Omdat er voor hen geen plaats is….
December is een bedrijvige maand. Wanneer Sinterklaas met zijn
pieten naar Spanje vetrokken is, komt kerstmis naderbij. Het is
uitgegroeid tot een waar familiefeest. Gezelligheid, warmte en
vriendschap breken de kou en duisternis. Zo komen we samen de
winter door.
In de kerk leven we vier zondagen toe naar de geboorte van Jezus.
We zien uit naar zijn komst. Zijn geboorte is echter minder
romantisch geweest dan de kerststal doet vermoeden. Er was voor
hem geen plaats in de herberg. Daarom zochten Maria en Jezus hun
uitwijk naar een stal.
Hoe actueel is deze boodschap anno 2014. Voor veel mensen is er
geen veilige herberg. Ze vluchten weg uit het vertrouwde om in een
nieuw land te zoeken naar een toekomst voor hun kinderen. Vinden
ze bij ons een veilig heem? Is er plaats in onze herberg?
Als we open en gastvrij kunnen zijn, wordt de Heer opnieuw
geboren in ons hart.
Dan kan het kerstwonder opnieuw geschieden.
De engelenkoren zingen van vrede op aarde voor alle mensen van
goede wil.
Moge we vol zijn van wat we uitzingen op het feest van de geboorte
van Jezus.
Moge Hij opnieuw in ons hart geboren worden.
Vrede en Alle Goeds
Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter Pro Maria Bisdom Breda
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Een liefdevolle herinnering aan

Ad Brekelmans
echtgenoot

Margriet Brekelmans-de Bont
Geboren, Dongen, 19 augustus 1950
Overleden , Tilburg, 26 juni 2014

In memoriam Ad Brekelmans
Op 2 juli j.l. namen we in een volle Laurentiuskerk te Dongen
afscheid van Ad.
Veel mensen van de bedevaart waren gekomen om te laten zien aan
Margriet, de kinderen en de kleinkinderen hoeveel Ad voor ons
betekent en zal blijven betekenen.
Hij was iemand met een hart van goud, een echte mensen-mens.
Trouw en dienstbaarheid kenmerken hem en zijn gevoel voor
humor.
Zijn plotselinge dood op 28 juni j.l. heeft ons allen diep geschokt.
Hoe is dit mogelijk?
We kunnen het niet begrijpen. Ad heeft een enorme leegte
achtergelaten bij Margriet, de kinderen en de kleinkinderen. Maar
ook bij ons is het gemis groot. Dat bleek duidelijk tijdens de
septemberbedevaart. We bewonderde Margriet dat ze met ons
meeging en we ook in Beauraing hem op passende wijze mochten
herdenken.
Ad, Audoe en bedankt
Je leeft voor altijd verder in ons hart.
Paul Verbeek
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Een woord van dank
Na 18 jaar van trouwe inzet voor de bedevaart naar Beauraing,
waarvan de laatste jaren als hoofdpropagandist en bestuurslid
Comite Pro Maria Breda, kon helaas mijn man Ad Brekelmans er
niet meer bij zijn.
Geheel onverwachts overleed Ad op 26 juni 2014 op 63 jarige
leeftijd.
Graag wil ik iedereen bedanken, met in het bijzonder bestuur,
stafleden en de pelgrims voor deze fijne en mooie jaren die Ad
beleefd heeft.
Hij deed dit alles met hart en ziel en met liefde en plezier.
Ook wil ik iedereen bedanken voor alle medeleven en steun die ik
mocht ontvangen. Dankbaar ben ik voor alle missen die Ad dit jaar
kreeg.
Een heel speciaal afscheid nogmaals dank
Margriet Brekelmans

3

†
In liefdevolle herinnering aan

Jan van de Mast
- Johannes Petrus Maria echtgenoot van

Willy van de Mast - Suijkerbuijk
Geboren, Roosendaal, 24 december 1946
Overleden, Roosendaal, 2 oktober 2014

In memoriam,

Jan is jaren, eerst samen met zijn moeder Lies vd Mast,
propagandist geweest te Nispen. Vele jaren hebben ze samen
bingoavonden verzorgd om geld bijeen te sparen zodat pelgrims van
Nispen ‘een spaarpotje’ hadden om de driedaagse bedevaart in juni
te bekostigen. Dankbaar zijn wij voor zijn bijzondere inzet om
mensen de mogelijkheden te geven voor het deelnemen aan de
bedevaart naar Beauraing.
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Maar…
Tussen het puin
wordt een kind geboren
teken van hoop
van licht in het donker
van recht voor de armen
van stop de vergelding
van mensen op zoek
naar bevrijding en leven
Kind van vrede
Mens van vrede
breek toekomst open
reikt elkaar de hand.
Ik laat je niet alleen.,
Dit zegt de Heer tot ieder van ons
Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen en
door het leven te gaan.
Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van Jezus verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken naar het verrijzenislicht.
Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop.
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Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen te verzachten.
Ik heb je nodig
om anderen vrij te maken.
Ga met Mij mee.
Ik zal je nooit alleen laten

Winter
De natuur lijkt in dit jaargetijde dood.
De bomen steken hun kale takken hoog in de lucht.
Ze reiken wanhopig naar licht.
Er is geen leven meer te bekennen
aan de eens zo uitbundige bloeiende bomen en struiken
De natuur rust uit
en bereidt zich voor op een nieuwe lente
We ontsteken een kaars.
Zo is er licht
Licht dat God ons schenkt.
Het verlicht ons pad, schenkt leven, liefde en vreugde
Bidden we.
Licht willen we zijn voor anderen,
zoals God licht is voor ons
Iets goeds willen we zeggen over een ander,
omdat God altijd goed over ons spreekt.
Geef ons kracht God,
om te leven naar het voorbeeld van Jezus,
die vijanden liefhad en
zo meer dan gewoon was.
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Vergeven door iets goeds te zeggen.
De zon brandt op de rode aarde.
Het vee heeft beschutting gezocht onder bomen.
De nomaden hebben zich in een kring opgesteld
op de centrale plaats waaromheen de hutten staan.
Midden in de kring van mensen staat een man.
Vandaag vindt er een vergevingsritueel plaats.
De man in het midden heeft een ernstig vergrijp gepleegd.
De stamoudste spreekt zijn volk toe.
Aan het einde van zijn toespraak vraagt hij iedereen
iets goeds te zeggen van de man in het midden.
Iedereen in de kring zegt iets goeds van hem.
Als iedereen aan de beurt is geweest neemt de man plaats
in de kring.
Met dit indrukwekkende ritueel
wordt de man vergeving geschonken en opgenomen in de
kring.
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Woorden Marcel Zagers
Mooie woorden
voor het wonder dat leven heet.
Lieve woorden
voor de mensen van wie je houdt.
Grappige woorden
voor het plezier dat je mag beleven.
Serieuze woorden
voor het verdriet dat je overkomt.
Ik wens je woorden toe,
goede woorden.
Mensen kunnen niet zonder.

Zegenwens
Hij brengt de rust in ons waar wij op wachten.
Hij geeft de kracht die wij verwachten.
Hij schenkt ons de moed om te vertrouwen.
Hij nodigt uit om te getuigen.
Hij geeft ons zijn vrede.
En zegt tegen ons:
Kijk, zie je de toekomst die jullie wacht.
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Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2014
Evenals voorgaande jaren startte het bedevaartsjaar met de
gebruikelijke vergaderingen voor de Propagandisten, 11 januari in
Lewedorp (13 aanwezigen) en zaterdag 8 februari in Steenbergen (
7 aanwezigen). De regio Breda 28 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 9 maart heeft een groep van Pastores, propagandisten en
medewerkers zich verdiept in het thema; ‘Met Maria bidden om
eenheid’. Met dit thema volgen we de keuze die het Heiligdom
heeft vast gesteld.
De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. Wel moesten
we met een zieke pelgrim naar het ziekenhuis, maar gelukkig kon
zij een dag later toch met de bus mee naar huis. De vieringen waren
goed verzorgd en een fijne sfeer onder de mensen. Bij de
junibedevaart zijn 50 pelgrims meegegaan (verdeeld over één bus
en een kleine busje waarin 9 mensen van de staf) en bij de
septemberbedevaart 65 pelgrims (verdeeld over twee bussen). Het
geeft aan dat vooral bij de junibedevaart het aantal te laag is, vooral
vanuit Zeeland blijft het aantal teleurstellend laag. Het zou mooi
zijn dat het aantal naar de 75 tot 80 zou groeien, maar helaas! We
zijn de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel
mogelijk mensen te benaderen.
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
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zijn eigen wijze. Met het gunstige weer kon de viering van lof met
ziekenzegen in de Tuin plaats vinden
Groot verlies
26 juni kregen wij het droevige bericht dat Ad Brekelmans
plotseling is overleden. Ad was bestuurslid en hoofdpropagandist
voor de regio Breda. Hij was een belangrijke schakel in de staf van
Breda zowel buiten als tijdens de bedevaart.
Het is een groot gemis om zonder Ad verder te gaan.
P.J. Beulens, secretaris
Bestuurstaken
Tijdens de bestuursvergadering van 1 oktober hebben wij gesproken
over de invulling van de bestuurstaken in verband met het
overlijden van Ad Brekelmans
Ad was bestuurlid van comité “Pro Maria”Bisdom Breda.
Naast bestuurslid was Ad een belangrijke schakel, zo was hij
hoofdpropagandist, leidde de vergaderingen van de propagandisten
en medewerkers, zorgde voor de reservering van de bussen, zorgde
voor de boodschappen in de bussen, gaf leiding aan de brancardiers
en zorgde hij voor het materiaal voor de septemberbedevaart.
Op verzoek van de voorzitter vicaris Paul Verbeek is in die zelfde
vergadering door alle bestuursleden een toelichting gegeven op hun
taken en wat om verandering vraagt.
Ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk is blijven alle
bestuursleden hun inzet geven en blijven hun huidige taak
uitoefenen.
Afgesproken wordt dat het secretariaat naar Corrie Antens gaat.
Het bestuur moet nu uitzien naar een nieuw bestuurslid en
hoofdbrancardier regio Breda. De verdere taken van Ad moeten
ingevuld worden in de staf Breda
P.J. Beulens, secretaris
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Data vergaderingen propagandisten 2015
Zeeland: zaterdag 31 januari om 10.00 uur in het
parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp
Bergen op Zoom: zaterdag 7 februari om 10.00 uur op de
pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.
Breda: vrijdag 20 maart om 19.00 uur, in de Michaëlkerk
in Breda.
Themabespreking voor de vieringen in 2015:
zondag 1 maart om 14.00 uur in het parochiecentrum
De Vonk, te Steenbergen Stafleden en Propagandisten zijn
hierbij van harte welkom.
Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te
mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte
uitnodiging.

Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zalig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar
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Prijzen pelgrimage 2015
Hoewel het Accueil de prijzen wederom heeft verhoogd hebben we
gemeend voor 2015 geen prijsverhoging door te voeren. De prijzen
voor 2015 zijn dus gelijk aan die van 2014.

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
Breda
Brabant/Zeeland
€ 219 p.p.
€ 256
p.p.
€ 237 p.p.
€ 284
p.p.
€ 248 p.p.
€ 296
p.p.
€ 28 p.p.
€ 28 p.p.
€ 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 2015

Regio West-Brabant/Zeeland:
 Verzorgde Bedevaart: 30 – 31 mei en 1 juni.
 Dagbedevaart: 31 mei.

Regio Breda:
 Verzorgde Bedevaart: 5 – 6 - 7 en 8 september
 Dagbedevaart: 6 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
06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
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

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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