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Tijd voor God

E

en kennis vertelde dat ze aan het begin
van de zomervakantie enkele dagen had
doorgebracht in een abdij. Ze had genoten
van de gastvrijheid van de monniken en van de
mooie natuur rondom het kloosterdomein. Ook
was ze vol lof over de gebedsdiensten in de kerk.
Vijf keer per dag namen de kloosterlingen plaats
in het koorgestoelte om er God te loven en te
danken.

Het is waar, zelfs voor wie niet zo’n drukke agenda heeft, is het een hele opgave om verschillende
keren per dag alles te laten vallen en te beginnen
bidden. Anderzijds: om een gezond, vruchtbaar
gebedsleven te cultiveren, hoef je niet te leven als
een monnik. In mijn parochie wordt driemaal
daags het angelus geluid. Een uitnodiging om elke ochtend, middag en avond tijd te maken voor
God – heel even maar, het angelusgebed bidden
duurt nauwelijks een paar minuten.

‘Wat jammer’, zei mijn kennis, ‘dat ik thuis
niet aan vaste gebedsmomenten toe kom. Ik
nam me voor om het ritme van lauden, nonen
en vespers ook na mijn kloosterverblijf vol te
houden. Het getijdegebed werkt zó inspirerend! Maar eenmaal terug thuis zakte mijn
plan om regelmatig te bidden als een pudding
in elkaar. Ik heb gewoonweg niet genoeg tijd.
Altijd is er wel een klusje dat wacht, of de telefoon die rinkelt ...’

Waarom niet proberen om het angelus te bidden
als je aan tafel gaat? Als je dan toch klaarzit om
te eten, kun je evengoed beginnen met een kleine
portie geestelijk voedsel. En daar leent het ‘gebed
van de engel’ zich uitstekend toe. Drie keer per
dag geeft het je de mogelijkheid om, hoe kort
ook, te mediteren over de Vader, de Zoon, de
Heilige Geest én Maria, met wie we zeggen:
‘Mij geschiede naar uw woord.’
Glenn Geeraerts,
redacteur
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Maria, altijd en overal

ons voorbeeld
Het geloof is voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend meer. Hoe kunnen we daarmee
omgaan, zonder ons vast te klampen aan nostalgie of verbitterd te raken?

W

meewerken aan de vormselcatechese, zijn veel van
die vanzelfsprekendheid verloren. Dat komt voor
mij nog veel scherper naar voren op het moment
dat ik deze tekst schrijf.

e zijn veel kwijtgeraakt van wat spontaan geloven was in onze jeugd. Ik
denk dat veel mensen die dit lezen dat
met mij mee kunnen zeggen. Want veel jongeren
zullen dit tijdschrift niet aanraken. Het komt
niet op hun weg. Of het gaat aan hen voorbij. Ze
zijn daar vandaag de dag niet zo mee bezig. Ze
krijgen misschien van jou, oma of opa, weleens te
horen: dát zou je eens moeten lezen! Of: kijk eens
wat voor mooie foto’s hierin staan! Dat zijn dan
pogingen van ons, elk op zijn of haar manier, om
jongeren toch in contact te brengen met geloven.
En dat is een moeilijke zaak geworden, alsof niets
nog vanzelfsprekend is.
Ook mensen die vroeger sterk en actief deelgenomen hebben aan het leven van de Kerk, of die
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GEEN JALOEZIE

Deze dagen vergader ik met montfortanen uit
Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Alles lijkt daar
nog te gaan zoals bij ons veertig jaar geleden. Ze
vertellen over het succes van de missie, hoe ze
rondtrekken in hun land en mensen ontmoeten
die soms wekenlang op hen zitten te wachten.
Die mensen kijken uit naar de woorden van de
missionaris, ze snakken naar een eucharistieviering samen met alle andere gelovigen van hun
streek. Ze dragen de priester op handen en zou8

hetzelfde als ‘moeten’. Het is juist een werkwoord
dat heel veel in gang kan zetten. Een beweging
die in alle vrijheid en vanuit mijn binnenste
begint. Een beweging van ‘ja’ zeggen op wat ik
erken als belangrijk, als echt en waar.

den hem veel vaker willen zien langskomen. In
die priester ervaren ze een aanwezigheid die aanmoediging is voor hun geloof.
Als ik dit allemaal hoor, zou ik wel jaloers kunnen zijn. Maar ik ben het niet. Ik ben het niet
meer, moet ik zeggen, omdat ik stilaan heb leren
leven met hoe het er bij ons aan toegaat. Ik heb
leren hopen dat er toch nog mogelijkheden zijn,
altijd, wanneer we teruggaan naar de wortels van
ons geloof.

GOD ZOEKT ZIJN MENSEN

Als ik zeg dat ik in iemand geloof, dan zegt dit
iets over mij en over de ander. Ik neem aan dat
de ander een waarheid aan mij wil duidelijk maken. Door de band die we samen beleven, neem
ik het ernstig wat die ander zegt, en ik ga erin
mee. Ik geloof hem of haar. Soms zeg ik ook: ‘Dit
geloof ik niet’, juist omdat ik andere dingen heb
gedacht, of gehoord, die niet overeenkomen met
wat ik als verhaal krijg van de ander.

‘MOETEN WE DAT NOG
GELOVEN?’

Wat is geloven dan? Ik zal proberen iets te zeggen
over hoe ik het zelf begrijp. Daarvoor vertrek ik
van een ontmoeting met de vrouw van een vroegere catechist in een parochie waar ik gewerkt
heb. We waren aan ’t praten over vroeger. En het
kwam ter sprake dat ze ook eens in Lourdes is
geweest, en in Fatima. De vraag kwam op haar
lippen: ‘Moeten dat nu allemaal nog geloven wat
daar gebeurd zou zijn? Ik weet niet of ik het nog
geloof, dat die wondere dingen echt gebeurd zijn
zoals ze verteld worden.’
Ik hoorde hierin de ontgoocheling van die vrouw.
Ze kan alleen maar vaststellen dat datgene wat
vooraf voor haar vanzelfsprekend is geweest, nu
ondermijnd wordt. De reacties die achteraf kwamen in het gesprek, lieten ons samen vaststellen
dat juist deze vanzelfsprekendheid veel te maken
heeft met de manier waarop het geloof ons in onze kindertijd is doorgegeven: als vanzelfsprekend,
als eenvoudig aan te nemen. Van vader op zoon
of van moeder op dochter – en misschien vaak
nog meer: van grootmoeder op kleindochter.

Vroeger werd het geloof
weinig in vraag gesteld
Zo geloof ik ook in God. Zo lees ik ook de Bijbel als het verhaal dat door gelovigen is samengesteld, op basis van wat hun belevenissen en
inzichten, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament. Maar ik geloof het als ‘testament’:
een rijke geschiedenis van God die zijn mensen
zoekt. God die ons wil duidelijk maken dat Hij
met ons begaan is. Het is een zoektocht naar
ons geloof in Hem en in wat Hij met de mensen
voorheeft.
Maria springt er dan uit, wanneer het op geloven
aankomt. Wat zij te horen krijgt als een boodschap van godswege, is geen kleinigheid. Ze was
er ook niet echt op voorbereid om dit te horen …
Haar eerste reactie is goed te begrijpen: dat kan
toch niet, zo gaat dat toch niet! Maar na een keer
goed ademen, komt de boodschap helemaal bij
haar binnen, en ze zegt ‘ja’, eenvoudig en duidelijk: ik wil dat wel, ik geloof het wel dat God op
deze manier met mij bezig is, en … ik doe graag
mee. Juist als het op geloven aankomt, is ze een
klaar en helder voorbeeld voor elk van ons.

DE KRITIEK VOORBIJ

We konden niet veel anders dan meegaan met de
stroom. In ons dorp konden we op onze handen
tellen welke mensen er niet naar de kerk gingen,
want het waren uitzonderingen. Er was een sfeer
van: meegaan in datgene wat door iedereen aangenomen werd als de weg die we moesten gaan.
Vandaar ook de vraag: ‘Moeten we dat allemaal
nog geloven?’ Het werd toen weinig in vraag gesteld. Nu wel. En dat is lastig om te aanvaarden,
lastig ook om er goed mee om te gaan.
Maar ik ben zeker dat mijn gesprek met mijn
oude kennis haar goed gedaan heeft. Want het
gaf openheid op wat er vandaag belangrijk is.
Het zette ons voor de vraag óf we nog geloven en
wát we nog geloven. De kritiek voorbij, op zoek
naar onze eigen gedachten. Want ‘geloven’ is niet

pater Jos Van den Bergh, s.m.m.
9
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Op het ritme
van de ezels
Een plek die mensen, dieren en de natuur met elkaar verbindt: zo zou je De Hoef kunnen
omschrijven. We trokken naar Messelbroek, bij Scherpenheuvel, voor een babbel met Inge
Geeraerts. Nu al tien jaar is Inge de bezielster van dit bijzondere project, waar ezels de
cadans aangeven ...

E

standelijke beperking. ‘Stuk voor stuk mensen
die in onze maatschappij een etiket opgeplakt
krijgen’, vertelt Inge. ‘Sommigen gaan op den
duur denken dat ze niet meer zijn dan dat etiket. Door hen een zinvolle dagbesteding aan te
bieden, willen we hen laten voelen dat ze wél
iets betekenen.’

erst wat cijfers. In 2021 zaten ruim 78.000
Belgen al meer dan een jaar thuis met
een depressie. Nog eens 33.000 mensen
konden niet gaan werken door een burn-out.
Hun aantal is op vier jaar tijd met veertig procent
gestegen. Psychologen wijzen al langer op stress
als oorzaak van veel klachten. We moeten altijd
en overal de beste versie van onszelf tonen: op
het werk, in het gezin en in onze kennissenkring.
Aan de stroom foto’s op Facebook te zien, lijkt
het alsof onze vrienden een droomleven leiden.
Altijd in goed gezelschap, altijd feest, altijd zon.

‘Onze “hoeveniers”, zoals we onze gasten noemen, hebben één ding gemeen’, zegt Inge. ‘Ze
hebben behoefte aan een kleinschalige, veilige
plek waar ze tot zichzelf kunnen komen. De
ene voelt zich meteen thuis in de moestuin, de
andere houdt ervan om bloemen te planten of
aan de slag te gaan met de ezels. We werken
met kleine, gemengde groepjes en dat lukt
wonderwel.’

Ezels worden vaak
verkeerd begrepen

WAT IS WAARDEVOL?

Verbinding is het sleutelwoord in De Hoef.
Wie bijvoorbeeld met een depressie te maken
krijgt, ziet zijn of haar sociale contacten vaak
verwateren. Werken lukt niet meer; de collega’s
verdwijnen uit beeld. Ook hobby’s schieten erbij
in en vrienden laten het afweten. ‘Ik ben altijd
blij als ik mensen hier zie “ontdooien”, of het nu
bij het tuinieren is of op de weide bij de ezels’,
zegt Inge.

En wat als de zon voorgoed achter de wolken lijkt
te zijn verdwenen? Tien jaar geleden besloot Inge
Geeraerts, moeder van drie opgroeiende kinderen, een plek te creëren voor de mensen áchter de
statistieken. Die plek werd De Hoef, een boerderijtje in de Demervallei waar de rust alleen wordt
doorbroken door het gebalk van de ezels die er
thuis zijn.

Vaak wordt werkdruk genoemd als oorzaak
van stress. Toch is dat niet de enige verklaring,
denkt Inge: ‘Mensen raken emotioneel afgestompt omdat ze het gevoel hebben niet mee te
tellen. Of ze hebben net een goedgevuld leven,
maar vinden geen zin in wat ze doen. Ze draven
altijd maar voort, zonder zich af te vragen: wat

DE MENS ACHTER HET ETIKET

De Hoef krijgt mensen met een heel diverse
achtergrond over de vloer. Psychisch kwetsbare
jongeren, bijvoorbeeld, maar ook volwassenen
die te kampen hebben met burn-out of een verMaria, middelares en koningin | september 2022
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Inge Geeraerts: ‘Ezels dwingen ons om verder
te kijken dan onze neus lang is’

laten. Soms denk ik dat een kwartiertje volstaat
om ze ’s avonds binnen te halen, maar zij zien dat
duidelijk anders! Als ik zonder het te beseffen
gejaagd bezig ben, zetten die dieren me snel met
beide voeten op de grond.’

is waardevol voor mij? Welk pad wil ik eigenlijk
bewandelen?’

VERKEERD BEGREPEN

Op het erf in Messelbroek kun je niet om de
ezels heen. En die spelen een voornamere rol in
het project dan je zou vermoeden: als Inge over
gelijkwaardige partners spreekt, heeft ze het óók
over die dieren. ‘Ik ken de clichés over ezels’, lacht
ze. ‘Ze zouden koppig zijn, niet al te snugger ...
Dat imago toont aan dat ze vooral verkeerd begrepen worden. Een ezel dwingt je om verder te
kijken dan je neus lang is. Van paarden is geweten
dat ze sterk reageren op emoties van mensen.
Ezels zijn zich ook bewust van wat er rondom
hen gebeurt, maar laten dat niet meteen merken.
Ze zijn wat ingetogener.’

‘Het gebeurt weleens dat mensen een dagje op
teambuilding komen’, vertelt Inge. ‘Ze gaan enthousiast de weide op, om vast te stellen dat de
ezels niet meteen reageren. Wachten is dan de
boodschap. Of anders gezegd: jezelf toelaten om
in ezeltijd te gaan ... Het mooie is dat mensen
met een verstandelijke beperking dat vaak meteen
doorhebben. Ze begrijpen de dieren, ook zonder
woorden. Ezeltijd doet ons stilstaan bij de dingen
die we doen, bij onszelf. Misschien is het goed dat
ook de wereld buiten onze boerderijpoort af en
toe het ritme van de ezel volgt?’

WERKEN IN EZELTIJD

Glenn Geeraerts

Op De Hoef bepalen de ezels het ritme. ‘Werken
in ezeltijd’, noemt Inge het. ‘Geloof me, omgaan
met ezels dwingt je om je eigen tempo los te

www.ezelboerderij.be
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

MARIA KONINGIN
In het octaaf van het hoogfeest van Onze-LieveVrouw-Tenhemelopneming, viert de Kerk op
22 augustus Maria, Koningin van hemel en
aarde. Dat paste dit jaar goed in de viering van
de Kroningsfeesten, die vorige maand van start
gingen. De kroning van het genadebeeld drukt
immers uit dat Maria als een koningin wordt
geëerd en bemind.
Geëerd omdat wij erkennen dat ze door de
Heer hoog werd verheven, zoals we ook bidden
in het Weesgegroet: ‘Gezegend zijt gij boven
alle vrouwen’. Geëerd omdat ze de moeder is
van Gods Zoon. We eren Maria als de Moeder
Gods, vol bewondering, dankbaarheid en eerbied.
Bemind omdat ze een ‘koningin-moeder’ is. Ze is
verheven en tegelijk zo nabij. We storten ons hart
bij haar uit, we bidden tot haar, we laten haar
toe in ons leven bij lief en bij leed omdat we haar
liefhebben.
Dit werd hondervijftig jaar geleden plechtig uitgedrukt in de kroning van het genadebeeld, op
vraag van de paus. Een eer voor Scherpenheuvel,
dat is zeker, maar nog meer voor Maria! Toch
delen we in haar verhevenheid, samen met de
talloze bedevaarders die in al die eeuwen haar
kwamen en komen opzoeken.
De parels van haar kroon zijn destijds dan wel
geschonken door de paus, ze drukken de dankbaarheid, de verbondenheid, de liefde uit van de
vele generaties die Maria groeten. Vandaar dat we
het initiatief hebben genomen om met de juwelen die bedevaarders en parochianen schonken
een nieuwe kroon en scepter voor Maria en een
kroon voor het Jezuskind te laten ontwerpen en
vervaardigen.

Kroontje in de maak

Nu is duidelijk dat het goud en de parels van Maria’s kroon komen van wie haar liefhebben. Het
is niet zomaar een blinkende kroon, het is een
‘hartelijke’ kroon, er zit veel hart in van veel mensen. Zo wordt de spreuk die boven het hoofdaltaar staat, ‘Ego diligentes me diligo’ (‘ik bemin
die mij beminnen’) ook in beeld gebracht.
Luc Van Hilst, pastoor
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POOLSE BEDEVAART
Op tweede pinksterdag,
6 juni, kwam de Poolse
gemeenschap in ons land
op bedevaart. Na twee
jaar afwezigheid door de
coronamaatregelen, kwamen ze met velen dankbaar vieren en bidden.
Een overvolle Mariahal en
de traditionele processie
met het Allerheiligste
vormden opnieuw de
hoogtepunten van hun
bedevaart.

DE OUDSTE
De voetbedevaarders van Attenhoven (Landen) kwamen op 25 juni
naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Ze doen dat sinds 1631
en vormen daarmee, na Zichem, de
oudste bedevaart! Proficiat aan de
oude getrouwen.

21
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MARIAVRIENDEN
Op zaterdag 6 juni kwamen de Mariavrienden
van Rumst op bedevaart. Onder muzikale begeleiding van hun harmonie kwamen ze feestelijk
aan. Ze zijn meteen de laatste ‘bekende’ voetbedevaart van het seizoen.

ZOMERSE GLOED!
Terwijl velen in binnen- en buitenland de temperaturen voelden stijgen, werden wij opgenomen
in de warme gloed van de genade en de dankbaarheid om de wijding van vier priesters voor het
aartsbisdom, onder wie onze eigenste Geert Narinx. Op zondag 10 juli legde de kardinaal-aartsbisschop hem de handen op en wijdde hem tot
priester. Een ruime delegatie vanuit Scherpenheuvel was aanwezig, helaas beperkt vanwege het
gelimiteerde aantal plaatsen die de wijdelingen
mochten bestemmen voor vrienden en familie.
Maria, middelares en koningin | september 2022
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Een week later vierden we met onbeperkt aantal
de eremis van Geert in de basiliek van OnzeLieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Nog een week
later, op zondag 24 juli, vierde Geert in zijn dorp
van afkomst, Geistingen, opnieuw een eremis.
Het werd een warm Maaslands dorpsfeest!

We zijn de Heer dankbaar voor het priesterschap
van Geert en bidden bij Onze-Lieve-Vrouw dat ze
hem moederlijk omhelst en hem laat delen in de
kracht van haar ja-woord.
Proficiat Geert en dank aan allen die meevierden.

RUST IN VREDE
Op 18 juni overleed pater Omer Termote, van de
congregatie van het Heilig Sacrament. Pater Termote was gedurende een aantal jaren werkzaam
als predikant in het bedevaartseizoen. Hij was
een goedlachse man met een grote liefde voor de
eucharistie die hij centraal plaatste in zijn leven.
Ook toen hij niet meer regelmatig kon komen

helpen, bleef hij verbonden met Scherpenheuvel.
We bidden in dankbare verbondenheid met zijn
medebroeders en zijn familie dat Onze-LieveVrouw van Scherpenheuvel met open armen ontvangt in de hemel en hem moederlijk bijstaat in
de ontmoeting met haar Zoon.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Vrijdag 21 oktober om 19 uur in het onthaalcentrum Huis van Maria (Isabellaplein): Scherpenheuvellezing door Michaël Hanne, archivaris
van de basiliek, over de verspreiding van de Mariabeeldjes die uit de eik van Scherpenheuvel zijn
gesneden.

Zondag 6 november om 15 uur: jaarlijkse
Kaarskensprocessie in het teken van het kroningsjubileum.
Vrijdag 18 november om 20 uur in de basiliek:
orgelconcert door Pierre Ramakers, organist-titularis van de basiliek.
Goud 1: C9 M22 Y65 K2
Goud 2: C0 M0 Y21 K20
Goud 3: C21 M39 Y81 K17
Goud 4: C1 M2 Y35 K0

23
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We bidden voo
MARIA, ONZE-LIEVE-VROUW
VAN SMARTEN

Op 14 september vieren we het feest van Kruisverheffing, waarbij we het glorierijke kruis van
onze Heer gedenken. We staan dan stil bij het
kruishout, het martelwerktuig dat tot instrument
van onze verlossing werd en ons de barmhartigheid van onze God openbaart. Ook daags nadien
blijven we aan de voet van het kruis verwijlen,
samen met Maria. Op 15 september viert de Kerk
namelijk de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten.
Misschien heb je al een afbeelding gezien waarbij
het hart van Maria doorboord wordt door zeven
zwaarden. Dat beeld verwijst naar de zeven smarten of ‘weeën’ van Onze-Lieve-Vrouw, zeven momenten waarop Maria getekend wordt door groot
verdriet. Het gaat om de voorspelling van Simeon, de vlucht naar Egypte, de verdwijning van de
twaalfjarige Jezus in de tempel, de ontmoeting
met haar Zoon op de weg naar de Calvarieberg,
Maria aan de voet van het kruis, de kruisafneming en de begrafenis van Jezus. Deze zeven
‘staties’ vind je ook in de Mariaparken waarover
Glenn Geeraerts elders in dit nummer schrijft.

BID JE MEE?
Ook in september bidden we samen.
Onze gemeenschappelijke noveen
begint op woensdag 7 september en
eindigt op donderdag 15 september,
gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten. Je deelt eveneens in
de eucharistieviering die dagelijks
wordt opgedragen voor alle abonnees en voor onze overledenen.
Verenigd in gebed!

Deze twee gedenkdagen, Kruisverheffing en OnzeLieve-Vrouw van Smarten, roepen ons op tot meditatie. Ze nodigen ons uit om met compassie stil
te staan bij het lijden dat de moeder van onze Verlosser tijdens haar leven heeft moeten ondergaan.
Het is een tijd om eer te betuigen aan Maria, die in
het lijden verbonden is met haar Zoon. Door onze
blik te richten op haar hart, dat gekweld is door
verdriet, vinden we genade. Genade en kracht om
de beproevingen in ons eigen, dagelijkse leven het
hoofd te kunnen bieden. Genade om mee te voelen met het lijden van onze medemens en hem te
hulp te komen als dat nodig is.

daars. Haar compassie heeft ervoor gezorgd dat
ze deelgenoot werd van Jezus’ smart. Aan de voet
van het kruis komen de woorden van Simeon
uit. Toen Maria met de kleine Jezus bij de tempel
kwam, had de oude man haar immers voorspeld
dat ze ‘als door een zwaard doorstoken’ zou worden (Lc 2, 35).

ZE HEEFT HAAR KINDEREN
LIEF

Op 14 en 15 september denken we aan Maria, die
net als haar Zoon medelijden toont voor de zonMaria, middelares en koningin | september 2022
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r en met elkaar
in de loop van de geschiedenis zijn het mooiste
bewijs van het medelijden dat Maria met ons
heeft. Ze zorgen ervoor dat we op haar blijven
vertrouwen.
Maria heeft elk van haar kinderen lief, met bijzondere aandacht voor wie – net als haar Zoon
in zijn stervensuur – wegkwijnt van ellende, ten
prooi valt aan pijn en lijden, of gekweld wordt
door zijn medemens. Maria heeft hen lief, simpelweg omdat ze haar zonen en dochters zijn.
Wat Jezus op het kruis tegen de leerling zei,
geldt immers voor elk van ons: ‘Dat is je moeder’ (Joh 19, 27).
Laten we altijd voor elkaar bidden.
pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor priesters en religieuzen – Voor onze medewerker Geert Narinx, dat zijn priesterschap
een teken moge zijn voor velen – Voor de talloze zusters die zich jarenlang hebben ingezet
in scholen en zorginstellingen – Voor het welslagen van een medische ingreep – Voor een
alleenstaande moeder – Voor een heropleving
van Kerk en gelovigen – Voor een persoonlijke
intentie – Voor onze parochieassistente, die
zich jarenlang heeft ingezet ten dienste van alle
godzoekers.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Buggenhout: mevr. Annie Saey-De Hauwere –
Herfelingen: dhr. Jozef Debock – Kapellen: mevr.
Susanna Poffé-Denruyter – Momignies: dhr. Alfons
De Deyn – Rumbeke: mevr. Odette Claerbout-Parent – Sint-Denijs: mevr. Seynaeve-Dewaele.

Sinds haar tenhemelopneming deelt Maria in
de vreugde en de glorie van de verrijzenis. Haar
gekwelde blik aan de voet van het kruis is verdwenen. Haar tranen zijn opgedroogd. Ze glimlacht – een onuitwisbare glimlach, die ons voor
eeuwig verzekert van haar moederlijke compassie. Haar talrijke hulpvaardige tussenkomsten

Uit dank: Hoegaarden: dank aan Maria voor een
succesvol afgesloten examentijd; dank aan OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart om me de weg
te hebben getoond naar een gezonder leven.
Lijst afgesloten: 24 juni 2022
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89ste jaargang – september 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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Verantwoordelijke uitgever:
pater Frans Fabry, directeur
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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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HORIZONTAAL

1. Ijverig voorstander van de Kerk –
2. Hoofdartikel in een krant – 3. Wiskundig getal – Tafelgast – Persoonlijk
voornaamwoord – 4. Persoon van adel –
Priem – 5. Zoogdier – Iemand met
slechts één bepaald lichaamsdeel –
6. Bepalingaankondigend voornaamwoord – Collectieve arbeidsovereenkomst – 7. Munteenheid van Brazilië –
Platte koker – 8. Onbepaald voornaamwoord – Op de vermelde dag –
Lage rivierstand – 9. Belemmerd –
10. Veearts.

OPLOSSING NR. 267
JULI-AUGUSTUS 2022

VERTICAAL

1. Draad van bepaald metaal –
2. Denkbeeldig – 3. Rijksuniversiteit
Limburg – Echtgenoot – Persoonlijk
voornaamwoord – 4. Deel van de hals –
Uier – 5. Hostieschoteltje – Oppervlaktemaat – 6. Het tweede lid in uitheemse benaming dat de gelijkenis met
het grondwoord uitdrukt – Drogen
op een verhitte vloer – 7. Studeren –
Slaapziekte – 8. Slee – Uitdrukking
van blijdschap – Doctor – 9. Het Heilig Land – 10. Drassig land waar riet
groeit.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2

2

3

Z A L

4

I

5

6

7

8

O

K R E E F T

E L

I

M K

R A K

A K S T

S A
P

I

G R O O T S

A

10

O

P E

E P O S

N E U T

U L K

R E K E L

R E N O
A N

9

G M A K E R

G A A

I

A S K E R N

1

4

5

6

35 7

8

Dit drukwerk werd 100% klimaatneutraal
gerealiseerd door drukkerij Van der Poorten
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