Zingt en speelt voor de Heer!
Lieve mensen!
Dit thema wil ik graag met u overdenken ter gelegenheid van het
kerstfeest 2012. Wanneer de Meidoorn uitkomt, zijn de
voorbereidingen in volle gang. Bij u thuis wordt er vast en zeker
aan dit gezellige familiefeest gedacht en voorbereidingen hiervoor
getroffen.
We vieren midden in de winternacht de geboorte van Jezus onze
Heer. Iedereen mag zich aan hem en zijn boodschap komen
warmen. Doordat God kwetsbaar als een kind ter wereld komt,
krijgt de mensheid een nieuwe levenskans.
Het gaat God niet om de machtigen, die met geweld hun aanzien
moeten verwerven.
Nee hij zal opkomen voor de kleinen en de armen. Maria zingt
erover in haar jubellied: het Magnificat. In de persoon van Jezus zal
een nieuwe tijd aanbreken.
Zijn boodschap is zo groots dat we nu nog steeds bezig zijn om ze
gestalte te geven in onze wereld. In eenvoudige woorden en zeer
ingewikkelde verhandelingen wordt erover geschreven en gedacht
door gewone mannen en vrouwen, maar ook door theologen en
filosofen.
Misschien is het een idee om met kerstmis naar andere vormen te
zoeken.
Laten we in alle toonaarden die de mensheid rijk is over en voor
hem zingen. Velen van ons zingen immers graag op verjaardagen
van familie, vrienden en bekenden. Op de verjaardag van Jezus
mogen we toch zeker voor hem zingen. Dit kunnen we aanvullen
met muziek en spel. Ook dat doen we graag op een
verjaardagsfeestje. Als we in spelvorm bezig zijn, moeten we ons
letterlijk en figuurlijk op elkaar afstemmen. Dit vergroot de
onderlinge band.
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Als we dit meenemen in de grote voorbereiding naar kerstmis, krijgt
het geboortefeest van Jezus misschien wel een nieuwe betekenis.
Zang, muziek en spel kunnen ons antwoord zijn op de boodschap
van vrede die God door de geboorte van Jezus op aarde wil komen
brengen.
Zingt en speelt daarom voor de Heer!
Alvast een inspirerende voorbereidingstijd op het Kerstfeest 2012
toegewenst!
Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter
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†
in dankbare herinnering

Wilhelmina Josephina Johanna van Beeck
Mientje
weduwe van

Laurens Valentine Hartley
Geboren, Putte, 12 februari 1924
Overleden, Ossendrecht 24 april 2012

†
Je was een man van weinig woorden
Herkenbaar voor degene die bij hem hoorden
Een man, vader, opa waar je op kon bouwen
op wiens woord je kon vertrouwen
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven

Piet Goorden
Petrus Johannes
echtgenoot van

Cornelia Schepers
Geboren, Rucphen 28 september 1929
Overleden, Roosendaal 17 mei 2012
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†
In lieve herinnering aan

Janus Martens
echtgenoot van

Nellie Sebregts
Geboren, Zevenbergen, 9 augustus 1925
Overleden, Zevenbergen, 7 juli 2012

†
Zoveel liefde en aandacht had je te schenken
dat je soms vergat aan je zelf te denken
met je zorgen, verdriet en pijn
slaagde je erin er voor ons te zijn
je was altijd dankbaar en tevree
nu kan je rusten en samen zijn bij Renee

Jan Simonse
echtgenoot van

Corrie de Koster
Geboren, Heinkenszand, 1 juli 1931
Overleden, Heinkenszand 15 september 2012
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†
Langzaam ben je van ons weggegleden,
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zo’n zeer.
Het is een groot gemis, een stille pijn,
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Lies van de Mast - Hagenaars
Elisabeth Cornelia Hendrika
weduwe van

Jan van de Mast
Geboren Wouwse Plantage, 5 april 1923
Overleden, Roosendaal, 9 oktober 2012
Lies was als zeer gelovige vrouw een vurig propagandiste voor de
bedevaarten naar Beauraing en Banneux voor de zieken
Nog steeds wordt voor dit doel de bingo gehouden, die nu o.a. door haar
zoon Jan wordt overgenomen

†
Dankbaar gedenken wij

Zuster Corona
Martina de Jonge
Zij overleed op 13 november 2012 in het 69e jaar van haar professie in
het moederhuis Charitas te Roosendaal in de leeftijd van 92 jaar.
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Avondgebed
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw hele Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.
	
  
Maarten	
  Luther	
  

Kruiswijding
Zondag 16 september is na de zondagsdienst in Steenbergen het
vernieuwde kruis aan de Krommeweg
ingezegend door pastor Hans van Geel. Het comite pro Maria werd
hierbij hartelijk bedankt voor de bijdrage aan de restauratie van het
kruis. Een deel van het misintentiegeld van de afgelopen
junibedevaart is hieraan geschonken
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MIJN BEDEVAART NAAR BEAURAING 2-3-4 JUNI.
Dit jaar verheugde ik mij weer op Beauraing
Drie dagen in de nabijheid van Maria te zijn
Met alle bedevaartgangers, een familie onder elkaar
De verzorgende staf staat dag en nacht voor iedereen klaar
Ook de Vicaris en Pastor hebben alles goed voorbereid
Je kunt daar in Beauraing je zorgen, angsten en verdriet kwijt
Iedereen zit samen bij Maria of in de kerk, ieder met zijn probleem
We praten allen over ons gezin, over Maria en voelen ons dan niet
alleen.
De boeteviering op zaterdag was voor iedereen ingrijpend en
oprecht
De eucharistieviering begon zondag later wegens de bus die had
pech
De 3 daagse pelgrims konden tijdens het wachten zich bezinnen
Het koor was formidabel, zij bleven voor ons de mooiste liedjes
zingen
Maar lieve mensen deze 3 dagen die vliegen zo hard voorbij
Velen van ons hebben hun zorgen en lasten achtergelaten en zijn
weer blij
We gaan weer aftellen naar het volgend jaar om daar Maria weer te
eren
Velen van ons zouden als ze konden, meer per jaar daar terugkeren
Want daar begrijp je dat je als mens in deze tijd tevreden moet zijn
Met elke attentie, het eten, de missen, al zijn je gebeden toch maar
klein
Wees dankbaar en kijk nooit wat een ander heeft of kan, dat is fout
Je eigen waarde behouden en zorg dat je de trouw en liefde behoudt
Liefde en trouw en geloof is in ieders leven een grote rijkdom
Kijk vooral vooruit en wat er ook gebeurd, vooral niet meer
achterom
Wij, mijn man en ik zijn vol lof over de 3 dagen in Beauraing
En hopen volgend jaar met jullie en Maria daar weer samen te zijn
De accu was heel, heel ver leeg, gelukkig is hij nu weer vol
Tot volgend jaar met veel devotie maar ook lol
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Bedankt staf, bestuur, vicaris, pastor en allen mee geholpen hebben
in Beauraing
Hopelijk zullen jullie gezamenlijk met ons volgend jaar er ook weer
zijn.
GEDICHT VOOR MARIA
Ik zie je in de bloemen,
Ik zie je in de zon.
Al ben je niet meer zichtbaar,
Ik speur je warmtebron.
Steeds voel ik jouw nabijheid,
steeds ben je om me heen.
Door wat we in Beauraing hadden
voel ik me niet meer alleen.
Ria Neelen-Rijsdijk Fijnaart.

29 november 2012
Donderdag 29 november 2012 hebben we de 80e verjaardag
herdacht van de eerste verschijning in Beauraing. Een kleine
delegatie van ons bisdom was er vertegenwoordigd.
In de Rozenkranskerk was het vol, mudvol met mensen die de
verjaardag mee kwamen vieren.
Maar liefst vier bisschoppen en vele priesters gingen ons voor. De
langstlevende zieneres was ook aanwezig met haar man. Beiden
hoogbejaard, hij heel zorgzaam voor haar. Veel kerkgangers
kwamen na afloop naar haar toe om te groeten, te omhelzen, te
strelen of om haar alleen maar te zien. Het was heel erg aandoenlijk
om te zien hoe haar man haar probeerde te beschermen voor te veel
overlast en hoe hij haar voorzichtig de kerk uit begeleide, zo’n
kwetsbare lieve verschijning, waar mijn inziens Maria met het
Gouden Hart doorheen straalde.
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December
Een drukke maand.
Wordt je geleefd of leef je zelf
Moet je van alles of mag je er zijn met anderen.
Bepaalt de agenda jouw leven
of beleef je de dagen zoals ze komen.
de eenvoud van de advent
de warmte van Kerstmis
de onzekerheid bij de jaarwisseling?
We hebben in deze Meidoorn goede gedachten gezet
om zo te bouwen aan een cultuur van geloven
Verwachting Mieke de Jong
Wij vrouwen weten van verwachten
van wakend door het leven gaan
van trouw in daden en gedachten
van vragen en nog niet verstaan.
De weg is lang, het einde ver
Maar eenmaal vindt ons hart de ster.
Wij kennen ´t feest, een kind te dragen
waarvoor ons wezen openstaat
of ´t leed van tevergeefs te vragen
van wachten tot de hoop vergaat.
De weg is lang en steil en smal
maar eenmaal vindt ons hart de stal.
Wij vrouwen blijven heil verwachten
en waakzaam door het leven gaan
vertrouwend op de sterke krachten
uit vreugde, pijn en hoop ontstaan.
De weg is lang, maar ´t einde goed
als eens ons hart het kind begroet.
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Vervulling
In een stal in Bethlehem komen alle lijntjes bij elkaar. Maria die vol
vertrouwen de boodschap van de engel aanhoorde. Jozef die in een
droom ontdekte dat hij toch met Maria moest trouwen. In en door
alles is God aan het werk. Hij beloofde de Messias, de Redder van
het volk en van de wereld. Hij blijft trouw aan de mensen ook al
werden zij ontrouw. Hij blijft geloven, hopen en liefhebben.
Telkens weer vraagt Hij naar ons. God stuurde geen kaartje, Hij
kwam zelf. Het is de vervulling van al zijn beloften. Wij zijn lang
niet altijd vol vertrouwen, hoop en liefde. God heeft alle reden om
er geen vertrouwen meer in te hebben. En toch: Hij komt en blijft
komen. Dat is Kerst.
De herder en het Kind. H.Andriessen
Vertelling rond de Schrift, naar Lucas 2, 1-21
De herders zeiden tegen elkaar:” Kom! We gaan vlug naar
Bethlehem, om te zien wat er gebeurd is.” Zij liepen snel naar het
stadje en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in een
voerbak lag. Nadat ze het kind hadden gezien gingen de herders
overal vertellen wat er gebeurd was en wat de engel over het kind
had gezegd. Iedereen die het verhaal hoorde, was verbaasd. Maria
nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na.
Later keerden de herders weer naar hun kudde in het veld terug.
Maar een van de herders had gezien, hoe Maria de stukken bijeen
zocht in haar hart, het stuk van de herders en dat van de engelen en
het stuk van alle mensen die verwonderd waren.
Toen hij terug ging moest hij onderweg aan haar denken. Hij
draaide zich om, keerde zich op zijn schreden terug en vond haar in
de stal met het kind, verder was er niemand.
“Kwam je terug?” zei zij. “Ja” zei hij, “Ik zag je denken met je
hart.”
Ze zei niets. Maar na een poosje sprak zij:”Wat dacht je allemaal?’
De herder zei: ”Het liet me niet los, daarom kwam ik terug.”
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Ze keek naar het kind en zei: “Ik begrijp het niet, het is toch ook
mijn kind. Iedereen bemoeit zich er mee en gaat dan weg. Maar jij
kwam terug,”
“Mijn vader,” zei hij ”leerde mij, dat je altijd terug moet keren, als
je iets niet begrepen hebt.” “En wat begreep je dan niet?” “Je zat er
zo stil bij,” zei hij zacht.
“Je hebt het gezien aan ons, er is iets met het kind” “Mijn nicht
heeft me dat ook al gezegd”.
Toen zei de herder even zacht: “Met mijn kind was ook iets”. “Wat
dan” vroeg zij. Toonloos zei hij:”Het werd ziek en het ging dood,
sindsdien zijn alle kinderen voor mij een teken.”
Ze keek hem aan en zei toen: “Streel het kind maar en denk aan je
kind.”
Het sliep rustig door onder zijn grote hand. Maar de wond in zijn
hart ging dicht. Maria zag het aan, toen hij zijn hand op het kleine
hoofd legde en het streelde en hoe zijn ziel genas. En in haar hart
rees het eerste begrijpen.

Vriendschap
Vriendschap…
Dat is geven zonder nemen
Vriendschap…
Dat is helpen als het kan
Vriendschap…
Dat is meer dan woorden zeggen
Vriendschap…
Dat is een beetje houden van
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Zomaar een lief kerstgedicht
Ze kan nog maar weinig horen
en haar rechterhand die beeft.
Haar gelaat vol levenssporen,
maar heel dankbaar dat ze leeft.
Op haar schoot heeft zij haar kleinkind,
zingt een liedje fluisterzacht.
Wat het kindje duid’lijk fijn vindt.
Oma zingt van ‘stille nacht’.
Dan zegt zij: ’Kijk daar een lichtje’
wijst naar de versierde boom.
En ze ziet het blij gezichtje
van haar kleinkind wonderschoon.
En zo dwalen haar gedachten
naar dat Kindje in de stal.
‘Davids Zoon die wij verwachten
die miljoenen zaal’gen zal’.
’t Kindje is in slaap gevallen
oma geeft het kind een zoen.
In de boom glinsteren ballen,
net zoals haar ogen doen.
Zat tweeduizend jaar geleden
ook Maria zo ongeveer
met Het Kerstkind heel tevreden
‘Hij het Kind der scheps’len Heer?
Ze kan nog maar weinig horen
en haar rechterhand die beeft.
Haar gelaat vol levenssporen,
maar heel dankbaar dat ze leeft.
Op haar schoot heeft zij haar kleinkind.
Met verterende lach,
zegt ze: ’Heer wat ik zo fijn vind
dat ik dit beleven mag’.
Hans Cieremans
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Van Oud naar Nieuw
Op de drempel van Oud naar Nieuw
kijk ik nog even terug
mooie momenten gaan door mij heen
ik voel de pijn van wat misging.
Dank U wel God,
voor de liefde, die ik ontving,
voor elke glimlach die ik ontmoette,
voor de zonnestralen op mijn huid.
Dank U wel God,
dat U mij door de donkere momenten
heen gehaald hebt, ook al zag ik U niet.
Gaat U ook nu met mij mee
de drempel over?
Nieuwjaar
Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u
genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Deze zegenbede uit het zesde hoofdstuk van het boek Numeri wordt
ons op de eerste dag van het nieuwe jaar aangezegd om ze uit te
spreken naar elkaar toe.
Zegen ontvangen en zegen toewensen.
Met deze zegenbede begroeten we het nieuw jaar.
Denken aan Maria Bernardus van Clairvaux
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet
als gij haar in gedachte hebt, vergist gij u niet
als zij u vast houdt, valt gij niet
als zij u beschermt, wordt gij niet bang
als zij u geleidt, vermoeit gij u niet
als zij welgezind is, bereikt gij de veilige haven.
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100 jaar basiliek Oudenbosch
Bij de afsluiting van het feestjaar vanwege 100 jaar basiliek werd
zondag 9 december extra mooi voor de vrijwilligers Elly Hinten-de
Leeuw en Corrie Antens-Sol. Zij ontvingen de Pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Bisschop Van den Hende
reikte de onderscheiding uit. Naast hun grote verdienste voor de
kerk van Oudenbosch zijn Corrie en Elly ook nauw betrokken als
vrijwilligsters bij de bedevaarten naar Beauraing.
Corrie en Elly van harte gefeliciteerd.
Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2012
Evenals voorgaande jaren startte het bedevaartsjaar met de
gebruikelijke vergaderingen voor de Propagandisten, 21 januari de
regio Bergen op Zoom, 11 februari voor Zeeland en voor de regio
Breda 23 maart. De vergaderingen werden over het algemeen goed
bezocht. Een terugblik op de vergadering is opgenomen in de
Meidoorn van Pasen.
Met het uitreiken van de formulieren kon de werving starten.
Op zondag 4 maart heeft een groep van Pastores, propagandisten en
medewerkers een keuze gemaakt voor het thema van 2012. Hoewel
een aantal thema’s de revue passeerden werd voor 2012 gekozen
voor het woord: Adieu. Het mooie van dit thema is dat we deze
zomer aansloten bij het thema dat ook in Beauraing gebruikt werd.
We hebben tijdens de bedevaarten kunnen zien en horen hoe dit
thema verder is uitgewerkt in de verschillende vieringen.
De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. De vieringen
waren goed verzorgd en een fijne sfeer onder de mensen. Bij de
junibedevaart zijn 60 pelgrims meegegaan en bij de
septemberbedevaart 70 pelgrims. Het geeft aan dat vooral bij de
junibedevaart het aantal te laag is, vooral vanuit Zeeland is het
aantal teleurstellend. Vorig jaar heeft het bestuur ook al aangegeven
dat het mooi zou zijn dat er ongeveer 80 meegaan. We zijn de
propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk
mensen te benaderen.
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Over het algemeen zijn de dagbedevaarten goed verlopen. Jammer
van de pech van Brabantse bus bij de junibedevaart die 40 km voor
Beauraing stil kwam staan. De bus vanuit Zeeland is vanuit
Beauraing met spoed de gestrande reizigers gaan ophalen. In plaats
van half elf arriveerden de pelgrims nu om 12.00 uur. Mede door de
pelgrims te laten weten dat de eucharistieviering uitgesteld werd, en
gewacht hebben, is de sfeer goed gebleven en was er geen
gemopper.
Ten aanzien van de route vind het bestuur jammer dat niet de
‘maasroute’ is gevolgd wat toch was afgesproken.
Ook de eucharistieviering in juni vond dit jaar plaats in de
Rozenkranskerk. Bij de septemberbedevaart is dat al vele jaren
gebruikelijk. De viering in de Rozenkranskerk heeft voor- en
nadelen. Bij de voordelen mag genoemd worden, intieme sfeer en
gemakkelijker bereikbaar. Bij de viering in de bovenkerk is het
aanlopen van de voorgangers met daarvoor de vlaggendragers
mooier en is het zicht naar het altaar beter. Iedereen beleefd het op
zijn eigen wijze. De viering bij het lof is in principe in de Tuin,
alleen in juni liet het weer het niet toe en hebben we ook deze
viering in de Rozenkranskerk gedaan.
Het Hotel l’Aubépine is nog steeds gesloten wat een nadeel voor de
mensen die op eigen gelegenheid de bedevaart meemaken. Zij
moesten een ander onderkomen zoeken.
Op drie november hadden we onze algemene najaarsvergadering die
heel matig werd bezocht door propagandisten, medewerkers en
bestuursleden. Na ontvangst met koffie gingen we naar de naast het
zaaltje liggende kerk voor de Eucharistieviering. Na de lunch
volgde de jaarvergadering met een terugblik op de bedevaarten van
juni en september. Een belangrijk punt bij de vergadering was; hoe
krijgen wij meer pelgrims mee naar Beauraing, dit zowel voor de
dag- als de verzorgde bedevaart. Naast het ophangen van de posters
is het ontzettend belangrijk mensen te benaderen. Maar dan nog,
geven de aanwezige propagandisten aan dat het moeilijk is om
mensen enthousiast te krijgen om mee te gaan naar Beauraing.
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Na de vergadering volgde een gezellig samenzijn waarbij onze
voorzitter iets vertelde over het feest van Sint Hubertus (3
november) patroonheilige van de jacht. En zo het hoort was er ook
Hubertusbrood.
P.J.Beulens, secretaris
Data vergaderingen propagandisten 2013
Zeeland: zaterdag 19 januari om 10.00 uur in het
parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp
Bergen op Zoom: zaterdag 26 januari om 10.00 uur in het
parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk,
Magnoliastraat 18 te Steenbergen.
Breda: vrijdag 22 maart om 20.00 uur te Breda, in de
Jeruzalem Parochie, Graaf Hendrik III plein 28,
Themabespreking voor de vieringen in 2013: zondag 3
maart om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, te
Steenbergen Stafleden en Propagandisten zijn hierbij van
harte welkom.
In de bestuursvergadering van 13 oktober 2012 heeft Paul
voorgesteld om voortaan het jaarthema te volgen wat door het
heiligdom wordt vastgesteld. Voor 2013 wordt het thema ‘Wie
is Maria’. In de vergadering van 3 maart kunnen we ons
verdiepen in het gekozen thema. Het zal ook voorkomen dat
het jaarthema ons niet direct aanspreekt, dan kiezen we voor
een eigen thema.
Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te
mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte
uitnodiging.
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Prijzen pelgrimage 2013
Na een prijsverhoging in 2012 houden we de prijs voor 2013 op
hetzelfde peil.
De prijzen worden derhalve als volgt :

Kamer zonder douche en toilet.
Deze bevinden zich op de gang
Tweepersoonskamer met douche
en toilet
Eenpersoonskamer met douche en
toilet
Dagbedevaart volwassenen
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar

West
Brabant/Zeeland
€ 204 p.p.

Breda

€ 232 p.p.

€ 254 p.p.

€ 243 p.p.

€ 266 p.p.

€ 28 p.p.
€ 14 p.p.

€ 28 p.p.
€ 14 p.p.

€ 226 p.p.

(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.
Voor overschrijving via de Rabobank moet men een P voor het
rekeningnummer zetten
De penningmeester.	
  

Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zalig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar
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DATA BEDEVAARTEN 2013

Regio West-Brabant/Zeeland:
∗ Verzorgde Bedevaart: 1- 2 en 3 juni.
∗ Dagbedevaart: 2 juni.

Regio Breda:
∗ Verzorgde Bedevaart: 31 augustus – 1 - 2 en 3 september
∗ Dagbedevaart: 1 september

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.
Kijk ook eens op de site; www.bedevaartbeauraing.nl
Hartelijk groet,
Elma Bastianen-Luijks
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Voorzitter: Vicaris Paul Verbeek
Tel. Privé
06-13134758
Mosselstraat 2
4301 JN Zierikzee.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
Vice voorzitter/
Secretaris

Piet Beulens
0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, secretaris@bedevaartbeauraing.nl

Penningmeester:

G.W. Lokhoff
076-5145448
Argusvlinder 73
06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl

Ad. Brekelmans
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen
E-mail, a.brekelmans@bedevaartbeauraing.nl

0162-314755

Elma Bastianen-Luijks
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op ZooM
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

0164-250420

Corrie Antens-Sol
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, c.antens@bedevaartbeauraing.nl

0165-315680
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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

:
:
:
:
:
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