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Mei,
een feestelijke maand

I

n mei bloeien zowel de natuur als de mens
volledig open. Al dan niet met veel tegenzin
sluiten de ijsheiligen tijdens die maand de
winter helemaal af en een feeststemming nestelt
zich in de harten van jong en oud. Hele families
verzamelen zich enthousiast rond gulle feesttafels
om met spijs en drank eerste en plechtige communies te vieren. Het is op jonge leeftijd dat het
christelijke vuur moet aangestoken worden ...

De Bijbelvertelling De stamboom van Jezus zet
weer een vrouw met pit in de picture: Rachab,
de heidense prostituee van Jericho, die tijdens de
intocht van het godsvolk in het Beloofde Land
de door Jozua gezonden spionnen redt door hen
in haar huis te verbergen. Bij de verovering van
Jericho door dat godsvolk zullen zij en haar familie gespaard blijven. Een vertelling die dus goed
afloopt ...

Ook in het leven van de heilige Montfort was
al op heel jonge leeftijd de kiem gelegd voor
een meer dan godvruchtig bestaan. In Met
reuzenstappen vooruit verneemt u meer over het
kroostrijke gezin waarin Louis-Marie Grignion
tijdens zijn kinderjaren zijn eerste stapjes naar
heiligheid heeft gezet.

Tijdens de maand mei zetten we uiteraard alle
moeders weelderig in de bloemetjes. Niet in het
minst Moeder Maria. De vele kapelletjes langs
Vlaamse wegen die aan haar zijn toegewijd krijgen dan meer bezoek. Je kan er meer aangestoken
kaarsjes en bloemenversiering zien. In grote en
kleine processies brengt Maria hele steden en
dorpen op de been. In Mariaprocessies verneemt
u meer over de Hanswijkprocessie die op 19 mei
uitgaat in Mechelen, over de fakkeltocht op 9
juni in Halle en de Mariaommegang op 7 juli in
Poperinge.

Maar ook op oudere leeftijd kan het vuur evenwel nog aanslaan. De apostelen hadden tijdens
hun optrekken met Jezus en zelfs na zijn verrijzenis nog niet helemaal door wie die Jezus nu
eigenlijk was. De Heilige Geest was nog nodig
om hen dat duidelijk te maken. In Kom, Heilige
Geest geeft Michel T’Joen enige duiding bij die
derde, minder ‘gekende’ persoon van de Heilige
Drievuldigheid.
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Alvast veel feestvreugde en leesplezier.
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De aanhangers
van de ‘weg’
Montfort is op weg gegaan zoals Abraham, Mozes en Maria en heeft een echt ‘pinksteren’
beleefd. Hij kwam tot inzicht hoe God handelt: denkend aan heel zijn volk richt hij zich tot
enkelen en vraagt hen vervolgens om met Hem mee te doen.

V

olwassen christelijk geloof is niet gebaseerd op een vaag gevoelen, maar is een
bewust antwoord op God die gesproken
heeft en zijn hand naar je uitsteekt. Dat uitsteken
van die hand is geen fantasie, je vindt het terug
in de Schriften. Louter weten wat erin staat,
volstaat niet. Je moet verbanden zien, de diepe
betekenis ervan begrijpen. De Emmaüsgangers
hebben dat meegemaakt. Zelf zagen ze die diepere betekenis niet, maar niemand minder dan
de Heer heeft hen de Schriften uitgelegd. Ook
Montfort heeft een gelijkaardige ervaring gehad.
Hij heeft ontdekt hoe de Heer te werk gaat om
tot bij ons te komen. Hij is op weg gegaan zoals
Abraham, zoals Mozes, zoals Maria en heeft een
echt ‘pinksteren’ beleefd.

den. Hier de getuigenis van die vriend: ‘Die brieven
waren van die aard dat ik ze gebruikte als geestelijke lezing. Ze waren kort, maar hij liet me sterk
aanvoelen hoe belangrijk het is uit je familie weg
te trekken om God in alle vrijheid te dienen. Hij
citeerde het woord van God aan Abraham: vertrek
uit je familie en ga naar het land dat Ik je tonen zal.
Er stak zoveel overtuiging achter dat je de indruk
kreeg dat God hem persoonlijk had aangesproken.’

MOZES HEEFT MONTFORT
GEÏNSPIREERD

De jonge Montfort was er zeker van dat God,
als Hij iets belooft, het ook ten uitvoer brengt.
Iemand die zich in zijn naam op weg heeft gezet,
laat Hij niet in de steek. Terwijl Montfort zo bezig was, stootte hij op Mozes en begon nog beter
de handelwijze van God te begrijpen: God namelijk die, denkend aan heel zijn volk, zich richt tot
enkelen en hen vervolgens vraagt met Hem mee
te doen. Stel je voor: God is redder, maar rekent
op mensen om zijn plan uit te voeren.

MONTFORT EN HET GELOOF
VAN ABRAHAM

Tijdens het korte leven van Montfort – hij was 34
toen hij stierf – valt de onstuimige groei op die
zijn geloofsleven heeft gekend. Zoals iedereen in
die tijd had hij als kind leren bidden, maar als opgroeiende jongen wilde hij meer weten van God
tot wie hij zich richtte en koos hij ervoor priester
te worden om Christus te dienen. De verantwoordelijken van het seminarie raadden hem aan
zich vooral de geschriften van de kerkvaders eigen
te maken, schrijvers die, gesteund door de Heilige
Geest, duidelijk de weg zagen die met Abraham
begint, uitkomt bij Jezus Christus en leidt naar
het ware ‘Beloofde Land’.

Het volk was vastgelopen in Egypte, maar God
gaf niet op. Hij richtte zich tot een zekere Mozes,
een man met een groot hart. Om een landgenoot
te verdedigen had hij evenwel een beschermeling van de farao gedood en was hij de woestijn
moeten invluchten. Daar heeft hij zich kunnen
integreren in een plaatselijke stam. Op een dag
was hij rustig de schapen van zijn schoonvader
aan het hoeden toen hij plots een braamstruik in
vuur zag staan zonder dat die echter opbrandde.
Dichterbij gekomen hoorde hij zijn naam roepen:
‘Mozes, Mozes.’ ‘Hier ben ik’, antwoordde hij.
De stem identificeerde zich: ‘Ik ben de God van

Montfort was er zo gelukkig mee dat hij vanuit het
seminarie in Parijs opvallende brieven schreef aan
zijn vriend in Rennes die ook priester wilde worMaria, middelares en koningin | mei-juni 2019
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Tocht door de woestijn

deur klopt om met hen in contact te komen. Dat
verbondsgegeven is hij tijdens zijn missies blijven
duiden om aan de mensen kenbaar te maken wie
God echt is en wat Hij onderneemt.

Abraham, Isaak en Jacob’, en voegde eraan toe:
‘Ik heb het lijden van mijn volk gezien en Ik heb
het horen schreeuwen onder de slagen van hun
bewakers, Ik daal af. En jij, vertrek, ga naar de
farao. Zorg dat mijn volk uit Egypte weg kan en
kom daarna naar deze berg terug.’

DAVID EN SALOMO

Na een veertigjarentocht door woestijn zag Mozes vanop de Neboberg het ‘Beloofde Land’ in de
verte liggen. Zijn zending was blijkbaar voltooid
want daar stierf hij. Jozua heeft daarna het volk
het land binnengeleid, maar men zou nog ontdekken dat dit niet het land was dat God beoogde toen Hij zich tot Abraham richtte.

Een haast onmogelijke opdracht. Mozes vroeg zich
af wat hij zou moeten zeggen als hem gevraagd
zou worden wie hem zond. God gaf hem dit antwoord: ‘Ik ben die is.’ Later heeft Mozes begrepen
dat dit ook betekent ‘Ik zal met je zijn’. Wat een
belofte! Mozes geloofde en vertrok, maar de farao
was weerbarstig. Desondanks, met extra hulp van
God kon hij met het volk de woestijn intrekken.
Aangekomen bij de berg waar was afgesproken,
heeft diezelfde God aan Mozes en aan het volk een
verbond aangeboden. Ze hebben het aanvaard.
Het was een heel belangrijk gebeuren: God had
zijn geluk verbonden met dat van zijn volk.
Montfort is erg onder de indruk gekomen van
Mozes. Volgende dingen maakten achtereenvolgens indruk op hem: Gods krachtig ‘Hier ben ik’,
Mozes’ geloof in het onmogelijke, de uitspraak van
God: ‘Ik zal met je zijn’ en de bekrachtiging door
het verbond. Het verbondsgegeven is de drijfveer
geworden in het geloofsleven van Montfort. Heel
bewust heeft hij talloze malen persoonlijk zijn verbond met God hernieuwd. Hij heeft ontdekt hoe
God naar de mensen zoekt, als het ware aan hun

Onder David en Salomo, kostbare mensen in de
ogen van God, heeft het volk zich kunnen vestigen. De koningen hebben Jeruzalem gesticht en
bouwden op de top van de heuvel de fameuze
tempel, het huis van God, waar het volk God, die
hen gered had, kwam eren. Echter, na de dood
van de Salomo verloor men de weldaden van de
Redder stilaan uit het oog en ging men leven zoals
de volken om hen heen, tot de Babyloniërs de stad
binnenvielen, de tempel verwoestten en de leiders
van het volk gevankelijk naar Babel voerden.
Ver van Jeruzalem, aan de Eufraat, kwam de
herinnering aan de belofte van God en vooral
aan zijn verbond terug. Het werd een tijd van
bekering. Op die plek kwamen ook de mooiste
5
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MARIA, EEN KOSTBARE HULP

We weten hoe Montfort vanaf zijn jeugd een
opvallende verering tot Maria had. Een ooggetuige zegt zelfs dat hij de indruk had dat zijzelf
hem bij de hand leidde en hielp bij elke belangrijke beslissing. Hoe dan ook, later als volwassen
man, juist om volledig aan Jezus toe te behoren,
heeft hij zich helemaal tot Maria gericht. In een
van zijn geschriften noemt hij haar ‘l’ouvrière’,
de werkster die wonderwerken verricht in het
mensenhart. In zijn schrijven De vreugde van het
Evangelie gebruikt paus Franciscus hiervoor een
nog sterkere beeldtaal: ‘Maria is degene die een
grot voor dieren weet om te vormen tot een thuis
voor Jezus, met eenvoudige luiers en een overvloed van tederheid.’ Diezelfde Maria had het
hart van Montfort beschikbaar gemaakt voor de
Heilige Geest.

Beeld van Mozes op Neboberg (Jordanië)

psalmgebeden tot stand. Weer met extra hulp
van God is een groepje, een ‘kleine rest’, kunnen
terugkeren naar hun thuisland en heeft er in Jeruzalem een nieuwe tempel opgetrokken, zonder
de pracht van de vorige. Een ‘kleine rest’ richtte
zich meer en meer tot God zoals ze Hem ontdekt
hadden, nederig en barmhartig, in de lijn van
Jezus die ging komen. In feite heeft God echt een
heel lange weg met zijn volk moeten afleggen om
uiteindelijk iemand te vinden die zo zuiver van
hart was, dat Hij bij haar zijn intrek zou kunnen
nemen: Maria.

MONTFORT EN
ZIJN PINKSTEREN

De Mariaverering van Montfort is helemaal op
dienstbaarheid gericht. Hij heeft heel goed begrepen waarom Jezus aan het kruis, verwijzend
naar de leerling, aan Maria een nieuwe opdracht
meegaf: dat is uw Zoon, help hem om tot volwassen geloof te komen. In een gebed tot Jezus drukt
Montfort zich aldus uit: ‘Al ontelbare keren heb
ik haar, zoals Sint-Jan de Evangelist aan de voet
van het kruis, tot mijn enig bezit genomen, en
evenzoveel keren heb ik mijzelf aan haar weggeschonken. Maar indien ik het nog niet helemaal
volgens uw verlangen gedaan heb, dierbare Jezus,
dan doe ik het bij deze, helemaal zoals U het verlangt.’

MARIA, DIENARES
VAN DE HEER

Maria heeft de genade die ze ontvangen heeft
niet persoonlijk verdiend. Ze is grotendeels de
rijpste vrucht van het ‘op weg zijn van God’ met
de mensen. ‘Toen de volheid van de tijd gekomen
was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren
uit een vrouw’, niet eerder, zo duidt Paulus het
keerpunt aan in het handelen van God die mens
wilde worden, in alles aan ons gelijk, behalve in
de zonde.

In een van zijn liederen bidt hij: ‘Gij, zuivere
maagd, waardig om Jezus te ontvangen, deel
me uw geloof mee, dan zal Jezus ook naar mij
komen en de genade geven die ik nodig heb.’ Hij
is blijven aandringen en een waar ‘pinksteren’ is
hem overkomen: een gebeurtenis die hem als het
ware overmand heeft. Hij was toen nauwelijks
vijf jaar priester. Zoals de apostelen is hij, vanaf
toen, overal rondgetrokken om de mensen de
weg van God te laten kennen en Jezus de kans te
bieden voor hen de weg te bereiden naar het ware
‘Beloofde Land’. In zijn mariale encycliek zegt
Johannes Paulus II ronduit dat Montfort een van
de grote getuigen en gidsen is die de brug slaat
van de geloofsleer naar de geloofsbeleving.

Lucas drukt de verbazing van Maria uit toen ze
ontdekte dat ze de gezegende van de Heer was:
‘Ze raakte geheel in verwarring en vroeg zich af
wat die begroeting te betekenen had.’ De engel
antwoordde: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade
gevonden bij God’, en hij kondigde de geboorte
aan van de Zoon van de Allerhoogste. Op haar
vraag hoe dat mogelijk was antwoordde de engel
eenvoudig dat de Heilige Geest over haar zou
komen en dat bij God niets onmogelijk is. We
stellen vast dat Maria het volste vertrouwen had:
‘Ik ben de dienares van de Heer, laat met mij
gebeuren wat gezegd is.’ Ze haastte zich daarna
naar haar nicht Elisabet die ook iets totaal onverwachts beleefde. Met het Magnificat zong ze
haar geloof uit: ‘Grote dingen heeft God aan mij
gedaan.’
Maria, middelares en koningin | mei-juni 2019

Pater Frans Fabry, directeur
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

MAGNIFICAT!

haar lied sedert de ontmoeting met de engel. Het
klinkt de eeuwen door als antwoord op de ontelbare weesgegroetjes die tot haar gebeden worden.
Het betekent een grote vreugde voor Maria om
moeder te mogen zijn van de Kerk, moeder van
allen die bij haar komen, moeder van alle kinderen van God. Een veelgeliefde moeder van vele
veelgeliefde kinderen. Daarom voelt het als ‘thuiskomen’ wanneer mensen op bedevaart gaan naar
Maria. Welkom thuis dus!

Het is weer mei en het seizoen van de bedevaarten gaat van start. Van overal in ons land en
erbuiten komen mensen naar Maria. Ze zijn welkom bij haar, meer dan welkom. Het is voor de
bedevaarders een blij weerzien, een deugddoende
ontmoeting, vaak ook een vernieuwing van hun
geloof. Maar ook voor Maria is het telkens een
heerlijk moment om in de harten van die duizenden mensen te mogen kijken, naar hun verzuchtingen en gebeden te mogen luisteren en dit alles
te bewaren in haar hart, maar niet zonder een
magnificat! ‘Mijn hart prijst hoog de Heer’, is

Maria, middelares en koningin | mei-juni 2019
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DANK KARDINAAL DANNEELS

Op 14 maart overleed kardinaal Godfried
Danneels. Hij doofde zachtjes uit na een leven
in dienst van de Heer en zijn Kerk. Veel is er
geschreven over die lange periode dat hij aartsbisschop was. We willen hier toch ook dankbaar
denken aan zijn band met Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel. Een hechte en trouwe band
die hij liefdevol onderhield. Bij zijn eerste bezoek
als aartsbisschop vertrouwde hij zijn bisdom toe
aan de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel, zo schreef hij in het Gulden
Boek van de basiliek. Hij kwam graag naar Scherpenheuvel, op uitnodiging voor vieringen en conferenties, maar hij kwam ook vaak onaangekondigd, in stilte, alleen om te bidden. Ik herinner
mij o.m. zijn inzet voor het evangelisatieproject
‘Brussel Allerheiligen 2006’. Een project dat hem
dierbaar was en waaraan meer dan 100.000 mensen deelnamen. Vóór het meerdaagse congres van
start ging, kwam hij bidden in de basiliek. Toen
het afgelopen was en alle medewerkers moe thuis
bleven, kwam hij ’s morgens vroeg naar de basiliek om Onze-Lieve-Vrouw te danken!
Toen hij verhuisde, moest er in zijn tuintje
ook een Mariabeeld staan. Hij zette de traditie
voort en als de noveenkaarsen op waren, kreeg
ik een telefoontje dat ik moest komen leveren.
Hij vroeg ook telkens: ‘Doe de groeten aan Onze-Lieve-Vrouw.’

Toen hij in juni 2008 zijn ontslag aanbood aan
de paus, was er een persconferentie op het aartsbisdom. De massaal opgekomen journalisten
vroegen naar het bilan van de voorbije dertig jaar.
Heel veel was veranderd, veel was niet meer wat
het geweest was, veel leek minder en hopeloos.
Een journalist vroeg toen naar wat de kardinaal
als hoopvol zag in onze Kerk. Hij antwoordde:
‘Scherpenheuvel!’

Hij had dus een hechte band van kindsbeen af
met Maria, de moeder van de Kerk in wie hij een
rotsvast vertrouwen had. Talloze malen heeft hij
gebeden zoals zovelen: ‘Heilige Maria, Moeder
Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het
uur van onze dood.’ Moge Maria hem liefdevol
ontvangen en bij haar Zoon brengen. Daar bidden we dankbaar voor.

Ja, een hechte band met Onze-Lieve-Vrouw.
Iedere morgen en avond, hoe laat hij soms ook
thuiskwam, ging hij naar de grot achter in de
tuin om te bidden bij Maria. Daar moest altijd
een noveenkaars branden van Scherpenheuvel.
21
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INTENTIEKAPEL

Heel veel bedevaarders schrijven een intentie
uit op de kaartjes bij de noveenkaarsen, in een
intentieboek of op de briefjes die we daarvoor
lieten maken. Het zijn oprechte verzuchtingen, vragen, kreten van nood of dankbaarheid, alles wat op het hart of op de lever ligt.
De intenties die aan Onze-Lieve-Vrouw worden toevertrouwd, worden bewaard en de religieuzen die verbonden zijn aan het heiligdom
bidden ook voor deze intenties.
We hebben de voormalige kaarsenkapel (als
je binnenkomt in de basiliek links) omgevormd tot ‘intentiekapel’. Voortaan kan wie
dat wenst rustig staand of zittend een intentie opschrijven. De kaartjes met de namen
van wie een offerkaars liet branden in de basiliek hangen ook in deze kapel als een echo
van de bedevaarders die kwamen bidden. Er
is daar ook de mogelijkheid om een kaars te
branden volgens een nieuw systeem waarbij
geen roet of geur wordt afgegeven.
De kapel werd opnieuw bepleisterd en geschilderd. Wij hopen dat het een plek wordt
waar mensen van hart tot hart aan Maria
kunnen schrijven.
De beeldengroep van Albrecht en Isabella biddend bij Onze-Lieve-Vrouw, die in
processies wordt meegedragen, staat in de
koepelkapel. Wie daar viert, ziet de beeldengroep achter het altaar staan.

Maria, middelares en koningin | mei-juni 2019
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ONZE-LIEVE-VROUW
VAN HANSWIJK

Kardinaal Jozef De Kesel nodigt de Mariaheiligdommen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
uit om mee op te stappen in de Hanswijkprocessie die er dit jaar iets anders dan gewoonlijk zal
uitzien. Het wordt een bidprocessie met de lievevrouwen van het aartsbisdom en de bedevaarders
die deze omringen. Op zondag 19 mei vertrekt
de processie om 15 u. in de Sint-Romboutskathedraal. We gaan vanuit Scherpenheuvel mee met
de ‘beeldengroep’ die eerder al meeging in de Mechelse Cavalcade.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Dinsdag 30 april: 19 u.: opening van de meimaand in de basiliek met bloemenhulde, zang, gebed en muziek.
Zondag 26 mei: zesde paaszondag – H. Filippus Neri.
Maandag 10 juni: pinkstermaandag. 70ste bedevaart van de Poolse Missie in ons land.
Om 15 u. sacramentsprocessie van de koepelkapel naar de Mariahal.
Zondag 23 juni: 14 u.: eucharistieviering in de basiliek n.a.v. 250 jaar zusters van Filippus Neri in ons land.
Zaterdag 29 juni: 14 u.: 175 jaar voetbedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel vanuit
Londerzeel Sint-Kristoffel; eucharistieviering waarbij zegen met het genadebeeld.
Van mei tot september:
• geleide kruisweg om 14 u.
• geleide rozenkrans om 15 u.

23
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We bidden voo
HET GEBED IN HET LEVEN
VAN JEZUS

Als we het leven van Jezus onder de loep nemen, dan zien we dat voor Hem het gebed
onontbeerlijk was. Elke grote beslissing liet
Hij steeds voorafgaan door het gebed. De
passage die gaat over zijn keuze van de apostelen leert veel op dat vlak: ‘In die dagen
ging Hij naar het gebergte om te bidden,
en bracht er de hele nacht door in gebed
tot God. Toen het dag werd, riep Hij zijn
leerlingen, en uit hen koos Hij er twaalf, die
Hij ook apostelen noemde’ (Lc 6, 12-13).
In het gebedsleven van Jezus namen de anderen een grote plaats in. Voor de Heer betekende het gebed niet alleen een uitgelezen
moment om persoonlijk met zijn Vader een
gesprek aan te knopen, maar tevens was het
voor de Mensenzoon een gelegenheid om
zich tot zijn hemelse Vader te richten om de
leerlingen te helpen waarmee Hij zijn dagen
doorbracht. De Heer zegt: ‘Simon, Simon,
de satan heeft geëist jullie te mogen ziften
als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je
geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal
tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jou
beurt je broeders’ (Lc 22, 31-32). Alvorens
zijn leerlingen te leren hoe ze moeten bidden, was Jezus zelf volop aan het bidden
(cfr. Lc 11, 1). Hij toont ons hoe een voorbeeld een heel vruchtbaar terrein is voor
wie onderricht. Ook de transfiguratie van
de Heer vond plaats midden in een gebed:
‘Ongeveer een week na deze woorden nam
Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en
ging Hij de berg op om er te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij
van uiterlijk en werden zijn kleren stralend
wit’ (Lc 9, 28-29).
Jezus was een man van gebed en zijn voorbeeld leert ons dat het gebed altijd in ons
hart moet blijven en op onze lippen. Door
Maria, middelares en koningin | mei-juni 2019
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r en met elkaar
kleinkinderen – Opdat mijn kinderen en kleinkinderen verder zouden leven naar de christelijke
waarden en stand houden in hun relatie – Voor
vrede in de wereld – Voor oplossing met problemen op werk en gezondheid – Opdat mijn zus
niet blind zou worden door maculadegeneratie
– Opdat mijn hartritmestoornissen niet sterker
zouden worden door stress of angst – Opdat mijn
echtgenoot en ikzelf nog vele jaren samen gelukkig mogen blijven – Opdat mijn oudste kleinzoon een goede partner moge vinden – Voor mijn
dementerende vader – Opdat de laatste levensfase
van mijn ouders en het hen liefdevol begeleiden
voor ons allen een rijke ervaring mag zijn.

zonder ophouden te bidden lopen we echt in de
voetsporen van Jezus onze leermeester.
Alvorens te getuigen van Christus in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van
de aarde (Hnd 1, 8), waren de apostelen, die door
het wegvallen van Judas Iskariot met eentje minder waren, in het cenakel samen aan het bidden
in afwachting van de komst van de Heilige Geest,
die door de verrezen Heer beloofd was. Vergezeld
van Maria, de moeder van de Heer, bleven allen
trouw en eensgezind in gebed (Hnd 1, 12-14).
Van zijn doop in de Jordaan tot aan zijn dood op
de calvarieberg laat de Heilige Schrift ons Jezus
zien als een gebedsmens. Ons spiegelend aan Hem
kunnen ook wij uit het gebed de noodzakelijke
kracht putten om de weldaden van God te verkondigen. Door in dialoog te blijven met onze
hemelse Vader en verenigd met de maagd Maria
zijn we in staat ten beste te spreken voor de hele
mensheid, mee te voelen met het verdriet van
onze broers en zusters en deel te nemen aan hun
vreugde.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

ARDOOIE: mevr. Agnes Verschaeve-Depoortere –
ASSE: mevr. Paula Loyez-De Smet – BORGLOON:
dhr. Hubert Keimes – BRUSSEL: E.H. Luc Ernemann – BUNSBEEK: dhr. Janssens – DEURNE:
mevr. Beerten-Reniers – DRIESLINTER: mevr.
Yvonne Stroobants-Flossy – EGEM: mevr. Maria
Vandycke-Devlamynck – ESSEN: mevr. Maria
Van Loon-Peeters – HERENT: dhr. Jozef Rommelaere – HEULE: dhr. Roger Vanmarcke –
HOUTHULST: zr. Denise Backelandt; mevr.
Lucienne Schollaert-Gesquiere – KAULILLE:
mevr. Christine Vanmierlo-Vanherk – KONINGSHOOIKT: mevr. Esther Van Thienen-Andries –
KORTENBERG: dhr. Alex De Bruyn – KRUISHOUTEM: dhr. Bertrand De Smijter – LIPPELO:
dhr. & mevr. Louis Kerremans-Lucia De Bleser –
MECHELEN: kardinaal Godfried Danneels –
RANST: mevr. De Pauw-Van Ranst – ROTSELAAR: E.P. Louis Moors, montfortaan – SINTNIKLAAS: dhr. Hubert de Maeyer – VEURNE:
mevr. Georgette Herreman-Pouchele – WAANRODE: mevr. Josee Blockx-Steveneers – ZWEVEGEM: mevr. Simone Naessens-Hiltrop.

Ghislain Kasereka

ONZE GEZAMENLIJKE
GEBEDSNOVEEN:

• in mei: van 13 mei (Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima) tot 21 mei
• in juni: van 10 juni (Maria, Moeder
van de Kerk) tot 18 juni
Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die
voor alle abonnees wordt opgedragen.

INTENTIES

Voor een verbetering, kracht en gezondheid van
mijn familie – Voor het welslagen van oogoperatie – Cataract aan beide ogen van mijn echtgenoot – Voor bescherming en vertrouwen als
we dit jaar voor korte of lange duur op reis gaan
– Voor het welslagen in het examen van mijn

Uit dank: ARDOOIE – ZELE.
Lijst afgesloten: 1 april 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 MEI-JUNI 2019
Bedevaart naar Lourdes
115582
Mevr. MAGNUS Annelies
126732
Dhr. LIBBRECHT Niels

MERCHTEM
HERTSBERGE

Rozenkransicoon 40 x 30 cm
277098
Mevr. IGO Lisette

AARSCHOT

Cd Marialiederen vol.1
120493
Mevr. VAN PARYS-VANDENBULCKE Nicole
265108
E.H. WEYN Firmin
151585
Dhr. PANIS Ludo

KNOKKE-HEIST
ST.-MARIA-HOREBEKE
LANAKEN

Boek: Lourdes de spiritualiteit van Bernadette
137640
Mevr. SCHAMP-DHONT Julia
112324
Zr. STAPPAERTS Paula
111739
Dhr. VANAUTGAERDEN Jos

OUDENAARDE
VORSELAAR
OUD-HEVERLEE

Boek: De H. Louis-Marie Grignion de Montfort (Rey-Mermet)
112956
Dhr. BOSCH Maarten
BRUSSEL
150105
Mevr. OBUS Josée
BUGGENHOUT
135041
Dhr. NOLLET Lieven
LO
138608
Dhr. VANDEBURIE Marcel
MOEN
137341
Mevr. DILISSEN-BLOEMEN Lucia
OVERPELT
Glasraampje met afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw
136089
Mevr. BROKKEN Magda
144846
Dhr. COIGNIEZ Marcel
143297
Dhr. & mevr. VERMEULEN-PEETERMANS

In uw testament kan u naast
familie en vrienden ook Maria,
middelares en koningin opnemen.
Met een ‘duolegaat’ kan het zelfs
voordeliger voor de familie zijn
dat u samen met hen óók Maria,
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.

LOURDES IN BELGIË

Wil u eerst
meer
informatie?
Neem dan
contact op met
pater Fabry,
directeur:
016 30 82 10

Oplossing (april 2019)
Deze Lourdesgrot staat in Bierbeek, in de Ruisbroekstraat op
het kruispunt met de Bergstraat.
De grot werd onlangs prachtig
gerestaureerd. Maria is goed
zichtbaar in haar nis. Het geheel
is versierd met mooie bloeiende
struiken en er wordt geregeld
een kaarsje aangestoken.

Maria, middelares en koningin | mei-juni 2019

RIEMST
ST.-PIETERS-KAPELLE
HERSELT

Sleutelhanger met Onze-Lieve-Vrouw van de weg/keerzijde Montfort
113233
Mevr. VERHELST Agnes
LEDEBERG
160617
Dhr & mevr. DOHMEN-COUN Paul
HELCHTEREN
141018
Mevr. VAN DONINCK Rita
ANTWERPEN
158344
Dhr. LAMBRECHTS Aloïs
ESSEN
914550
Mevr. VAN THUYNE-HELLEBUYCK Micheline ZULTE
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.

34

Quizvraag
Waar staat deze
Lourdesgrot?
De oplossing vindt
u in het nummer
van juli-augustus
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.mariaalcentrum.be

OPGAVE NR. 239
1

2

3

4

5
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8

9

10

1

DIRECTIE EN REDACTIE
Verantwoordelijke uitgever en directie:
Pater Frans Fabry

2

Mariale Werken vzw
Diestsevest 55, 3000 Leuven
Btw BE 0416.682.009

3
4

Redactiemedewerkers:
Frans Fabry – Mark Kemseke – Georgette Mathieu
Jan Meeuws – Antoine Rubbens – Michel T'Joen
Luc Van Hilst – Jan Wuyts

5
6

DRUKKERIJ
Van der Poorten nv, Kessel-Lo
100% klimaatneutrale drukkerij

7
8
9
10

HORIZONTAAL

1. Degenen die het orgel bespelen in
de kerk – 2. Zoon van Zeus en Leto –
3. Tangens – Rivier in Spanje – Inhoudsmaat – 4. Europese taal – God
van de oorlog – 5. Een zekere – Duitse
stad – 6. Japans mantelvormig kledingstuk – … missa est, zo eindigde vroeger
de Latijnse mis – 7. Draagbalk – Huttentut – 8. Ionisatiepotentiaal – Zoon
van Sem – Generale Staf – 9. Smart,
leed – 10. Boordsel, belegsel.

OPLOSSING NR. 238
APRIL 2019

VERTICAAL

1. Betrapping – 2. Heimelijk – 3. Gallium – Rivier in Duitsland – Wereldrecord – 4. Vierhandige zoogdieren –
Op elkaar – Matadoren – Watering –
6. Zijrivier van de Rijn – Zet in het
schaakspel – 7. Lijfeigene – God van
de liefde – 8. Tegenover – Veelomvattend – Manuscript – 9. Telwoord –
10. (Meetkunde) verwantschap tussen
de punten en vlakken der ruimte.
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FOTO'S IN DIT NUMMER:
ASphoto studio / shutterstock: blz. 1 – Vixit / shutterstock:
blz. 5 – Claudiovidri / shutterstock: blz. 6 – piosi / shutterstock: blz. 7, 8 – Evgeny Shmulev / shutterstock: blz. 10-11 –
naran-ho / shutterstock: blz. 12 – PopTika / shutterstock:
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blz. 32-33 – alphaspirit / shutterstock: blz. 34a – Hilda
Poleunus: blz. 34 (Lourdes in België) – Gregorioa / shutterstock: blz. 36
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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