“Alle duisternis in de wereld kan het licht van een enkele kaars niet
doven”

Deze woorden zijn toegeschreven aan Franciscus van Assisi.
Ze krijgen voor mij een speciale betekenis nu we de Paasnacht
kunnen openen met de woorden van de jongste in het Joodse gezin
bij hun Pesachfeest: “Waarom is deze avond zo anders dan de
andere avonden?”
Deze Paasnacht is helemaal anders en we vieren hem in een lege
kerk, onvoorstelbaar.
Ze doet me denken aan het lege Sint Pietersplein waar paus
Franciscus zijn extra zegen Urbi et Orbi gaf, beter gezegd waar
Jezus zelf ons zegende in het Allerheiligste: heel indrukwekkend.
Woorden schieten te kort. Geloof geeft kracht en troost
Het is het licht van een enkele kaars, die alle duisternis in de wereld
niet kan doven.
Dat mochten we delen met elkaar en met onze paus.
Zo zal er van de paaskaars ook een speciale kracht uitgaan en kan
het licht van Pasen doorgegeven worden thuis.
Het is misschien goed om tijdens deze viering, in uw eigen woning
een kaars aan te steken op het moment dat de Paaskaars
aangestoken is.
IN plaats van dat het licht zich verspreid in onze kerk gaat het uit
over iedereen die naar de viering kijkt en zo met ons verbonden is.
Wat een kracht gaat er dan van Pasen uit.
Ze maakt deze avond anders dan de andere avonden,
De kaars ontsteekt een vuur in ons dat niemand doven kan.
“alle duisternis in de wereld kan het licht van een enkele kaars niet
doven”

Vrede en Alle Goeds
Pastoor Paul Verbeek
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Jesus Remember me, when You come into Your Kingdom
Beste mensen
Een hymne uit Taizé komt bij me boven op dit moment.
Nu ik dit stukje schrijf, gaan de vieringen van de Goede Week en
Pasen niet door vanwege het Coronavirus. Ze vinden plaats in
besloten kring
Dit is een virus dat alles lam weet te leggen.
Met dit in het achterhoofd is het lastig om te mijmeren over de
vreugde van Pasen.
Goede Vrijdag staat nu veel dichter bij.
Duisternis viel toen over de aarde. Maar voordat dit gebeurde vroeg
de “goede” moordenaar of Jezus aan hem zou denken.
Hij zag dat Jezus de Verlosser van de wereld was en deed een
beroep op zijn barmhartigheid.
De Heer gaat op zijn verzoek in.
Als wij het Kyrië zingen heeft dat dezelfde betekenis. In alle
toonaarden wordt een beroep gedaan op de Barmhartigheid van God
en we mogen geloven dat Hij hierop in zal gaan.
Daarom is in deze periode het gebed zo belangrijk en dat we rond
het Allerheiligste samenkomen zodra de kerken open zijn.
Ook tal van andere vormen van gebed worden ons aangereikt en dat
kunnen we in verbondenheid met elkaar doen. Op hetzelfde tijdstip
samen bidden, geeft niet alleen een band met de Heer, maar ook met
elkaar. Hierin kunnen we ook liederen opnemen.
Het raakte me heel diep hoe Italianen elkaar toezongen van de ene
woning naar de andere.
Laat ons tot God zingend blijven bidden:’
Jezus denk aan mij, denk aan ons!
Pastoor Paul Verbeek
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De junibedevaart en de septemberbedevaart 2020 zijn
geannuleerd.

Lieve mensen!
Het bestuur van onze bedevaart heeft helaas de moeilijke beslissing
genomen om de bedevaarten naar Onze Lieve Vrouw van
Beauraing niet door te laten gaan vanwege het Corona-Virus.
Momenteel zit Belgie op slot en we weten niet wanneer de grenzen
weer open gaan.
Ook weten we niet wanneer we publiek mogen vieren.
Het heiligdom in Beauraing is nu ook gesloten.
Onze pelgrims behoren voor het grootste gedeelte tot de kwetsbare
groep.
Daarom hebben we helaas beide bedevaarten afgelast.
We hopen dat u ons besluit kunt begrijpen.
Tevens hopen we dat u de band met de Moeder met het Gouden hart
bewaart.
Ze vraagt juist dit jaar aan ons: Hou je van mij?
Ook als we op afstand van elkaar moeten blijven, is de liefde voor
elkaar niet minder.
Hoe groot zal de vreugde zijn als we in 2021 met vele pelgrims
Maria toezingen in Beauraing:
Maria wij juichen u blij tegemoet.
Blijf onze koninginne voorgoed, voorgoed.
Wij zweren getrouwheid aan u en uw zoon.
Geef ons uw moederzegen tot loon, tot loon.

Namens het bestuur
Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter
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In Memoriam

Ter herinnering aan

Jacoba (Coba) Jansen – van Dongen
weduwe van

Cees Jansen
Geboren, 20 juni 1928 te Dongen
Overleden, 28 november 2019 te Oosterhout

Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander.
Alle herinneringen
verzachten ons smart.
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart.

Francisca Louisa Maria de Nijs
echtgenote van

Adrianus Wezenbeek
Geboren, 26 december 1944
Overleden 17 december 2019
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Treur niet dat ik gestorven ben,
Maar wees blij dat ik geleefd heb.

Maria Oerlemans - Werther
weduwe van

Marinus Oerlemans
In de leeftijd van 90 jaar

Zij ging 35 jaar met plezier mee op bedevaart naar Beauraing.

De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd afscheid van ons nam

Toke Akkermans - Damen
weduwe van

Adrie Akkermans
Geboren, 4 december 1930 te Wouw
Overleden, 8 maart 2020 te Halsteren

Haar passie was op bedevaart gaan naar Beauraing en naar Banneux.
Voormalig propagandiste van/uit Heerle en pelgrim die al 22 x mee naar
Beauraing is geweest. Eerst vele jaren als dagpelgrim, later ging ze 3
dagen mee. Vorig jaar heeft ze dit voor het laatst gedaan.
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Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wie hem gekend heeft,
weet wat dat zeggen wil.

Toon Hoedelmans
weduwnaar van

Corrie Govers
Geboren, 26 december 1937 te Halsteren
Overleden 30 maart 2020 te Moerstraten

Meneer Hoedelmans is drie keer mee op bedevaart geweest met ons
naar Beauraing.
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Gebed van de bisschoppen van Nederland
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus,
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overladen, dat zij bij U geborgen mogen zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Cristus onze Heer,
Amen
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Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020… De mensen hadden een lange donkere
winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand
geweest met veel stormen en veel regen De natuur was onrustig,
alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens
voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart…
Het was Maart 2020… De straten waren leeg, de meeste winkels
waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele
wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat
dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de
hand was
Maar de lente wist het niet En de bloemen bleven bloeien En de
zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak
aan En de zwaluwen kwamen terug En de lucht werd roze en
blauw Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg
door de ramen
Het was Maart 2020… De jongeren studeerden online, vanuit
huis Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis Pubers
verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen Mensen kwamen
alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te
laten Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels,
restaurants en bars Het leger begon uitgangen en grenzen te
bewaken Mensen moesten vanuit huis gaan
werken Ondernemers kwamen in de problemen De meeste
kinderen konden niet meer naar school Er was ineens niet genoeg
ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken
werden uitgesteld…Iedereen wist het
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Maar de lente wist het niet en het ontsproot Ze draaide
onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af Ze schonk ons haar
mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of
preventief Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
anderen móesten Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was
ineens een bedreiging Iedereen moest flinke afstand tot elkaar
bewaren, dat was afschuwelijk In de supermarkt waren allerlei
schappen leeg Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer
kon Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede
was Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was
besmettelijk… Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de
angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… En de weken
duurden ineens veel langer… En iedereen hoopte dat er niet nóg
meer strenge maatregelen zouden volgen… De mensen zaten vast
in een film en hoopten dagelijks op dé held… De wereld was
vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien De
Magnolia stond in de knop De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen… Het plezier van koken en samen eten werd
herontdekt Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je
kinderen kon doen Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,
mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in
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creativiteit Sommigen leerden een nieuwe taal Sommigen
ontdekten kunst Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en
vonden de weg naar zichzelf terug Anderen stopten met onwetend
onderhandelen Iedereen had van de één op de andere dag veel
meer tijd voor het gezin Eentje sloot het kantoor en opende een
herberg met slechts vier mensen Anderen verlieten hun
vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden Anderen
boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te
koken Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze
mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan
ooit Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of
zingen om op deze manier samen te zijn Mensen kregen oog voor
eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen Mensen
herstelden van hun stressvolle leven Mensen die elkaar niet
kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar Sommigen
maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen De overheid ging bedrijven en
zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen
zouden moeten ontslaan Gepensioneerde zorgpersoneel bood
zichzelf aan om te helpen in de Zorg Uit alle hoeken kwamen
vrijwilligers, iedereen wilde iets doen Om 20:00 uur s ‘avonds
gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren
om in de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien
ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn,
dit deed iets met alle mensen… En de economie ging bijna kopje
onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit Het was het
jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar
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in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet, En de bloemen bleven bloeien, en de
bomen liepen uit En het werd steeds warmer En er waren veel
meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding… De mensen keken tv en de
premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was En dat
het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had
gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op… Met tranen in
de ogen… Zonder maskers en handschoenen… De buurman
werd geknuffeld, alsof hij een broer was En de wereld was mooier
en liefdevoller geworden En de mensen waren humaner
geworden En ze hadden weer waarden en normen De harten van
mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen Doordat
alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer…. Omdat de lente het niet wist En hij
was er nog steeds Ondanks alles Ondanks het virus Ondanks
de angst Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leven…

leerde iedereen
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de kracht van het

Heer
ik kom even bij U
met mijn noden en vragen
om ze bij U neer te leggen.
Heer
bij U zoek ik stilte en rust
Uw aanwezigheid is weldadig.
Heer
Allerlei dierbare mensen
komen in gedachten
ik voel me met hen verbonden.
Heer
hun noden en vragen
leg ik bij U neer.
Heer
vrede komt over me heen
in Uw aanwezigheid
het is goed bij U te zijn
in de stilte hoor ik Uw stem
ik antwoord op wat U in mijn hart heeft gelegd.
Heer
het is goed bij U te zijn.
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Van Pastor Romuald, pastor van het Heiligdom Beauraing
Het is een bizarre situatie voor wereld, voor de kerk en alle
gelovigen. Spijtig dat wij alle bedevaarten moeten annuleren, maar
het is belangrijk voor iedereen.
Ik wil jullie verzekeren van mijn dagelijkse gebeden.
Wij hopen elkaar te zien als de coronavirus voorbij is.
God zegene u en alle bedevaarders van het bisdom Breda+
Verenigd in het gebed
“ Streef altijd naar vrede en laat die nooit los”

Propagandistenvergaderingen bedevaarten juni/ september
2020
Op zaterdag 25 januari was de jaarlijkse propagandistenvergadering
in Lewedorp waar we maar met een klein groepje aanwezig konden
zijn. Een aantal hadden aangegeven verhinderd te zijn helaas.
Op zaterdag 8 februari was de propagandistenvergadering in Bergen
op Zoom met 9 aanwezigen. Ook hier passeerde de evaluatie van
vorig jaar en werden de nieuwe formulieren doorgenomen en
uitgereikt bij een gezellig samenzijn.
De stafvergadering op vrijdag 20 maart als voorbereiding voor de
septemberbedevaart van de regio Breda moest worden geannuleerd
in navolging van de richtlijnen van het RIVM inzake het
coronavirus.
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Inmiddels weten we dat we dit jaar heel spijtig genoeg niet op
bedevaart kunnen gaan naar Beauraing. Een lange traditie moeten
we helaas noodgedwongen onderbreken. We zouden dit jaar voor de
73e keer vanuit het bisdom Breda afreizen naar het heiligdom. We
weten ook hoe onze pelgrims jaarlijks uitkijken naar de
gezamenlijke dagen bij Maria en hoe de vieringen en ontmoetingen
hen nieuwe kracht geven! We hoorden bij het annuleren van de
bedevaart hoe erg u dit allen vindt. Natuurlijk voelen wij met u
mee!
We spreken de wens uit dat we volgend jaar weer met de beide
bedevaarten, zowel in juni als in september, met een nog grotere
groep pelgrims op weg mogen gaan naar Maria met het Gouden
Hart.
Namens het bestuur een hartelijk dank aan alle propagandisten die
al ijverig met het voorwerk en inschrijvingen bezig waren. Dat het
volgend jaar nog meer vrucht mag dragen!
De nieuwe data zijn reeds bekend en kunt u dus alvast noteren.
Voor regio West-Brabant/Zeeland is de bedevaart op: 12-13-14
juni 2021
Voor de regio Breda is dat 4-5-6-7 september 2021
Hartelijke 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
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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