Ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien
Deze woorden zijn van een lied van Frans Bauer en passen goed bij
het thema van kerstmis dat ik dit jaar met u wil overdenken:”
Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren”.
Engelen zijn bodes, gezanten van God en ze komen ons
boodschappen brengen.
De aarstengel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria en
vertelt dat ze Gods Zoon mag baren.
De herders op de velden bij Betlehem krijgen te horen dat de
Redder van de wereld geboren is. Hierna horen ze een koor van
engelen zingen om de boodschap kracht bij te zetten.
Ze gaan naar Betlehem om te zien wat daar gebeurd is. Ze zullen
het pasgeboren kindje vinden in de kribbe, zoals hen gezegd is.
Dit Blijde Geheim is zo mooi afgebeeld in de rozenkranskerk te
Beauraing. Alleen speelt het kerstwonder zich in Beauraing af en
horen de zieners tot de herders bij het prachtige kunstwerk.
Hiermee geven we aan hoe speciaal Beauraing is. De zieners kregen
van Maria een boodschap en ze liet haar Gouden Hart zien.
In het Heilig Jaar van Barmhartigheid nodigt ze ons speciaal uit om
ons hart te openen voor elkaar en de Blijde Boodschap van haar
Zoon Jezus.
Van harte hoop ik dat we in 2016 met velen gaan zien wat er over
Beauraing gezegd is en dat we zoals de herders in Betlehem blij
worden van ons bezoek aan Onze Lieve Vrouw van Beauraing.
Zalig Kerstfeest
Pastoor Paul Verbeek
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Gilberte Degeimbre, laatst levende zieneres aan het woord
Op dinsdag 10 februari jl. is op 91 jarige leeftijd Gilberte
Degeimbre overleden. Zij was de laatst levende van de 5 kinderen
waaraan Maria met het Gouden Hart in Beauraing 33 keer is
verschenen tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933.
Op zaterdag 14 februari, Valentijnsdag- de dag van de Liefde, vond
vanuit een overvolle Rozenkranscrypte de plechtige uitvaartdienst
plaats. Deze werd voorgegaan door Monseigneur Vancottum,
bisschop van Namen, tezamen met 3 medebisschoppen en vele
priesters en geestelijken. Na nog zeer indrukwekkende laatste
gebeden en liederen rondom de kist met het dode lichaam van
Gilberte voor het Mariabeeld in de tuin der verschijningen volgden
aansluitend de aanwezigen, te voet, in processie de rouwauto naar
het kerkhof van Beauraing waar de ter aardestelling plaatsvond.
Gilberte bleef tot het laatste toe vol geestdrift en verwondering
vertellen over de verschijningen van Maria met het Gouden Hart.
Dat bleef zo; zelfs na al die jaren!
Fragmenten uit eerdere interviews met haar:
‘Eigenlijk had ik er helemaal niet moeten zijn’, was de eerste
gedachte van Gilberte Degeimbre toen broer en zus Voisin haar op
een dag vroegen om mee te gaan hun zus op te halen bij de
kloosterschool in Beauraing om half 7 ‘s avonds. “Dat vindt moeder
nooit goed. Op aandringen van haar vriendjes vraagt het 9-jarige
meisje het toch en tot haar grote verbazing krijgt ze toestemming.
“Op voorwaarde dat mijn grote zus Andrée mee zou gaan”, vertelt
Gilberte. Ze halen een aantal keer Gilberte Voisin van school. Zo
ook op 29 november 1932. “Ik had nooit over verschijningen horen
spreken. Mijn ouders waren gelovig, ze praktiseerden, we baden ’s
avonds. Voor mij was het de kleine Jezus tot wie we baden, niet de
Heilige Maagd. Dat was voor mij nieuw en buitengewoon.”
Waarom juist zij haar zagen? “Die vraag stel ik me nog altijd, al
meer dan 76 jaar lang”. “Waarom is zij aan ons verschenen?”
Waren de kinderen eerst nog bang, na de derde verschijning was dat
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over. “Wij die helemaal niets voorstelden. Wij keken haar aan. Zij
keek ons aan, dat was alles. Vanaf dat ogenblik waren we niet bang
meer. We zouden door het vuur zijn gegaan om haar weer te kunnen
zien. U kunt zich niet indenken wat dat met ons gedaan heeft, toen
ze naar ons glimlachte.” Maria toont de kinderen later haar Gouden
Hart. “Wij waren gelukkig, gelukkig, gelukkig. Er bestond niets
meer behalve zij en wij”. Hoe gelukkig de kinderen tijdens de
verschijningen ook waren, daarbuiten was het wel anders. Op het
moment dat Maria verdween “vond ik mezelf terug in de duisternis.
Niemand geloofde ons, zelfs mijn moeder niet”. Die houding van
moeder treft Gilberte heel diep. Later zou moeder bijdraaien.
Terugkijkend begreep Gilberte haar ook wel. Vader was juist een
jaar ervoor overleden en ze bleef achter met drie jonge dochters.
“We hebben veel geleden, ook nadien,” De toenmalige bisschop
van Namen Mgr. Marue erkend in 1949 het bovennatuurlijke
karakter van de verschijningen en Beauraing wordt een officieel
bedevaartsoord. Geheel naar wens van Maria die gevraagd had dat
men er op pelgrimage zou komen en beloofde zondaars te bekeren.
Gilberte trouwt in 1947 met André Philippe en zij krijgen 2 zonen.
Ze verhuizen naar Italië maar Gilberte komt elk jaar een paar keer
terug naar Beauraing. “Vanaf de eerste dag in Italië verlangde ik
ernaar terug te komen. Om dicht bij de meidoorn te zijn, want mijn
hart is daar gebleven.” Na 47 jaar in Italië gewoond te hebben keert
het echtpaar in 2007 terug naar Beauraing. In 2013 was ze getuige
van de verheffing van de bovenkerk tot basiliek van Onze-Lieve
Vrouw met het Gouden Hart. Heel mooie herinneringen, maar altijd
met een leegte. ”
Aangedaan zegt zij: “Sinds zij ons heeft verlaten, hebben wij alle
vijf hetzelfde gevoeld. We hebben haar altijd gemist.”
Tot haar ziekenhuisopname begin dit jaar bad Gilberte iedere avond
bij de meidoorn een deel van het rozenhoedje voor met een vuur dat
ze ook aan jongeren hoopte door te geven. “Zij moeten weten dat ze
luistert, zoals ze glimlachend naar ons luisterde.”
En het ‘braaf zijn’ waar Maria de zienertjes om vroeg?
“Het is wat ik als kind al zei: het is alles doen voor de Heer, dat al
onze daden één enkel gebed vormen. Want dat is de boodschap van
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Beauraing: gebed, gebed, gebed. Boete en bekering. Men kijkt
teveel naar ons, wij die helemaal niets zijn. We waren niets en
werden gekozen zonder reden. Om haar boodschap door te geven en
vergeten te worden na onze dood. Er moet alleen onthouden worden
dat de Heilige Maagd er verschenen is.”
De verschijningen veranderden alles, zei Gilberte Degeimbre ooit.
Ondanks het lijden had ze die zo weer willen meemaken. “alleen
zou ik er pas nadien over spreken tegen anderen.” Ze is altijd naar
Maria blijven uitzien. “Ik voel het verlangen haar terug te zien.
Iedere avond, bij de meidoorn, zeg ik tegen mezelf: ‘Misschien
vandaag? Ik hoop vandaag haar terug te zien.”
Op 10 februari 2015 ging haar wens in vervulling. Gilberte
Degeimbre overleed op 91-jarige leeftijd in het ziekenhuis van
Mont-Goddin ( bij Dinant).
( Bron: Katholiek Nieuwsblad, februari 2015)

†
Ter herinnering aan

Adriana Maria Buijs
- Ad weduwe van

Johannes Cornelis van Oosterhout
Geboren, 17 mei 1939
Overleden, 5 april 2015

Mevr. A. van Ooterhout-Buijs uit Zevenbergen was een trouwe pelgrim
die ook dit jaar nog graag had meegegaan en wel voor de 10e keer
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Samen met Maria Jezus verwachten
Met Maria samen Jezus verwachten,
is het huis van ons hart
tot warme hartelijkheid maken,
is onze gedachten met
dankbaarheid en vertrouwen vullen
en onze handen biddend vouwen.
Met Maria samen Jezus verwachten,
is in alle eenvoud leven,
rustig en stil om het wonder
dat God aan mensen doet.
Met Maria samen Jezus verwachten,
is geloven in onze eigen uitverkiezing,
is dienstbaar in het leven staan
en vreugdevol door de dagen gaan.
Met Maria samen Jezus verwachten,
is leven in Gods licht
en weten dat God grote dingen doet
aan mensen hier en nu.
Met Maria samen Jezus verwachten,
is een sfeer scheppen
van geborgenheid en mildheid,
is de oproep van vrede beleven
als mooiste gave voor mensen.
Met Maria samen Jezus verwachten,
is op weg gaan en blijven zoeken,
Blijven vragen: is er plaats voor Jezus
bij jou, bij mezelf?
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Advent
In deze laatste week van de advent zou
het moeten gaan sneeuwen: ieder jaar
zijn het dezelfde dingen waar je naar
verlangt. Dus sneeuwt het niet; maar alles went.
Je steekt de kaarsen aan op het dressoir
en denkt aan alle doden die je kent,
terwijl je wacht op een gemist moment
schuiven de dagen naadloos in elkaar.
Je poogt je tegen beter weten
in iets te herinneren wat er niet was,
omdat wat weg is diepte heeft en zin.
Je draait muziek, drinkt thee,
je leest een boek dat je ook lang geleden al
eens las. Maar alles is onachterhaalbaar zoek.
Jean Pierre Rawie
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Dit is de nacht
Dit is de nacht van de zwervers,
van zoeken naar een huis,
mensen speurend naar vrede.
Wie geeft zijn vijand thuis?
Hoe komt een kind terecht,
waar moet het neergelegd,
hoe zal het veilig gaan,
Wie reikt de vrede aan?
Waar is een plek voor de kleinen,
Waar gaan de armen voor?
Wie ontgrendelt de deuren,
wie breekt de tralies door?
Heden is ons geboren
de mens die ruimte schiep,
die zolang hij mocht leven
om recht en vrede riep.
Hij brengt de mens terecht,
heeft toekomst aangelegd
om veilig in te gaan,
Reikt ons de vrede aan.
Jan van Opbergen
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Wat betekent Kerstmis?
De K is van kindje.
Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar
het kleine Kindje in de kribbe. Alle kinderen willen
misschien ook lijken op dat kindje Jezus,
dat zoveel geluk en vrede bracht.
De E van eenzaam.
Ook is er veel verdriet en eenzaamheid. Kerstmis zegt ons:
niemand mag in de kou blijven staan.
De R van rijk.
Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar het kan ook
rijk van vreugde, rijk, diep in je hart, net als in de stal.
De S van soldaten.
Er zijn er zoveel over de wereld, te veel. Oorlog en
vechten! Waarom? Het Kerstkind leert ons:
vrede op aarde voor alle mensen.
De T van thuis.
Thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.
Niet alleen rond de kerststal, maar altijd.
De M van Maria, de moeder van Jezus.
Het is ook de M van alle moeders, die zorg hebben voor hun
kinderen. Mogen zij, en natuurlijk ook de vaders, thuis zorgen voor
dezelfde sfeer als in de stal bij het Kindje Jezus.
De I van iedereen.
Kerstmis is er voor elk van ons. Je huis en hart open zetten
voor iedereen, want ieder heeft een ander nodig.
De S van stilte en sfeer en slot.
Stil staan bij verdriet en vreugde.
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus.
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Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2015
Evenals voorgaande jaren startte het bedevaartsjaar met de
gebruikelijke vergaderingen voor de Propagandisten, 31 januari in
Lewedorp (12 aanwezigen) en zaterdag 7 februari in Bergen op
Zoom ( 4 aanwezigen). De regio Breda 20 maart. Een terugblik op
de vergaderingen is opgenomen in de Meidoorn van Pasen.
Met het uitreiken van de formulieren kon de werving starten.
Op zondag 1 maart heeft een groep van pastores, propagandisten en
medewerkers zich verdiept in het thema; ‘Maria is verschenen aan
kinderen’. Zoals de laatste jaren volgen we het thema dat door het
Heiligdom is vastgesteld.
De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen De vieringen
waren goed verzorgd en met een fijne sfeer onder de mensen. Bij de
junibedevaart zijn 38 pelgrims meegegaan en 17 stafmedewerkers
en bij de septemberbedevaart 54 pelgrims en 17 stafmedewerkers
(verdeeld over twee bussen). Bij het zien van het aantal pelgrims
moeten we vaststellen dat het steeds moeilijker wordt om mensen
mee te krijgen naar Beauraing. Ieder jaar hopen we dat er meer
meegaan dan de vorige keer, maar helaas. Tijdens de laatste
bestuurvergadering is de nadruk gelegd om bij de komende
bedevaarten de pelgrims en stafleden op de hoogte te brengen van
deze zorgelijke toestand. Het bestuur wil een ondergrens gaan
hanteren van 50 pelgrims voor Breda en 40 pelgrims voor Bergen
op Zoom.
Als bestuur zijn we natuurlijk de propagandisten zeer dankbaar voor
hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen.
De eucharistieviering in juni vond ook dit jaar plaats in de
Rozenkranskerk. De viering in de Rozenkranskerk zorgt voor een ,
intieme sfeer, zeker met minder pelgrims, maar de aanloop van de
voorgangers en vaandeldragers is minder mooi dan in de bovenkerk.
Omdat het weer niet stabiel was, werd ook de viering van het Lof
met ziekenzegen in de Rozenkranskerk gehouden.
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Bij de dagbedevaart zijn dit jaar de deelnemers uit Zeeland en uit de
regio Bergen op Zoom samen met dezelfde bus op reis gegaan.
Daarnaast was er ook een bus met daarin koorleden van het
Lourdeskoor van de Lievevrouweparochie en de overige pelgrims
uit Bergen op Zoom en omstreken. De dagpelgrims waren allemaal
zeer tevreden met deze mooie dag.

Beste mensen,
Met de grote gift die ik via pastoor Paul Verbeek ontving van de
Beauraing-bedevaart waren we als Filippijnenaktie heel erg blij.
De 3 kinder- en jongerenprojecten daarginds lopen prima, maar
brengen uiteraard nogal wat kosten met zich mee.
Terwijl de Zusters van de kinderprojecten bijzonder zuinig omgaan
met het geld dat hen is toevertrouwd. De Bedevaart heeft weer een
stukje van onze zorg voor hen verminderd ! Heel, heel hartelijk
bedankt!! Het geld zal rechtstreeks aan onze projecten besteed
worden en er is géén “strijkstok” !
Ton Willemsen, past.
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Data vergaderingen propagandisten 2016
Zeeland: zaterdag 30 januari om 10.00 uur in het
parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp
Bergen op Zoom: zaterdag 20 februari om 10.00 uur op de
pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.
Breda: vrijdag 18 maart, propagandisten om 19.00 uur, de
zorgstaf om 20.15 uur, in de Michaëlkerk in Breda.
Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te
mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte
uitnodiging.
Themabijeenkomst
Gebruikelijk was om op de eerste zondag van maart te
brainstormen over het thema voor de komende bedevaarten.
Omdat wij de laatste jaren het thema volgen dat door het
Heiligdom in Beauraing wordt vastgesteld, zien we af om in
2016 hiervoor bij elkaar te komen.
Op woensdag 30 maart komt er wel een kleine groep bij elkaar
om het thema verder uit te werken.
Het thema voor 2016 is “Ik zal de zondaars bekeren”.

Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zalig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar
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Prijzen pelgrimage 2016
Hoewel het Accueil de prijzen wederom heeft verhoogd hebben we
gemeend voor 2016 geen prijsverhoging door te voeren. De prijzen
voor 2016 zijn dus gelijk aan die van 2015.

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.

12

DATA BEDEVAARTEN 2016

Regio West-Brabant/Zeeland:
∗ Verzorgde Bedevaart: 4 – 5 en 6 juni.
∗ Dagbedevaart: 5 juni.

Regio Breda:
∗ Verzorgde Bedevaart: 3 – 4 - 5 en 6 september
∗ Dagbedevaart: 4 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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Bestuursleden
Voorzitter: Vicaris Paul Verbeek
Tel. Privé
06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
Vice voorzitter/

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

Secretaris:
Corrie Antens-Sol
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, secretaris@bedevaartbeauraing.nl
Penningmeester:

0165-315680

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

Patrick Goverde
Alkenoord 204, 2903 XH Capelle aan den IJsel
E-mail, p.goverde@bedevaartbeauraing.nl
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0164-250420
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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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