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Uit liefde voor God

I

n onze vervolgreeks ‘Met reuzenstappen
vooruit’ beschrijft zuster Monique deze
maand een opvallend tafereel uit de biografie
van de heilige Montfort. Op de terugweg van
zijn bedevaart naar Rome houdt Grignion halt
in Fontevraud, waar zijn zus in het klooster is.
Hij klopt aan bij de kloosterpoort en vraagt een
aalmoes ‘om de liefde Gods’. De portierster wil
weten wie er voor haar staat, maar krijgt geen
antwoord. Ze sluit de deur en laat de ongewenste
gast met zijn pakezeltje op straat staan.
Nog dezelfde avond wordt het misverstand opgehelderd. De abdis stuurt er iemand opuit om
Montfort te gaan zoeken. Uiteraard is de broer
van zuster Sylvie welkom in de abdij! Maar voor
hem is de kous af: als de zusters hem geen aalmoes willen geven uit liefde voor God, hoeven ze
dat ook niet te doen voor een simpele priester.

plezier boodschappen voor die ene buurvrouw
die ons bij elk bezoekje verwent met koffie en
cake. Maar als onze stugge, wat teruggetrokken
buurman met zijn zware winkeltas door de straat
schuifelt, doen we snel de voordeur dicht. Net zoals de portierster van de abdij aan wie Montfort
een aalmoes vroeg.

We kunnen ons inleven in de portierster die
Montfort wandelen stuurde. Aan de kloosterpoort van Fontevraud was het een komen en gaan
van schooiers. De zusters waren op hun hoede
voor zulke rare snuiters, die niet altijd goede
bedoelingen hadden. Ook Montfort, met zijn versleten mantel en afgetrapte schoenen, wekte wellicht argwaan. En had hij niet gewoon kunnen
zeggen wie hij was? Zo had hij veel gedoe kunnen
vermijden.

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
geringsten van mijn broeders, dat hebben jullie
voor Mij gedaan’, houdt Jezus zijn leerlingen voor
in het Evangelie (Mt 25, 40). De vreemdeling
aan de kloosterpoort, de stugge buurman met
z’n winkeltas, de bedelaar in het station, de asielzoeker en het nichtje dat op het verkeerde pad is
geraakt: in de blik van zulke mensen komen we
Hem op het spoor. Een boodschap om op te kauwen in de donkere dagen voor Kerstmis.

Het voorval in Fontevraud houdt ons een spiegel
voor. Als christenen lopen we hoog op met het
gebod van de naastenliefde, al beperkt die zich
heel vaak tot wie we graag zien. We doen met

We wensen onze lezers nu al een hartverwarmend
kerstfeest ... en veel leesplezier!
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Het gebod van de naastenliefde is dus niet alleen
van toepassing op die sympathieke buurvrouw.
Het geldt ook voor de smoezelige bedelaar die
we elke ochtend in het station zien en om wie we
telkens in een wijde boog heen lopen. Of voor de
Syrische asielzoeker die in zijn thuisland geiten
hoedde en die economisch gesproken dus geen
meerwaarde heeft voor onze arbeidsmarkt. Of
voor dat ene nichtje dat met haar aanhoudend
wangedrag de familie zorgen baart.
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Welke toekomst
heeft de Kerk?

WAT ,N
VRAAG
!

Op deze pagina’s hebben we een jaar lang vragen gesteld. Moeilijke, prikkelende en
uitdagende vragen. Over God en het lijden in deze wereld. Over onze relatie met de
schepping. Of over de drijfveren van kluizenaars in onze tijd. We eindigen deze reeks met
een vraag die gelovigen van verschillende rang en stand bezighoudt: welke toekomst heeft de
Kerk? Met Dirk Vannetelbosch, pastoor in Jette, zoeken we naar een antwoord. We willen
de lezers nu al waarschuwen: onze gesprekspartner heeft géén glazen bol. Door zijn werk als
parochiepriester in een grootstad heeft hij wél een heldere visie op de rol van religie in een
multiculturele samenleving.
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voor het geloof gekozen. Ik kijk samen met hen
uit naar de paaswake volgend jaar.’

anneer we Dirk Vannetelbosch ontmoeten op het Kardinaal Mercierplein, het kloppende hart van de gemeente, doet Jette zijn reputatie van ‘dorp in de
stad’ alle eer aan. De pastoor van de Sint-Pieterskerk heeft nog maar net afscheid genomen van
een oude bekende, of een langsrijdende politieman houdt halt voor een babbeltje. De veeltalige
Brusselse humor is nooit ver weg. Ook tijdens ons
gesprek in de pastorie is het een komen en gaan
van buren en vrijwilligers. Vannetelbosch, een
geboren Vlaams-Brabander, switcht vlot tussen
Nederlands, Frans en het Brusselse dialect – enkele jaren geleden zwoegde hij op de Franse les in
de militaire school.

OERKLASSIEKE LITURGIE

Niet alleen de Nederlandstalige kerkgangers in
Brussel kennen Dirk. Ooit haalde hij de voorpagina van de krant Le Soir als ‘een van de gezichten
die onze hoofdstad doen leven’. Met de dialectmis op Driekoningen haalt hij het tv-journaal;
ook de jaarlijkse zegening van de motorrijders op
het kerkplein is een mediatiek ‘evenement’. De
zondagse kerkgangers komen soms van ver: Lennik, Dilbeek, Londerzeel ...
Dirk wil een misverstand uit de wereld helpen: de
eucharistieviering in Jette is geen zondags theater.
‘De mis in ’t Brussels is een geval apart, ook al
blijft ze klassiek. Eigenlijk is de liturgie in onze
kerk heel gewoon. Oerklassiek, zelfs. Alles valt
of staat in mijn ogen met gemeenschapsgerichte
liturgie. De kerkgangers mogen geen clubje van
gelijkgezinden worden, zoals je zo vaak ziet.’

Het is eind september wanneer we afspreken
in Jette. De coronamaatregelen in het Brussels
Gewest zijn op dat ogenblik nog altijd streng.
‘Nochtans komt het parochieleven weer op gang’,
zegt pastoor Dirk. ‘De eucharistieviering wordt
nu al anderhalf jaar uitgezonden via YouTube,
maar vorige zondag zaten er toch al 150 mensen
in de kerk. Een bijzonder neveneffect van corona
is dat we nu drie in plaats van twee Bijbelgroepen
tellen in onze parochie.’

GELOOF EN CULTUUR

Hoe ziet de pastoor van Jette de kerkbetrokkenheid evolueren? ‘Ik zie de parochies in Brussel
niet zo gauw verdwijnen, al zullen het er ongetwijfeld minder worden. In een stad met één miljoen inwoners vind je altijd wel een grote groep
katholieken’, zegt Dirk. ‘In Wallonië en Vlaanderen, zeker in meer landelijke gebieden, voorspel ik
een ander scenario dan in de hoofdstad. Ik hoor
van collega’s “op den buiten” dat ze op zondag
preken voor tien, twaalf mensen. En na de mis
springen ze in de auto om een dorp verderop
weer voor een handvol kerkgangers te staan.’

TRADITIE VERDWIJNT

Op het eerste gezicht lijkt het dus crescendo te gaan
in een van de laatste Nederlandstalige parochies
van de hoofdstad. ‘We komen van ver’, zegt Dirk,
die met een knipoog naar het scheppingsverhaal
de toestand bij zijn komst in Jette schetst. ‘Toen ik
hier zeventien jaar geleden begon als pastoor, was de
aarde woest en leeg. Geruzie tussen Frans- en Nederlandstaligen had ertoe geleid dat hier nauwelijks
nog gemeenschapsleven was. Wat we vandaag “de
pastorij” noemen, is een oud geneeskundig centrum
dat we hebben omgevormd tot een onthaalplek voor
de buurt. Na de mis kunnen mensen hier bijpraten
met een glaasje porto of een kop koffie.’

‘Men zegt weleens dat de stad de plaats is waar
het geloof terugkeert’, weet Dirk. ‘Of dat ook
geldt voor de rooms-katholieke Kerk, is een groot
vraagteken. Wat mij enorm opvalt in Brussel,
zijn de evangelische gemeenschappen – de zogenaamde pinksterkerken – die als paddenstoelen
uit de grond schieten. Religie zal hoe dan ook een
belangrijke rol spelen in een stad met tientallen verschillende nationaliteiten. Voor veel Brusselaars is
hun geloof nauw verbonden met hun land van herkomst. Je geloof beleven is dan een manier om met
je eigen cultuur en wortels verbonden te blijven.’

Het is niet al rozengeur en maneschijn, waarschuwt Dirk: ‘Het aantal inschrijvingen voor de
vormselcatechese kan ik op één hand tellen. Die
traditie bloedt dood en dat heeft niet alleen te
maken met het krimpende aantal Nederlandstalige kinderen in de Jetse scholen. Kennissen
vragen me soms om een kindje te dopen, maar in
mijn eigen parochie zijn er nauwelijks doopsels.
Op dit moment zijn drie volwassenen op weg om
gedoopt te worden in onze kerk – dat zijn drie
lichtpuntjes, want zulke mensen hebben bewust

Dirk Vannetelbosch vindt dat zijn collega-pastoors elders in het land zich niet mogen blindstaren op het dalende aantal deelnemers aan
11
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Zonder vrijwilligers
sta je nergens
bekend te maken aan wie er niet of niet meer vertrouwd mee is. Wat absoluut niet werkt, is mensen overdonderen met informatie. Je moet vooral
niemand willen bekeren, want dan jaag je ze weg.’

de eucharistie, ook al is de slinkende kerkgang
een teken aan de wand. ‘Even belangrijk is of je
“dragers” hebt: vrijwilligers die bereid zijn om de
parochie te dragen, om er hun schouders onder
te zetten. Als ik al het werk in Jette alleen zou
moeten doen, was er van de Bijbelgroepen, de
maandelijkse rouwgesprekken, het livestreamen
van de mis, de bloemenpracht in onze kerk en zo
veel andere initiatieven geen sprake meer.’

SAMENZITTEN ROND DE BIJBEL
Wat eveneens van belang is voor de kerkgemeenschap van de toekomst, is initiatiecatechese. Dan
denken we spontaan aan jonge kinderen die zich
op de communie en het vormsel voorbereiden.
Dirk Vannetelbosch vindt het een raar idee: na
het vormsel lijkt onze kennismaking met het
geloof plots achter de rug. ‘Alsof we dan ineens
“volleerd” zijn. Ik ben blij dat de interesse voor
de Bijbel toeneemt in onze parochie. Het gebeurt
nog te weinig dat mensen samenzitten om de Bijbel te lezen en erover te praten.’

BEKEREN WERKT NIET

Samen met de andere pastoraal verantwoordelijken in Brussel buigt de pastoor van Jette zich
dezer dagen over de toekomst van de Kerk in
de hoofdstad. De thema’s die daarbij opduiken,
gelden zeker ook voor Waalse en Vlaamse kerkgemeenschappen. ‘De liturgie blijft een belangrijke
factor’, zegt Dirk. ‘Vieren moet je in geschikte
omstandigheden kunnen doen. Als ik morgen de
mis moet opdragen in een achterkamertje, met
een strijkplank als altaar, dan kunnen we beter
de boel opdoeken. Het voorbeeld is gechargeerd,
maar de boodschap lijkt me duidelijk.’

Ook diaconie moet een voorname plaats blijven
behouden in de parochiewerking, denkt Dirk:
‘Hoe kun je ouderen, zieken en minderbedeelden
betrekken bij de plaatselijke kerkgemeenschap, en
omgekeerd? Ik druk de ziekenbezoekers in Jette op
het hart dat ze niet alleen een bloemetje bezorgen
bij de mensen die we goed kennen. Ook onze laagdrempelige onthaalplek moet je in die context zien:
mensen kunnen er op verhaal komen. De koffie en
de koekjes maken het allemaal wat huiselijker.’

In Jette organiseert de parochie geregeld ‘openkerkdagen’. De kerk is dan nog fraaier versierd
dan gewoonlijk – en dat wil wat zeggen in Jette.
Een manier, zo vindt Dirk, om aan evangelisatie
te doen: ‘We proberen om de geest van Jezus
Christus, zoals die in de katholieke Kerk leeft,
Maria, middelares en koningin | december 2021

Louis Defives
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

PROCESSIE VAN ECHTERNACH?
De processie van Echternach, die jaarlijks gehouden wordt om de heilige Willibrordus te eren die
eind zevende eeuw een abdij stichtte in het gelijknamige stadje, heeft de naam niet van de snelste
te zijn! Springend van links naar rechts en omgekeerd, met witte zakdoeken verbonden, nemen de
deelnemers hun tijd om het einddoel te bereiken.
Het gaat traag, maar ze komen wel aan!
Een beeld dat we mogen gebruiken voor de coronapandemie die ons sedert maart 2020 in de
ban houdt. Op een reeks beperkingen, volgt een
aantal versoepelingen. We blijven binnen en gaan
dan weer naar buiten. Heel voorzichtig, stapje
voor stapje wordt de begeerde vrijheid herwonnen. Maar als we ze binnen bereik zien, schuift
ze weer wat verder op … We zijn er nog niet! We
gaan vooruit, maar traag.
Wanneer je dit leest, is de Kaarskensprocessie
voor de 392ste keer uitgegaan. Opnieuw, want
Maria, middelares en koningin | december 2021

vorig jaar kon het niet door de lockdown. Ook
nu hing het aan een zijden draadje, maar in
overleg met de burgemeester werd dan toch
beslist om ze met mondmaskers door te laten
gaan.
Deze editie stond trouwens in het teken van de
coronapandemie. Meer dan vierhonderd kaarsjes werden meegedragen en alle deelnemers
kregen een witte sjaal. Dit alles om, samen
met ons gebed, de mensen die lijden onder de
pandemie troost en sterkte te bieden en om
wie zorg dragen voor anderen te danken en te
bemoedigen.
Witte doeken zoals in Echternach. Teken van
hoop dat ons verbindt in lijden en in zorg. We
gaan verder, traag en veel trager dan we wensen, maar vooruit, gestuwd door de hoop.
Luc Van Hilst, pastoor
20

ROZENKRANS?
de deur opengehouden om in de toekomst nog
gebed aan te bieden vanuit Scherpenheuvel. We
zoeken naar een haalbare formule! Onze excuses
aan de vele mensen met wie we dagelijks in gebed
verbonden waren en die dit moesten missen. Het
spijt ons, want we vonden het zelf zinvol en fijn,
maar het vraagt ook veel inzet en energie die we
jammer genoeg niet konden opbrengen.

We hadden in juni aangekondigd dat we in oktober, de rozenkransmaand, dit gebed opnieuw dagelijks vanuit Scherpenheuvel zouden aanbieden
via EclipsTV. Een week hebben we het volgehouden. Toen bleek het voor ons niet combineerbaar
met de andere – vele – pastorale opdrachten die
we hebben en we moesten bruusk stoppen. Na
overleg met de mensen van EclipsTV hebben we

RECTOREN SAMEN
we dan samen om kennis te maken met dit
kleine, maar fijne oord waar Maria dicht bij de
mensen staat.
In de ochtend sprak professor emeritus Adelbert
Denaux over de betekenis van Maria op deze
plaats voor gelovigen vandaag. Een boeiende
conferentie die een heel persoonlijke kleur kreeg
omdat de professor afkomstig is van Assebroek.
Na de maaltijd was er dan een bezoek aan de kerk
en de omgeving.

Ieder jaar in oktober wordt een ontmoeting
georganiseerd voor de rectoren en medewerkers
van de verschillende bedevaartsoorden in Vlaanderen. Vorig jaar kon dit niet doorgaan door de
coronamaatregelen. We hadden toen gepland
om samen te komen in Ver-Assebroek, bij Brugge, omdat ze daar dan het jubileum vierden van
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen. Een
jubileum dat weliswaar met beperkingen toch
heel wat aandacht kreeg. Op 6 oktober kwamen

Glasramen sacristie
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STUDENTEN OP BEZINNING
Op vrijdag 8 oktober kwam een groep van zeventien jongeren met hun docent op bezoek in
Scherpenheuvel. Ze volgen aan de UCLL, University College Leuven Limburg, de opleiding tot
leraar rooms-katholieke godsdienst. Het is een
mooi initiatief om naast de lessen over geloof ook
eens te gaan kijken naar geloof in een abdij en
in een bedevaartsoord. Ze kregen een bezinning
over de betekenis van Scherpenheuvel vandaag.
We wensen hen nog veel moed en geloof!
In diezelfde week kwam ook een groep Limburgse godsdienstleerkrachten uit het buitengewoon
onderwijs naar Scherpenheuvel voor een bezinningsdag. Ze ontvingen behalve een bezinning
op de betekenis van het bedevaartsoord vandaag,
ook een meditatie op het veelluik Passie en Verrijzenis van de Franse schilder Arcabas en historische informatie over Scherpenheuvel.

SCHERPENHEUVELLEZING
De dertiende Scherpenheuvellezing door prof. dr. Inigo Bocken
vond plaats op vrijdag 22 oktober. Er was heel wat belangstelling
voor het onderwerp: de mariale filosofie van Titus Brandsma.
Deze Nederlandse zalige uit de vorige eeuw bracht boeiende elementen aan om de devotie van Maria ook in onze ‘moderne’ tijd
als een uitdaging te zien. Maria is immers diegene die God heeft
toegelaten in haar leven en zo zijn aanwezigheid onder alle mensen heeft gebracht. Ze is het voorbeeld bij uitstek hoe ook wij in
deze tijd God kunnen toelaten in ons leven en in ons samenleven.
Maria heeft met heel haar verstand en al haar krachten God toegelaten in haar leven en Hem ontdekt als dé bron van alle leven.
Hebben wij in ons doopsel niet allen die zending ontvangen én
die genade?
De brochure met de tekst van de lezing kun je aanvragen via pastoor@scherpenheuvel.be.
Maria, middelares en koningin | december 2021
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KRONINGSFEESTEN OP TIL
Enkele weken geleden hadden bestuursleden van de
verenigingen en andere geïnteresseerden een eerste
bijeenkomst rond de Kroningsfeesten. We zullen hier
nog vaker over berichten. Nu willen we al vermelden
dat het feestjaar zal starten met de verjaardag van de
kroning op 25 augustus 2022 en zal duren tot september 2023.
Het kloppende hart van dit feestjaar krijgt zuurstof
via twee longen: de viering van de kroning rond de
verjaardag in 2022 en de tweede met een groot spektakel dat Historalia, de bekende groep rond prins de
Merode in Westerlo, speciaal voor deze kroningsfeesten zal maken en brengen in Scherpenheuvel gedurende een maand.
Ondertussen loopt ook een project rond de ‘beelden
uit de eik’. Toen de eik op de ‘scherpe heuvel’ gekapt
werd, werd het hout verdeeld. De aartshertogen kregen de helft en pastoor Bouckaert ontfermde zich
over de andere helft. Uit het hout werden beeldjes
van Onze-Lieve-Vrouw gesneden en die hebben een
heel belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van
de faam van het bedevaartsoord. De aartshertogen schonken aan de toenmalige adel van Europa beeldjes, ook de paus ontving er twee. Die beeldjes vonden hun weg naar kapelletjes voor verering en naar
religieuzen. Op verschillende plaatsen ontstond zo een verering van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Pastoor Pallemaerts maakte een lijst op van de beeldjes en die werd gepubliceerd. Ondertussen zijn
er beeldjes van plaats veranderd en hebben we ook exemplaren ontdekt die Pallemaerts niet vermeldt.
Onze archivaris, Michaël Hanne, verzamelt alle documentatie en onderzoekt samen met kerkhistoricus
prof. dr. Mathijs Lamberigts van de KU Leuven het materiaal.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Zondag 5 december om 10 uur vanuit de Mariahal: rechtstreekse uitzending van de viering op Eén.
Voorganger is kanunnik Luc Terlinden, vicaris-generaal van kardinaal Jozef De Kesel.
23
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We bidden voo
EEN REDDER IS ONS GEBOREN

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus,
Zoon van God en onze Verlosser. Het kerstfeest is
meer dan een verjaardag. Kerstmis herinnert ons
elk jaar opnieuw aan Gods blijvende aanwezigheid in ons midden. Hij heeft het vlees aangenomen en is mens geworden in Christus, de Immanuel, Hebreeuws voor ‘God met ons’ (Mt 1, 23).
Op het hoogfeest van Kerstmis reikt God ons de
hand. Samen met zijn Zoon nodigt Hij ons uit
voor een ontmoeting in geloof en liefde. Kerstmis
daagt ons uit om God een plaats te geven in ons
leven en om meer dan ooit te ijveren voor een
nieuwe, betere wereld. In de kerstnacht komt
de Heer bij ons aankloppen, opdat we ons hart
zouden openen voor Hem en Hem in ons leven
zouden toelaten. Maria’s Zoon breekt de mensenwereld binnen, maar niet als een ongenode gast:
Hij wordt een van ons. Hij neemt ons bij de hand
en wil ons weer op het vredespad brengen. Hij is
gekomen opdat we leven zouden bezitten en wel
in overvloed (Joh 10, 10).
In de aanhef van de Hebreeënbrief klinkt het als
volgt: ‘Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de
profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot
ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam
gemaakt heeft van al wat bestaat (...)’ (Hebr 1, 1).

LICHT IN DE DUISTERNIS

In de kerstnacht geeft God zich aan de mensheid
als een klein, broos en hulpeloos kindje, een boreling met een voederbak als wiegje. Ik ben altijd bij
jullie, lijkt Hij ons daarmee te willen zeggen. Ik
sta voor eeuwig aan jullie zijde, in de broosheid
van het leven, wanneer problemen je overvallen
en je geen uitweg meer ziet, maar ook op momenten van vreugde en geluk.

pandemie die de planeet in de greep houdt, aan
natuurrampen die soms heel dichtbij komen, of
het niet te stoppen oorlogsleed in Syrië en elders.
Zelfs in de grootste ellende zijn er mensen van
goede wil die opstaan om te helpen. Mensen die
zich verenigen om hulp te bieden aan de meest
kwetsbaren, om hen hoop te geven. Zulke mensen zijn als het licht dat schijnt in het donker.

Kerstmis biedt een boodschap van hoop aan ‘het
volk dat ronddwaalt in het donker’ (Jes 9, 1). Het
zijn de profetische woorden van Jesaja. Ook in
onze tijd is het vaak duister, denk maar aan de
Maria, middelares en koningin | december 2021
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r en met elkaar
GEEN PALEIS, MAAR EEN STAL

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Grignion de Montfort situeert een van zijn kantieken bij de geboorte van Christus. Hij laat de
schaapherders in dialoog gaan met de boreling.
De herders zijn verbaasd wanneer ze de armzalige
stal betreden waar Jezus ter wereld is gekomen.
Ze hadden een paleis verwacht, geen onderkomen
voor beesten. Is Hij dan niet de koning die ons
zou komen redden? ‘Ik heb gekozen voor nederigheid, in de hoop navolging te krijgen’, antwoordt
Jezus. ‘Ik heb gekozen om de armoede te verrijken met heiligheid.’

Deurne: dhr. Julien Bodson – Jeuk: mevr. Jeaninne Verslype-Bollen – Kruishoutem: mevr. Yvette
De Smijter-Boone – Sint-Agatha-Rode: mevr.
Georgette Butaye-Stragier – Sint-Truiden: Mevr.
Lydia Termonia – Tielt (West-Vlaanderen): dhr.
Jozef Fockedey – Torhout: mevr. Herna Van Colen-Boussy – Watou: dhr. Bernard Deheegher –
Zele: mevr. Elza Roels-Van Canegem.
Bidden we ook voor pater Math Thijssen, montfortaan en oud-pastoor van de Heilig-Hartparochie in Winterslag, overleden in zijn negentigste
levensjaar.

Volgens sommigen werd Jezus geboren in een
grot; de traditie heeft er een stal van gemaakt. In
elk geval werd onze Redder geboren in de meest
sobere omstandigheden. God heeft alle grote
gebaren achterwege gelaten. Jezus’ geboorte zet
ons met beide voeten op de grond en wijst de
weg naar eenvoud. Laten we, net als de arme
herders, op weg gaan naar de kribbe. Christus,
Hij die ook in ons hart tot leven wil komen,
wacht ons op met uitgestrekte handen om ons
zijn liefde te tonen. Van de kribbe tot aan het
kruis is de Zoon van Maria en Jozef een teken
van Gods nederigheid. De Heer wil ons ontmoeten zoals we zijn.

Lijst afgesloten: 27 oktober 2021.

Kerstmis herinnert er ons aan dat God alle dagen van ons leven aan onze zijde loopt. Hij is
er altijd om ons te helpen. Hij moedigt ons aan
om voluit te gaan in en voor ons geloof. Mogen
de vreugde en vrede van Kerstmis ons tot steun
zijn tijdens onze pelgrimstocht hier op de aarde.
Laten we zonder ophouden voor en met elkaar
bidden.

BID JE MEE?
Ook in december bidden we samen.
We beginnen onze gemeenschappelijke gebedsnoveen op donderdag 16 december. Ze eindigt op
kerstavond.
Je deelt eveneens in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen voor alle abonnees en voor
onze overledenen.
Verenigd in gebed!

pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor onze overleden ouders en broer – Voor het
welzijn van heel de familie – Voor het welslagen
van de prostaatoperatie van mijn echtgenoot en
een goed herstel achteraf – Voor roepingen.
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88ste jaargang – december 2021
Maria, middelares en koningin is een
uitgave van de vzw Mariale Werken
Diestsevest 55, 3000 Leuven
016 30 82 12
middelares@mariaalcentrum.be
www.mariaalcentrum.be
btw BE 0416.682.009
We zijn open op werkdagen van
8 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 u.
(vrijdag tot 14.30 u.)
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Verantwoordelijke uitgever:
pater Frans Fabry, directeur
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HORIZONTAAL

1. Zij die de leer van de roomse Kerk
belijden – 2. Bestanddeel van bloed –
3. Dreumes – Ooi die nog niet gelammerd heeft – Was getekend (op afschriften) – 4. Heldendicht van
Homerus – Stad in de Verenigde Staten die de naam draagt van het meer
waarlangs zij gelegen is – 5. Een vorm
van boeddhisme ontstaan in Japan –
Stamnaam van het gehele Hebreeuwse
volk – 6. Deel van een ei – Lichaamsdeel – 7. Draaikolk – Grond – 8. Meisjesnaam – Onbepaald voornaamwoord – Loofboom – 9. Vechtlust –
10. Kerkhervorming in de 16e eeuw.

OPLOSSING NR. 261
NOVEMBER 2021

VERTICAAL

1. Heremiet – 2. Boetseren – 3. Latijnse afkorting voor ‘met volledige titel’ –
Meisjesnaam – Science fiction –
4. Meisjesnaam – De muze van het
minnedicht – 5. Verwonding – Vod –
6. Israëlitisch – Een bepaalde skisport –
7. Open vat met hengsel – Primitieve
volksstam op de Filippijnen –
8. Vogel – Zeldzaam – Heilige –
9. Kleiheuvel – 10. Instrument om
vingers en tenen te verzorgen.
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Werkten mee aan dit nummer:
Louis Defives, Karel Evenepoel (taalcorrector),
Frans Fabry, Glenn Geeraerts (eindredactie),
Nepo James Raj, Ghislain Kasereka, Geert Narinx,
Hilda Poleunus, Monique Rahier, Ko Schuurmans,
Myriam Vanden Nest, Elza Vanbrabant,
Luc Van Hilst, Marc Vantyghem
Foto’s in dit nummer:
Janice/AdobeStock (coverbeeld), KynaStudio/AdobeStock (p. 4), Jiri Hera/AdobeStock (p. 6), Wikimedia Commons/Jean-Pierre Remy (p. 7), Philipimage/
AdobeStock (p. 8 boven), Marla/AdobeStock (p. 8
onder), Paleka/AdobeStock (p. 9), Frans Verwerft
(p. 10), Mariaal Centrum (p. 12, 14, 34b), Fergregory/
AdobeStock (p. 13), Alberto Masnovo/AdobeStock
(p. 16-17), Salvatore Pandolfi/AdobeStock (p. 18-19),
Archief Scherpenheuvel (p. 20-23), Franco Volpato/
AdobeStock (p. 25), Vovan/AdobeStock (p. 26-27),
Bedevaartsoord Dadizele (p. 28-31), Anneke/AdobeStock (p. 32), Natalia/AdobeStock (p. 33), Shutterstock/Alphaspirit (p. 34a), Hilda Poleunus (p. 34cd), Joser Pisarro/AdobeStock (p. 36)
Drukwerk: Van der Poorten nv, Kessel-Lo
100% klimaatneutrale drukkerij
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ZIN IN EEN ABONNEMENT?
Maria, middelares en koningin verschijnt
tien keer per jaar. Een jaarabonnement
kost 23 euro (in België). Tarieven voor
het buitenland: 40 euro (EU-lidstaten) of
50 euro (buiten de EU). Voor een
steunabonnement betaal je 50 euro.
De nieuwe jaargang begint in april.
Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE12 0000 4099 1792
(BIC: BPOTBEB1) van
Middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven.
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