Een bloemetje voor Maria
Lieve mensen!
Dit eenvoudige gebaar van onze nieuwe paus Franciscus heeft me
diep geraakt. Eerst zijn ontwapenende begroeting op
woensdagavond: Broeders en Zusters Goede avond!
Dan in de vroege morgen naar de Sancta Maria Maggiore (de
belangrijkste Mariabasiliek in Rome) om bij de mooie Icoon van
Maria te bidden, waarvan men zegt dat de evangelist Lukas deze
geschilderd heeft.
Het is een gebaar met een enorme diepgang. Je gaat je hemelse
moeder even bezoeken nu je leven een hele andere wending heeft
gekregen. Je laat aan de wereld zijn dat Maria ook jouw moeder is.
In de korte periode dat we kennis mogen maken met onze nieuwe
paus laat hij zich aan ons zien als een mensen mens met een warm
kloppend hart voor de arme en kwetsbare medemens. Hij laat zich
raken door de Moeder met het Gouden hart zoals we haar in
Beauraing mogen vereren. We krijgen bij onze bedevaarten zeker
de opdracht mee om voor hem te bidden. Immers dat waren zijn
laatste woorden bij de eerste kennismaking.
Dank dat u voor mij wilt bidden.
Ik hoop dat we dit jaar met vele pelgrims in Beauraing komen
bidden bij Maria met het gouden hart om heil en zegen te vragen
over het pontificaat van onze nieuwe paus en voor haar ook een
bloemetje meebrengen.
We hebben reden tot dankbaarheid omwille van de uitverkiezing
van paus Franciscus.

Zalig Paasfeest
Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter
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†
In dankbare herinnering
Je moeder is je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Cornelia Helena Haast - Elzakkers
Corrie
weduwe van

Cornelis Adrianus Haast
Kees
Geboren, Bergen op Zoom 19 maart 1924
Overleden, Roosendaal 27 december 2012
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†
Liefdevolle herinnering
Nooit zul je door de tuin meer lopen,
waar iedere bloem, iedere plant,
getuige van je zorgende hand.
Een andere tuin ging voor je open.

Cornelia Schepers
weduwe van

Piet Goorden
Geboren, Roosendaal 25 januari 1930
Overleden, Roosendaal 13 januari 2013

†
Dierbare herinnering aan

Adrie van Meel
weduwnaar van

Jo Bastiaanse
Geboren, Wouw 26 juli 1928
Overleden, Roosendaal 17 januari 2013
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†
In dankbare herinnering

Margaretha Johanna Wilhelmina Oppel
weduwe van

Nicolaas Wilhelmus Antonius Flinkenflögel
Geboren, Amsterdam 22 december 1917
Overleden, Halsteren 17 maart 2013

Licht op de top
Heer,
toen ik in het diepe dal zat
en geen spatje meer zag
van het licht op de top,
heb ik U aanroepen en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht
klauterde ik weer omhoog,
moeizaam,
maar eenmaal aan de top
zag ik het licht
in volle glorie.
Het leed was geleden
en dankbaar
heb ik U licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralende licht
aan de top van de berg,
maar ook
de schittering van het vonkje in het dal.
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Toon Hermans

Op zwerftocht
Wij mensen, wij allen, wij zijn op zwerftocht
Ieder gaat zijn eigen weg, allemaal met hetzelfde doel
Ieder verdwaalt wel eens
Allemaal hebben we dezelfde instructie
Ieder gaat zijn weg alleen
Allemaal hebben we een gids nodig
Wij mensen zijn op zwerftocht
Ieder zoekt rust en geluk langs de weg
Allemaal willen we moed ingesproken krijgen
Wij mensen zijn op zwerftocht
Niemand is zelf het doel
Waarom zoeken we dan ons zelf?
Wie op zwerftocht zijn naar U Heer
zoeken reisgenoten voor onderweg
TERUGGAAN NAAR MARIA
Teruggaan naar een verre herinnering
toen we bij moeder op de schoot zaten.
En zoals onze moeder hoorde tot ons leven,
zo bracht zij ons als vanzelfsprekend bij Maria.
En we hadden daar geen vragen bij.
Jaren later,
toen onze eigen moeder niet zomaar meer onze moeder was
maar een kwetsbaar mens van vlees en bloed,
was ook de vanzelfsprekendheid van Maria
wat ingewikkelder geworden en verdween ze van onze wegen.
Want de eeuwen gelovige traditie
hadden haar voor ons te veel
bekleed met een mantel van overdreven vroomheid,
met kant en sentimentaliteit,
met een kroon van te grote macht.
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Maar vandaag komt ze opnieuw te voorschijn
als een dappere vrouw en een moedige moeder
die heeft leren geloven zoals wij het moeten leren ;
die met haar zoon de vreemde tocht naar Calvarië ging
zoals wij onze last en onmacht dragen ;
die leerde bidden in de hitte van de dag
en in het uur van de dood.
En al doende is zij geworden :
moeder, gezegend, vol van genade, de Heer toegewijd.
Teruggaan naar deze Maria is een tocht naar huis
waar het leven en het geloven tot bloei kunnen komen.
MOEDER, IK KOM MET JE PRATEN
Moeder Maria,
vandaag ben ik dan weer bij jou beland.
Heel wat tijd ging heen sinds mijn kleine kinderhanden
een ruiker legden aan je voeten.
Vandaag kom ik weer met je praten, Moeder,
maar niet meer lijk een kind
dat zonder zorgen is.
Moeder, hier ben ik met alles: met geloof in ieder mens
en in een Vader die allen onder zijn hoede houdt,
met hoop op nieuwe dagen
waarop gebroken en vervlogen dromen
weer levenskrachtig worden,
met liefde die onvermoeibaar is.
Maar mijn geloof is vaak ook heel klein,
mijn hoop zo vlug verschraald
en mijn liefde zo beperkt.
Moeder, ik kom vandaag niet om te bidden
of om te vragen, maar gewoon om je te zeggen
dat jij een echte moeder bent. Amen.
6

Salvator Mundi Alleluia
Heer Jezus
U bent de Verrezene
U bent de Levende
U bent de Christus
Jong en oud nodigt U uit om U te volgen.
U bent de deur naar het huis van Uw Vader.
We zijn allemaal welkom.
Met U mogen we de maaltijd vieren,
waarin U zelf tot leven komt.
In Uw naam mogen we de kerk en de wereld dienen.
Moge Uw woord het onze worden:
Shalom! Vrede!
PV

Propagandistenvergadering Zeeland.
Hoewel het weer niet optimaal was, waren we op zaterdag 19
januari met twaalf propagandisten in het zaaltje naast de kerk in
Lewedorp. Na het openingsgebed keken we onder het genot van
koffie met cake terug op het bedevaartsjaar 2012. Doordat de
Brabantse bus op 40 km voor Beauraing met pech kwam te staan
kon de Eucharistieviering pas om 12.00 uur beginnen. Hierdoor
moest alles wel erg gehaast gaan. Jammer dat op de terugreis niet
een gedeelte van de Maasroute is gereden. Het probleem is hierbij
de tijd dat één chauffeur onderweg mag zijn (15.00 uur) met de bus.
Toch stellen de pelgrims het op prijs om de Maasroute te rijden. Al
met al toch tevreden over de dagreis.
Elma deelt mede dat bij de verzorgde bedevaart Dokter van Peer
samen met zijn vrouw niet meer meegaat. (zie hier ook het verslag
van de Propagandistenvergadering West-Brabant)
Het jaarthema van Beauraing is dit jaar: Wie is Maria. Het koor uit
Schoondijke zal dit jaar de vieringen op zondag opluisteren tijdens
de juni bedevaart.
Voordat de formulieren worden uitgereikt, geeft Elma nog de
nodige informatie voor het invullen van het zorgformulier. Graag
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doet het bestuur weer een beroep op het enthousiasme van de
propagandisten om pelgrims te benaderen voor zowel de verzorgde
bedevaart als de dagbedevaart.
Om niet teveel in herhaling te vallen, lees ook het verslag van de
propagandistenvergadering West-Brabant hieronder.

Propagandistenvergadering West-Brabant
Op zaterdag 26 januari j.l. vond in De Vonk in Steenbergen weer de
jaarlijkse propagandistenvergadering plaats van de regio WestBrabant. Het was een koude zaterdag met winters weer en
sneeuwbuien. Dit was een reden voor een aantal propagandisten om
af te zien om naar de vergadering te komen. De opkomst was
derhalve wat minder, maar heel begrijpelijk uiteraard.
De vergadering werd geopend met een bezinningsmoment middels
een Mariagedicht van de Bergse schrijver Anton van Duinkerken.
Onder het genot van koffie met koek en/of bonbon keken we terug
op de bedevaart van vorig jaar en natuurlijk vooruit op komend jaar.
Van onze zorgstaf zullen wij twee personen gaan missen met de
junibedevaart. Te weten de heer en mevrouw van Peer. Dokter van
Peer heeft te kennen gegeven te willen stoppen als begeleidend arts
voor de bedevaart. Een besluit wat wij uiteraard respecteren. Sinds
1995 heeft hij de bedevaart mee begeleid en konden de pelgrims
steeds een beroep op hem doen tijdens de dagen in Beauraing. Wij
zijn hem als Comité Pro Maria heel veel dank verschuldigd!
Mevrouw van Peer was vaak een luisterend oor voor velen. Ook een
oprecht: Dank-u-wel daarvoor! In de volgende zorgstafvergadering
willen zij nog aanwezig zijn zodat wij afscheid van hen kunnen
nemen na al die jaren als trouw staflid.
Het jaarthema van Beauraing is dit jaar: Wie is Maria?
Ons comité sluit, net als vorig jaar, bij het jaarthema van het
Heiligdom aan.Bij de junibedevaart zal het koor uit Schoondijke de
zang verzorgen tijdens de dagbedevaart op zondag 2 juni.
Momenteel wordt in Beauraing het voormalige Zusterhuis Béthanie
verbouwd. Hier zullen 18 éénpersoonskamers gerealiseerd worden
voorzien van douche en toilet. Deze zullen echter alleen inzetbaar
zijn voor pelgrims die goed ter been zijn. Béthanie is immers toch
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hoger gelegen en er wordt geen lift in het verblijf zelf aangebracht,
helaas. Of die verbouwing in juni al klaar zal zijn is zeer de vraag.
Voor de septemberbedevaart ligt dat zeker in de planning en kunnen
de kamers mee ingedeeld worden. We hopen dat dat nodig zal zijn
want dat wil zeggen dat er veel pelgrims zich aangemeld hebben!
Nog eens willen we benadrukken dat wij mede afhankelijk zijn van
het enthousiasme van de propagandisten om tot een mooie groep
pelgrims te komen. Naast de posters ophangen en de persberichten
in de verschillende bladen en kranten is het juist ook zo belangrijk
mensen persoonlijk te benaderen. Je eigen ervaring over te brengen
van wat daar in Beauraing gebeurt tijdens het samenzijn. Vertellen
over de mooie vieringen die inspiratie en kracht geven. Je eigen
stilte-moment bij Maria met het Gouden Hart, bij wie we al onze
zorgen neer mogen leggen. En bij wie we natuurlijk ook Dank
zeggen. Hopelijk is het in juni mooi weer, zodat we dat ook bij haar
beeld in de tuin der verschijningen kunnen doen.

Propagandistenvergadering Breda
Ter voorbereiding op de septemberbedevaart kwamen de
propagandisten samen in de Jeruzalem Parochie op vrijdag 22 maart
2013. De voorbereidingen van de bedevaarten zijn weer in volle
gang daarom willen we u graag wat punten onder de aandacht
brengen.
Voorkeuren
Pelgrims mogen op het inschrijfformulier hun voorkeuren
aangeven. Als de inschrijvingen binnen zijn wordt bekeken wat
mogelijk is.
Noodzakelijke voorkeur gaat voor wenselijke voorkeur.
Maar er wordt wel degelijk gekeken naar uw voorkeur.
Herkenningskaartjes
De kaartjes, die worden uitgereikt voor uw spullen, zijn elk jaar
nieuw. Zitten er kaartjes van vorig jaar aan uw spullen dan worden
ze er af gehaald. Elk jaar lopen we problemen op doordat oude
kaartjes blijven zitten.
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Invullen van het formulier
Samen met de propagandist vult u het formulier in.
Voordat de propagandist bij u komt, is het raadzaam om een
medisch paspoort te regelen,
dit kunt u bij de apotheek gratis verkrijgen en is voor de medische
staf heel belangrijk.
U hoeft dan de vraag op het formulier betreffende uw medicijnen
niet in te vullen.
Eigen rolstoel / rollator
Alleen als het strikt noodzakelijk is neemt u uw eigen rolstoel of
rollater mee want in Beauraing zijn er voldoende aanwezig.
De mandjes laat u thuis, die raken kwijt, hangen bij een ander aan
de rollator, enz
Reisverzekering
Indien u een doorlopende reisverzekering hebt, geef dat duidelijk
aan, dat bespaart onnodige kosten.
De taxi
Als u komt naar het vertrekpunt regelt u zelf een taxi.
Als u naar huis gaat wordt een taxi geregeld als u
dat in gevuld hebt op het formulier en uw nummer vermeld hebt.
Zonder nummer geen taxi.
Hebt u het opgegeven dan moet u niet zelf een taxi gaan regelen.
Dieet
Als u aan hebt gegeven dat u een dieet gebruikt,
dan dient u zich daar aan te houden en niet achteraf er maar vanaf te
zien.
Betalen
Zodra u bericht hebt ontvangen welke soort kamer u krijgt, kunt u
tot betalen overgaan.
Twee weken voor de bedevaart begint hoort uw betaling binnen te
zijn..
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Prijzen pelgrimage 2013
Zoals in de Meidoorn Kerst 2012 vermeld, blijven de prijzen voor
de bedevaarten in 2013 dezelfde als in 2012.
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.	
  
Ibannummer in 2014
Vanaf februari 2014 moet iedere rekeninghouder bij de bank voor
zijn of haar betalingen gebruik gaan maken van een Ibannummer.
Dit is uw bestaande rekeningnummer, aangevuld met enkele letters
en cijfers. U heeft daar wellicht al wat over gehoord of gelezen en
waarschijnlijk staat dat nummer nu reeds op uw bankafschriften
vermeld.
Het rekeningnummer van Comité Pro Maria Breda bij de Ing bank
wordt dan: NL36 INGB 0005366770.
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Thema bedevaarten 2013
Op zondag 3 maart jl. hebben Pastores, Propagandisten en
medewerkers zich verdiept in het thema: Wie is Maria? Voor de
verschillende vieringen zijn dan de onderliggende thema’s:
Viering van Boete en Verzoening: Ik ben de Onbevlekte Maagd
Eucharistieviering op zondagmorgen: Koningin van de Hemelen
Lof met ziekenzegen: Moeder van God
Viering op maandag (voor Breda): Hart van Goud
Viering bij vertrek: Magnificat
De werkgroep liturgie zal de thema’s verder uitwerken om zo weer
te komen tot mooie vieringen tijdens de bedevaarten.
Beste allemaal,
Op zondag 9 juni a.s. wordt u van harte uitgenodigd voor de
vieringen in het kader van sacramentsdag in Kwadendamme met als
thema geloofsfeest.
Vorig jaar werd voor de vijfde keer de sacramentsprocessie
gehouden, een prachtig jubileum met veel belangstelling. Het
programma voor dit jaar moet nog verder worden uitgewerkt, maar
de eucharistieviering om 14.00 uur vind in de parochiekerk plaats.
Op zondag 23 juni.a.s wordt u weer van harte uitgenodigd om te
komen genieten van de jaarlijkse Maria-Ommegang in Bergen op
Zoom. Deze zal vanaf 15.00 uur vertrekken vanaf het binnenplein
van het Markiezenhof.
Het thema dit jaar zal zijn: Geloven als een kind van Maria . Het
zou fijn zijn als onze processiegroep van de bedevaart naar
Beauraing wat groter in aantal zou zijn. Wie kan/wil zich aansluiten
bij ons achter het Beauraingvaandel in de Ommegang? We
verzamelen om 14.30 uur op de binnenplaats van het Markiezenhof.
Laten we Maria samen met een grote groep vereren en toezingen.
Niet alleen in Beauraing tijdens onze bedevaart, maar ook in Bergen
op Zoom tijdens 69e Maria-Ommegang.
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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
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