Kom en Zie!
Lieve mensen!
Met deze uitnodiging, die onze Heer gaf aan de leerlingen van
Johannes zijn 23 pelgrims uit het bisdom Breda op bedevaart
gegaan naar het Heilig Land. Het is een enorme ervaring om de
plaatsen te bezoeken waar de Heer zelf gelopen heeft. Veel indruk
heeft de Via Dolorosa gemaakt. In stilte liepen we van de ene statie
naar de volgende mediterend de Kruisweg van onze Heer om uit te
komen bij het lege graf. Bij de klaagmuur moest ik denken aan het
moment dat de Zalige Paus Johannes Paulus II in het jubeljaar 2000
zijn intentie in de muur stopte. In Nazareth werd me de rol duidelijk
van paus Paulus VI. Hij gaf de opdracht om over het huisje waar
Maria bezoek kreeg van de aartsengel Gabriël een schitterende
basiliek te bouwen ter bescherming van dit heiligdom. Hier kwam
de wending. Door haar ja-woord kon God een nieuw begin met ons
mensen maken. De boottocht op het meer van Galilea maakte zeer
veel indruk. Ik had het gevoel dat ik door de Heer zelf uitgenodigd
was om in de boot te stappen. We eindigde onze pelgrimstocht bij
het kerkje waar de Heer aan Petrus vroeg of hij van hem hield en de
opdracht gaf om voor zijn schapen te zorgen.
Een unieke pelgrimstocht met veel geloofsverdieping.

Deken Paul Verbeek
Voorzitter
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†
Martina Boonman
Geboren, Oudelande 27 maart 1918
Overleden, ’s Gravenpolder 8 februari 2012

In geloof aan het eeuwig leven is op 11 februari afscheid van haar
genomen in de parochiekerk van de H.Bonifacius te
Kwadendamme.
Martina (Tine) is vele jaren propagandist geweest voor de
bedevaarten naar Beauraing en Banneux. Zo ging ze ook al die
jaren mee met de dagreis op de zondag naar Beauraing. Ze
begeleidde de overige pelgrims en nam het voortouw voor gebed en
zang vooraan in de bus. Dankbare herinneringen blijven wat zij
voor de bedevaarten heeft gedaan.

†
Apollonia Maria Meijer - Delnad
weduwe van

Johannes Meijer
geboren 5 februari 1924
overleden 9 januari 2012

Mevr Meijer is maar liefst 39 keer mee naar Beauraing op bedevaart
geweest! Ze was een diep gelovige vrouw die ieder jaar opnieuw
uitkeek om naar Beauraing te gaan.
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Niets ter wereld zou de mens
de kracht kunnen geven die nodig is
om een leven op aarde te leven
als er geen zegening van de hemel was
die hem van tijd tot tijd bereikt
en waar hij zich zo weinig van bewust is.
Inyat Khan

Goede Vrijdag
God,
wij worden er stil van
want we hebben er bijna geen woorden voor.
Waarom moest dit toe gebeuren?
Waarom gebeurt het nu nog
dat zoveel mensen een kruis hebben te dragen?
het antwoord zal nooit helemaal duidelijk worden.
We moeten kennelijk ook met vragen leren leven.
Vragen waarop geen antwoord kan worden gegeven.
Wij bidden U,
dat wij dan zoals Jezus,
ook in de dagen van verdriet en droefheid,
van tegenwerking en beschuldiging,
trouw blijven aan U en onszelf.
Wij bidden U,
dat wij de momenten zonder antwoord,
zoals Jezus,
kunnen overgeven aan U
Amen.
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Stilte
Ik zoek de stilte in mezelf
naar rust en ruimte om te bidden
Maar wat ik vind is zorg en onrust
een bezig zijn met duizend dingen
krakeel in mezelf.
U die altijd een luisterend oor hebt voor mij
heb ik eigenlijk wel een luisterend oor voor U?
Vergeef mij, druktemaker, die ik ben
en breng mij tot bedaren
Laat mij de stilte vinden, die ik zo behoef
de ene stem die mij vertrouwen geeft en eenvoud
de hechtheid van de vriendschap
de dagelijkse wandelingen met U
mijn God, mijn deelgenoot, mijn Vader.
Jaap Zijlstra

Stel je voor…..
Als je weet dat iemand van je houdt
Je alles vergeeft
Je altijd bijstaat
Je nooit laat vallen
Omdat hij je zwakheid kent.
Dan is dat een geweldig gevoel.
Maar stel je nu eens voor:
Dat die iemand de God van hemel en aarde is!
Toon Hermans
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Hij heet Jezus Christus
Hij heet Jezus Christus en hij heeft honger
hij huilt door de mond van wie honger lijdt
De mensen lopen voorbij als ze hem zien
en haasten zich vlug naar de kerk
Hij heet Jezus Christus en hij heeft geen huis
hij slaapt in de goot
voorbijgangers versnellen hun pas
en zeggen dat hij een dronken landloper is
Hij heet Jezus Christus en is analfabeet
hij heeft geen werk en moet bedelen op straat
de mensen zeggen als ze hem zien:
die nietsnut, laat hem gaan werken…..
Hij heet Jezus Christus en hij is
uit de gemeenschap en de kerk gestoten
als een koning zagen ze hem
terwijl hij toch leefde met armen
Hij heet Jezus Christus en hij is ziek
hij zit in de gevangenis, achter tralies
en wij, wij bezoeken hem zelden
hij leeft aan de rand van de maatschappij
Hij heet Jezus Christus en hij dorst
naar een wereld vol liefde en recht
en ofschoon hij zich inzet voor vrede
dwingt de openbare wanorde hem tot strijd
Hij heet Jezus Christus en wordt afgewezen
hij woont tussen smerige hoeren
velen jagen hem weg uit de stad
bang om hem de hand te reiken
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Jezus Christus is zijn naam
hij is een mens zoals wij
die in deze wereld leeft of kon leven
geen scheidslijnen zijn er voor hem
en ons allen wil hij maken
tot broers en zussen van elkaar
Hij is onder ons
we hebben hem niet herkend
Hij is onder ons
en wij verachten hem.
Van een basisgemeenschap uit Brazilië

Hij is verrezen
Zoek Hem waar Hij te vinden is
niet in een verre geschiedenis
niet in koude stenen
niet in dode letters
Hij leeft,
overal waar mensen geven om elkaar
waar mensen kiezen
voor de liefde en het leven
voor schoonheid, goedheid en waarheid
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen
Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt
Hij doet open wie klopt
Hij antwoord wie vraagt
Hij leeft!
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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
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Maria Boodschap (25 maart)
Heilige Maria,
Toen God u riep,
hebt u bij alle vraagtekens gezegd:
‘God zorgt voor mij’.
Toen God Jezus riep,
heeft Hij bij alle onbegrip gezegd:
‘God zorgt voor mij’.
Nu God ons roept,
Mogen wij bij alle twijfel zeggen:
“God zorgt voor ons’.
God zorgt door Jezus.
God zorgt duur u, Maria.
God zorgt door wie liefheeft
Frans Boddeke

Tuinkruid: Rozemarijn
Rozemarijn geldt als symbool van hernieuwde kracht.
Oorspronkelijk komt dit kruid uit Zuid-Europa. Het wordt gebruikt
in parfums en medicijnen. Het kruid bloeit prachtig blauw.
Volgens de legende had Maria haar mantel te drogen gelegd op de
witte bloemetjes van de rozemarijn. Toen Maria haar mantel
weghaalde kleurden de bloemetjes blauw. Rozemarijn is het kruid
van trouw. Daarom worden er kransen van gevlochten voor bruiden.
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Gebed van Fransiscus van Assisi.
Gebeden bij de opening van de propagandistenvergaderingen van
West-Brabant en Zeeland.
Hiervoor gekozen vanwege de reis, die vanuit het bisdom Breda
met vele pelgrims gemaakt is van 22-29 oktober 2011, naar Assisi
en Padua.
Heilige Maria-Maagd,
niemand is gelijk aan jou,
niemand, geboren hier op aarde,
niemand, geboren als vrouw.
Dochter en dienstmaagd ben jij
van de Groot-koning,
de allerhoogste Hemelvader,
moeder van Jezus, de Christus,
onze zeer heilige Heer,
bruid van de heilige Geest.
Bid voor ons,
samen met de heilige aartsengel Michaël,
met alle hemelse krachten,
met alle heiligen
tot jouw zeer heilige en dierbare Zoon,
Heer en leraar.

Propagandistenvergadering regio West-Brabant
Op zaterdag 21 januari jl. kwamen de propagandisten bijeen van de
regio West-Brabant in De Vonk te Steenbergen. Ondanks enkele
afmeldingen wegens verhindering waren we toch met een mooie
groep aanwezig.
We openden met een gebed van Fransiscus van Assisi wat u elders
leest in de Meidoorn.
Onder het genot van koffie en koek keken we terug op de bedevaart
van vorig jaar en noemden de verbeterpunten.
En we keken vooruit naar juni 2012. Het koor van West-ZeeuwsVlaanderen heeft kenbaar gemaakt de zondagsdiensten in juni te
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willen verzorgen waar wij natuurlijk heel blij mee zijn en naar
uitkijken!
Vorig jaar hebben we voor het eerst zonder artsenverklaring
gewerkt voor de pelgrims die drie dagen meegingen. We komen
hier echter gedeeltelijk op terug nu we die ervaring hebben. Er is
besloten dat gasten die graag drie dagen meewillen gaan en het
afgelopen jaar een verblijf in het ziekenhuis hebben gehad of
meerdere specialisten raadplegen wel zo’n verklaring in moeten
laten vullen door hun huisarts.
Dan hebben we ook verscherpte regels op moeten stellen rondom de
regels van annulering van de bedevaart. Dit is nodig gebleken
omdat het helaas steeds vaker voor gaat komen dat er op late
termijn afgezien wordt van de bedevaart. Gegronde redenen en
omstandigheden buiten beschouwing gelaten uiteraard. Daarom
gelden nu de volgende afspraken:
Annulering voorschriften
Voor de 3-daagse verzorgde bedevaart
De reissom dient 14 dagen voor vertrek van de bedevaart op de
rekening van
het Comité Pro Maria bijgeschreven te zijn.
Indien u door bijzondere omstandigheden genoodzaakt bent de reis
binnen 14 dagen voor vertrek te annuleren, zal de reissom worden
terugbetaald onder inhouding van € 50,00 vanwege de door het
Comité reeds gemaakte kosten.
Voor de dagbedevaart
De reissom dient 7 dagen voor vertrek van de bedevaart op de
rekening van
het Comité Pro Maria bijgeschreven te zijn.
Er bestaat geen recht op terugbetaling indien de reis uwerzijds voor
aanvang wordt geannuleerd. Dit i.v.m. reeds besproken bussen bij
de busmaatschappij.
Tot slot werden de nieuwe posters en inschrijvingsformulieren
verdeeld zodat ieder weer goed toegerust en enthousiast aan de slag
kan om zoveel mogelijk pelgrims mooie dagen te laten ervaren bij
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Maria met het Gouden Hart in Beauraing rondom het nieuwe
jaarthema:
Adieu tot God.
Ik wens u allen een Zalig Pasen toe en mooie, fijne dagen!
Heel graag tot ziens in Beauraing.
Met hartelijke groet,
Elma Bastianen-Luijks

Propagandisten vergadering Zeeland van zaterdag
11 februari 2012.
De vergadering stond gepland om 10.00 uur in het parochiezaaltje
in Lewedorp, maar i.v.m. de uitvaart van Martina Boonman in
Kwadendamme werd de vergadering verplaatst naar de middag om
13.00 uur in het parochiehuis naast de kerk in Kwadendamme. De
vergadering werd geopend door Pastoor Paul Verbeek met gebed.
Onder genot van koffie en cake werd terug gekeken op het
afgelopen bedevaartjaar
Paul noemde de namen van de overledenen Ko Boonman uit
Lewedorp en Martina Boonman uit Kwadendamme. Twee
propagandisten met een groot hart voor Beauraing.Ko overleed op
29 juni 2011 en van Tine, zo we ze kende, overleed op 8 februari
2012.
Binnen de staf hebben we afscheid genomen van Corrie van Gils en
Truus Moerenhout. Zowel Corrie als Truus hebben zich vele jaren
ingezet voor het werk van Beauraing. Voor de plaats van Corrie als
bestuurslid is Corrie Antens toegetreden tot het bestuur. Zowel
Corrie als Truus blijven propagandist.
Het jaarthema voor het komende bedevaartsjaar is Adieu tot God.
De eerste zondag van maart komen medewerkers en propagandisten
samen om het thema vast te stellen voor de bedevaarten van juni en
september. Dan wordt ook nagegaan of we kunnen inhaken op het
jaarthema. (Dit is inmiddels afgesproken, zie elders in het boekje.)
Voor de bedevaart van juni gaat een samengesteld koor uit de regio
West-Zeeuws Vlaanderen mee. Voor het jubileumjaar 2013 zou het
misschien mooi zijn dat er een koor uit de regio Vlissingen
meegaat. Vlissingen heeft dan ook een jubileum.
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Verder geeft Paul aan dat het Hotel l’Aubépine nog steeds gesloten
is en dat er mogelijkheden zijn voor overnachten in het Kasteel.
Bij de evaluatie komt verder aan de orde het werven van pelgrims
voor de komende bedevaarten en de vraag parochies te benaderen
voor misdienaars voor de vieringen op zondag.
Bij de rondvraag vraagt Wil Makkelie of het mogelijk is om samen
de kruisweg te bidden. Dit lukt niet omdat er onvoldoende tijd is
tussen de eucharistieviering en het lof. Paul wilt zich inzetten om dit
jaar bij voldoende deelname om kwart voor twee de Rozenkrans te
bidden.
Voor de artsenverklaring en annuleringsvoorschriften zie het
verslag van de propagandistenvergadering van de regio WestBrabant.
Tot slot werden de nieuwe posters en inschrijvingsformulieren
verdeeld zodat ieder weer goed toegerust en enthousiast aan de slag
kan.
Piet Beulens

Kort verslag van de stafvergadering afdeling Breda.
De afdeling Breda had 23 april jongstleden de eerste
stafvergadering van 2012. Daarin werd naast de gewoonlijke
agendapunten ook al een voorbespreking gehouden op de bedevaart
van dit jaar.
We verwelkomde ook een nieuw staflid. Er werden ideeën
opgedaan voor de bonte avond. Er werd We kregen ook het nieuws
te horen dat het hotel verkocht is en dat het nog onzeker is wat voor
functie het in de toekomst zal krijgen. Het thema van de bedevaart
dit jaar is; Adieu
De Vlieren waar we elk jaar opstappen is verhuisd. De nieuwe
Vlieren vinden we nu op het Mgr Nolensplein. Niet ver van de oude
Vlieren vandaan.
Al met al was het weer een fijn weerzien met de stafleden. We
hebben er weer zin in om de bedevaart van dit jaar weer tot ieder
tevredenheid te volbrengen. De volgende vergadering is 27
augustus. Dan worden de puntjes weer goed op de i gezet.
Met vriendelijke groet
Ina Brekelmans
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Prijzen pelgrimage 2012
In de meidoorn van Kerst 2011 is al aangegeven dat de prijzen voor
de verzorgde bedevaart dit jaar moeten worden verhoogd met € 5,00
t.o.v. 2011.
Voor de dagbedevaarten is het ons gelukt de prijzen gelijk te
houden aan die van voorgaande jaren.
De prijzen zijn 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.
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Thema bedevaarten 2012
Op zondag 4 maart j.l. hebben we samen, met de aanwezigen in de
Vonk in Steenbergen, nagedacht over wat het thema zou kunnen
zijn waardoor we ons laten inspireren bij de liturgisch vieringen.
We zijn uitgekomen bij het woord: Adieu.
Adieu kan in verschillende emoties gezegd worden. Probeert u dat
maar eens.
Je kunt heel vrolijk: “adieu” zeggen tegen iemand die weggaat en
die je waarschijnlijk weer gauw terug ziet. Wij zouden zeggen:
houdoe, tjuus of aju.
Wij zouden kunnen zeggen: Ga met God.
Maar je kunt met Adieu ook bedoelen: bekijk het maar, adieu. Dat
klinkt wel even anders.
Dan is er nog: A-Dieu en dat betekent: Tot bij God, en wordt
gezegd als je definitief weggaat.
En al denkende en hardop zeggende, hebben we besloten om op
deze verschillende manieren aan het thema te werken. Het mooie
van dit alles is dat we nu ook aansluiten bij het thema dat deze
zomer in Beauraing wordt gebruikt. Ieder zal het echter op een
eigen manier uitwerken. In Beauraing zult u zien wat het geworden
is. Adieu tot in Bauraing.
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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DATA BEDEVAARTEN 2012

Regio West-Brabant/Zeeland:
 Verzorgde Bedevaart: 2- 3 en 4 juni.
 Dagbedevaart: 3 juni.

Regio Breda:
 Verzorgde Bedevaart: 1 – 2 - 3 en 4 september
 Dagbedevaart: 2 september

Lente
Als na de donkere wintermaanden
de lente komt in het land
en de jonge groene blaadjes
ontluiken weer aan boom en plant,
als de vogels tjilpend zingen
in de prille ochtendstond,
als dank voor brood
en voor de zaadbol,
in het vogelhuis en aan ’t balkon,
als de lucht is vol verwachting
op al wat leeft en groeien mag,
dan zeg ik: weg met al mijn zorgen.
Dank u voor deze mooie morgen,
want dit is een lentedag.
Lies Horsman
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Voorzitter: Pastor 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
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