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Omdat er voor hen geen plaats was….. 

 

 

Lieve mensen! 

 

Deze woorden uit het kerstevangelie wil ik graag met u overdenken. 

Het maakt de geboorte van onze heer Jezus wat minder romantisch. 

Voor menigeen betekent 24 en 25 december een familiefeest. 

Gezellig samenzijn rond kaarslicht met een hapje en een drankje. 

Dat is u van harte gegund. Toch is het goed om samen te zoeken 

naar de kern van het kerstfeest. 

Het is een drukte van belang vanwege de volkstelling door keizer 

Augustus. Iedereen komt in beweging en velen moeten op reis. Dat 

is iets heel anders dan vrijwillig op vakantie. Nu is het een bevel. 

Maria is in verwachting en toch moet ze met Jozef op stap. Wat een 

spannende tocht. Nu vinden we zo’n onderneming onverantwoord. 

Toen was het heel gewoon. Het loopt tegen de avond en ze zoeken 

een plaats om te rusten. Niemand is in staat hen onderdak te bieden. 

Niemand heeft oog voor het aanstaande ouderpaar. Niemand opent 

zijn deur. 

Uiteindelijk mogen ze in een stal overnachten. Daar wordt hun 

kindje geboren aan de rand van de samenleving. Dat is verre van 

romantisch. 

We staan vandaag voor de vraag als Jozef bij ons aanklopt, doen we 

dan open? 

Is er bij ons een plaats voor Maria, Jozef en Jezus? 

Kan het kerstkind bij ons geboren worden? 

Als we hier volmondig ja op kunnen zeggen, wordt het een echt 

zegenrijk kerstfeest. 

 

In die zin wens ik u een Zalig kerstfeest en een Gezegend 

Nieuwjaar! 

 

Deken Paul Verbeek 

 

Voorzitter 
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Zo, het was een hele klus 

Maar vanaf nu heeft Jasper een broer èn een zus 
 
 

Stijn  &  Elisa 
 

Petrus Catharina  -  Catharina Petronella 
 
 

We zijn ontzettend blij 
 

met onze twee erbij 
 

een tweeling zo bijzonder 
 

het is met recht een wonder 
 
 
 
Onze tweeling is geboren op 16 november 2010 
 
 
Erik, Petra en Jasper Verschuren 
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Kerstmis: 

 

stilstaan bij geboorte 

toekomst 

gerechtigheid 

vrede 

 

 

 

 

 

 

--------- 

voor ons: 

niet zomaar kijken, 

maar zien. 

niet zomaar horen, 

maar luisteren. 

niet langer zwijgen 

maar verwoorden. 

niet langer toezien, 

maar strijden. 

daar waar mensen 

het recht ontnomen wordt 

mens te zijn. 

-------- 

 

En toch…. 
zoals toen, in die stal 

weggeduwd in het minste hoekje 

van een verscheurde wereld, 

een weerloos en kwetsbaar kind 

uit de stad verdreven ouders 

geen plaats meer ….. 

herders, dicht bij de natuur 

werken en waken 

zien het als eerste waar het om gaat 

nu nog licht, nog toekomst 

voor mensen 

moe van werken 

uitgeteld en uitgepraat 

uitgeschakeld en vroeg afgeschreven. 

 Een nieuw jaar 
ruimte voor het “en toch….” 

van licht, van toekomst, 

van hoop op gerechtigheid en vrede 

ook in onze industriële wereld. 

Wij gaan door, op tocht, op weg 

met tochtgenoten, medestanders. 
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Zo vrolijk, zo genietend; 

zoals Ben altijd zei: 

“Die vele mooie momenten 

pakken ze niet meer van me af”. 

 

 

 

Na een leven dat getekend werd door inzet en hartelijkheid voor allen die 

hem lief waren, is tot ons groot verdriet toch nog onverwacht van ons 

heengegaan 

 

 

Ben Blijlevens 
 

Hij overleed op 17 december 2009 in de leeftijd van 75 jaar. 
 

 

Ben was een man die altijd aanwezig was. 

Druk en gezellig zoal in Beauraing. 

Muziek was zijn leven, zonder kon hij niet. 

Dit jaar zou hij voor de 25
e
 keer mee zijn gegaan. 

Helaas kwam die ziekte en in een paar maanden 

was het afgelopen met Ben. 

Hij wil alle mensen bedanken die hij kende 

van Beauraing, voor de zorg en gezelligheid! 

 
Carla Keulemans 
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De zware hartaanval heeft ze niet overleefd, 

……. Het kaarsje is uit! 

 

Wat zijn we trots op onze moeder. 

Helaas hebben we afscheid van haar moeten nemen. 

Maar zo bedroefd als we zijn….. herinneren we haar  

als een fantastische moeder, oma en omi 

 

 

Louise Johanna Eijkholt 

Loes 

 
weduwe van 

 

Jacobus Elsackers 
 

geboren 22 mei 1924 

overleden 2 juni 2010 

 

 

 

 
Doodgaan is niet zo erg 

kan zelfs bevrijdend zijn. 

Afscheid nemen van allen die je liefhebben, 

dat doet pas pijn. 

 
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. 

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij met veel 

verdriet afscheid moeten nemen van ons moeder en onze lieve oma 

 

Riet Blous – Verhoeven 
 

Sinds 31 oktober 1992 weduwe van 

 

Harrie Blouws 
 

geboren 20 februari 1926 

overleden 29 juli 2010 
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Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar 

niemand tegen kan blijven vechten. 

Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen 

gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. 

 

 

Wouter Donders 
-Wout- 

 

weduwnaar van  

 

Theodora Antonia Johanna Josepha 

Donders – van den Nieuwenhuizen 

-Thea- 

 

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar 
 

 

 
Ons kent ons……. 

 
In dankbare herinnering aan  

 

Willem van den Berg 
 

echtgenoot van  

 

Nellie Goorden 
 

Willem werd geboren op 23 maart 1941 te Etten-Leur en 

overleed op 8 oktober 2010 te Wouw 

 

Willem maakte graag zijn jaarlijkse uitstapje naar het 

Bedevaartsoort Beauraing, waar hij meer dan 25 jaar deel uit 

maakte van de pelgrimsgroep. 

Velen zullen hem herinneren als de man die voor iedereen 

""chocolade "" ging halen . 
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Ter nagedachtenis aan 

 

JAC  HOGERHEIJDE 

 

echtgenoot van SISCA LUSING 

 

 
geboren 16 oktober 1921 

overleden 4 juni 2010 

 

Hij was lief 

en geliefd 

 

Het verlies was er al voor het einde, 

de rouw voordat het afscheid kwam 

toen die onzekere verwarring 

bezit van je gedachten nam. 

Vaak zullen we je nog tegenkomen 

met wat je was en wat je zei. 

Je bent wel van ons weggenomen 

maar een stuk van jou 

blijft altijd heel dichtbij. 

Voor alles is een juiste tijd. 

 

 

 

 

 

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en 

verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en 

bedroefden, een ieder die wacht op uitslagen, opnames en 

behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin 

bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.  
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Gebed 

 

Als ons grote mensen voorgaan 

en wij willen hen navolgen, 

kom ons tegemoet… 

 

Als kinderen voortijdig sterven 

omdat geweld hen treft, 

kom hen tegemoet… 

 

Als wij mensen moeten loslaten 

die ons dierbaar zijn, 

kom hen tegemoet… 

 

Als wij zelf staan aan de grens 

van dood en leven, 

kom ons tegemoet… 

 

Gij, Eeuwige, 

die ons heilig zijt, 

kom ons allen tegemoet… 
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Troost 

 

Ik zit al een kwartier 

aan tafel, gebogen 

Starend naar een vel papier 

met tranen in mijn ogen 

Ik zoek de juiste woorden 

 

Wat jou is aangedaan 

is met geen pen te beschrijven 

Alleen clichés komen spontaan 

naar boven drijven 

Er zijn geen woorden voor 

 

Ik kan niet zeggen: Het komt goed 

want het is verdomme mis 

Of: verlies toch niet de moed 

als die allang verloren is 

Woorden schieten mij te kort 

 

Ik doe mijn zegje met succes 

als het nergens over gaat 

ik bel, mail en sms 

van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 

Dan is een half woord genoeg 

 

Ik weet: mijn woorden troosten niet 

En ik verzacht geen pijn 

 

Ik heel ook geen verdriet 

 

Ik kan er alleen maar voor je zijn 

 

En ik houd me aan m’n woord 

 

 



10 

ALLEDAG-GELOOF 

 

Een lachend kind 

een boom 

een bloem 

een aardig woord 

een lief gebaar 

een fijne brief 

een glimlach 

hier en daar 

de kleine dingen van de dag 

 

ik raap ze op 

en leg ze neer 

behoedzaam 

één voor één 

in de schatkist 

van mijn dag 

 

en ’s avonds voor 

het slapen gaan 

bekijk ik 

mijn vergaarde schat 

en zeg: 

heb dank  

o Heer 

U sprak tot mij in 

kleine dingen van de dag 
 
Oeke Kruythof 
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En toch blijven…. 
 

Misschien is dat wel het allermoeilijkste 

Voor mensen in ontmoetingen met 

Mensen die lijden 

Niet weglopen 

Maar blijven! 

Hoogstens kunnen luisteren 

Soms zonder een touw te kunnen 

Vastknopen aan wat je hoort 

Omdat de ander in verwarring is 

Maar blijven 

Soms niets horen dan een schreeuw 

Misschien vloeken, 

En dan geen aandrang hebben tot vermaan 

Maar blijven 

En luisteren 

Soms luisteren naar alleen maar 

Wanhopige stilte, 

Terwijl je als moderne mens daar het 

Meest bang voor bent 

Voor stilte 

En toch blijven 

Niets 

Helemaal niets meer kunnen 

Dan blijven 

Zelfs als je weggejaagd wordt 

Op bereikbare afstand beschikbaar 

Blijven 

Zodat wie lijdt, nooit helemaal 

Alleen is…… 
 

P.B. Suurmond
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Verdriet 
 

Er zijn momenten in je leven 

dat het gevecht niet aan kan gaan 

dat je alles zou willen geven 

om een dagje over te slaan. 
 

Momenten dat je gewoon wil huilen 

lucht wil geven aan je gemoed 

en je een dag eens niet verschuilen 

achter dat masker van valse moed. 
 

Al die dagen van getoonde dapperheid 

wat de mensen van je verwachten 

want die strijd in eenzaamheid 

gaat nu echt boven je krachten. 
 

Dagen dat de here god 

bij zijn strot zou willen pakken 

want hij liet je over aan je lot 

liet je gewoon maar weer eens zakken. 
 

En al dat nauw verbeten verdriet 

die krampachtige glimlach om je mond 

omdat je je vrienden niet liet zien 

dat het water je aan de lippen stond. 
 

Wat verlang je dan naar die warme armen 

die zachtjes om je heen gevouwen 

in stilzwijgend erbarmen 

vriendschap geven waar je op kunt bouwen. 
 

Zo’n moment jezelf zijn 

niet de dappere door iedereen geprezen 

uiting gevend aan de pijn 

waar je hart van is doorweven. 
 

Ga je gang mijn lief 

Hier zijn de mensen die om je geven 

Hier is de steun waarom je riep 

Wij houden je vast: 

Je hele leven 
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Uitvoerend bidden 

 

Met wie pijn hebben zoeken wij naar verlichting daarvan 

en zo proberen wij hen nabij te zijn. 

 

Met wie in hun geloof zijn teleurgesteld 

proberen wij positief levenshouvast te ontdekken 

en kracht te ontlenen aan nieuwe inspiratie 

 

Met wie lijden onder gebroken verhoudingen 

willen wij proberen helder zicht te krijgen 

op oorzaken en aanleidingen 

en van daaruit te zoeken naar nieuwe en duurzame verbindingen. 

 

Barmhartige God, zie naar mij om 

en leg in mij een zuiver hart 

dat zoekt naar U. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Wie niet in het kind 

 

het wonder ziet, 

 

die begrijpt de zin 

 

van het leven niet 
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Beste mensen, propagandisten en stafleden. 

 

De dagen worden weer korter en de avonden langer,de gezellige 

wintermaanden komen er aan. 

Een periode met veel feestelijke momenten en gezelligheid. 

Als de meidoorn in december in de brievenbus valt beginnen wij 

weer met een nieuw pelgrimsjaar. 

De bij de bedevaarten in juni en september zijn zeer goed 

overgekomen bij onze pelgrims. 

En spreken dan ook de hoop uit dat er weer veel pelgrims in 2011 

met ons mee zullen gaan. 

Ook de najaar vergadering werd goed bezocht. 

Het bestuur gaat dan ook 2011 met vertrouwen tegemoet. 

Wij sluiten dit jaar af met de kerstvieringen in uw eigen parochie,dit 

beloven weer drukke en gezellige vieringen te worden. 

Een nieuw jaar komt er weer aan,waarin het bestuur zal trachten iets 

toe te voegen aan het welzijn van u allen. 

Als we terugkijken op het jaar 2010 ,wat heeft dit jaar ons gebracht? 

Laten we hoopvol het nieuwe jaar tegemoet treden. 

We hopen dat het nieuwe jaar voor ons allen veel goede en mooie 

dingen in petto heeft, 

Maar vooral een goede gezondheid. 

Het bestuur zal zich ook in 2011 weer voor uw allen inzetten. 

 

Met deze woorden wens ik,mede namens het gehele bestuur,alle 

pelgrims propagandisten en stafleden een 

Feestelijke decembermaand,een prettig en vredig kerstfeest,een 

goede jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar toe. 

 

 

Namens uw plaatsvervangend secretaris en bestuur, 

 

Ad Brekelmans 
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Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Wanneer met de donkere dagen 

Het jaar zich naar ’t einde spoed 

Zullen velen van ons vragen 

Deed ik het dit jaar wel goed? 

Zijn voornemens uitgekomen 

Meningsverschillen bijgelegd? 

Of blijft het dit jaar bij dromen 

Wordt weer het zelfde gezegd 

Ik zal dit jaar… ik wil wel… 

Maar oh! Het is zo zwaar; 

Niet roken, niet snoepen, wel lijnen, 

Wat liever zijn voor elkaar! 

Begin met een klein beetje vrede 

Voor anderen, voor jezelf zo je wil 

Wanneer iedereen dit jaar gaat proberen 

Is vrede niet langer een gril 

Vrede is een zaadje dat moet groeien 

Gevoed met veel liefde, reken maar 

Na zekere tijd zal het gaan bloeien 

En worden onze dromen waar! 

Een gelukkig jaar voor iedereen! 
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Beste Pelgrim van Breda e.o., 

 

Via deze meidoorn willen wij jullie bedanken en afscheid nemen. 

 

Jullie zullen wel vernomen hebben dat het voor ons na resp. 19 en 

29 jaar voorbij is. Ja, dat krijg je als de samenwerking bij de Staf 

van Breda onderling niet goed verloopt en dus hebben wij besloten 

om er mee te stoppen. 

 

Stoppen is het juiste woord niet, maar aan ruzie heb je zo weinig en 

vooral als het een bedevaart betreft. De beslissing om niet meer mee 

te gaan, was voor ons heel erg moeilijk en hebben wij ook met pijn 

in ons hart genomen, maar wij hadden geen andere keus. 

 

Wij willen alle pelgrims, die ons kort of lang mee gemaakt hebben 

het allerbeste toewensen en een Gezegend Kerstfeest en een gezond 

2011 en voor volgend jaar wederom een mooie bedevaart. 

 

Vele groeten van Lia, Piet, Pieter en Saskia Poppelier. 

 

 

 

 

Nieuwe secretaris 

 

Nadat Piet Poppelier deze zomer is gestopt met zijn 

werkzaamheden voor de bedevaart voor Beauraing heeft Ad 

Brekelmans tijdelijk het secrtariaat op zich genomen. 

Vanaf 1 januari 2011 wordt Piet Beulens de nieuwe secretaris. 

Naast secretaris blijft Piet ook vice voorzitter. 

 

Het bestuur. 
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Bedevaart in actie voor een angelusklokje in Bonifaciuskerk 

 

Tijdens de Beauraing bedevaart van juni j.l. is een bedrag van  ruim 

€ 325,-- geschonken voor de aanschaf van een angelusklokje in de 

kerk van Kwadendamme. 

Mede door deze financiële steun hangt er nu een mooi 

Bonifaciusklokje, want dat is de naam die de klok heeft 

meegekregen, in de vieringtoren.  

Deze klok is op vrijdagmorgen 15 oktober door pastoor Paul 

Verbeek ingezegend en daarbij was ook een aantal 

vertegenwoordigers van uw bedevaart aanwezig.  

Op gezette tijden klinkt nu over het dorp Kwadendamme een heel 

nieuw en ander geluid namelijk de oproep om even tot Maria te 

bidden. Het parochiebestuur is trots dat een authentiek gebruik weer 

in ere is hersteld en wil ook vanaf deze plek nog eens nadrukkelijk 

haar dank uitspreken voor uw bijdrage.  

 

Vriendelijke groet 

Parochiebestuur H. Bonifacius 

Kwadendamme 
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Data vergaderingen propagandisten 

 

Zeeland: zaterdag 15 januari 2011 om 10.00 uur in het 

parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp 

Bergen op Zoom: zaterdag 12 februari 2011 om 10.00 uur 

in het parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk, 

Magnoliastraat 18 te Steenbergen. 

Breda: donderdag 17 maart 2011 om 20.00 uur te Breda, in 

de Jeruzalem Parochie, Graaf Hendrik III plein 28, 

 

Themabespreking voor de vieringen in 2011: zondag 13 

maart 2011 om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, 

te Steenbergen  
 

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen 

begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging. 
 

 

 

DATA BEDEVAARTEN 2011 
 

Regio West-Brabant/Zeeland: 
 

 Verzorgde Bedevaart: 4- 5 en 6 juni. 

 

 Dagbedevaart: 5 juni. 

 

 

Regio Breda: 
 

 Verzorgde Bedevaart: 3- 4 - 5 en 6 september 

 

 Dagbedevaart: 4 september 
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Prijzen pelgrimage 2011 

Ook in 2011 worden wij weer geconfronteerd met verhoging van de 

prijzen voor vervoer naar en verblijf op het Accueil. 

Desondanks heeft het comité gemeend deze prijsverhogingen niet te 

moeten doorberekenen aan onze bedevaartgasten. 

Dit betekent dat de prijzen voor de verzorgde- en dagbedevaarten in 

juni en september 2011 niet zullen worden verhoogd. 

 

De prijzen zijn derhalve als volgt: 

 West 

Brabant/Zeeland 

Breda 

Kamer zonder douche en toilet, 

douche en toilet bevinden zich op 

de gang 

€ 199 p.p. € 221 p.p. 

Tweepersoonskamer met douche en 

toilet 

€ 227 p.p. € 249 p.p. 

Eenpersoonskamer met douche en 

toilet 

€ 238 p.p. € 261 p.p. 

Dagbedevaart volwassenen €   28 p.p. €   28 p.p. 

Dagbedevaart kind t/m 11 jaar €   14 p.p. €   14 p.p. 

   

 

(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA 

p/a Argusvlinder 73 te Breda 

 

Voor overschrijving met name via de Rabobank moet men een “P” 

voor het rekeningnummer zetten. 

 

De penningmeester. 
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Beste allemaal, 

 

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te 

beluisteren op de middengolf AM 675. 

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en 

programma’s. 

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder 

www.radiomaria.nl. 

De moeite waard! Veel luisterplezier. 
 

Hartelijk groet, 

Elma Bastianen-Luijks 

 

 

 

 
Voorzitter: Pastor Paul Verbeek Tel. Privé 

. Mosselstraat 2 06-13134758 

 4301 JN Zierikzee.  

     

Vice voorzitter/ Piet Beulens 0113-649311 

Secretaris Vreelandsweg 2 

 4434 PP Kwadendamme 

 

Penningmeester: G.W. Lokhoff 076-5145448 

 Argusvlinder 73 06-53752711 

 4814 SG Breda 

 

Ad. Brekelmans  0162-314755 

Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen  
 

Corrie van Gils-Melisse  0168-327741 

Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen 
 

Elma Bastianen-Luijks  0164-250420 

Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom 
 

 

 

 

http://www.radiomaria.nl/

