Het licht schijnt in de duisternis!
Lieve mensen!
Deze woorden uit het Evangelie van Johannes worden ieder jaar
op eerste kerstdag voorgelezen. In de nachtmis horen we over de
geboorte van Jezus in de stal bij Betlehem.
Op het hoogfeest staan we stil bij de rijke symbooltaal van
Johannes.
Bij het licht dat in de duisternis schijnt, kunnen we ons
gemakkelijk iets voorstellen.
Immers wij vieren de geboorte van Jezus in de winter. De dagen
zijn kort en de avond valt snel in. Menigeen van ons is gevoelig
voor licht. Heel wat kaarsen branden in de december maand. We
zoeken licht en warmte bij elkaar en God. Ja God doet heel
nadrukkelijk mee.
Ook de mens van nu is geraakt door God, die als een mensenkind
geboren wil worden. Hierdoor laat Hij zijn licht over ons
schijnen. De geboorte van Jezus betekent de komst van het licht
in de wereld.
In Hem laat God zien dat Hij Emmanuel: God met ons wil zijn,
opdat we God ontdekken in ieder mensenkind. Ieder mensenkind
heeft de vrijheid om voor Hem te kiezen.
Als je voor Hem kiest wil je net als Jezus licht en warmte
verspreiden. Op unieke wijze is zijn moeder Maria ons daarin
voorgegaan. 75 jaar geleden verscheen ze aan de kinderen Voisin
en Degeimbre. Voor veel mensen is ze een licht in nacht. Als de
duisternis van het leven ons overvalt zoeken en vinden we steun
en kracht bij de moeder met het Gouden Hart. Daarom verwijst ze
op unieke wijze naar haar zoon die het licht van de wereld is. Hij
wil als een licht in de duisternis van iedere mens schijnen.
Moge Zijn licht ons raken!
Moge Zijn licht ons in vuur en vlam zetten!
Zalig kerstfeest
Pastor Paul Verbeek, voorzitter
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Niet kniezen, niet zeuren, da’s
hartstikke fout
Vergeet niet te leven, want straks ben
je oud.

In dankbare herinnering aan

Jan Boogaart
Geboren op 29 november 1935 te
Oud-Vossemeer.
Overleden op 12 augustus 2007 te
Steenbergen

Adrie Kraaijbeek
echtgenoot van

Toos Valkenburg
Geboren 20 februari 1937
Overleden 1 september 2007
Dankbare herinnering aan

Piet Sebregts
weduwnaar van

Annie Maas
Hij werd geboren te Halsteren
op 3 november 1933
En overleed, gesterkt door het
H. Sacrament der Zieken,
aldaar op 30 november 2007

In ons hart leven mensen
die daar steeds blijven wonen.
Wij horen hun woorden
als zij er niet meer zijn.
In ons hart wonen mensen
die ons leven nog delen.
Wij vormen ons beelden
nu zij er niet meer zijn.
In ons hart leven mensen
die daar steeds zullen wonen,
tot de tijd is gekomen
dat wij er niet meer zijn.
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Feest wordt het
als iedereen zichzelf kan zijn;
feest wordt het
als we oprecht naar elkaar luisteren
Iemand open luisteren
Het was bijna Advent. Mijn moeder zou na driejarig verblijf het
bejaardenhuis verlaten omdat ze te veel zorg nodig had en daar
niet kon blijven. Verdrietig had ik de boodschap van de
verpleegkundigen aanhoord. Natuurlijk, ze hadden gelijk: ze
moest wel naar een verpleegtehuis. Ik wilde alle verzorgenden
bedanken voor hun goede zorgen, maar hoe? In de winkel stond
de echtgenote van de kaarsenmaker mij te woord. Voor wie het
was en wat ik er mee wilde. Ik vertelde terwijl de tranen in mijn
ogen sprongen. Eigenlijk kwam ik alleen maar om kaarsen te
kopen maar deze vrouw had mij open geluisterd. Ik wist niet dat
ze erg ziek was. Toch had ze de kracht om echt naar een ander te
luisteren.
Gedicht
RIJK AAN LEVEN
Jouw gezicht laten zien.
Mens geworden,
Mens als nooit tevoren,
Onmisbaar mens.
Licht koestert je,
Wind streelt je huid,
Bomen begroeten je.
Zo prachtig ben je ook,
Mens rijk aan jaren
Mens rijk aan leven.
Jouw gang gegaan.
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Een wens
Ik wens u wat licht in momenten van zorgen
Ik wens u wat hoop en wat uitzicht op morgen
Ik wens u wat warmte in kil-grijze dagen
Ik wens u een antwoord bij twijfels en vragen
Ik wens u een zachtheid als woorden te hard zijn
Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn
Ik wens u wat rust te midden van werk
Ik wens u wat stilte, het maakt u sterk
Ik wens u een hand die u verder geleidt
Een stralende glimlach die uw vrienden verblijdt
Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen
Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen
Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren
En een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren

Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
De zon je gezicht verwarmt
En milde regen je lichaam verfrist,
en we elkaar weerzien,
moge God je bewaren
In de palm van zijn hand
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Beste pelgrims,
Het jaar 2007 was een heel bijzonder jaar voor de bedevaarten
naar Maria met Het Gouden Hart. Vijfenzeventig jaar gelden
verscheen Maria aan de vijf kinderen en elk jaar groeide de
stroom met pelgrims.
Vele mensen hebben de boodschap van Maria verstaan en volgen
hun hart om bij Maria te komen.
Wij hebben dit samen gevierd tijdens onze bedevaarten, maar ook
in het bijzonder tijdens onze grote jubileumdag op 20 oktober j.l..
Op donderdag 29 november, de dag dat de eerste verschijning
plaats heeft gevonden, zijn wij met een aantal mensen afgereisd
naar Beauraing en hebben daar met enkele honderden andere
pelgrims de Eucharistie mogen vieren met als hoofdcelebrant
Mgr. Leonard, de bisschop van Namen.
Hij bedankte in zijn overweging in het bijzonder de vele
Nederlandse pelgrims voor hun trouwe bezoek aan Maria met Het
Gouden Hart en sprak de hoop uit dat wij nog vaak mogen
komen.
En daar hebben wij afgelopen jaar weer goed gehoor aan
gegeven: de beide bedevaarten en de dagpelgrims en de
hotelbedevaart waren weer in groten getale aanwezig in
Beauraing om Maria te eren. Ruim vijfhonderd pelgrims in totaal
hebben de vieringen bij kunnen wonen onder het thema:
HET VERHAAL GAAT………
Wij hebben er dit jaar veel tijd in gestoken om de vieringen in
elkaar te zetten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vele
mensen spraken er lof over.
Voor volgend jaar gaat er veel veranderen, want de zusters gaan
een grote verbouwing ondernemen. De zalen op de Oudbouw
worden allemaal gesplitst in kleinere kamers en dat heeft zijn
weerklank op het aantal deelnemers, dat wij mee kunnen nemen,
maar uw propagandist zal u daar meer over kunnen vertellen.
Rest mij u nog een Gezegend Kerstfeest toe te wensen en een
Zalig Nieuwjaar.
Piet Poppelier, secretaris
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Verslag Hotelbedevaart naar Beauraing op 1, 2 en 3
september.
Met 42 personen, van wie 9 voor de eerste keer, maakte we onze
jaarlijkse reis naar Beauraing.
Zaterdag 1 september, de eerste dag, begonnen we met een
koffiestop in De Hooikar in Gilze. Daarna vervolgden we onze
reis naar Scherpenheuvel, waar we ruimschoots op tijd
arriveerden. We hadden “geluk bij een ongeluk”, want we troffen
daar de fietserskaravaan die vanwege een valpartij van een van de
coureurs op het tijdschema achterliep. We hebben ze in elk geval
in Scherpenheuvel kunnen uitzwaaien en een goede tocht
gewenst. Bij de voorbereiding van onze bedevaart hadden we
getracht een plaats onderweg te vinden waar wij hen konden
ontmoeten, maar dat bleek niet haalbaar. Puur geluk dus, dat wij
hen in Scherpenheuvel troffen.
In restaurant De Ram gebruikten wij daarna de lunch om
vervolgens naar Namen te rijden voor een koffiestop op de
Citadel.
Rond half vijf arriveerden we bij Hotel de l’Aubépine. Het
verdelen en zoeken van de kamers verliep heel snel. Daarna
baden we in de Tuin der Verschijningen het Rozenhoedje.
Vroeg in de avond, na het diner, waren we getuigen van de
binnenkomst van de fietsers die het huzarenstukje van 260
kilometer op de fiets vanuit Nederland geklaard hadden.
Bewondering voor deze stoere vrouwen en mannen. Met de auto
hebben Toos Tijs en ondergetekende in augustus een stukje van
die route gereden en daarom hebben wij er enig idee van, wat
deze fietsbedevaart aan voorbereiding gekost moet hebben.
De verschillende vieringen, dienst van boete en vergeving op
zaterdag, Eucharistieviering, het Lof met ziekenzegen op zondag
en de Eucharistieviering van maandagochtend stonden in het
teken van “het verhaal gaat”. Heel toepasselijk bij het 75 jarig
jubileum van de verschijningen van Maria met het Gouden Hart
in Beauraing.
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Samen met de verzorgde bedevaart, de fietsers, de dagbedevaart
op zondag, was het weer een weldaad bij Maria in Beauraing te
kunnen vertoeven.
Op maandag 3 september, na de Eucharistieviering en na het
kopje koffie in het hotel, vertrokken we naar Jezus Eik, waar de
lunch al klaar stond. ’s Middags brachten we een bezoek aan het
Poppentheatermuseum in Tienen. De eigenaar, de heer Albert
Vandersteen, bekend van zijn optredens met zijn poppentheater
voor de Vlaamse televisie en daarvoor koninklijk onderscheiden,
leidde ons langs al van vitrines met speelpoppen uit de hele
wereld. Er waren ook complete decors te zien en aan het eind
kregen we nog een kleine voorstelling. Al bij al heel interessant.
Jammer, dat we weer snel van deze sympathieke man en zijn
vrouw afscheid moesten nemen.
Om half vijf gebruikten we het uitstekende slotdiner in De Ram
in Scherpenheuvel.
Ook de thuisreis verliep zonder problemen en zo kunnen we
terugzien op een zeer geslaagde bedevaart. Onze dank gaat uit
naar onze bedevaartgasten die mee gezorgd hebben, dat alles zo
gladjes verliep. Enkelen onder hen gaan al vele jaren mee. Zij
zijn telkens zo enthousiast dat ze altijd weer nieuwe deelnemers
werven. Bedankt daarvoor mensen. Dat zij Beauraing een warm
hart toedragen blijkt ook wel uit het feit, dat miinstens de helft
van onze hotelbedevaartgangers op 20 oktober in Oudenbosch het
jubileumfeest heeft meegevierd. Het deed ons, die voor de
organisatie zorg dragen, heel goed. We waren er trots op, zo veel
mensen van onze club in Oudenbosch te mogen begroeten. Een
speciaal bedankje aan het adres van Toos Tijs, mijn steun en
toeverlaat en souffleur achter de schermen.
Lieve vrienden en vriendinnen van de hotelbedevaart: graag wens
ik U allen toe, dat U er, met de hulp van Maria met het Gouden
Hart, eer een jaar tegen kunt, dat U in Uw dagelijks leven ook
vooral Uw hart zult spreken. Tot volgend jaar!
Br. Roberto van Ginneken.
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FIETSBEDEVAART OUDENBOSCH-BEAURAING
1-2 SEPTEMBER GROOT SUCCES !
Eind 2006 ontstond het idee om een fietsbedevaart te organiseren.
Dit o.a. om een hele andere groep mensen te benaderen en te
bereiken en ze ook kennis te laten maken met Maria in Beauraing.
Een initiatief, dat meer bekendheid moet geven aan de bedevaarten
en dat een versterkende impuls afgeeft.
Er werd een route uitgezet, er werd publiciteit aan gegeven, de route
werd proef gereden (met de auto weliswaar), er werden sponsors
gezocht en uiteindelijk finishten moe, maar voldaan op
zaterdagavond 1 september 14 wielrenners en wielrensters uit WestBrabant ’s avonds om kwart voor acht bij Maria in Beauraing. Na de
zegen van Pastor Paul Verbeek en bemoedigende woorden van
burgemeester Osterloh van Halderberge werd er ’s morgens om
kwart voor zeven vertrokken uit Oudenbosch voor een zware tocht
van 260 kilometer. Na een vlotte start (na het eerste uur was er een
voorsprong op het geplande schema) werd het peloton na 45
kilometer opgeschrikt door een valpartij van Kees Goossens, die zich
onder doktersbehandeling moest stellen. Hij kon echter door een
Belgische arts weer opgelapt worden, zodat hij na 100 kilometer
weer kon aansluiten bij de andere pelgrims op de racefiets. Na
Scherpenheuvel leidde de route de renners door typische Belgische
landschappen. Waren het in eerste instantie nog enkele fikse
kasseistroken, die het de renners moeilijk maakten, na verloop van
tijd werd het landschap steeds heuvelachtiger.
Het kwam er daarbij op aan om elkaar moed in te spreken, want voor
sommige renners begonnen de kilometers te tellen.
De renners werden tijdens hun tocht op een aantal plaatsen
aangemoedigd door een busje met supporters. Deze pelgrims in het
busje, bestuurd door Elma, hebben naast het volgen van de renners
ook nog een aantal plaatsen op de route bezocht, zoals MeerselDreef, Scherpenheuvel en Hannut.
Na de laatste gezamenlijke stop in Sclayn was de volgende en laatste
halte van de bus het einddoel Beauraing. De renners moesten nog 60
zware kilometers afleggen door de heuvels van de Belgische
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Ardennen. Na nog een valpartij van de oudste deelnemer (Jos Aarts –
72 jaar) werd de weg de laatste kilometers wat vlakker en kon men
om ongeveer kwart voor acht Beauraing binnenrijden. Daar werden
de renners bij het Heiligdom opgewacht en enthousiast begroet door
de pelgrims van de hotel- en verzorgde bedevaart. De vermoeide
benen waren daarmee in één klap verdwenen. Een aantal renners
omschreef die verwelkoming als een kippenvelmoment.
Na een verkwikkende douche en een diner in het hotel waar werd
overnacht, werd er nog nagekaart over deze behoorlijke zware
onderneming. De volgende ochtend, tijdens het koffiedrinken van de
deelnemers aan de verzorgde bedevaart op het accueil, werd door
Pastor Paul Verbeek aan alle wielrenners een medaille en een petje
uitgereikt als aandenken. De rest van de zondag waren de deelnemers
aan de fietsbedevaart bij het bijwonen van de Heilige
Eucharistieviering en de Ziekenzegening goed herkenbaar aan deze
medailles.
Op zondagavond gingen renners en supporters gezamenlijk in een
touringcar richting huiswaarts. Iedereen was het er over eens, dat het
een unieke ervaring was, waarbij als hoogtepunten toch vooral het
saamhorigheidsgevoel, de ontvangst in Beauraing en de huldiging
werden genoemd.
We mogen terugzien op een geslaagde 1e fietsbedevaart naar Maria
met het Gouden Hart.
Als de aanmeldingen komen, dan volgend jaar weer!
Koert Bastianen
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Jubileumdag 20 oktober 2007 te Oudenbosch
bij gelegenheid van 75 jaar verschijningen van
Maria met het Gouden Hart te Beauraing
Na maanden van voorbereidingen was het dan zover: 20 oktober
2007, de jubileumdag, door het Comité Pro Maria bisdom Breda
georganiseerd, om ook in Nederland te vieren dat Maria met het
Gouden Hart 75 jaar geleden voor het eerst in Beauraing
verschenen is aan de kinderen Fernande, Gilberte en Albert
Voisin en Andrée en Gilberte Degeimbre.
Vòòr 8 uur ‘s morgens waren de eerste mensen al bezig om alles
in gereedheid te brengen om vanaf 9 uur de eerste gasten te
kunnen ontvangen met koffie en koek in de Pilaar.
Ongeveer 240 mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven
en zich opgegeven voor deze dag. Bijzonder en heel mooi was
zeker de aanwezigheid van 4 zusters van Beauraing, waaronder
hoofdzuster Zuster Marie-Claire. Daarnaast mochten wij ook nog
andere belangstellenden ontvangen en begroeten, zodat het een
heel fijn samenzijn werd met iedereen. Ook in de basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara waren drukke activiteiten reeds gaande.
De dag werd geopend met een plechtige eucharistieviering waarin
Mgr. Hans van den Hende als hoofdcelebrant voorging, met
daarnaast onze eigen Beauraing-pastores
Deken-Pastor Paul Verbeek, Pastor Hans van Geel en Pastor Piet
Swinne.
Voorafgegaan door Zouavensoldaten betraden zij de basiliek.
Na de viering werden we geboeid door een lezing verzorgd door
Leo Feijen, bekend van o.a. het tv-programma Kruispunt. Hij
vertelde ons van ‘de weg van je hoofd naar je hart’.
Over keuzes maken . Dat we door bijvoorbeeld op bedevaart te
gaan, door stil te worden in onszelf en door je hart open te stellen
tot ontmoeting met Maria kunnen komen.
Hierna gingen we, verdeeld in twee groepen, de lunch gebruiken
bij hotel-café-restaurant De Kroon.
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Gedurende de middag kon er deelgenomen worden aan de
verschillende workshops die georganiseerd werden. Het was
goed weer dus de wandeling langs de kapelletjes was mooi en
aangenaam. Voor het bloemschikken hadden zich velen
opgegeven en werden er dus ook ijverig mooie bloemstukjes in
elkaar gezet die mee naar huis genomen mochten worden.
Zo ook in de ‘knutselhoek’ waar uitbundig geknipt en geplakt
werd om tot mooie 3D-kaarten te komen.
De gids die de rondleiding door de basiliek verzorgde had
aandachtige toehoorders.
Ook in het Zouavenmuseum was het een drukte en werd de
uitleg vol aandacht gevolgd.
Velen namen plaats in de ‘filmhoek’ in de basiliek waarnaast de
oude dia’s die getoond werden, ook de DVD te zien was van de
junibedevaart 2007.
Een bezoekje brengen aan één van stands van de MariaOmmegang uit Bergen op Zoom en/of van de Beauraingbedevaart
behoorde ook tot de mogelijkheden.
In het winkeltje van de basiliek werd rondgesnuffeld en konden
aandenken gekocht worden.
Na een verfrissende consumptie mocht iedereen weer
plaatsnemen in de kerkbanken om van een concertoptreden te
gaan genieten van blaaskapel Krajovjanka uit Beringe, Limburg.
Een polonaise gaat wat ver in de kerk, maar gezellig meeklappen
en meedeinen hebben we zeker gedaan tijdens de vrolijke
klanken.
Gedurende dit optreden werd onze voorzitter van de bedevaart
Deken-Pastor Paul Verbeek namens het Comité Pro Maria
bisdom Breda nog van harte geluk gewenst met zijn benoeming
en installatie tot Deken van het dekenaat Zeeland en verblijdt met
een beeldje van de heilige Paulus, wat inmiddels een mooi plekje
heeft gekregen in zijn huis in Zierikzee, zoals hij mij vertelde.
Rond de klok van 5 uur klonken de laatste klanken van de
blaaskapel en werd de jubileumdag beëindigd.
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Aan de reacties te horen van de aanwezigen heeft ieder genoten
van deze dag en hebben we samen het 75-jarig jubileum mooi
mogen vieren. In juni en september eerst in Beauraing en nu ook
in ons bisdom.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken via deze weg
nogmaals iedereen, die een bijdrage heeft geleverd tot het
welslagen van deze bijzondere dag, heel hartelijk te bedanken.
Namens het organiserend jubileumcomité,
Met hartelijke groet,
Elma Bastianen-Luijks

Warm afscheid van geliefd pastoor
De basiliek van Oudenbosch zat zondagmorgen 30 september zò
vol, dat het leek alsof de totale geloofsgemeenschap van de hele
gemeente Halderberge (plus Standaarbuiten) afscheid nam van
pastoor Paul Verbeek.
Op de feestdag van Sint Franciscus werd de hoogmis gevierd
waaraan het halve verenigingsleven deelnam.
Zouaven, het gilde, een peleton misdienaars en akolieten,
zangkoren, organist en pianist: alles was uit de kast gehaald. Dat
vooral de muzikale sectie zo goed was vertegenwoordigd is niet
vreemd: Oudenbosch en omstreken zullen de zangkwaliteiten van
Pastoor Paul Verbeek nog gaan missen. Die kwamen in de
viering vooral tot uiting bij het Gloria a Te.
Tot zover een gedeelte van het stukje uit de krant. BN De Stem.

12

Het was een weekend vol met vieringen bij gelegenheid van het
vertrek van Pastoor Paul Verbeek uit de regio Oudenbosch;
Zo was er op zaterdagavond 29 september een muzikale avond in
de Pauluskerk te Oudenbosch. De avond stond in het teken van
Jezus Christ Superstar. Op de zondag was er na de prachtige
eucharistieviering gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
en ’s middags werden de afscheidsactiviteiten afgesloten met een
danklof waarbij Pastoor Paul Verbeek God en alle parochianen
voor alles wilde danken.
Pastor Paul Verbeek is benoemd tot deken en Geerten Kok tot
dekenaal coördinator van het dekenaat Zeeland. Deken Paul
Verbeek is met ingang van 1 oktober 2007 halftime beschikbaar
voor het dekenaat, naast zijn functie als pastoor-teamleider in de
regio Bevelanden Schouwen-Duiveland.
Dekenaal coördinator Geerten Kok is vanaf 1 oktober fulltime
beschikbaar voor het dekenaat.
De nieuwe dekenale leiding werd op woensdag 3 oktober
geïnstalleerd en gepresenteerd. Dit gebeurde in een feestelijke
eucharistieviering in de basiliek van Hulst. De voorganger bij
deze viering was bisschop Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende
In een ontspannen sfeer was er na de viering gelegenheid elkaar
te ontmoeten en om met de nieuwe deken en dekenaal
coördinator kennis te maken
Op zondag 7 oktober vond de installatie plaats van pater Paul
Vanluffelen, salesiaan van Don Bosco, Paul Verbeek, priester en
Wiel Hacking, pastoraal werker, als pastoraal team van de regio
Bevelanden Schouwen-Duiveland. Ook in deze viering was de
Bisschop Mgr. Dr.J.H.J. van den Hende voorganger
Voor onze voorzitter Pastor en Deken Paul Verbeek waren het
bijzondere en mooie vieringen met vele hoogtepunten. Wel een
heel drukke tijd waarbij wij hem in zijn nieuwe functies alle
succes en alle goeds toewensen.
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Beste mensen,
Graag wil ik nogmaals aan u vermelden hoe u de foto’s kunt
bekijken die te zien zijn op de website van de bedevaart.
Allereerst gaat u naar de site www.bedevaartbeauraing.nl
Vervolgens gaat u, boven in beeld, naar het kopje: NIEUWS
Dan klikt u op de link: FOTO’S
Daarna kunt u een keuze maken welke foto’s u wilt bekijken.
Als u een foto afgedrukt wilt hebben, kunt u hem zelf (laten)
bestellen (door uw kinderen. kleinkinderen, goede buur of vriend)
bij een van de fotozaken.
Veel kijkplezier!
Hartelijke groetjes,
Elma Bastianen-Luijks
OPROEP VERLOREN ROZENKRANS.
Graag even u aandacht voor het volgende;
Tijdens de driedaagse verzorgde junibedevaart is Mevr. HaastElzakkers uit Bergen op Zoom op zondag 10 juni NA het Lof
haar Zilveren Rozenkrans verloren in de Tuin der verschijningen.
Deze heeft voor haar een grote emotionele waarde, omdat zij die
nog samen met haar, inmiddels overleden, man gekocht heeft in
Lourdes.
Onderstaand leest u hoe hij eruit zag.
Indien u hem misschien gevonden heeft , of heeft horen zeggen
dat iemand zo’n Rozenkrans gevonden heeft, zou zij u zeer
erkentelijk zijn als zij hem terug zou kunnen ontvangen.
Het verlies heeft haar toen erg aangegrepen en ze vindt het nog
steeds heel erg.
We hebben in Beauraing veel gezocht en gekeken, maar helaas.
Hopelijk kan één van u toch nog voor een wondertje zorgen voor
haar.
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U kunt dan contact opnemen met mevr. Haast-Elzakkers, tel.
0164- 25 50 62 of
Elma Bastianen-Luijks, tel. 0164 – 25 04 20
Omschrijving rozenkrans:
Zilveren rozenkrans. Achterop het kruisje staat het woord
Lourdes.
Voor alle tientjes beginnen op het rondje staat aan de ene kant
Avé Maria en aan de andere kant staat een afbeelding van het
Lieve Vrouwke met Bernadette.

75 jaar verschijningen van
Maria met het Gouden Hart te Beauraing
Bij gelegenheid van 75 jaar verschijning van Maria met het
Gouden Hart zijn nieuwe kazuifels aangeschaft die bij vieringen
in Beauraing gedragen worden.
Tijdens de vieringen van de bedevaarten in juni en september
hebben we gezien dat deze misgewaden een mooie aanwinst zijn
voor de pastors bij het voorgaan in de vieringen.
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Bijeenkomsten Propagandisten in 2008
Op zaterdag 12 januari 2008 om 10.30 uur zien wij graag de
propagandisten van Zeeland in het parochiezaaltje naast de
Emmauskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen.
Zaterdag 26 januari 2008 om 10.30 uur verwelkomen we
graag de propagandisten van Bergen op Zoom in het
parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk,
Magnoliastraat 18 te Steenbergen.
En voor de propagandisten van Breda vindt de bijeenkomst
plaats op vrijdag 15 februari 2008 in de Lucaskerk
Uiteraard zullen we ons ook buigen over passende thema’s voor
de vieringen in 2008. Dit doen we op zondag 2 maart 2008 om
14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, naast de
Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.
Naast de zorgstafmedewerkers nodigen we ook graag de
propagandisten daarbij uit.

God, help ons
om niet alleen de donkere wolk te zien,
maar ook de gouden randjes.
Om niet alleen de tegenwind te voelen
op onze levensweg,
maar ook de warmte van de zon.
Om niet alleen te letten op de nare
dingen van het leven,
maar ook op de leuke momenten,
waarop we kunnen lachen en gelukkig zijn.
Bedankt God,
dat er zoveel te genieten valt.
Geef dat we elkaar helpen om de goede
dingen te zien en te waarderen
16

de herder
vaak
op stille lange dagen
als hij zijn kudde overziet
denkt hij aan die wonderlijke nacht
de tijd omhuld in vragen
het plotselinge licht
zo onverklaarbaar helder
een lied langs de sterren zwevend
waarin de woorden dansten van
geluk
een vredesgroet voor alle mensen
een oude profetie vervuld
die vreemde reis naar schamelheid
een stal, wat stro, een kribbe
een moeder en een kind
de vredevorst voor alle tijden
een stralenkrans van liefde
belofte die bevrijdt
maar altijd blijft de grote vraag:
waarom zij als eersten
ongeletterd
laag op de ladder
de herders van het eerste uur
en niet zij
de hooggeplaatsten
de priesters
van de tempel in Jeruzalem –
Een gedicht van Oeke Kruythof
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vaak
op stille lange dagen
denkt hij aan dat kind
en hoe het op zal groeien
en hij weet:
als hij ooit hoort spreken
van een rabbi
die in alle eenvoud liefde preekt
oude woorden nieuw maakt
wereldwaarden omdraait
dan zal hij hem gaan zoeken
zoals in die nacht van toen –

Neem het licht mee.
Woorden die je gehoord hebt, kunnen brood zijn,
brood voor onderweg. Ze geven kracht en spreken moed in. Je
draagt ze altijd met je mee.
Maar ze kunnen ook licht zijn. Licht dat verheldert, verlicht of
bevrijdt. Licht dat meegaat op je weg.
Woorden: ze zijn als een hand op je schouder, een arm om je
heen. Ze kunnen weldadig zijn, vernieuwend. Ze kunnen alles
voor je betekenen.
Woorden als licht ….
Licht als woorden ….
Laten we ze beiden meenemen en brengen daar waar ze gebruikt
kunnen worden.
We wensen u veel licht en mooie woorden …

DATA BEDEVAARTEN 2008
Regio Bergen op Zoom en Zeeland:
∗ Verzorgde Bedevaart: 7 - 8 en 9 juni.
∗ Dagbedevaart: 8 juni.

Regio Breda:
∗ Verzorgde Bedevaart: 6- 7 - 8 en 9 september
∗ Dagbedevaart: 7 september
∗ Hotelbedevaart voor het gehele Bisdom
6 - 7 en 8 september.
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Het Accueil in Beauraing wordt in begin 2008 grondig verbouwd.
De grotere slaapzalen worden omgebouwd tot kleinere kamers,
twee- en eenpersoons. Het wordt allemaal mooier en luxer.
Volgens de zusters is alles in mei gereed. Uiteraard zal dit
invloed hebben op de prijzen. Hoe die er uit gaan zien is nog niet
bekend.
Hieronder zijn de prijzen van 2007 aangegeven met het
voorbehoud dat het in 2008 allemaal wat duurder wordt.

Prijzen van de bedevaarten in 2007
Bedevaart
Verzorgend Bergen op Zoom
Verzorgend Breda
Hotelbedevaart
Hotelbedevaart 1 persoonskamer
Dagbedevaart
Kinderen tot 12 jaar

Euro
€ 165,00
€ 187,00
€ 195,00
€ 200,00
€ 25,00
€ 12,50

Let op!
Alle bankbetalingen dienen voortaan rechtstreeks naar de
penningmeester te geschieden
Walter de Graaf
Penningmeester
Walter heeft wel te kennen gegeven dat hij de functie van
penningmeester niet langer kan combineren met zijn dagelijks
werk.
Zodra meer bekend is over de prijzen en naar wie straks het geld
moet worden overgemaakt, zal dit zo snel mogelijk worden
doorgegeven aan de propagandisten en uiteraard worden vermeld
in de Meidoorn bij Pasen, die in 2008 erg vroeg valt.
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Voorzitter:
.

Pastor Paul Verbeek
Mosselstraat 2
4301 JN Zierikzee.

Tel. Privé
06-13134758

Vice voorzitter:

Rob v.d. Berg
Nunhemseweg 8
6081 GH Haelen

0475-593838

Secretaris:

Piet Poppelier
Cimbaapad 5
5101 AN Dongen

0162-316924

Penningmeester:

Walter de Graaf
0117-401617
Sasputseweg 24
4507 JX Schoondijke
Rabobank nr. 1186.72.991
t.n.v. Ned. Beauraing Comité Pro Maria

Ad. Brekelmans
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen

0162-314755

Br. Roberto van Ginneken
Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda

076-5216674

Corrie van Gils-Melisse
Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen

0168-327741

Elma Bastianen-Luijks
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom

0164-250420

Piet Beulens
Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme

0113-649311
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