-LECLAIR
ST-KWINTENS-LENNIK
151570
Mevr. CLAESEN-GERAERTS
ZUTENDAAL
176264
Mevr. BAERT-BREUGHE Monique
AALBEKE
118527
Mevr. VERLINDEN Maria
BOECHOUT
Pocketboekje Montfort, Bloemlezing van zijn gedachten
176259
Mevr. WOUTERS-SMETS Anita
121790
Mevr. RAEYMAEKERS Cecile
114691
Zrs. MARICOLEN

GROOT-LOON
MOLLEM
STADEN

REGLEMENT:
• De winnaar van de hoofdprijs moet schriftelijk laten weten dat zij/hij de reis aanvaardt, in de maand dat zij/hij
gewonnen heeft of in de maand die erop volgt, bij: Montfort-Bedevaarten, Diestsevest 55, 3000 Leuven –
fax 016 29 52 13 – E-mail: bedevaarten@montfortsite.be
• De gewonnen bedevaarten zijn geldig vanaf de maand waarin men wint tot dezelfde maand van het volgend jaar.
De bedevaarten zijn overdraagbaar op een andere persoon, maar dan moet de winnaar de Montfort-Bedevaarten
hiervan schriftelijk verwittigen.
• De gewonnen prijzen worden zonder bericht vooraf en zonder kosten opgestuurd. Voor de gewonnen bedevaarten
en prijzen wordt in geen geval geld uitgekeerd in de plaats van de prijzen.

LOURDES IN BELGIË
Oplossing (maart 2019)
Lourdesgrot voor de patiënten in
psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus. Deze Lourdesgrot is gelegen in de kloostertuin tegenover
de speelplaats van de basisschool.
Ze is goed verzorgd en recentelijk
nog gerestaureerd. Er zijn banken
en men kan er in stilte bidden. ’s
Avonds is ze prachtig verlicht!
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Quizvraag
Waar staat deze
Lourdesgrot?
De oplossing vindt
u in het nummer
van mei-juni 2019.
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ADMINISTRATIE
Maria, middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven
Kantooropeningsuren:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 uur ('s vrijdags tot 14.30 uur)
telefoon 016 30 82 12 – fax 016 29 52 13
e-mail: middelares@montfortsite.be
www.montfortsite.be
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DIRECTIE EN REDACTIE
Verantwoordelijke uitgever en directie:
Pater Frans Fabry

1
2

Mariale Werken vzw
Diestsevest 55, 3000 Leuven
Btw BE 0416.682.009
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Redactiemedewerkers:
Frans Fabry – Mark Kemseke – Georgette Mathieu
Jan Meeuws – Antoine Rubbens – Michel T'Joen
Luc Van Hilst – Jan Wuyts
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DRUKKERIJ
Van der Poorten nv, Kessel-Lo
100% klimaatneutrale drukkerij

6
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HORIZONTAAL

1. Dramatische voorstelling van het
lijden en sterven van Jezus – 2. Puntige
uitwas – 3. Spil – Houtskool – Pers. vnw.
4. Krachtig – Ouderwets geweer –
5. Dronken – Plechtige eerste mis –
6. Godin van de lente – Ivoor –
7. Klierachtig orgaan – Kleurstof –
8. Dominee – Punt – Muzieknoot –
9. Als overwinnaar tevoorschijn komen
10. Het gebied van de geesten.

OPLOSSING NR. 237
MAART 2019

VERTICAAL

1. De eerste paasdag – 2. Stuwing van
vochten (medische term) – 3. De Heilige Schrift (Lat. afk.) – Rechter in de
etstoel – Pers. vnw. – 4. Stijf, strak –
Opslag, heffing – 5. Bijenhouder – Trinitrotolueen – 6. Plaats in Oost-Vlaanderen – Dubbelweefsel – 7. Gratis
broeikas – Toegankelijk – 8. Symbool
van Polen – Voorteken – Nummer –
9. Bepaalde sportbeoefenaar op het water – 10. Zinrijk gezegde.
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ABONNEMENTEN 2019
België : 23 euro
Steunbijdrage: 50 euro
Storting op rekening bij bpost bank:
IBAN: BE12 0000 4099 1792
BIC: BPOTBEB1
van ‘Middelares en Koningin’, Diestsevest 55, 3000 Leuven.
Nederland : 40 euro
Storten op rekeningnr. 232943915
IBAN: NL06 ABNA 0232 9439 15
BIC: ABNANL2A
van ‘Middelares en Koningin’ bij ABN-Amro, Eindhoven.
Landen Europese Unie : 40 euro
Alle andere landen : 50 euro
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