De steen is weggerold….. Hij leeft!
Met dit thema willen we ons voorbereiden op het Paasfeest 2018.
Wat moet er door de vrouwen zijn heengegaan toen ze bij het graf
kwamen en zagen dat de steen was weggerold?
Misschien was hun eerste gedachte: grafschennis. Ze kunnen onze
Heer zelfs als hij in het graf ligt niet met rust laten en de eerbied
geven die hij verdiend.
Misschien waren ze bevangen door angst, want deze situatie is niet
normaal.
Het is niet normaal wat hen overkomt.
In het graf zien ze een jongeman in een wit gewaad zitten, die zegt
dat Jezus verrezen is. Hij is niet hier. Hij leeft.
Met deze boodschap gaan ze naar buiten en uit vrees zeggen ze het
tegen niemand.
De reactie is zo te begrijpen.
Het mysterie van Verrijzenis gaat ons bevattingsvermogen te boven.
Dat maakt Pasen zo mooi. Daarom is het Paasfeest het belangrijkste
feest en de kern van ons geloof.
Jezus leeft ook na zijn lichamelijke dood.
De steen is weggerold voor zijn graf en daardoor kan iedere steen
weggerold worden die ons leven op een doodspoor kan zetten.
Door de Verrijzenis van Jezus wint het leven het altijd van de dood!
Zalig Pasen
Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter Pro Maria Bisdom Breda
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De steen is weggerold, Hij leeft
Er lig een steen op je hart
Je hebt hartzeer
Pijn en verdriet dat heel diep zit
Rouw om de dood van een geliefde
Pijn om een relatie die stuk is
Verdriet om de afstand die gegroeid is
Deze pijn voel je letterlijk bij je hart
Hoe lang blijft dit duren?
Veertig dagen
Veertig jaren
Maar dan ……
De steen is weggerold
Je voelt je bevrijd van hartzeer
De ander leeft in jou
Loslaten wordt dankbare herinnering
Er is een nieuwe nabijheid
Is dit Paasmorgen?
De steen is weggerold
Hij leeft in jou en mij
Door Hem, met Hem en in Hem
kunnen we openstaan.
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In memoriam.
†
Overleden: Mevr. Kops-Vermeulen. In de leeftijd van 91 jaar
op 27 december 2017. Zij is vele malen mee geweest met de
septemberbedevaart naar Beauraing, waar ze altijd van heeft
genoten

†
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
als God het komt bevrijden

Bep Hessels
Barbara Theresia Maria
Geboren, 5 december 1932 in Dongen
Overleden, 4 februari 2018 te Dongen
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Paaswens
Al regent het nog zo hard
al lopen de rivieren over
en staat er water in de stad
het duurt maar even
de zon breekt vast en zeker door
en maakt alles weer droog.
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST
Soms huil je van verdriet en je denkt
dat gaat nooit meer over
maar er komt een dag
dat je weer vrolijk bent
en het verdriet vergeten is.
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST
Al is de winter nog zo koud
al ligt de sneeuw 'n meter dik
na de winter komt de lente
kijk maar om je heen
ieder jaar opnieuw gaat alles weer leven.
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST
Al gaan er mensen dood
zo dood als een boom in de winter
zo dood als een graankorrel
begraven in de grond
toch komt alles weer goed.
De boom krijgt blaadjes
de graankorrel groeit omhoog...
krijgt honderd nieuwe korreltjes en de mensen...?
kijk naar Jezus. Zijn Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
Hij laat nog steeds van zich horen.
ZALIG PAASFEEST
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Pasen - nieuw leven
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.
Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.
Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en te midden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.
En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Ad Blijlevens
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Pasen in jouw leven
Er is in het verhaal van ons leven
soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had:
een verlies treft je,
een vriend gaat van je heen,
je huwelijk valt uit elkaar,
contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast,
je vindt geen werk of raakt het kwijt,
je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen
die onverzettelijk lijkt.
Wie zal hem wegrollen?
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:
iemand spreekt je aan,
iemand tikt je op de schouders,
een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat,
maar je ziet licht. Je voelt je uitgenodigd,
je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.
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Propagandistenvergaderingen bedevaarten juni/september
Evenals de voorgaande jaren werden in Lewedorp, Bergen op
Zoom en Breda bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding op
de bedevaarten van juni en september. De belangstelling in
Lewedorp was redelijk, wel jammer dat we niemand uit
Zeeuws Vlaanderen konden begroeten. In Bergen op Zoom is
gekozen om de vergadering niet door te laten gaan, maar de
formulieren en dergelijke te bezorgen bij de propagandisten. In
Lewedorp en Breda zijn de formulieren meegegeven aan de
propagandisten tijdens de bijeenkomst.
Hopelijk dat de propagandisten ook in 2018 pelgrims
enthousiast kunnen maken om mee te gaan met de bedevaarten
naar Beauraing. Dank en succes voor de propagandisten
voor/met hun inzet.
Wat te doen…..
Naast de bedevaart naar Beauraing hebben we in juni nog een
belangrijke gebeurtenis.
Maria baken van hoop
Onder dit thema zal de 74 Maria-Ommegang op zondag 24 juni
door de straten van Bergen op Zoom trekken.
De processie start om 15.00 uur vanuit het Markiezenhof
Om 17.00 uur is de officiële sluiting in de Gertrudiskerk.
Het belooft weer een kleurrijk getuigenis van ons geloof te worden
met declamatie, muziek, dans en gebed.
U bent allen van harte welkom!
Zegt het voort......

7

ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM VAN PASTOR PIET
SWINNE

In dit jaar 2018 hoop ik ,mijn zilveren priesterfeest te
vieren en wel op zondag 24 juni, beginnend met een
eucharistieviering in de Moeder Godskerk te Roosendaal,
vallend onder de Sint Norbertusparochie.
De viering begint om 11.00 uur met aansluitend
receptie.
Iemand vertelt:
Ik ken een man die in alle werelddelen op reis is geweest.
Je kunt je geen land bedenken of hij is er geweest.
Hij kan urenlang vertellen over zijn ervaringen,
over de mensen, en hoe ze leven.
Hoe hij overal ter wereld vrienden heeft en
hoe hij geniet van hun gastvrijheid, ook al hebben ze bijna niets.
Had hij ook foto’s en souvenirs?
Ja, ja die had hij en heel veel zelfs.
Hij maakte een metalen koekentrommel open.
Die zat vol met kleine blaadjes papier.
Op elk papiertje stond de naam van een land.
Er onder zat een zaadje geplakt, een klein zaadje,
een boon, een korreltje rijst, of een bloemenknolletje.
Met een potlood had hij een plant getekend.
Allemaal liet hij ze zien, zaden….
uit India, Zuid Afrika, Ecuador, China, Canada, Australië, Ethiopië,
Libanon….
Ik heb van overal het mooiste meegebracht wat er is, zei hij,
want dit is leven.
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Wat heb je nodig
Wat heb je nodig om te leven?
Wat is eigenlijk van waarde?
Eten en drinken,
een arm om je heen,
warmte, gezondheid,
en… niet alleen.
Dat is genoeg
voor een leven op aarde.
Vier samen het leven,
ga samen aan tafel.
Want als je deelt
is er genoeg
voor iedereen.
Eet van de vruchten
die jou zijn gegeven,
breek het brood,
je leeft niet alleen.
Vastenactie.

DATA BEDEVAARTEN 2018

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
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Prijzen bedevaarten 2018
De prijzen voor de bedevaarten in 2018 zijn:
Verzorgde bedevaart
Eénpersoonskamer zonder sanitair *
Tweepersoonskamer zonder sanitair *
Eénpersoonskamer met sanitair
Tweepersoonskamer met sanitair

West Brabant/
Zeeland
€ 234 p.p.
€ 234 p.p.
€ 263 p.p.
€ 252 p.p.

Breda
€ 276 p.p.
€ 276 p.p.
€ 316 p.p.
€ 304 p.p.

* Toilet en douche bevinden zich op de gang.

West Brabant/
Zeeland
€ 30 p.p.
€ 15 p.p.

Dagbedevaart
Volwassenen
Kinderen t/m 11 jaar

Breda
€ 30 p.p.
€ 15 p.p.

Alle betalingen dienen rechtstreeks te worden voldaan op
rekeningnummer NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van
Comité Pro Maria Breda te Capelle aan den IJssel.

Patrick Goverde,
penningmeester

Thema bedevaarten 2018
23 Maart j.l. waren we met de liturgiegroep samen om de vieringen
voor de komende bedevaarten uit te werken.
Met als centrale thema; “Maria is ook aan jongeren verschenen”
zijn we aan de slag gegaan om subthema’s en invulling te geven aan
de verschillende vieringen.
De subthema’s zijn;
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De Dienst van Verzoening op zaterdagavond; “Ik zal de zondaars
bekeren’.
De Eucharistieviering op zondagmorgen; ‘Met Maria zeggen we ja
tegen het leven’.
Lof met ziekenzegen; ‘Gij zijt gezegend’.
Viering bij vertrek: ‘Maria vraagt: hou je van mij?
Met de verdere uitwerking zal ook het thema van de extraviering op
maandag voor de septemberbedevaart worden vastgesteld.

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
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com

Penningmeester:

Patrick Goverde
06 – 25358468
Alkenoord 204,
2903 XH Capelle aan den IJsel

0165-315680

E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl
Elma Bastianen-Luijks
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl
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0164-250420

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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