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Vakantie: tijd om gas
terug te nemen

D

het voorbijgaan van ons werk. Vragen die de
schrijver van het Bijbelboek Prediker zich ruim
tweeduizend jaar geleden al stelde.

e meimaand ligt al even achter ons,
maar ook in de zomer staat Maria in
het middelpunt van de belangstelling.
Zo vieren we op 22 augustus de gedachtenis
van Maria Koningin, een van de talrijke eretitels
waarmee onze hemelse Moeder gezegend is. Een
week voordien wordt echter het belangrijkste
Mariafeest op de liturgische kalender gevierd:
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. We
gedenken dat Maria met ziel én lichaam in de
hemelglorie is opgenomen. Een gebeurtenis die
ons verstand te boven (en te buiten) gaat. In zijn
bijdrage gaat Michel T’Joen dieper in op de betekenis van dit hoogfeest.

De zomer is het moment waarop we een versnelling terugschakelen. We nemen gas terug om het
ons vertrouwde landschap nu eens aandachtiger
te bekijken en, waarom niet, wat meer tijd te
besteden aan wie ons lief is. Zo vermijd je wat
pater Jos Van den Bergh overkwam. Toen zijn
buurvrouw onverwacht overleed, moest hij toegeven dat hij haar eigenlijk nooit echt heeft gekend.
Hebben we niet allemaal zulke momenten waarop we tekortschieten als het om betrokkenheid
bij medemensen gaat?

Voor velen is het feest van Maria-Tenhemelopneming ook het sein dat de zomervakantie op haar
laatste benen loopt. Boekentassen en lunchboxen
wenken weer. Pater Frans Fabry toont in dit
nummer aan dat je ook van een vakantieperiode
kunt genieten zonder verre oorden op te zoeken.
Hij vond inspiratie bij de heilige Montfort, die
constant op reis was maar – en dat klinkt vast paradoxaal – nooit vakantie nam. Met name de liederen van Montfort bieden een portie geestelijke
zuurstof waar je de hele zomer mee doorkomt.

We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan
Bernadette Soubirous. In zijn bijdrage beschrijft
pater Mark Kemseke hoe ze zich, spijts haar wankele gezondheid, levenslang ten dienste bleef stellen in het hospice in Nevers. En in het Oude Testament is er Ruth, de Moabitische. Marie-Bénédicte de Villenfagne beschrijft hoe Ruth niet de
makkelijkste weg kiest, maar onvoorwaardelijk
trouw blijft aan haar schoonmoeder Noömi:
‘Waar jij gaat, zal ik gaan; waar jij zult slapen, zal
ik slapen; jouw volk zal mijn volk zijn; jouw God
zal ook de mijne zijn.’

Ook de bijdrage van Antoine Rubbens baadt in
de vakantiesfeer. De auteur neemt ons mee naar
de Belgische kust voor een stiltewandeling in de
duinen. Het wordt een uitstapje dat niet zo vrijblijvend is als het op het eerste gezicht lijkt. Want
al wandelend, zonder overbodig getater, word je
met jezelf geconfronteerd. Meteen komen dan
zinvragen op. Over de broosheid van de dingen,
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Met die inspirerende gedachte stuurt de redactie
van Maria, middelares en koningin u graag de
zomer in. We wensen u veel leesplezier!
Glenn Geeraerts
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Met reuzenstappen
vooruit
Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort
Zijn mysterieuze en beslissende kinderjaren
In het vorige nummer van ‘Maria, middelares en koningin’ kon u al kennismaken met de
ouders van Louis-Marie Grignion. U vernam ook dat hij deel uitmaakte van een kroostrijk
gezin en waarom hij zich Montfort noemde. Nu verneemt u meer over zijn kinderjaren: de
overtuigde apostel die al op jonge leeftijd in hem wakker werd en zijn bijzondere gehechtheid
aan Maria, die hij zijn lieve ‘moeder’ noemde.

K

eruit als een gewone boerderij, want het heeft zijn
toegangspoort, zijn toren en zijn slotgracht verloren die er in die tijd een verblijf met meer standing
van maakten. Men kan achteraan nog enkele
bomen zien die doen denken aan de lommerrijke
plekken waarin het kind graag kwam bidden.

ort na zijn geboorte werd Louis toevertrouwd aan kinderoppas ‘moeder
André’. Ze woonden toen op de boerderij Bachelleraye die toebehoorde aan zijn ouders.
De eerste jaren van zijn leven bracht hij dus in
het gezelschap van boeren door, in een simpel
boerenverblijf. Doordrongen van het eenvoudige
leven op de buiten zal Louis zijn hele leven lang
houden van mensen van eenvoudige komaf en
openbloeien wanneer hij zich terugtrekt in de
volle natuur.

EEN VROEGRIJPE APOSTEL

As kind had Louis al het temperament van een
apostel die over een grote overtuigingskracht beschikte. Hij was blij toen hij bij Louise, een van
zijn zussen, ontdekte dat ze meer tijd besteedde
aan het gebed dan andere kinderen. Zijn oom
langs moeders kant, Alain Robert, die priester
was in Rennes, geeft er een nauwkeurig getuigenis van: het waren weldegelijk nog twee kleine
kinderen, maar toen al stelde de jongen alles in
het werk om zijn zusje te overtuigen op te houden met spelen om tijd te maken voor een gebed.
Zijn argument: ‘Mijn liefste zus, zei hij, je zult er
mooi uitzien en iedereen zal van je houden als jij
houdt van Onze-Lieve-Heer.’

Als apostolisch missionaris kwam Montfort later
nog eens in de streek. Zonder zich kenbaar te
maken, zocht hij toen logement bij zijn vroegere
oppas, maar die wees dat af. Toen ze ’s anderendaags vernam dat haar lievelingetje van vroeger
de nacht bij de buren had doorgebracht, haastte
ze zich en smeekte ze Louis in tranen om ondanks haar aanvankelijke weigering bij haar terug
te komen. Louis Grignion aanvaardde het en
troostte haar: ‘Moeder André, zet Louis Grignion uit je hoofd, hij heeft geen enkele verdienste,
denk aan Jezus Christus die echt alles betekent en
herken Hem in de armen!’

Een glasraam in het koor van de kapel van de
dochters der Wijsheid in Saint-Laurent-sur-Sèvre
stelt de kleine Louis voor die bij zijn zus op zijn
knieën zit en haar hand vasthoudt bij het maken
van een mooi kruisteken. Toen al gedroeg deze
jongen zich als een echte apostel en wist hij dat

Kort daarop verliet heel de familie Grignion de
stad en ging wonen in het landhuis van Bois-Marquer nabij Iffendic. Tegenwoordig ziet het gebouw
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Beeld van de H. Montfort in het koor van de Saint-Viateur (Montréal, Canada)

strijd tegen de protestanten aanwakkerde, meer
bepaald in de Cevennen, waar de vervolgden
in het geheim bijeenkomsten organiseerden die
ze ‘woestijnzittingen’ noemden. Men kan hun
schuilplaatsen ook vandaag nog bezoeken bij Anduze.

kleine meisje en de groep van zijn kameraden te
overtuigen door hun als beloning de mooiste spullen te geven die hij bezat. Die kleine kinderen kwamen bij elkaar om de rozenkrans te bidden. De onweerstaanbare charme van de kleine Louis, die het
gebed leidde, bracht hem al bij de Heilige Maagd
van wie hij op de dag van zijn vormsel de naam
aan de zijne had toegevoegd, door zich voortaan
Louis-Marie te noemen. Gedurende heel zijn leven
zal zijn stoutmoedige overgave aan de Voorzienigheid eveneens het teken zijn van zijn grote liefde
voor ‘God alleen’ waarvan hij zijn devies maakte.

GEWORTELD IN MARIA

Dankzij de vertrouwelijke gesprekken die Montfort tijdens zijn collegejaren met zijn vriend
Blain heeft gevoerd, weten we een beetje over
zijn kinderjaren. Blain is op vakantie geweest in
Bois-Marquer, waar hij de diepere achtergronden
van zijn vriend kon onderzoeken zodat hij ons
dat waardevolle geheim over zijn mariale devotie
kon meedelen: ‘Iedereen weet dat hij haar altijd
zijn moeder, zijn lieve en tedere moeder noemde,
maar niemand weet dat hij zich sinds zijn prille
jeugd met een kinderlijke eenvoud tot Maria
richtte, om haar al zijn noden voor te leggen,
zowel aardse als geestelijke, en dat hij overtuigd
was, door het grote vertrouwen dat hij had in
haar gunsten, die te verkrijgen zonder dat daarbij
ooit enige twijfel, ongerustheid of onzekerheid
hem van zijn stuk konden brengen.’

EEN VROME FAMILIE

Dat alles gebeurde drie eeuwen geleden, in een familie waarin roepingen voor het priesterschap en
het religieuze leven vanzelfsprekend waren. Zijn
moeder had twee broers die priester waren. Benevens Louis-Marie zullen ook twee van zijn broers
tot priester gewijd worden: Jozef, die dominicaan
werd en Gabriel-François, die pastoor werd van
Saint-Léger. Twee van zijn zussen traden in in het
klooster: Sylvie, in de abdij van Fontevrault en
Guyonne-Jeanne (zijn lievelingszusje dat hij Louise noemde) bij de benedictinessen van het heilig
sacrament.
In die tijd was de Kerk star en sterk gefocust op
het zich versterken tegen het protestantisme. Het
was de hardste tijd van de Contrareformatie.
Louis was twaalf in 1685 toen Lodewijk XIV het
Edict van Nantes uitvaardigde, waardoor hij de

(wordt vervolgd)
Zr. Monique Rahier
Naar ‘À pas de géant’ van Max Vilain
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

HOGE VROUWE IN DE HEMEL!

vieren we Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel;
op 26 juli de heilige Joachim en Anna, de ouders
van Maria; op 5 augustus het kerkwijdingsfeest
van de eerste basiliek die aan Maria is gewijd:
Maria de Meerdere in Rome. Na het hoogfeest
volgen nog Maria Koningin op 22 augustus en
Maria, moeder en middelares van genade, op 31
augustus.

Op het hoogtepunt van de zomer straalt het hoogfeest Maria-Tenhemelopneming. Voor heel de Kerk
gaat de hemel open en wordt ons een blik gegund
op onze eigen toekomst. Immers, Maria – de eerste gelovige van het Nieuwe Verbond – is het beeld
en de belofte van ons heil in Christus. Waar de
zoon is, is de moeder en zijn wij allen kinderen die
Hij aan haar toevertrouwde op het kruis.

De zomer van Maria zouden we het kunnen noemen en we vieren mee, samen met de Hoge Vrouwe in de hemel die onze moeder is.

Rond dit hoge feest waarbij de hemel de aarde
raakt, vieren we de hele zomer kleinere feesten
in de liturgie die als sterren schitteren en als het
ware een kroon van Maria vormen. Op 16 juli
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pastoor Luc Van Hilst
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BOOMSE JUBILARISSEN

Op zaterdag 18 mei werden vijf leden van
het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel in Boom bijzonder
gevierd. Marita Van Robbroeck, Steven
Hoefman en Yves De Bruyn kwamen voor
de 25e keer te voet mee naar Scherpenheuvel. Dubbel zo veel keren kwam André
Coeckelbergh! Maar Elza Van Oirschot
spande de kroon met haar 60e bedevaart
naar Onze-Lieve-Vrouw. De jubilarissen
ontvingen van het bedevaartsoord een
medaille als dank en aanmoediging, en
van Maria kregen ze de zegen met het
genadebeeld. Een bijzonder moment voor
de jubilarissen en voor de hele bedevaart.
We wensen hen, en alle jubilarissen van
de verschillende bedevaarten, van ganser
harte proficiat!

BISDOM BRUGGE OP
BEDEVAART

Op 23 april, dinsdag in de paasweek,
kwam de diocesane bedevaart van het
bisdom Brugge naar Scherpenheuvel.
Met 150 kwamen ze uit alle streken van
hun bisdom met bussen aangereden. Een
dagje bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, maar ook een blij weerzien
van mgr. Koen Vanhoutte die vóór hij
hulpbisschop werd voor het vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen, jarenlang
vicaris-generaal van de bisschop van
Brugge was. Ook zijn moeder was van de
partij. Het werd een blije dag met veel gebed en vieren. Voor herhaling vatbaar!

21
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VORMELINGEN GETUIGEN

Op zaterdag 27 april trokken we met de vormelingen van Paal, Tervant en Beverlo naar
Scherpenheuvel. Ik was er eerlijk gezegd nog niet
geweest. Ik was wel benieuwd, want ik had mijn
oma er al over horen spreken. Scherpenheuvel is
een bedevaartplaats. Maar zo dicht bij huis? Ik
dacht dat dat alleen in Lourdes of zo was … en
voor oude mensen. We waren voor een dag te gast
in het onthaalcentrum, waar we catechese kregen
en onze boterhammetjes opaten. Daarna hadden
we een zoektocht in en rond de basiliek.
Ik was wel benieuwd wat er zo speciaal was. De
catechiste vertelde ons het verhaal over Scherpenheuvel. We hebben alle kapellen van de basiliek
bezocht en ook de basiliek zelf.

eik van Scherpenheuvel trok mee op, samen met
een volle bus liefhebbers uit Scherpenheuvel. De
waardering en de weerklank van de gelovigen die
overal in de stad hadden postgevat, was groot en
dankbaar!

Het was een leuke en leerrijke dag. Ik heb veel
bijgeleerd. Ik wist nog niet zoveel over Scherpenheuvel. Ik was wel onder de indruk van de
vele mensen die aan het bidden waren en hoeveel
kaarsen er aan het branden waren. Wist je dat je
er je auto kunt laten wijden?

ZOMERWEEKEND EMMAÜS

Emmanuel Vlaanderen nodigt uit voor hun
zomerweekend van 12 tot 14 juli in Scherpenheuvel. Gezinnen, alleenstaanden, kinderen en
tieners zijn welkom om deel te nemen. Een aangepast programma is er voor kinderen (0-12 jaar) en
voor tieners (13-16 jaar). Zang, conferenties, gebed, ontspanning, uitwisseling, getuigenis … zijn
de ingrediënten voor een weekend vol vreugde!

Misschien dat ik eens aan mama ga vragen om
nog eens terug te komen. Dan ga ik ook een kaars
branden. Maria luistert toch altijd naar ons.

VURIG VOLKSGELOOF

Vrijdag 12 juli om 18 u.: eucharistie in de basiliek
met mgr. Koen Vanhoutte als voorganger.
Zaterdag 13 juli vanaf 20 u.: ‘Avond van de barmhartigheid’ met getuigenissen, muziek, vieren van
het sacrament van de verzoening.
Zondag 14 juli om 12 u.: eucharistieviering met
de kinderen in de basiliek, verzorgd door de Gemeenschap Emmanuel.

De Hanswijkprocessie van 19 mei was dit jaar
anders dan anders. Een bidprocessie met tal van
Mariabeelden uit de verschillende heiligdommen
van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Kardinaal
Jozef De Kesel had hen uitgenodigd om biddend
en zingend door de Mechelse binnenstad te
trekken. En zo geschiede! Uit een overvolle kathedraal stroomden de verschillende delegaties naar
buiten en trokken richting Hanswijkbasiliek.
Ook de beeldengroep Albrecht en Isabella aan de
Maria, middelares en koningin | juli-augustus 2019

Info en inschrijvingen bij Inge Dewulf, zomerweekend@emmanuelvlaanderen.be, 0477 79 78 56.
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SINTWILLIBRORDUS
BERCHEM
NODIGT UIT

REGIOPLOEG TIENEN

Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het
vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, voert een
belangrijke hervorming uit. Hij reduceert het
aantal dekenaten in het vicariaat van vijftien tot
vier. In deze vier grote regio’s (Mechelen, Leuven,
Tienen en Halle) zal de pastoraal ondersteund
worden door een ploeg rond de deken. Voor de
regio waartoe Scherpenheuvel behoort, bestaat
de ploeg uit:
Luc Van Hilst,
deken (foto);
Elly Mattheus,
begeleider gemeenschapsopbouw; Ria
Merckx, econoom; Geert
Narinx, vormingswerker (liturgie); Toni Berek,
jeugdpastor. Het ‘regionaal huis’ zal in het onthaalcentrum De Pelgrim zijn.

Op zaterdag 31 augustus
trekt de Broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel
voor de 225e keer naar
hun geliefde bedevaartsoord. Naar aanleiding van deze jubileumeditie nodigt de broederschap iedereen uit die dat wenst om de hele
tocht (50 kilometer), of een deel ervan, mee op te
stappen. In Aarschot of in Rillaar aansluiten is
haalbaar. Iedere deelnemer ontvangt een aandenken en er kan ook gezorgd worden voor vervoer
terug naar de parkings.
Info: Bert Van Herwegen, tel. 0468 19 00 78,
bert.van.herwegen@telenet.be.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Maandag 22 juli: feest van de heilige Maria Magdalena, co-patrones van de parochie van Onze-LieveVrouw van Scherpenheuvel.
Zondag 4 augustus: 10 u.: rechtstreekse tv-uitzending op Eén van de eucharistieviering in de basiliek.
Donderdag 15 augustus: hoogfeest Maria-Tenhemelopneming.
• eucharistievieringen: aan de vooravond: 17 u. in de basiliek;
• op de dag zelf: 7.30 u. en 8. 30 u.: eucharistieviering in de basiliek;
• 10 u., 11 u. en 16 u.: eucharistieviering in de Mariahal;
• 17 u.: vespers in de basiliek.
Zondag 1 september: 15 u.: kinderzegen in de basiliek.
Iedere zondag: 17 u.: vespers in de basiliek; van mei tot september bovendien: begeleide kruisweg om
14 u. en begeleide rozenkrans om 15 u.
23
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We bidden voo
HET ONWRIKBARE
VERTROUWEN VAN PAULUS EN
SILAS

Paulus en Silas, geleid door de Heilige Geest,
hebben Troas verlaten. Ze begeven zich naar Filippi, een stad in het noorden van Griekenland
(Hnd 16, 16-34). Ze verblijven daar enkele dagen,
maar vliegen dan achter de tralies, nadat Paulus
een kwade geest heeft uitgedreven bij een slavin.
Lucas vertelt ons wat er zich voordoet tijdens hun
eerste nacht in de gevangenis: ‘Rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor
God, terwijl de gevangenen toeluisterden. Plotseling deed zich een zo zware aardschok voor dat
de fundamenten van de gevangenis schudden.
Meteen gingen alle deuren open en sprongen bij
iedereen de boeien los.’
Deze verzen symboliseren de kracht van het geloof en het onwrikbare vertrouwen van Paulus
en Silas, ze geloofden in de verrezen Christus.
Voor ze in de gevangenis terechtkwamen, zijn
deze dienaren Gods publiekelijk vernederd en
afgeranseld. Ze hadden weliswaar een bezeten
slavin verlost, maar haar meesters waren daar niet
mee gediend: die zagen hun inkomsten kelderen,
aangezien de vrouw veel geld opbracht met haar
waarzeggerij. In de gevangenis bleven Paulus en
Silas vastberaden in hun geloof, ze gaven zich
niet over aan wanhoop. In plaats van een eindeloze klaagzang aan te heffen, begonnen ze te
bidden en de lof van God te zingen. Ze deden
dat met de kracht van het geloof, zodat hun medegevangenen de oren spitsten. Getuigend van
de goddelijke liefde en bewust van de hoop die
in hen school, hebben ze ontmoediging en lijden
overwonnen.
De deuren van de gevangenis bezweken onder de
kracht die uitging van hun gebeden en lofzangen.
De cipier, overtuigd dat de mannen ontsnapt
waren, besloot om het zwaard te trekken en zelfmoord te plegen. Paulus en Silas echter, bezield
door Gods liefde en vergevingsgezindheid, konden
hem die wanhoopsdaad beletten. Paulus riep met
luide stem: ‘Doe uzelf geen kwaad, we zijn er nog
Maria, middelares en koningin | juli-augustus 2019

allemaal!’ De woorden uit Paulus’ Brief aan de
Romeinen werden in Filippi in de praktijk gebracht: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede’ (Rom
12, 21). Een gebaar dat de gevangenisbewaker niet
onberoerd liet, want hij stelde Paulus en Silas een
belangrijke vraag: ‘Heren, wat moet ik doen om
gered te worden?’ Hun antwoord luidde: ‘Geloof
in de Heer Jezus; dan zult u gered worden, u en
al uw huisgenoten.’ Wat tot dan een gevangenis
was, werd op die manier een plek waar de Blijde
Boodschap wortel kon schieten en vrucht dragen.
Dankzij het gebed en de lofzangen van de gevangenen hadden de deuren zich geopend. En zo was
ook het hart van de cipier opengegaan, want hij
bekeerde zich en heel zijn familie met hem.
32

r en met elkaar
zijn-te dragen – Voor innerlijke rust – Voor het
behalen van rijbewijs voor vrachtwagen – Voor
de definitieve genezing van een infectie – Voor
mijn ouders en mijn familie – Voor goede verstandhouding tussen zoon en schoonmoeder.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

BERINGEN: mevr. Paula Vannoppen-Thiels –
BINKOM: dhr. Achilles Vangilbergen – BLANKENBERGE: mevr. Godelieve Descamps-Vanhaverbeke – BOECHOUT: mevr. Malvine
Cools-Verlinden – BRUGGE: dhr. Joseph Vermeulen – ELVERSELE: dhr. Henri Offergeld –
GIJZEGEM: mevr. Clémence Smetrijns-De
Meyer – HALLE: mevr. Lucienne Pierreux-Goemaere – HASSELT: zr. Dominica Maria Vanheeswijck; zr. Simonne Broeders – HERK-DESTAD: mevr. Jeanne Lauwens-Beddegenoots –
HEUSDEN: zr. Antonia, Maria Anna Deferme –
IZEGEM: mevr. Frieda Hoste – KINROOI:
dhr. Toine Lamberigts – KNOKKE-HEIST:
mevr. Lea Viaene-Cremers – KORTENBERG:
mevr. Denise Craenen-Martiny – LANDEN:
dhr. Joseph Vanham – LEBBEKE: dhr. Rudolf
Van der Jeugt – LOCHRISTI: zr. Laurentia,
Maria Willems – MALDEGEM: mevr. Yvonne
Van Vooren- Lammertyn – MECHELEN: mevr.
Emilienne Op de Beeck-De Greef – MEER: mevr. Maria Vermeiren-Aerden – MUNSTERBILZEN: mevr. Dello-Menten – OOSTKAMP:
mevr. Germaine De Zutter-Dezutter – OPGLABBEEK: mevr. Mia Peeters-Jeunen – ST.-KWINTENS-LENNIK: dhr. Noël Harnie – STADEN:
zr. Maria-Majella, Bertha Tiri – STEENHUFFEL: mevr. Regine Michiels-Kiekens – STEENHUIZE-WIJNHUIZE: dhr. Nestor Cougé.–
TURNHOUT: mevr. Joanna Maes – WIELSBEKE: mevr. Gabrielle Van Respaille-Duyck –
ZEDELGEM: mevr. Cecile Sonneville-Tyvaert –
ZOTTEGEM: mej. Maria Otte.

Ook wij kunnen het gevoel hebben opgesloten
te zitten, beroofd van levensvreugde en vol angst
om wat er morgen komt. Laten ook wij in gebed
en dankzegging een veilige haven vinden bij God.
Bidden wij voor en met elkaar.
Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor een behouden thuiskomst van schoonbroer
en zijn dochter – Voor mijn moeder die aan een
zeldzame aftakelingsziekte lijdt, om gelovige
sterkte in het lijden dat haar treft en voor hen
die de weg met haar meegaan – Voor zoon met
depressie – Voor het vinden van een gelovige
partner. Kracht en moed en geduld om het alleen

Uit dank: MEERBEEK – ZELE (2).
Lijst afgesloten: 1 juni 2019.
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Mariaal tijdschrift van de montfortanen
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86ste jaargang: juli-augustus 2019
Het abonnementsjaar begint
in APRIL en telt 10 nummers
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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
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DIRECTIE EN REDACTIE
Verantwoordelijke uitgever en directie:
Pater Frans Fabry
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3

Mariale Werken vzw
Diestsevest 55, 3000 Leuven
Btw BE 0416.682.009

4
5

Redactiemedewerkers:
Frans Fabry – Glenn Geeraerts – 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

8
9
10

HORIZONTAAL

1. Persoon die aan een bepaalde schoolklas is verbonden – 2. Doorn – 3. OudEgyptische zonnegod – Kier – Ter zake
– 4. Suf, Saai – Ierland – 5. Te dien
einde – Scherpen (m.b.t. een zaag) –
6. Vorderen, eisen – Hengsel – 7. Streep,
schreef – Op elkaar – 8. Paardenslee –
Heilige martelares uit de vervolging van
Diocletianus in Augsburg – Netto –
9. Inwoner uit de Balkan – 10. Kleur
van staal.

OPLOSSING NR. 239
MEI-JUNI 2019

VERTICAAL

1. Ringvormig gebak bij een bepaalde
gelegenheid gebakken – 2. Voortdurend
– 3. Spil – Org. voor Econ. Samenw. en
Ontwikkeling – Kauw – 4. Dit lag in de
kerstkribbe – Pauselijke hoofdtooi –
5. Hiaat – Folio – 6. Plaats in OostVlaanderen – Windjak – 7. Roten –
Stevig langwerpig stuk hout – 8. Aluminium – Denkbeeld – Voorzetsel –
9. Lekker, druppen – 10. Rozenkrans.
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FOTO'S IN DIT NUMMER:
Shutterstock/Ueuaphoto (p. 1), Shutterstock/Wpadington
(p. 5), Shutterstock/Okawa Photo (p. 6), Shutterstock/
Philipimage (p. 8-9), Fotoarchief SMM (p. 11, 28-29), Shutterstock/IanRedding (p. 13), Shutterstock/Petar Paunchev
(p. 14-15), Mediatheek Abdij Averbode (p. 17), Shutterstock/
IrenaV (p. 18-19), Fotoarchief Scherpenheuvel (p. 7, 20-23),
Shutterstock/David Niblack (p. 25), Elisabeth Algra Beeldcreaties (p. 26), Shutterstock/Mama Belle a.t.k (p. 30), Shutterstock/Alias Ching (p. 31), Shutterstock/Billion Photos
(p. 32-33), Shutterstock/Alphaspirit (p. 34bov), Shutterstock/
Syda Productions (p. 34mid), Hilda Poleunus (p. 34ond).
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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