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Binnen zonder bellen

E

omwonenden die nooit een dienst bijwonen of
zelfs helemaal niets met religie hebben.

en al wat ouder, maar bekend boek over
bouwen in Vlaanderen heet Landschap
van kerken. Een goed gekozen titel, want
in veel steden, dorpen en wijken zijn kerktorens
bepalend voor het silhouet. Sommige kerkgebouwen zijn veeleer bescheiden, andere lijken
alle aandacht naar zich toe te willen trekken.
Kijk maar naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Dinant op de cover van dit tijdschrift: ze steekt
met kop en schouders boven de huizen van het
Maasstadje uit – en ze wedijvert bovendien met
de citadel: om ter dichtst bij de hemel?

Een zogenaamde nevenbestemming kan ervoor
zorgen dat kerken en kapellen ook in de toekomst
het kloppende hart van het dorp of de stadsbuurt kunnen blijven. Een mooi voorbeeld is de
Onze-Lieve-Vrouwekapel in het Waals-Brabantse
Geldenaken. Het beeldbepalende gebouw, gelegen op het marktplein van het stadje, wordt sinds
de restauratie gebruikt als cultureel centrum.
Toch komt de plaatselijke parochiegemeenschap
er wekelijks samen om de eucharistie te vieren.
Het een sluit het ander niet uit.

Op vakantie – kortbij of ver weg – is het verleidelijk om een kerk binnen te stappen. Zeker bij
zomerse temperaturen, want dan is het er altijd
een paar graden koeler ... Maar vaak is het ook
een manier om even aan de drukte te ontsnappen. Zelfs op de drukste toeristische plekken
blijft zo’n kerk een rustpunt. Je komt er op adem.
Je hoeft eventjes niet op je hoede te zijn voor gewiekste obers of opdringerige souvenirverkopers.

Voor een volledig nieuwe bestemming voor gebedshuizen, dus zonder religieuze functie, staan
we niet te springen. Arm of rijk, gelovig of niet,
in een kerk ben je altijd welkom. Binnen zonder
bellen. Je hoeft geen toegangskaartje te kopen,
een abonnement is niet nodig. Je hoeft zelfs niet
te zeggen wie je bent. Als onze parochiekerk morgen verbouwd wordt tot supermarkt of brasserie,
hebben we er in principe niets te zoeken, tenzij
we klanten zijn en consumeren. Rik Torfs, voormalig rector van de Leuvense universiteit, spreekt
in dat verband over de ‘schitterende nutteloosheid’ van kerken: je kunt er binnenkomen op
gelijk welk moment, gewoon om er te zijn. Bezoekers die willen bidden, kunnen dat. En als ze dat
niet doen, doet de kerk het in hun plaats.

Er is de laatste tijd meer en meer sprake van het
herbestemmen van kerken. In Nederland werden
historische maar ook nieuwere kerkgebouwen jaren geleden al verbouwd tot theaterzaal, boekenwinkel of kantoorruimte. Ook bij ons is die evolutie niet te stoppen. Monumentale kerken zullen
niet snel afgebroken worden – niet alleen omdat
er juridisch bezwaar zou rijzen, maar vooral omdat zo’n gebouw de trots van de lokale gemeenschap is: voor trouwe kerkgangers, maar ook voor
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Maria, altijd en overal

maagd

Een uitspraak van een van onze paters over Maria, nu al enkele jaren geleden, is me
bijgebleven. Meer nog: ze heeft me veranderd. Zijn woorden klonken als volgt: ‘Waar het
voor ons niet om gaat is maagd te blijven, maar wel om maagd te wórden.’

D

geloof? Zoals het woord ‘genade’ bij mij anders
is gaan klinken sinds ik dit begrepen heb als een
cadeau, bedoeld om het leven beter te kunnen
opnemen, zo kreeg het woord ‘maagd’ voor mij
sinds dat gesprek met een confrater ook een veel
vollere betekenis.

ie pater vertelde dat hij deze woorden
niet zelf had bedacht, maar ze bij onze
stichter had gehaald. Daarmee gaf hij
een van de originele klanken van Grignion de
Montfort weer. En hij verwoordde het nadien
nog anders: ‘Het gaat niet om te blijven wie we
zijn, maar om te worden wie we écht zijn.’

Toegegeven: het is tot nu toe niet gemakkelijk
om orde te krijgen in de gedachten die opkomen
wanneer ik het woord ‘maagd’ hoor. Waar ik
nog altijd spontaan als eerste aan denk, is wat me
vroeger geleerd werd: de bekende uitdrukking
‘Maria, altijd maagd’. Meer en meer wordt er de
laatste jaren wel bij gezegd dat we dat niet zomaar

‘ALTIJD MAAGD’?

Door stil te staan bij die woorden, ben ik veranderd. Waarom? Omdat ik het helemaal wilde
vatten. Ik zocht gewone woorden om iets duidelijk te maken over ons geloof. Hoe kon ik zeggen
wat mij zelf vooruithelpt en doet groeien in dat
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geworden. Het werd een uitdaging tot verandering. Een uitdaging om de ingevingen van de
Geest ernstig te nemen.

seksueel moeten verstaan. Het gaat niet per se
over een eigenschap van een vrouw, of eventueel
ook van een man, die nog geen man of vrouw bekend heeft – zoals over Maria in de Bijbel wordt
gezegd.

Maagdelijkheid werd voor mij een oproep om
alles wat ik gekregen heb, in te zetten. Om meer
en meer mezelf te durven zijn. Het is de uitdaging om grondig eerlijk in het leven te staan, om
innerlijk bezig te zijn met dankbaarheid om het
leven, om van daaruit beter en voller tegemoet te
komen aan de noden van mensen rondom mij.
Willen evolueren om me helemaal te kunnen
toewijden aan de zaak van onze God in het leven
vandaag, werkt bij mij bevrijdend, in de zin van:
ik kan tijd geven aan wat me engageert. Het helpt
me in te zetten en mensen te helpen waar ik kan.

VESTAALSE MAAGDEN

Als we maagdelijkheid niet zomaar als een lichamelijk kenmerk van Maria moeten verstaan, wat
is het dan wél?
In de Romeinse oudheid waren de Vestaalse
maagden priesteressen die tot maagdelijkheid
verplicht werden, wilden ze hun taak in de
tempel van de godin Vesta opnemen en blijven
uitoefenen. Ze waren met vier, later met zes, en
hun dienst bestond er in om het ‘eeuwige vuur’
in de tempel te onderhouden en te bidden voor
het welzijn van het volk. Heel hun leven wijdden
ze aan het brandend houden van het vuur, om
op die manier de goden gunstig te stemmen, in
naam van de mensen. Ze stonden hoog in aanzien vanwege die taak en legden op die manier de
band met de wereld van de goden.

ALS EEN BLOEMBOL

Vaak denk ik daarbij aan bloembollen. Ze zitten
vol van wat ooit een bloem kan worden. Maandenlang blijven ze in de grond, stil en wachtend
op wat komen gaat. Wat achteraf de tulp of de
paasbloem zal zijn, zit al klaar in de bloembol
die wacht om vrucht te kunnen voortbrengen en
te tonen wat hij al zolang in zich draagt. Zon en
regen zullen zorgen dat dit mogelijk wordt, en elk
jaar opnieuw. Je zou ons, opgroeiende mensenkinderen, kunnen zien als bloembollen die geboren worden met al onze mogelijkheden om open
te bloeien in trouw aan wie we écht zijn en hoe
we geschapen zijn.

De Romeinse cultuur staat veraf van de onze,
maar toch gaat het om een cultuur uit de tijd
van Jezus. Door naar de Romeinen en naar de
opdracht van de Vestaalse maagden te kijken,
kunnen we wél iets leren over maagdelijkheid.
Deze vrouwen waren ongehuwd. Maar ze hadden daarnaast een heel ernstige opdracht, die
wellicht een grote voldoening betekende. Ze
waren toegewijd aan de goden in naam van het
volk. Ze waren daarvoor aangesteld en zochten dagelijks contact met de goden door hun
gebeden. Ze vervulden een taak die de mensen
belangrijk vonden. En levenslang werden ze
uitverkoren om deze dienst te vervullen. Dat is
dan ook een aspect van de betekenis die Montfort geeft aan de maagdelijkheid: maagd word je
wanneer je je helemaal toewijdt aan Jezus, door
je in Maria toe te wijden aan Hem en mee te
gaan in de toewijding van Maria.

Ons toewijden aan dit leven dat zich concreet
wil geven, is maagd worden, toegewijd aan het
leven dat ons aangeboden wordt. De innerlijke
aandacht wordt verlegd van mezelf en mijn bekommernissen naar Diegene die mijn leven heeft
mogelijk gemaakt. Ze zet me op weg om Jezus
intenser te volgen in zijn manier van doen en
mensen nabij te zijn.
Maagd worden is meegaan met de maker van
de bloemen en de manier waarop Hij dit doet.
Zo hebben we ook met mensen om te gaan, met
elke mens. God zien in de ander. God eren in de
ander. Mij daaraan toewijden, zet mij op de weg
om voor jou en voor mij beter mens te worden.
Of je nu getrouwd bent, in gemeenschap leeft of
alleen, oud of jong. Het is jezelf geven vanuit het
bewustzijn: ik heb mijn leven gekregen en blijf
het krijgen. Laat dan de bloembol de vruchten
voortbrengen die hij in zich draagt.

EEN BEVRIJDINGSWOORD

Verandering en groei komt tot stand omdat we
iets begrijpen, iets anders leren verstaan dan wat
we van tevoren wisten, en daarbij dan een beslissing nemen. Groei vindt plaats wanneer we durven los te laten wat we altijd al hebben gedacht,
ook over onszelf, om een nieuwe weg te gaan. Zo
is naar aanleiding van de uitspraak van mijn confrater het woord ‘maagd’ een bevrijdingswoord

pater Jos Van den Bergh, s.m.m.
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Uit het leven gegrepen
De jeugd van tegenwoordig
Onze jongeren hebben het niet makkelijk. De coronacrisis is nog maar net naar de
achtergrond verschoven, of er is al een andere dreiging waarover ze zich zorgen maken. Toch
zijn er hoopvolle tekenen. Zoals het verhaal dat een kennis me vertelde, over haar nichtjes
die hun kamer delen met vluchtelingenkinderen.

A

ls mensen het hebben over ‘de jeugd van tegenwoordig’,
hoor je vaak een negatieve bijklank. Maar onze jongeren
beleven onaangename tijden en beangstigende momenten. COVID-19 heeft velen de stuipen op het lijf gejaagd. Ze werden het slachtoffer van de pandemie, die nog niet helemaal voorbij
is. Ook veel jonge mensen hebben hun dierbaren verloren. Alsof dat
nog niet pijnlijk genoeg is, werd het tijdens de lockdown bijna onmogelijk om afscheid te nemen van de overledenen.
Na twee jaar thuis opgesloten te zitten, hebben veel jongeren hun
vreugde verloren. Ze misten het samenzijn met vrienden, op school of
aan de universiteit, maar ook tijdens festivals, op café of in de club, of op
weg naar een toeristische bestemming. Stilaan kwam hun leven de voorbije maanden weer op gang en leken ze de draad weer te kunnen oppikken.
Maar dan brak er een oorlog uit in Oekraïne. Nu moeten ze ook nog de gevolgen van een oorlog ervaren. Ook al ervaart onze jeugd het oorlogsgeweld
niet aan den lijve, fake nieuws jaagt de gebruikers van sociale media angst
aan met beangstigende beelden en valse informatie.

KETTINGREACTIE

In Oekraïne – en in andere oorlogsgebieden – worden mensen gedwongen hun land te ontvluchten
om ergens een toevluchtsoord te vinden, waar
ze hopelijk kunnen worden opgevangen.
Vluchten zet een kettingreactie in gang:
elke vluchteling ondervindt een moment van trauma, scheiding,
woede, pijn en wraak.
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zoveel gastvrijheid. Ik betuigde mijn lof voor de
bereidwilligheid van die familie om een heel gezin op te vangen, terwijl ze met hun vijf kinderen
ongetwijfeld al de handen vol hebben.

Voor kinderen en jongeren is zo’n vluchtervaring
nog dramatischer dan voor hun ouders. Het is
een traumatische ervaring die hen zal blijven
achtervolgen tot het einde van hun leven. Kinderen die gevlucht zijn, moeten een nieuwe taal
en cultuur onder de knie krijgen: dat is nodig
om te overleven en hun leven op te bouwen, in
welk land ze ook wonen. De kindertijd is de tijd
om te leren en je toe te rusten om in de toekomst
een bloeiend leven te leiden. Daarom worden de
vluchtelingenkinderen in België aangemoedigd
om naar school te gaan. Ze worden – voor hun
eigen bestwil – gedwongen om contact te maken
met Belgische kinderen.

HEMEL OP AARDE

Ik kwam tijdens ons gesprek ook te weten hoe
de familie een en ander praktisch heeft aangepakt. Mijn kennis vertelde dat ze heel trots was
op haar nichtjes. Die delen zonder problemen
hun kamer met twee Oekraïense kinderen. Ik
was diep ontroerd door dit vriendelijke gebaar.
‘Het zijn aardige meisjes, en ze zijn erg lief voor
de nieuwkomers in hun gezin, maar de cijfers
van de oudste zijn slecht’, voegde de vrouw nog
toe. Ik glimlachte en zei: ‘De kinderen van deze
tijd zijn ongelukkig. Ze worden geplaagd door
steeds terugkerende ontberingen en angstwekkende gebeurtenissen. Maar ik ben blij dat jouw
nichtjes de ellendige situatie van de Oekraïense
kinderen goed kunnen begrijpen en hun kamer
met hen delen.’

GASTVRIJHEID

Onlangs had ik een gesprek met een kennis. Ik
vroeg haar hoe het met haar nichtjes ging, tieners.
‘De kinderen hebben een verschrikkelijke tijd
achter de rug’, zei ze me. ‘Door corona hebben ze
maandenlang min of meer verplicht thuisgezeten. Ze zagen hun vrienden amper. En nu zijn ze
ongerust over de oorlogsdreiging. Ik heb echt
medelijden met hen.’

Ik ben er zeker van dat dit geen alleenstaand
verhaal is. Misschien delen wel meer kinderen
in België hun kamer met vluchtelingenkinderen. Als iedereen op deze manier kan delen,
zal er dan nog iemand zijn die iets
tekortkomt of leed kent? Kan de
wereld dan niet een beetje een
‘hemel op aarde’ worden?

De vrouw vertelde me over haar neef,
die Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen in zijn gezin: ‘Ze delen
hun huis met een moeder en
haar twee kinderen. Met zeven
kinderen en drie volwassenen is
het dus behoorlijk druk in huis!’ Toen ik
dit hoorde, was ik oprecht verbaasd over

pater Nepo James Raj, s.m.m.
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

HET WEMELT WEER IN DE MEI

Na twee jaar beperkingen door de
coronapandemie konden de meimaand en
het bedevaartseizoen
weer als vanouds in
volle kracht van start
gaan. Als vanouds? Ja
en nee. De bedevaarders
waren present en met
velen, de bedevaartgroepen ook … en toch is
er iets veranderd. Voor
de voetbedevaarten
zien we dat de groepjes
kleiner zijn geworden.
De onderbreking van
twee jaar heeft de continuïteit verstoord en de
besturen moeten anders
‘werven’; er worden ook vertrouwde gezichten
gemist, mensen die twee jaar ouder zijn geworden
en niet meer kunnen komen, mensen die overleden zijn.
Ook in het heiligdom zijn er wijzigingen. De
vertrouwde gezichten van pater André Keppens
en pater René Gijbels zijn er niet meer; zij rusten
van hun werken in een rust- en verzorgingstehuis. Ook een aantal predikanten moeten we
missen wegens overlijden of ouderdom. Bij de
medewerkers van het heiligdom zijn er ook wijzigingen. Sommigen gingen met pensioen, nieuwe mensen werden aangenomen. Nee, helemaal
als vanouds is het niet, de tijd staat niet stil en
wij moeten mee.
Maria, middelares en koningin | juli - augustus 2022

Er is nog iets wat me
opgevallen is de voorbije maand mei. Er is
heel wat dankbaarheid
en vreugde na de beproeving van twee jaar
beperkingen. Mensen
die besmet werden door
het virus en genezen
zijn, dierbaren die met
een bang hartje waakten
bij wie getroffen waren.
Er is de bezorgdheid
over de oorlog in Oekraïne en de solidariteit
met de inwoners en de
vluchtelingen. Heel wat
intenties en kaarsjes
drukken dit uit en het
geeft warmte en verbondenheid in een tijd die gekenmerkt wordt door de
kwetsbaarheid van de mens en de samenleving.
De essentie van de bedevaart naar Onze-LieveVrouw blijft dezelfde voor alle generaties en in
alle omstandigheden: bij Maria steun, troost en
kracht putten. Maria gaat immers met ons mee
in alle tijden en in alle gebeurtenissen van het
leven. Dat we dit na twee jaar ingehouden devotie opnieuw mogen ervaren is een wonder, ‘zo
wonderlijk gewoon’, zoals het Marialied ‘Schenk
dan Heer uw wijn van overvloed’ van Paul
Schollaert het zingt (Zingt Jubilate 747) en juist
daarom zo schoon.
Luc Van Hilst, pastoor
20

MET PALMEN IN DE HAND
Op zaterdag 9 april, de dag voor Palmzondag, waren de vormelingen uit het vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen samen met hun
begeleiders uitgenodigd in Scherpenheuvel voor
de jaarlijkse Missiodag. Zowat zeshonderd jongeren en minder jongeren deelden in de namiddag
spelenderwijs het passieverhaal. Aansluitend
werd een grote palmprocessie gehouden die door
de basiliek trok om onder de liefdevolle blik van
Maria de Goede Week in te gaan. Onze hulpbisschop mgr. Koen Vanhoutte zegende de palmen.
Volgend jaar komen ze opnieuw naar Scherpenheuvel op 1 april … en dat is geen grap!

BEZOEK UIT MAASTRICHT

De bedevaartgroep van Maastricht (Wyck) kwam op dinsdag 16 mei aan, na twee dagen stappen en
bidden onder een stralende zon en met zomerse temperaturen. Ze brachten traditiegetrouw een bedevaartkaars mee die ze fier en dankbaar ontstaken in de basiliek. Na een nachtje rust, werd de terugweg
ingezet. Opnieuw twee dagen stappen en bidden.
21
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AANKOMEN EN VERTREKKEN

Bij aankomst worden de voetbedevaarders enthousiast begroet door familie en vrienden, door
de andere bedevaarders én de inwoners van onze
parochie. Onder klokgelui en de zegen wordt
de aankomst altijd een bijzondere ervaring van
gastvrijheid. Maar na een nachtje in het onthaalcentrum Huis van Maria vertrekken de groepen
weer te voet naar huis. Dan zijn er veel minder
getuigen. Ze gaan immers vroeg in de morgen
Maria, middelares en koningin | juli - augustus 2022

op pad, tussen 3 uur en 6 uur. Veelal is er nog
een kort gebedsmoment in de basiliek of wordt
de eucharistie gevierd, en dan bij het krieken van
de dag weer op tocht om in de thuishaven warm
verwelkomd te worden. In het onthaalcentrum
wordt gezorgd voor een bed, voor verfrissing en
voor een ontbijt. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn dan de enthousiaste supporters van de
moedige bedevaarders.
22

MAGNIFICAT

JONGER DAN JE DENKT

Op 6 mei gaf het koor InCanto Vocale een bijzonder
gesmaakt concert. Met oude en nieuwe composities
die op Maria’s Magnificat zijn geïnspireerd, werd de
basiliek gevuld met heldere stemmen. Een mooie inzet van het seizoen en van de Kroningsfeesten.

Op 9 mei vierden twee groepen van telkens 500
personen van OKRA Oost-Brabant in de Mariahal. Op 20 mei kwam OKRA Brussel met 650
personen op bedevaart.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Zondag 17 juli om 10 uur in de Mariahal: eremis van priester Geert Narinx.

Zaterdag 27 augustus vanaf 17 uur op het
grasplein aan de Mariahal: volksfeest met optredens van Lisa del Bo, De Romeo’s en Christoff.
Vuurwerk om 22 uur.
Zondag 28 augustus om 15 uur in de basiliek:
het genadebeeld ontvangt een nieuwe kroon uit
dankbaarheid vanwege de bedevaarders. De kroon
werd ontworpen door Lies Wambacq en is samengesteld uit juwelen die aan Maria werden geofferd.
Lof in de basiliek en aansluitend processie en eucharistieviering met kardinaal Jozef De Kesel als
voorganger.

21-28 augustus: bloemenversiering in de basiliek
door Daniël Ost en zijn team i.s.m. vrijwilligers
van het bedevaartsoord.
Zondag 21 augustus om 10 uur in de basiliek:
uitzending van de eucharistieviering op Eén
(VRT).
Donderdag 25 augustus om 19 uur in de basiliek: plechtig Te Deum n.a.v. de 150ste verjaardag
van de kroning van het genadebeeld.
Vrijdag 26 augustus om 19.30 uur in de basiliek: Kroningsconcert door InCanto Vocale o.l.v.
Eva Vermeren.

Goud 1: C9 M22 Y65 K2
Goud 2: C0 M0 Y21 K20
Goud 3: C21 M39 Y81 K17
Goud 4: C1 M2 Y35 K0

De Kroningsfeesten staan onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koning.

23
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We bidden voo
SAMEN OP WEG NAAR
EEN SYNODALE KERK

In oktober vorig jaar heeft paus Franciscus het
startschot gegeven voor de synode over synodaliteit in de Kerk. Synode, synodaliteit: begrippen
die om verduidelijking vragen.
Het woord synode komt uit het Grieks en betekent zoveel als ‘samen op weg gaan’. En dan kom
je vanzelf uit bij gemeenschap, bijeenkomen,
samenzijn. Als we in de Kerk spreken over een
synode, bedoelen we specifiek een vergadering
van bisschoppen, bijeengeroepen door de paus.
Op zo’n bijeenkomst worden knopen doorgehakt
over bepaalde aspecten van geloof en wereld.
Denk maar aan de recente Amazonesynode,
waarbij de paus en de bisschoppen van negen
Latijns-Amerikaanse landen de uitbuiting van de
Amazone en haar bewoners veroordeelden en een
ander model aanboden.
De synode over synodaliteit, die nu aan de gang
is en in 2023 moet landen, is echter meer dan een
bijeenkomst van bisschoppen. Misschien heb je in
je parochie wel deelgenomen aan de bevraging die
de eerste fase van de synode vormde? Paus Franciscus vraagt dat alle gelovigen – leken en priesters,
godgewijden, religieuzen en bisschoppen – mee
nadenken over de toekomst van onze Kerk. Hij
nodigt iedereen uit om samen op pad te gaan. ‘De
Kerk kan zich niet bekeren zonder de actieve deelname van alle leden van Gods volk’, zegt hij.

gaat: elke gelovige is van tel, in verbondenheid
met alle anderen. Om het met de woorden van
de apostel Paulus te zeggen: ‘Blus de Geest niet
uit, kleineer de profetische gaven niet, keur alles,
behoud het goede’ (1 Tess 5, 19-21).
Over missie gesproken: in zijn apostolische brief
De vreugde van het evangelie herinnert paus Franciscus ons eraan dat de evangelisatie van de Kerk
een taak voor ons allemaal is. Het is onze gezamenlijke missie. ‘Door het ontvangen doopsel is
ieder lid van het volk van God missionaire leerling geworden’, zegt de paus. ‘Het zou niet juist
zijn te denken aan een evangelisatieschema dat
door gekwalificeerde personen wordt verwezenlijkt, waarbij de rest van het gelovige volk alleen
maar passief van hun activiteit zou moeten profi-

EEN LEVENSWIJZE
VOOR JOU EN MIJ

‘De Kerk bekeren’: dat doen we in de eerste plaats
in onze eigen omgeving. Aarzel dan ook niet
om dit synodale proces samen te beleven. Laat
je inspireren door de Heilige Geest om concrete,
opbouwende voorstellen te doen die vruchtbaar
kunnen zijn voor de wereldkerk, maar ook de
Kerk in België. Synodaliteit, samen onderweg
zijn, zou tenslotte een levenswijze moeten zijn
voor elke gelovige. De Geest is niet alleen werkzaam in wie belangrijke functies uitoefent in de
Kerk. De zending of missie van onze Kerk bestaat
er net in dat het volk van God samen op weg
Maria, middelares en koningin | juli - augustus 2022

32

r en met elkaar
INTENTIES

Uit dank voor verkregen gunsten – Voor een
voorspoedige geboorte – Uit dank voor een genezing – Voor roepingen – Voor een heropleving
van de katholieke Kerk in België – Opdat meer
mensen de weg zouden terugvinden naar het geloof – Voor de vrede in Oekraïne, dat de oorlog
stopt – Voor mijn overleden ouders en broer –
Om voldoende energie – Om mijn werk blijvend
aan te kunnen en voldoende rustpunten te kunnen vinden – Voor wie in nood verkeert – Voor
priesters en diakens – Voor een veilige en goede
reis naar het buitenland – Voor een goed resultaat van een onderzoek.

BID JE MEE?

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Ook deze zomer bidden we samen. Een eerste gebedsnoveen begint op vrijdag 8 juli
en eindigt op zaterdag 16 juli (Onze-LieveVrouw van de Berg Karmel). Vervolgens
bidden we samen van zaterdag 6 augustus
(Gedaanteverandering van de Heer) tot zondag 14 augustus (vooravond van het hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria).
Weet dat je eveneens deelt in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen
voor onze abonnees en voor de overledenen.
In gebed verbonden!

Aalter: dhr. Cyriel Coene – Berchem: mej. Jeanne
Verryt – Beveren-Waas: dhr. Robert Maes – Desselgem: mevr. Suzanne De Gomme-Degomme –
Diepenbeek: mevr. Jenny Timmermans-Motmans – Duisburg: dhr. Gerard Goovaerts, medewerker – Essen: mevr. Maria Van Elsacker – Geel:
mevr. Andrea Deblauwe-Bardoel – Gentbrugge:
mevr. Antoinette Van Bockstaele-Huys – Hasselt:
P. Rodolf, minderbroeder Paul Thoelen – Hees:
dhr. Libert Loyens – Herk-de-Stad: mevr. Maria
Borgers-Schuermans – Kerkom: dhr. en mevr.
Gaston Foblets-Adriana Beliën – Oud-Turnhout: mevr. Lisette Kokke-Cuypers – Poperinge:
mevr. Maria Capoen-Fremeaux – Reningelst:
mevr. Marcella Louchaert-D’Alleine – Ruiselede: dhr. André Blancke – Schelle: dhr. Jean
Leus – Sint-Kruis: mevr. Godelieve Goens-Pillen – Sint-Kwintens-Lennik: mevr. Jeanne
Vetsuypens-Willems – Stekene: mevr. Mariette
Stroobandt – Wingene: mevr. Lucia Vannieuwerburgh – Zoersel: dhr. Pieter Kermans.

teren. De nieuwe evangelisatie moet een nieuwe
belangrijke hoofdrol voor ieder van de gedoopten
inhouden.’
Luisteren naar elkaar en in dialoog gaan: daar
draait het om. Ik hoop dat deze synode over synodaliteit ervoor kan zorgen dat de wereldkerk
meer en meer als een gezin wordt, een familie
waarvan elk lid de kans krijgt om zijn of haar
charisma te ontwikkelen. Een gemeenschap
waarin iedereen het woord mag nemen en waarbij
elk lid zich verbonden weet met de anderen, ten
dienste van de hele mensheid. Moge Maria ons
helpen om dag na dag een nieuwe stap te zetten
in de richting van een synodale Kerk.

Uit dank: Hoegaarden – Meerbeek – ZichenZussen-Bolder.
Lijst afgesloten: 25 mei 2022

pater Ghislain Kasereka, s.m.m.
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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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HORIZONTAAL

1. Heiland, Jezus Christus – 2. Schaaldier – 3. Symbool voor Macedonië –
Grote bijl – Bijvoorbeeld – 4. Profeet,
opvolger van Elia –Heldendicht –
5. Recht stuk van een rivier tussen
twee bochten – Dupe – 6. Heerlijk,
prachtig – Bunzing – 7. Rivier in
Italië – Deugniet – 8. Meisjesnaam –
Kraaiachtige vogel – Voorzetsel –
9. Uitstekend deel aan het eind van
een as, dat in een uitholling van een
andere past – 10. Verwoed verzamelaar.

OPLOSSING NR. 266
MEI-JUNI 2022

VERTICAAL

1. Koren dat in het voorjaar gezaaid
wordt – 2. Helder maken – 3. Maanstand – Interkerkelijke Omroep Nederland – Spil – 4. Infrarode astronomische satelliet – Opbrengst – 5. Een
monnikskap dragend – Middeleeuws
strijdwapen – 6. Wapen – De aartsvader Jakob – 7. Virale zweertjes in het
slijmvlies o.m. van de mond – Ierland –
8. Karaat – Stompje – Neptunium –
9. Kip – 10. Bruinrode kleur.
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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
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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