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De straat op

H

Boodschap te verkondigen, met als resultaat dat
steeds meer mensen zich bij hen aansluiten. Het
Woord van God is voor Jezus’ volgelingen geen
eindpunt, maar het begin van iets nieuws. De
jonge – we mogen zelfs zeggen: piepjonge – Kerk
gaat open voor de wereld.

et paasfeest is voorbij, binnenkort
wordt het weer Pinksteren. Als iemand
ons zou vragen wat we op paaszondag
vieren, hebben we meteen een antwoord klaar.
Maar hoe zat het ook alweer met het pinksterfeest? Dan komen we wellicht niet verder dan
wat gestamel. Wat is er nu precies gebeurd, die
dag dat Jezus’ leerlingen biddend bijeen waren in
Jeruzalem?

Pinksteren is dus méér dan enkele op het eerste
gezicht vreemde Bijbeltaferelen. Het is een sleutelmoment in het ontstaan van de Kerk én een
feest met een actuele boodschap. Wat ons tot
katholieken maakt, is niet dat we ons terugplooien op onze eigen gemeenschap – ons clubje van
gelijkgezinden. Als we het ‘goede nieuws’ van
Jezus Christus voor onszelf houden, wordt het
een archiefstuk. Gods Woord is pas bevrijdend
wanneer we het blijgezind uitdragen, elke dag
opnieuw.

In de Handelingen van de Apostelen is sprake
over ‘een geluid als van een hevige windvlaag’ en
over ‘een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden’. Daar worden we ook niet meteen
wijzer van. Maar het hoeft niet te verbazen dat
Lucas – we nemen aan dat hij de auteur van de
Handelingen is – zijn toevlucht neemt tot beeldspraak om een gebeurtenis te beschrijven die zijn
(en ons) bevattingsvermogen te boven gaat.

De hele ploeg van het Mariaal Centrum wenst je
een inspirerend hoogfeest van Pinksteren!

Nadat ze vervuld worden door de Heilige Geest,
blijven de leerlingen niet bij de pakken zitten. Ze
trekken de straat op, Petrus op kop, om de Blijde
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Maria, altijd en overal
vol van genade
Van Maria zegt het Weesgegroet dat ze ‘vol van genade’ is. Genade: een woord dat we vaak
horen in religieuze taal. Maar wat betekent het eigenlijk?

B

Als een gevangene genade krijgt, gaat het niet om
vraag en aanbod, niet over kopen en verkopen.
Het gaat veeleer over krijgen ‘om niet’: de gevangene krijgt de vrijlating ondanks de straf die hij
nog moet uitzitten.

ij onze godsdienst horen grote en belangrijke woorden waarvan de betekenis vanzelfsprekend lijkt. Soms gebeurt het dat we
zulke woorden zélf uitspreken, en dan krijgen ze
een nieuwe betekenis. Als iemand ons bijvoorbeeld
een ernstige vraag stelt, kiezen we soms woorden
om uitleg te geven. Woorden die plots belangrijker
worden, net omdat we ze zelf in de mond nemen.
Ook twijfel kan bovenkomen: heb ik het wel juist?
Of: voel ik de vraag wel juist aan? Is mijn geheugen
nog voldoende in orde om onmiddellijk de juiste
toon aan te slaan en de vrager tevreden te stellen
met een goed antwoord? En geloof ik het allemaal
zelf, wat ik als waarheid verkondig?

Het gaat over ontvangen zonder dat je het had
verwacht. Wat niet wil zeggen dat er geen bidden
en smeken aan vooraf kan gaan. Maar daar hangt
de genade niet van af: die is altijd het initiatief
van wie genade geeft, een gebaar van schone medemenselijkheid, om een positieve daad te stellen
ten opzichte van moeilijkheden die er geweest
zijn, mogelijk ook om tegemoet te komen aan
vrienden, familie … die bevrijding en vernieuwd
leven nodig hebben.

ALTIJD AAN IETS VOORBIJ

Genade is zo’n woord. Iemand vroeg me wat
genade eigenlijk is, wat daarmee bedoeld wordt.
De vraag kwam onverwacht. We hadden nooit
een gesprek gehad over een of ander religieus
onderwerp. Tussen ons ging het altijd over heel
concrete oplossingen voor zakelijke problemen.
Ik had wat tijd nodig om de juiste woorden
te vinden. Eerst vroeg ik hem om uitleg: ‘Hoe
kom je daar nu plots bij?’ Zijn antwoord zette
me helemaal op weg: ‘Ik las gisteren een artikel,
waarin stond: iemand die in de gevangenis zat,
had genade gekregen. Wat heeft die persoon dan
eigenlijk echt gekregen?’

‘GENADE GEVONDEN BIJ GOD’

Ik las een zin van de Duitse theoloog Bonhoeffer die hij als gevangene schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog: ‘Genade wordt zichtbaar op
het moment dat de dood wordt overwonnen.’
Deze zin kreeg zijn volle draagkracht tijdens
Bonhoeffers gevangenschap. Hij wist dat hij ten
dode was opgeschreven – hij zou sterven in een
concentratiekamp – maar noemt genade de manier waarop hij de kracht heeft ontvangen om
binnen die situatie tóch te blijven hopen, tóch
positieve boodschappen de wereld in te blijven
sturen.

Genade is altijd aan iets voorbijgaan wat moeilijk was. Wat dood was, wordt weer levend, wat
pijnlijk was, wordt zinvol. Wat moeite kostte en
zonder uitkomst leek, krijgt weer toekomst. Genade is voorbijgaan aan het einde van een leven
dat zinloos lijkt, aan verlies van vrijheid. In elk
geval is het een aanbod voor verandering, als een
cadeau.
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Deze achtergrond is belangrijk wanneer we
uitdrukkingen als ‘Gij hebt genade gewonden
bij God’ lezen in de Bijbel. Het is het moment
waarop Maria te horen krijgt dat ze moeder zal
worden. Denkend aan onze vraagsteller van daarstraks moeten we ons dan afvragen: wat heeft
Maria dan voor speciaals gekregen wanneer ze ge8

In deze meimaand
zullen er vele weesgegroeten over onze lippen
gaan. Telkens zullen we die genadevolle
woorden uitspreken. Het zou goed zijn dat we
ons dan herinneren dat het gaat om een cadeau
van grote waarde. Maria staat voor een volk dat
gestreden heeft om vrijheid te vinden, en dat God
is tegengekomen als bevrijdende aanwezigheid.
Want de genade die Maria vond bij God staat in
het Weesgegroet uitgeschreven. Ze erkent Jahwe,
de Aanwezige, in wat aan haar gebeurt. Daarom
is ze gezegend onder de vrouwen en wordt ze
waardig bevonden het leven van God te dragen.

nade vond bij God?
Wat ons helpt om dit
te begrijpen, is het volgende:
Maria wordt in de Bijbel beschreven
als de eerste die geloofde in haar zoon. Ze was de
eerste in een lange traditie van godzoekers, die
langs ups en downs, langs winnen en verliezen
meer en meer op het spoor kwamen van God –
een andere God dan de goden die ze tot dan toe
hadden gekend. In Maria ontvangt een heel volk
genade, na jarenlange moeilijke zwerftochten en
ballingschappen.

MARIA EN HAAR VOLK

Maria werd de verpersoonlijking van een volk dat
goed bevonden werd om genade te ontvangen.
In haar werd het duidelijk en is het alsof het aangezicht van God meer dan ooit zichtbaar wordt,
juist in deze vrouw en in haar volk. En dit volk
heeft God een nieuwe naam gegeven, om aan te
geven hoe God werd gevonden door diegenen die
hem zochten. God werd ervaren als de Aanwezige die er altijd zal zijn. Maria was daar vol van,
vol van deze beleving van de aanwezigheid van de
God van haar voorouders en ouders. Ze was vol
van de genade van die Aanwezigheid, en zo werd
ze ook aangesproken door de engel.

De meimaand is een mooie maand om ten volle te
genieten van de pracht van de natuur die ons omringt. De natuur wordt nog mooier wanneer we de
link leggen in onszelf naar Diegene die deze wereld
geschapen heeft. Die natuur wordt nog mooier
wanneer we er ook in slagen andere mensen te betrekken bij de genade die we ontvangen: door ketenen los te maken, door gevangenen te bezoeken,
door op te komen voor een voller leven voor elke
mens. Aan onmacht, ruzies en oorlogen voorbij.
pater Jos Van den Bergh, s.m.m.
9
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Is de duif dood?
Je kent ze wel, de sketch van Toon Hermans over een goochelaar wiens act maar niet wil
lukken. Deze grappige scène doet Geert Narinx telkens weer denken aan Pinksteren.
Hieronder legt hij uit waarom.

I

van de Heilige Geest en begonnen in vreemde
talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf’ (Hnd 2, 2-4).

n 1966 bracht Toon Hermans in een show
een nummer over een goochelaar, Charles
Hartmann, die een auditie gaat toen. Hij
doet verschillende goocheltrucs die allemaal mislukken. Hij eindigt zijn auditie met de truc van de
duif. Ook die mislukt en Hartmann zegt intriest:
‘De duif is dood, meneer.’ Ze had te lang opgesloten gezeten. ‘Duiven moeten fladderen, meneer’,
dan kunnen ze leven.

Voor de apostelen is dit een ware transformatie.
Ze waren bang en hadden zich verscholen. Ze
zaten opgesloten in de bovenkamer. Maar zodra
ze vervuld worden van de Heilige Geest, gaan de
ramen en deuren van de verblijfplaats open – en
zijzelf ook. Overal spreken ze vurig over de Heer,
leggen ze de handen op en genezen ze de zieken.
Precies zoals Jezus in het evangelie deed.

Toon Hermans bedoelde in de meesterlijke act
niet de duif als symbool voor de Heilige Geest te
presenteren en er meteen ook een ‘catechetisch
nummer’ van te maken. Maar misschien zet hij
ons toch aan het denken over de Heilige Geest in
ons leven ... fladdert die nog levendig rond of is
hij dood, zoals de duif van de goochelaar?

DE HANDEN OPGELEGD

Bij het vormsel legt de voorganger de handen op
aan de vormeling. Daarna wordt de vormeling
gezalfd met chrisma en klinken de woorden:
‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave
Gods.’ Wanneer we eucharistie vieren, smeken we
de Geest af over de geloofsgemeenschap, zodat ze
één wordt om samen het ene lichaam van Christus te vormen. Wij de ledematen, Hij het hoofd.

VERVULD VAN DE GEEST

In het Evangelie horen we hoe bij Jezus’ doopsel
de Heilige Geest over Hem neerdaalt als een duif.
Hij bleef bij Jezus en door die Geest verkondigde
Jezus de Blijde Boodschap in woord en daad.
Op Pinksteren, zo vertelt Lucas in de Handelingen van de Apostelen, waren de leerlingen samen.
En dan gebeurde er iets vreemds: ‘Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar ze gezeten
waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat
op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op
ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld

Ook bij het vieren van de ziekenzalving wordt
de handen opgelegd, net zoals de apostelen deden. En in het sacrament van de verzoening – de
biecht – zien we hetzelfde. Was de boodschap bij
de gave op Pinksteren niet: ‘Als gij iemands zonden vergeeft, zijn ze vergeven’? In bijna alle sacramenten speelt de Heilige Geest een belangrijke,
transformerende, omvormende rol.

Geven wij plaats aan de Geest in ons leven?
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2022
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EN WIJ?

Hoe ervaren wij deze Heilige Geest? Is de ‘duif’ dood in ons leven
of fladdert ze nog rond? We zijn vervuld van de Heilige Geest bij ons
vormsel. We vieren samen eucharistie en horen telkens hoe de Geest
ons één maakt, hoe hij ons omvormt. Laten we de Geest leven in ons?
Mag Hij ons blijven vervullen of sluiten we Hem op zodat Hij verstikt en sterft?
Gelovigen zijn geen triestige mensen bij wie alles mislukt, zoals
de goochelaar uit de sketch van Toon Hermans. Gelovigen ervaren de kracht van de Geest wanneer ze liefhebben in Jezus’
naam, wanneer ze ervaren dat Hij het is die werkt door hen ...
En Jezus is niet dood, verre van! Hij leeft, en nog wel ín ons.
Geert Narinx

13
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

TOEWIJDING
De afschuwelijke oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Heel wat politieke leiders
wereldwijd spraken niet alleen hun afschuw uit
over de Russische aanval op het Oekraïense volk,
ze ijverden ook om sancties op te leggen aan de
agressor, hulp te bieden aan de getroffenen en oplossingen te zoeken om vrede te bewerken. Ook
religieuze leiders riepen op om vrede te bewerken.
Paus Franciscus, in het spoor van zijn naamgenoot en patroon – de heilige Franciscus van Assisi – toonde zich als een apostel van de vrede door
te ijveren waar hij kon en kan om de waanzin van
de oorlog te stoppen, verzoening te bewerken en
hulp te bieden aan de slachtoffers.
Het hoogfeest van de aankondiging van de Heer
(Maria-Boodschap) op 25 maart nodigde uit om
de mensheid toe te wijden aan Maria en haar
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2022

machtige voorspraak in te roepen om de hartenklop van de vrede te vinden. Na een boeteact
waarin de paus de menselijke tekortkomingen
en schuld erkende, volgde het gebed van de toewijding waaruit we een heel kort stukje citeren:
‘Daarom, moeder van God en onze moeder,
vertrouwen en wijden we onszelf, de Kerk en de
gehele mensheid, in het bijzonder Rusland en Oekraïne, plechtig toe aan uw onbevlekte hart.’
In de hele wereld werd op verschillende plaatsen in
innige verbondenheid gebeden die dag, ook in Scherpenheuvel. We blijven in verbondenheid bidden,
nederig en klein op de toonaard van Maria’s Magnificat, waarbij de machtigen van hun troon worden
gehaald en de eenvoudigen verheven worden.
Luc Van Hilst, pastoor
20

LAUDATO SI’
Laudato si’, De encycliek van
paus Franciscus uit 2015 over
de zorg voor onze planeet, laat
niemand onverschillig. De aandacht voor het klimaat, de zorg
voor de mensen, de toekomst
van onze planeet ... het klinkt
bij jong en oud als een kreet
om verandering, heelheid, zorg
en verantwoordelijkheid. Van
25 tot 27 februari waren 25
jongeren samen in het onthaal-

centrum Huis van Maria om
zich te bezinnen over dit alles
aan de hand van de pauselijke
encycliek. Na de slotviering in
de basiliek werd symbolisch een
lindeboom geplant aan de nieuwe parking aan de Mariahal. De
jongeren geloven in de toekomst
en ook in de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk hiervoor dragen.

WELKOM BIJ MARIA
Op vrijdag 4 maart kwamen
zestig vluchtelingen uit Oekraïne aan in Scherpenheuvel. Enkele dagen eerder had de burgemeester gevraagd of we in het
onthaalcentrum enkele mensen
konden opvangen. Dankzij de
hulp van vele vrijwilligers en
van heel wat mensen die met
helpende handen en gulle giften hun hart openden, hebben
we deze mensen een warm
onthaal kunnen geven. Wat een
verschil met de agressie en de
angst die de oorlog meebrengt!
De coördinator van het onthaalcentrum, Michaël Hanne,
zet zich sindsdien dag en nacht
in om de mensen verder te helpen. De medewerkers van het bedevaartsoord helpen mee en zoe-

ken naar oplossingen voor verdere opvang van de gezinnen.
Hartverscheurend zijn de taferelen die we dagelijks via de
media te zien krijgen. Het raakt
heel dichtbij als we deze gezinnen op de vlucht ontvangen.
Een kindje van enkele weken
oud krijgt een wiegje en babyvoeding. Een ander kindje van
amper zes maanden krijgt luiers. De andere kinderen krijgen
speelgoed en fietsen en leven
zich uit in sport en in spel. De
moeders zijn dankbaar. Ook
de vrijwilligers zijn dankbaar,
want waar het hart spreekt,
wordt vreugde en hoop geboren, zelfs in wanhopige situaties.
21
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EERSTE EN JONGSTE VOETBEDEVAART
Op zondag 20 maart kwamen de leerlingen van
het zesde leerjaar van de basisschool in Geetbets te
voet naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Op vraag van initiatiefnemer Geert Vogels mocht

ik als pastoor de groep verwelkomen in de basiliek
en met hen bidden bij het genadebeeld. Onder
applaus verliet de eerste voetbedevaart en tegelijk
de jongste van dit jaar de basiliek, dankbaar en fier.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT ...
Zondag 1 mei om 11 uur in de basiliek: zegen
met het genadebeeld.

Iedere zondag van mei tot en met augustus wordt
de kruisweg en de rozenkransweg gebeden. Vrijwilligers bidden telkens voor. Verzamelen aan de
eerste statie van de kruisweg om 14 uur en aan de
eerste statie van de rozenkransweg om 15 uur.

Zondag 1 mei rond 15.30 uur: aankomst van
de negentigste Grote Trek uit Antwerpen.
Vrijdag 6 mei om 20 uur in de basiliek: concert
door InCanto Vocale rond het Magnificat.
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2022
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We bidden voo
MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Daags na Pinksteren vieren we Maria als moeder
van de Kerk. Deze gedachtenis staat nog niet
zolang op de liturgische kalender. Ze werd vier
jaar geleden ingesteld door paus Franciscus en
wordt voortaan jaarlijks op pinkstermaandag gevierd. Met deze viering wilde de paus de nauwe
band beklemtonen tussen de universele Kerk,
elke gedoopte en de moeder van God.
De benaming ‘Maria, moeder van de Kerk’
vraagt wat uitleg. Al in het Nieuwe Testament wordt de Kerk het lichaam van Christus
genoemd. Wij, gedoopte christenen, zijn de
ledematen van dat lichaam. Maria kunnen we
dan niet alleen beschouwen als de moeder van
Christus, maar ook van heel de Kerk, van alle
gedoopten. De maagd Maria en haar Zoon zijn
niet los van elkaar te denken. Haar hele leven
lang bleef ze trouw aan Gods plan, van het moment waarop ze te horen kreeg dat ze zwanger
zou worden tot Jezus’ kruisdood. De heilige
Montfort spreekt over haar levendige geloof,
‘waardoor ze zonder aarzeling het woord van de
engel geloofde’, en schrijft terecht dat ze ‘trouw
en standvastig’ is blijven geloven tot onder het
kruis (WG, 260).
Maria was er niet alleen bij wanneer mensen
naar haar Zoon opkeken, zoals bij het mirakel
op de bruiloft van Kana. Ze is bij Hem gebleven
op de calvarieberg, toen de anderen Hem in de
steek hadden gelaten. Volgens Montfort maakt
dat van haar een voorbeeld voor ons, tot vandaag: ze bleef haar Zoon niet trouw uit eigenbelang, of omdat het haar goed uitkwam – nee,
haar liefde was geheel belangeloos. Wie Maria
vereert, schrijft Montfort, ‘heeft haar evenzeer
lief op Calvarië als op de bruiloft van Kana’
(WG, 110).

BID JE MEE?
Ook in mei en juni bidden we samen.
We beginnen onze gemeenschappelijke gebedsnoveen op vrijdag 27 mei.
Ze eindigt op zaterdag 4 juni, aan de
vooravond van Pinksteren.
Je deelt eveneens in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen voor alle abonnees en voor onze
overledenen.
Verenigd in gebed!

ONZE TOCHTGENOTE

In afwachting van de komst van de Heilige
Geest – gewoonlijk beschouwd als de geboorte
van de Kerk – bleven Maria en de apostelen
samen bidden in de Cenakel. Zelfs toen onze
Kerk het levenslicht zag, was Jezus’ moeder dus
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2022

in alle nederigheid aanwezig: hoopvol biddend.
Aan het kruis werd ze als moeder gegeven aan
de ‘geliefde leerling’ – we nemen aan dat Johannes werd bedoeld – en zodoende aan alle leerlingen van Jezus (Joh 19, 27). Aan de voet van
32

r en met elkaar
In ons leven vallen er tranen die alleen een moeder kan drogen, verwachtingen waarop alleen
een moeder kan antwoorden. Maria, moeder
van de Kerk, laat haar kinderen nooit in de
steek. Op onze pelgrimstocht, die een leven lang
duurt, weten ons altijd verzekerd van haar moederlijke nabijheid. Moge Maria ons dag na dag
helpen om een Kerk van veelgeliefde leerlingen
te worden en om alles te doen wat Hij ons zegt
(cf. Joh 2, 5).
Laten we, samen met Maria, moeder van de
Kerk, voor en met elkaar bidden.
pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor genezing van hevige gewrichtsklachten en
spierpijn – Voor vrede in de wereld en in onze familie – Voor een vredevol einde van de oorlog in
Oekraïne – Om inzicht in hoe ik kan doorgaan
in mijn werk – Voor een verbetering van mijn
financiële situatie – Voor een oplossing voor alle
conflicthaarden, in Europa en elders ter wereld –
Voor priesters en religieuzen – Opdat meer
mensen de weg naar de kerk terugvinden – Voor
een goede gezondheid van mijn zoon – Voor een
bijzondere intentie – Voor mijn zoon, die een
ingreep moet ondergaan – Voor goed herstel –
Voor een goed resultaat van een onderzoek.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Essen: mevr. Maria Van Elsacker – Geluwe: mevr.
Diana Bruggeman-Nuytten – Goetsenhoven:
Mej. Maria Declerck – Hasselt: mevr. Fina Thewissen – Houthulst: mevr. Germaine Wallyn –
Ichtegem: mevr. Denise Bocklandt-De Waele –
Merelbeke: mevr. Rita Vandenhende-Mortier –
Oostrozebeke: dhr. Daniël Dehens, oud-medewerker – Opwijk: mevr. Simonne Van de Perre –
Schoten: dhr. Antoine Van Vooren – Waregem:
dhr. Valère De Ketele, oud-medewerker – Wetteren: zr. Marie-Rosa, Goossens Antonie.

het kruis heeft haar liefde voor haar Zoon een
universeel karakter aangenomen. Als we, zoals
de geliefde leerling, Maria toelaten in ons leven,
wordt ze onze tochtgenote op de pelgrimstocht
die ons geloof is.

Lijst afgesloten: 25 maart 2022.
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89ste jaargang – mei - juni 2022
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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OPGAVE NR. 266
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Verantwoordelijke uitgever:
pater Frans Fabry, directeur

2
3

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
55 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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HORIZONTAAL

1. Paternoster – 2. Sierplant –
3. Openbaar ministerie – Meisjesnaam – Patres Albi (Witte paters) –
4. Plant gebruikt als kruiderij –
Spaanse havenstad aan de Middellandse zee – 5. Medische specialisatie –
Nascheut – 6. Stad aan de Zwarte
Zee – Afdruk op een koperen plaat –
7. Overschot – Uiteinde van een ra –
8. Slee – Katoenen weefsel – Neon –
9. Kostbare sieraden – 10. Daterend
uit de nadagen van de klassieke
Oudheid.

OPLOSSING NR. 265
APRIL 2022

VERTICAAL

1. Bloedkoraal – 2. Kleiner – 3. Zie
aldaar – Meisjesnaam – Per adres –
4. Dier met lange oren – Land –
5. Uit naam van – Iers republikeins
leger – 6. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij – Geleidend met de aarde verbinden – 7. Muntstuk – Gier –
8. Bij de stukken (Lat.afk.) – Handelen – Muzieknoot – 9. Een der positief
geladen deeltje in de kern van een
atoom – 10. Kerkgenootschap officiëel
door de Staat erkend.
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Foto’s in dit nummer:
Halfpoint/AdobeStock (p. 1), Ju_see/AdobeStock
(p. 4-5), Wikimedia Commons/Liberliger (p. 6), Fizkes/AdobeStock (p. 9), Trotzolga/AdobeStock (p. 10),
Konstantin Yuganov/AdobeStock (p. 11), Ipopba/
AdobeStock (p. 12-13), Mimohe/AdobeStock (p. 14),
Martin Schütz/AdobeStock (p. 15), Milan/AdobeStock (p. 16), Liudmyla Soloviova/AdobeStock (p. 17),
Immaculate/AdobeStock (p. 18-19), Archief Scherpenheuvel (p. 20-22), Gorilla/AdobeStock (p. 23), IndustryAndTravel/AdobeStock (p. 24-25), Molen van Medael (p. 24 inzet), Sina Ettmer/AdobeStock (p. 25 inzet), DrobotDean/AdobeStock (p. 26), Seventyfour/
AdobeStock (p. 27), Julie/AdobeStock (p. 28-29),
Chris Verbeeck (p. 30a), Luc Hilderson (p. 30b), Heilig
Bloedprocessie vzw/Frank Toussaint (p. 31a-b), Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker (p. 31c-d), Masterjew/AdobeStock (p. 32-33), Shutterstock/Alphaspirit
(p. 34a), Mariaal Centrum (p. 34b), Hilda Poleunus
(p. 34c-d), Dolores Giraldez/AdobeStock (p. 36)
Dit drukwerk werd 100% klimaatneutraal
gerealiseerd door drukkerij Van der Poorten
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Werkten mee aan dit nummer:
Pierre de Lovinfosse, Karel Evenepoel (taalcorrector),
Frans Fabry, Glenn Geeraerts (eindredactie),
Nepo James Raj, Ghislain Kasereka, Geert Narinx,
Hilda Poleunus, Monique Rahier, Antoine Rubbens,
Myriam Vanden Nest, Jos Van den Bergh,
Luc Van Hilst
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