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Barmhartige Heer, genadige God 
 
 
Beste mensen 
 
Met deze woorden uit psalm 103 zijn we op Aswoensdag de 
Veertigdagentijd begonnen. 
Het is goed hierbij stil te staan in het Heilig Jaar van 
Barmhartigheid. 
Paus Franciscus schrijft in zijn boek: “De naam van God is genade”  
hoe belangrijk het is om te ontdekken dat God barmhartig, genadig 
is voor ieder van ons persoonlijk. Vanuit deze ervaring worden we 
geroepen om de werken van barmhartigheid vorm en inhoud te 
geven. Hiertoe nodigt de Veertigdagentijd ons jaarlijks uit. Benut 
deze tijd om eerst in eigen hart te zien. 
Regelmatig zullen we ervaren hoe actueel het gedicht van de 
voetstappen op het strand is. 
Het begint met twee paar voetstappen om over te gaan in één paar. 
Juist wanneer we het moeilijk hebben en het idee hebben door God 
en iedereen verlaten te zijn, komen we er later achter dat God ons 
blijft dragen. 
Dat vind ik zo speciaal aan dit Heilig Jaar. Als volgelingen van 
Jezus worden we opgeroepen om goed voor onze medemens te zijn, 
omdat God barmhartig is voor ons. Het klinkt simpel, maar de 
boodschap is veel dieper dan in de jaren 70 vorige eeuw, waarin 
menige gelovige het idee had als we goed zijn voor onze medemens 
doen we het goed. 
Nu mogen  we (her) ontdekken dat ons handelen gefundeerd is in de 
ervaring dat God goed voor u en mij is. 
Van harte hoop ik dat we Zijn barmhartigheid aan den lijve mogen 
ervaren en delen met elkaar. 
We kunnen het zelfs uitzingen: ”Barmhartige Heer, genadige God.” 
 
Zalig Pasen! 
Vicaris Paul Verbeek    
Voorzitter 
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Dankbare Herinnering aan vader en moeder van Schendel 
We betreuren het zeer dat we nu pas een In Memoriam plaatsen 
voor deze twee goede vrienden van O.L.V. van Beauraing. Ze 
mochten in 2014 thuiskomen bij God op voorspraak van de Moeder 
met het Gouden Hart: Vader van Schendel op 24 maart en moeder 
op 4 augustus. Samen hebben ze zich ingezet voor de bedevaart en 
kwamen ze voor de belangen van de dag pelgrims op. Ze vonden 
het fijn dat Beauraing ook voor hun zoon Henny een dierbare plek 
is. Hij gaat al 33 jaar mee. Door hem noemen we zijn ouders ook 
vader en moeder. In de loop der tijd zijn ze dat geworden voor onze 
bedevaart. 
Moge ze voor eeuwig gelukkig zijn bij God en Maria. 
 
 

† 
 

      Hoe gaogut? 
“Gód, werrom zot noe goed gaon?” 

Toon 
 
 

Ter herinnering aan 
 
 

Toon Hessels 
Antonius Johannes 

 
 
 
Geboren, Dongen 28 februari 1939 
Overleden, Dongen 20 februari 2016 
 
Toon ging meer dan 31 jaar mee naar Beauraing. 
Een rustige man die altijd wat op de achtergrond bleef. De meeste 
kennen hem van zijn sigaretje waar hij heerlijk van kon genieten. 
Rust zacht. 
 

Propagandiste Carla Keulemans 
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Op weg naar Jeruzalem: 
 
Vandaag beginnen we de pelgrimage naar Jeruzalem. 
De vieringen van deze week vormen een eenheid. 
Het zijn etappen op de weg naar Pasen. 
We sluiten ons aan bij Jezus en zijn vrienden: 
Zie, we trekken nu op naar Jeruzalem. 
 
Op de bodem van onze ziel dragen wij het verlangen, 
de droom van volmaaktheid, van liefde, van vrede… 
In ontelbare verhalen en legenden gaan mensen op reis. 
Ze maken een zoektocht gelokt door die droom. 
 
De pelgrimage is een levensbeeld. 
Het is een verkorte levensreis. 
Door dalen en over bergen gaat het, 
door doodswater en duisternis. 
Zullen we ooit aankomen, 
ooit opnieuw geboren worden? 
We trekken op naar Jeruzalem. 
 
Iedere reis begint met het pakken van de bagage. 
Soms is de keuze moeilijk: 
wat neem ik mee en wat laat ik achter? 
De grote vijand van de pelgrim te voet is het gewicht. 
Soms moet je verschillende malen je rugzak in- en uitpakken 
om de zaak draagbaar te houden. 
Wat wil ik per se meenemen? 
Wat is de bron van mijn leven?Wat bezielt me? 
 
Je beslist bij het vertrek ook wat je wilt achterlaten, 
wat je onderweg tot last zal zijn 
en waarvan je dus afscheid moet nemen. 
Dat vraagt moed en geeft soms verdriet. 
Afscheid nemen is loslaten. 
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Waar ben ik aan gebonden of waarvan ben ik bezeten? 
Wat moet er goedgemaakt en wat is onherstelbaar? 
Wat zou ik anders willen? 
Misschien is er schuld die vergeven moet worden. 
Misschien is er een breuk die geheeld moet worden. 
 
Terugvallen op het strikt noodzakelijke 
kan een bevrijding zijn, 
een bevrijding van alles wat moet, 
een bevrijding van de consumptiedwang, 
een bevrijding van de stress van je agenda, 
een bevrijding van de schuld die op je drukt. 
 
Loslaten kan alleen in vertrouwen op het Geheim. 
Op deze reis naar Pasen zoeken we dat, 
het Geheim dat groter is dan ons hart, 
het Geheim waardoor wij opgewekt worden, 
het Geheim waardoor we nieuw geboren worden. 
 
 
 
Bij Goede Vrijdag: Ken jezelf 
 
De geest is gewillig, het vlees zwak. 
Wie eert de profeet, die van hogerhand wordt aangepakt? 
Wie volgt de rechtvaardige die uitgesloten wordt? 
 
Wie waagt zich in de hoek waar de klappen vallen? 
Wie getuigt waar iedereen wijselijk zwijgt? 
 
Wie loopt niet achter de  meerderheid aan? 
Wie praat de sterkste niet naar de mond? 
 
Wie riskeert zijn hebben en houden, laat staan zijn leven? 
Wie is trouw wanneer iedereen vlucht? 
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Wie durft de joden iets te verwijten? 
Toch zeker niet zij die naar Jezus’naam christenen zijn 
genoemd. 
 
Toen het misging in hun ogen redden zij het eigen hachje 
en lieten Hem in de steek; allemaal. 
De geest is gewillig, het vlees zwak. 
 
Pasen in jouw leven 
 
Er is in het verhaal van ons leven 
soms een knik. 
Het gaat anders dan je gedacht had: 
een verlies treft je, 
een vriend gaat van je heen, 
je huwelijk valt uit elkaar, 
contacten lopen dood. 
Je eigen levensverwachting loopt vast, 
je vindt geen werk of raakt het kwijt, 
je komt alleen te staan. 
Je moet op je oude dag je huis verlaten. 
Je meest geliefde wordt ongeneeslijk ziek. 
Op de weg van je leven ligt een steen 
die onverzettelijk lijkt. 
Wie zal hem wegrollen? 
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten: 
iemand spreekt je aan, 
iemand tikt je op de schouders, 
een woord raakt je hart. 
De steen komt in beweging. 
Je kijkt niet in een donker gat, 
maar je ziet licht. Je voelt je uitgenodigd, 
je voelt nieuwe kracht komen. 
Het litteken blijft, maar de wond heelt. 
Je bent opnieuw aanwezig. 
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Het Paaslicht 
 
Ik hoop dat er eens licht zal zijn 
dat straalt uit onze ogen 
zo dat wij elkaar kunnen zien 
zoals wij zijn geschapen: naakt en onbedorven. 
 
Ik hoop dat er eens licht zal zijn 
dat straalt uit onze harten 
en waar dan plaats zal zijn voor velen 
die nu nog geen plaats hebben in onze wereld. 
 
Ik hoop dat er eens een licht 
zal stralen over onze gedachten 
die ons tot nadenken zal aanzetten 
waardoor de besluiten weer rechtvaardig zullen zijn. 
 
Ik hoop dat er eens licht zal zijn 
die door onze huizen zal schijnen 
waardoor er weer vriendschap en gastvrijheid 
een vanzelfsprekendheid zal worden. 
 
Ik hoop dat het licht 
eens op onze weg zal schijnen 
zodat wij weer te zien zijn 
voor wie we altijd verborgen zijn geweest. 
 
Ik hoop dat het licht 
onze paden zal blijven verlichten 
zodat wij van ons leven 
geen doolhof blijven maken. 
 
Ik hoop dat het licht 
dat op Paasmorgen straalt 
ons de weg blijft wijzen 
tot in de verste uithoek toe. 
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Propagandistenvergaderingen junibedevaart 2016 
 
Op zaterdag 30 januari in Lewedorp  en op zaterdag 20 februari in 
Bergen op Zoom hebben we weer de start gemaakt voor de 
komende bedevaart in juni. Op beide locaties werden we weer 
hartelijk ontvangen met heerlijke koffie en lekkere koek. 
 
De vergadering werd geopend met het gebed: om Barmhartigheid. 
Naast het gezellig samenzijn volgden er mededelingen omtrent het 
bestuur, zorgstaf, propagandisten en pelgrims. 
Ook in 2015 ging de najaarsvergadering wegens geringe 
belangstelling niet door. Om een of andere reden lukt het niet 
mensen enthousiast te krijgen voor deze bijeenkomst. 
Vervolgens werden de evaluatiepunten van 2015 doorgenomen en 
verder aangevuld en een vooruitblik gegeven op de nieuwe 
bedevaarten voor 2016. 
 
Het jaarthema voor de komende bedevaarten is : “Ik zal de zondaars 
bekeren”. Een kleine liturgische groep zal het thema verder 
uitwerken zodat we bij de komende bedevaarten kunnen genieten 
van mooie vieringen. 
Het Gummaruskoor uit Steenbergen zal de vieringen in juni 
opluisteren.  
 
Omdat het aantal pelgrims voor de dagbedevaart in Zeeland niet 
toereikend was om met een volle bus richting Beauraing te gaan, is 
in 2015 gekozen om samen met de pelgrims uit Bergen op Zoom te 
reizen. Zo gingen er twee bussen vanuit Bergen op Zoom richting 
Beauraing. In een van de bussen zaten ook de koorleden vanuit de 
O.L.V. van Lourdeskerk uit Bergen op Zoom. Voor de volgende 
keer als er weer samen wordt gereisd, moeten wel duidelijke 
afspraken worden gemaakt over de verschillende 
verantwoordelijkheden. 
 
Ook bij de komende verzorgde bedevaart rijden we op terugreis 
weer rechtstreeks zonder tussenstop van Beauraing naar Bergen op 
Zoom, dit naar ieders tevredenheid. 
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In de Meidoorn van Kerst 2015 heeft het bestuur al aangegeven dat 
voor de nabije toekomst de ondergrens van 40 pelgrims voor de 
3daagse bedevaart wordt gehanteerd. Bij lagere aantallen moet het 
bestuur naar andere oplossingen uitzien. Al met al aan ieder van ons 
de taak om ons extra in te zetten om meer pelgrims warm te maken 
voor de bedevaart. 
 
Na het doornemen van de nieuwe inschrijfformulieren werden deze 
samen met de posters verdeeld. Een extra toelichting is er voor de 
doktersverklaring voor de 3daagse bedevaart. Bij ziekenhuisopname 
in het afgelopen jaar en met een juiste inschatting van de 
propagandist kan het goed zijn om een doktersverklaring te vragen. 
De vergadering wordt gesloten na dankzegging voor ieders komst, 
aanwezigheid en alle inzet en iedereen wordt heel veel succes 
toegewenst! We hopen dat we met een mooie groep pelgrims weer 
op bedevaart mogen gaan naar Maria met het Gouden Hart. We 
onderstrepen nogmaals hoe belangrijk onze propagandisten zijn! 
Want zij moeten het doen: De bedevaart bekend maken en onder de 
aandacht brengen. De mensen aanspreken en uitnodigen met ons 
mee te gaan. Zonder propagandisten is er geen bedevaart mogelijk. 
Dus hierbij nogmaals: heel hartelijk dank en heel veel succes!  
 
Piet Beulens	
 
 
Hieronder het gebed waarmee de propagandistenvergaderingen 
werd geopend. 
 

Gebed om barmhartigheid 
  

God, wij bidden U 
voor mensen die honger lijden in het lichaam, 
voor mensen die zich uitgeput en verzwakt voortslepen, 
voor mensen die vooral hongeren naar liefde, vrede en 
rust in hun leven: dat wij in staat zijn en moeite doen 
om hun lichamelijke en geestelijke honger te stillen. 
  



9 

God, wij bidden U 
voor mensen die dorst lijden in het lichaam, 
voor mensen die het kostbare water voor zichzelf, 
hun vee en hun land missen, 
voor mensen die vooral dorsten naar recht en 
gerechtigheid: dat wij in staat zijn en moeite doen 
om hun lichamelijke en geestelijke dorst te lessen. 
  

God, wij bidden U 
voor mensen die zich niet warm en mooi kunnen kleden, 
voor mensen die ongenadig bloot staan aan de elementen 
van de natuur, voor mensen die geestelijk in de kou en in 
hun hemd staan: dat wij in staat zijn en moeite doen 
om hun lichamen te kleden en hun zielen te verwarmen. 
  

God, wij bidden U 
voor mensen uit verre landen en andere culturen, die bij 
ons wonen, voor vreemdelingen die ons helpen en hier 
hun brood verdienen: dat wij hen open en zonder 
vooroordelen tegemoet treden, dat wij hen gastvrij 
herbergen en barmhartig behandelen. 
  

God, wij bidden U 
voor mensen die ziek zijn en aan huis en bed gekluisterd, 
voor mensen langdurig of stervensziek, met pijn in het 
lichaam of in de geest: dat zij de zin van hun leven 
kunnen blijven zien, dat wij met hen meelijden en het 
kruis helpen dragen. 
  
God, wij bidden U 
voor mensen die, terecht of onterecht, in de gevangenis 
verblijven, voor mensen die gevangen zitten in zichzelf, 
in geld, in verslaving: dat zij de echte vrijheid ontdekken 
en hervinden, dat wij hen de ware vrijheid van de 
kinderen Gods bezorgen. 
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Themabijeenkomst 
 
Gebruikelijk was om op de eerste zondag van maart te 
brainstormen over het thema voor de komende bedevaarten. 
Omdat wij de laatste jaren het thema volgen dat door het 
Heiligdom in Beauraing wordt vastgesteld, zien we af om in 
2016 hiervoor bij elkaar te komen. 
Op woensdag 30 maart komt de liturgische groep bij elkaar om 
het thema verder uit te werken. 
Het thema voor 2016 is “Ik zal de zondaars bekeren”. 
 
 
 
Prijzen pelgrimage 2016 
 
Hoewel het Accueil de prijzen wederom heeft verhoogd hebben we 
gemeend voor 2016 geen prijsverhoging door te voeren. De prijzen 
voor 2016 zijn dus gelijk aan die van 2015. 
 
 West 

Brabant/Zeeland 
Breda 

Kamer zonder douche en toilet. Deze 
bevinden zich op de gang 

€ 219 p.p. € 256 
p.p. 

Tweepersoonskamer met douche en 
toilet 

€ 237 p.p. € 284 
p.p. 

Eenpersoonskamer met douche en 
toilet 

€ 248 p.p. € 296 
p.p. 

Dagbedevaart volwassenen €   28 p.p. €  28 p.p. 
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar €   14 p.p. €  14 p.p. 
 
Bankrekening  NL36 INGB 0005366770  
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA 
p/a Argusvlinder 73 te Breda. 
 
De penningmeester.	
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DATA BEDEVAARTEN 2016 
 

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 

 
Maria-Ommegang 2016 
 
Op zondag 26 juni a.s. trekt door de binnenstad van Bergen op 
Zoom weer de jaarlijkse Maria-Ommegang. Om klokslag 15 uur 
worden de poorten van het Markiezenhof geopend en start de 
indrukwekkende processie.                                                                                                      
Met dit jaar als thema: Maria, Moeder van Barmhartigheid. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 15 augustus 1942 doet 
Kapelaan W. Ooijens  het voorstel om, als Bergen op Zoom voor 
groot oorlogsgevaar zal worden gespaard, uit dankbaarheid 
daarvoor een Ommegang te doen trekken zoals in de Middeleeuwen 
de Kruisommegang door de straten van Bergen op Zoom trok. In 
1945 op 15 augustus, voor het eerst na ruim 370 jaar, trekt de 
Ommegang door Bergen op Zoom met 478 personen. Het 
Lievevrouwegilde wordt vanuit de Middeleeuwen heropgericht om 
ieder jaar de Ommegang mogelijk te maken in Bergen op Zoom. 
 Inmiddels trekt de Maria Ommegang nog steeds door de 
eeuwenoude binnenstad van Bergen op Zoom. Iedere laatste zondag 
van juni trekt de stoet met haar ruim duizend deelnemers door de 
stad. Predikend, dansend en musicerend wordt de geschiedenis van 
Maria uitgebeeld. Kleurrijke kostuums, fleurig opgesierde wagens 
en een enorme persoonlijke inzet van iedere deelnemer bepalen elk 
jaar weer de sfeer die de kilometers lange processie uitstraalt. En 
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altijd is het weer verwonderlijk dat de stoet één lijkt te worden met 
de tientallen eeuwenoude straatjes van de Markiezenstad. 
Ook een delegatie van de Beauraingbedevaart loopt jaarlijks mee in 
deze dankstoet ter ere voor Maria. Duidelijk zichtbaar vanwege ons 
mooie grote Beauraingvaandel wat mee gedragen wordt. U wordt 
als pelgrim van harte uitgenodigd om ook bij onze groep aan te 
sluiten.  
Elma Bastianen-Luijks 
 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter: Vicaris Paul Verbeek        Tel. Privé  06-83215322 
 Burg. Stulemeijerlaan 8  
 4611 EE Bergen op Zoom.  
 E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl 
 
Vice voorzitter/ Piet Beulens 0113-649311 
 Vreelandsweg 2 
 4434 PP Kwadendamme 
 E-mail,vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl 
 
Secretaris: Corrie Antens-Sol 0165-315680 
   Lollestraat 18A, 4731 GL Oudenbosch. 
   E-mail, corriesol@gmail.com 
 
Penningmeester: G.W. Lokhoff 076-5145448 
 Argusvlinder 73 06-53752711 
 4814 SG Breda 
 E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl 
 
Elma Bastianen-Luijks  0164-250420 
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom 
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl 
 
Patrick Goverde  
Alkenoord 204, 2903 XH Capelle aan den IJsel 
E-mail, p.goverde@bedevaartbeauraing.nl 
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Is uw adres juist vermeld? 
  
 
Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens 
invullen en zenden aan redactie-adres: 
 
 
P.J. Beulens 
Vreelandseweg 2 
4434 PP  Kwadendamme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
      
NAAM   : 
ADRES   : 
POSTCODE   : 
WOONPLAATS  : 
TELEFOONNUMMER : 
 


