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TER OVERWEGING  
 
“Met haar begint God opnieuw” 
Er is in de geschiedenis geen vrouw die zo veel eretitels heeft gekregen 
als Maria. Zij is de ‘Zoete Lieve Vrouwe’, de ‘Moeder van Smarten’ en 
‘Sterre der Zee’ (of voor Limburgers ‘Slevrouwe’). Het zegt iets over de 
grote rol die zij in ons geloof heeft gespeeld tot op vandaag. Hoe veel 
kaarsjes zijn er niet bij haar beeltenis opgestoken? Hoeveel gebeden zijn 
er niet tot haar gericht? 
Nuchter bezien was Maria op de eerste plaats een heel gewone vrouw. 
Zij hoorde bij de armen en woonde in een landstreek waarop 
neergekeken werd: Dat wist Maria zelf maar al te goed. In het lied dat zij 
zingt, het Magnificat, noemt Maria zichzelf immers een dienares, een 
geringe. Totdat zij zwanger werd, en moeder van Jezus. Zoals die andere 
vrouwen in de traditie die – menselijkerwijs gesproken – nooit een kind 
zouden kunnen krijgen: Sara, Hanna, Rachel, Elisabeth… 
In die tijd was het verschrikkelijk als men geen kind kreeg, want dan was 
er geen toekomst meer. Maar elke keer dat de geschiedenis van Israël 
leek dood te lopen, gebeurde toch het onmogelijke. God maakt telkens 
weer een nieuw begin mogelijk. Zo wordt Maria, hoe onmogelijk het ook 
klinkt, de moeder van de Messias. Met haar begint God opnieuw. 
Daarmee is Maria symbool geworden voor alles wat wij hopen en 
verwachten, ook al lijkt het soms onmogelijk. Het is dan ook niet voor 
niets dat Johannes, de ziener, in zijn dromen een vrouw aan de hemel 
ziet. Zij heeft geen naam, maar wij kunnen in haar Maria zien. Ondanks 
alles wat er in deze wereld gebeurt aan oorlog, honger, onrecht en angst, 
is zij toch in verwachting. Zij durft toch te hopen en uit te zien naar nieuw 
leven, naar een nieuwe toekomst. Want bij God is niets onmogelijk. 
Maar het wordt haar niet gemakkelijk gemaakt. Tegenover haar staat de 
draak, de symboolfiguur voor alle kwaad, alle onrecht in de wereld. Die 
draak, zo ziet Johannes in zijn droom, wil het kind, het nieuwe leven 
verslinden.  



 

 -3- 

Maar het onverwachte en tegelijk hoopgevende aan deze droom is:  
dat de draak het niet redt! Tegen alle geweld, lijden, angst en verdriet in 
wordt het nieuwe leven behouden. 
Het kwaad zou het niet redden, dat wist Maria. God is sterker dan alles 
wat ons leven bedreigt! Maria zong het uit: ‘machthebbers stoot Hij van 
hun tronen; arme en kleine mensen maakt Hij groot.’ Maria is ons 
voorbeeld in de hoop en in het vertrouwen dat voor God niets 
onmogelijk is, ook in deze tijd. 
Daarom vieren wij op 15 augustus het feest van Maria 
Tenhemelopneming.  
Om 19.00 uur is er een eucharistieviering in onze kerk. 
 
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis  

KERKBERICHTEN JULI-AUGUSTUS 2022  

Algemeen (wijzigingen voorbehouden) 
Dinsdag  09.45uur Rozenkrans 
Donderdag  09.15 uur Eucharistie 
Zondag  11.00 uur Hoogmis 
 
Bijzondere dagen 
HH. Martelaren van Gorcum     09 juli 
Maria Koningin van de Vrede     10 juli 
H. Benedictus, patroon van Europa     11 juli 
H. Jacobus, apostel      25 juli 
Gedaanteverandering van de Heer     06 augustus 
H. Teresia Benedicta v/h Kruis, patrones Europa  09 augustus 
H. Bartolomeus, apostel     24 augustus 
 

Maria Tenhemelopneming - 15 augustus; Eucharistie om 19.00 uur 
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HET MOEDERSCHAP VAN MARIA VOOR DE KERK 

Geheel verenigd met haar Zoon... 
De rol van Maria met betrekking tot de kerk is niet te scheiden van haar 
verbondenheid met Christus, Ze vloeit er direct uit voort, 'Deze 
verbondenheid van haar Zoon in het heilswerk manifesteert zich vanaf 
het ogenblik van de ontvangenis van Christus tot aan zijn dood'.  
Zij manifesteert zich in het bijzonder in het uur van zijn lijden: 
Zo ging ook de heilige Maagd voort op haar pelgrimstocht van het geloof 
en hardde trouw in de verbondenheid met haar Zoon tot onder het kruis. 
Daar niet zonder Gods raadsbesluit, en leed ten diepste mee met haar 
eniggeboren.  
Met haar moederhart nam zij deel aan zijn offer door liefdevol in te in te 
stemmen met het offer van het slachtoffer dat uit haar geboren was; 
tenslotte werd zij door dezelfde Christus, toen Hij stierf op het kruis,  
met deze woorden als moeder aan zijn leerling gegeven: 'Vrouw, zie daar 
uw zoon' (Joh. 19,26-27). 
Na de hemelvaart van haar Zoon heeft Maria 'de beginnende kerk met 
haar gebeden bijgestaan'. Wij zien ook Maria, samen met de apostelen 
en enkele vrouwen 'met haar gebeden om de gave van de Geest smeken 
die haar bij de boodschap reeds had overschaduwd' 
 
…..ook in haar tenhemelopneming 
'Ten slotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de 
erfzonde, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en 
ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot 
koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, 
de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood'.  
De tenhemelopneming van de heilige Maagd is een bijzondere deelname 
aan de verrijzenis van haar Zoon en een vooruitlopen op de verrijzenis 
van de andere christenen: 
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Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw 
tenhemelopneming hebt gij de wereld niet verlaten, moeder van God: 
gij zijt teruggekeerd naar de bron des levens, gij die de levende God 
ontving en die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden. 
  
….. zij is onze moeder in de orde van de genade 
Door haar volledige overgave aan de wil van de Vader, aan het 
verlossingswerk van zijn Zoon en aan iedere ingeving van de heilige 
Geest is de maagd Maria voor de kerk het voorbeeld van geloof en liefde. 
Daarom is zij 'het allerverhevenste en zeer uitzonderlijk lid van de kerk', 
zij is zelfs 'de voorbeeldige verwezenlijking', 'het beeld' van de kerk. 
Maar haar rol met betrekking tot de kerk en heel de mensheid gaat nog 
verder. 'Zij heeft op heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van 
de Verlosser door haar gehoorzaamheid, geloof, hoop en haar vurige 
liefde om het bovennatuurlijk leven van de ziel te herstellen. Daarom is 
zij, in de orde van de genade, onze moeder geworden'. 
Dit moederschap nu van Maria in de orde van de genade duurt 
ononderbroken voort, vanaf de instemming die zij bij de boodschap in 
geloof gaf en waarin zij onder het kruis zonder aarzelen volhardde, tot 
aan de eeuwige bekroning van alle uitverkorenen. Want na in de hemel 
opgenomen te zijn heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak 
uit te oefenen, maar door haar menigvuldige voorspraak blijft zij (...) 
voor ons de gaven van het eeuwig heil verwerven. Daarom wordt de 
heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels 
voorspreekster, helpster, bijstand en middelares'    
(Uit: Cathechismus van de Katholieke Kerk) 
 
AANBEVOLEN BEDEVAARTPLAATSEN 

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht is het ook de tijd voor rust en 
bezinning. Wellicht kunt u in die periode een persoonlijke bedevaart 
maken. Wij geven u een aantal mogelijkheden voor bedevaarten die 
minder bekend zijn maar zeker interessant en inspirerend kunnen zijn. 
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Sint Gillis in Wimmertingen 
In het midden van de zevende eeuw kwam Gillis (Egidius) vanuit zijn 
geboortestad Athene zich vestigen in de bosrijke gebieden rond Nîmes 
om er een leven als kluizenaar te leiden. Circa 680 na Christus stichtte hij 
tussen Arles en Nîmes een klooster van Benedictijnen. Hij overleed op 1 
september in het jaar 721 na Christus. Zijn kerkelijke feestdag werd dan 
ook vastgelegd op 1 september. Zijn begraafplaats in Saint-Gilles-de-
Gard werd een van de drukstbezochte bedevaartplaatsen van de 
middeleeuwse christenheid. Deze grote volksheilige wordt vereerd als 
de beschermer en genezer van kinderen die lijden aan de stuipen en aan 
de vallende ziekte. Volwassenen die gekweld worden door onrust en 
zenuwkwalen doen eveneens beroep op zijn hulp. 
In 1862 bekwam pastoor Duchateau een relikwie van de heilige en liet 
hij ook een beeld van de weldoener in de kerk plaatsen. Vanaf dat jaar 
werd er druk "gebeeweegd" (beeweegen = een gebedsweg doen) naar 
Wimmertingen en verwierf het dorp bekendheid als bedevaartsoord.  
In de tweede helft van de twintigste eeuw konden bedevaarders in de 
parochiekerk een medaille bekomen waar op de voorzijde de baardige 
langharige Gillis een door een pijl getroffen hinde in zijn armen 
beschermt. 
Uit: Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009), pp. 13-14. 
 
Gerardus van Majella 
Bergeijk de Weebosch is zeer bekend als bedevaartsoord van Gerardus 
van Majella. 
Omdat in 1905 een bijna ontspoorde tram te Caïro gered zou zijn dankzij 
een smeekbede tot Gerardus Majella, koos de bouwpastoor van 
Weebosch deze heilige als patroon. De kerk werd in 1907 in gebruik 
genomen. In 1908 werd een broederschap opgericht die tot 10.000 
leden zou gaan tellen, afkomstig uit het gehele bisdom Den Bosch. 
Weebosch ontwikkelde zich snel tot een drukbezochte bedevaartplaats, 
waar velen hun gebeden verhoord vonden.  
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Het Gerardusfeest in oktober trok anno 1997 nog zo’n 10.000 bezoekers. 
Een van de hoogtepunten is de ruiterbedevaart met paardenzegening op 
de tweede octaafzondag. 
Gerardus werd speciaal aanbevolen als beschermer van moeder en kind. 
Men bad inderdaad voor het krijgen van een kind, maar ook om genezing 
van een zieke, hulp bij een examen of het vinden van een goede 
echtgenoot. In de crisisjaren smeekte men om werk en in de oorlog om 
hulp voor ondergedoken of tewerkgestelde familieleden. Men riep 
Gerardus aan in alle denkbare moeilijke en hopeloze omstandigheden 
en doet dat nog steeds. 
De dankteksten in het marmer van de kapelwand in de kerk zijn directe 
schriftelijke getuigenissen van gebedsverhoringen, maar ook de vele 
misintenties ter ere van de H. Gerardus uit dankbaarheid die het hele 
jaar door op vrijwel alle zondagen worden opgegeven, getuigen hiervan. 
De drukste bedevaartdagen zijn de zondagen en weekdagen in het 
octaaf van de feestdag van Sint Gerardus (16 oktober). 
Website: https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/849 
 
Sint Jozefkapel in Smakt 
De stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de 
overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der 
Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, 
op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw 
begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in 
het bezit van de kapel, met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 
1700”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de 
stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta 
Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden 
zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de 
buitenmuur. Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van een 
kleine bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Jozef.  
Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St. Jozef) 
trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel.  
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St. Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat.  
Als zodanig wordt St. Jozef nergens ter wereld zo vereerd.  
In 2009 ontving de kapel nog steeds zo’n 30.000 bezoekers. St. Jozef is 
ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de 
moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot 
St. Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood. 
Website: https://stjozefkapelsmakt.nl/ 
 
JE MOET HET MAAR WETEN 

Waarom de feestdag van een heilige vaak z’n sterfdag is….. 
Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender.  
Zodra iemand zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door 
‘Rome’ vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke 
dag, zeker voor de mensen die een speciale verering voor die 
betreffende heilige hebben. Naast de viering in de kerk worden er soms 
ook meer wereldse feesten aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel 
feestelijk. Maar wie dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal ontdekken 
dat de feestdag van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je 
opmerkelijk kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op 
iemands geboortedag of op een dag die om de een of andere reden 
bijzonder is in iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij de 
feestdag van een heilige net even iets anders. De dag waarop iemand op 
aarde sterft, wordt gezien als het moment waarop hij of zij geboren 
wordt in de hemel. Zeker bij heiligen mogen we daarvan uitgaan.  
We vieren dus wel degelijk een verjaardag: die van de aankomst van 
deze heilige op z’n definitieve bestemming: bij God. Een hoogfeest, een 
gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten.  
In de liturgie van de katholieke kerk is elke dag wat te vieren, sommige 
feesten hebben een duidelijke relatie met onze eigen regio. 
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HEILIGE BARTHOLOMEUS 

Bartholomeus was een van de twaalf apostelen van 
Jezus. Mogelijk werd hij door de apostel Filippus een 
volgeling van Jezus en trad hij na Diens dood en 
verrijzenis op als prediker in Armenië, Mesopotamië en 
Indië. In het midden van de eerste eeuw vond 
Bartholomeus in Albanopolis de dood doordat hij 
levend werd gevild, waarna hij werd onthoofd. Zo heeft 
Michelangelo hem ook geschilderd op de wand van de 
Sixtijnse kapel.  
 

Relikwieën van Bartholomeus bevinden zich in de aan hem gewijde kerk, 
de San Bartolomeo all’Isola op het Piazza Isola Tiberina (Tibereiland) in 
Rome. Zijn schedel bevindt zich echter sinds 1238 in de Dom van 
Frankfurt. 
In de kunst wordt Bartholomeus doorgaans afgebeeld als een man die 
zijn huid als een mantel over zijn linkerarm draagt, vaak ook met een 
boek en mes.  Zoals alle apostelen wordt ook Bartholomeus als 
martelaar vereerd. De heilige is onder meer de patroon van Armenië en 
van het bisdom Luik. Zijn feestdag is 24 augustus. 

GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER 

De gedaanteverandering van Jezus, ook Transfiguratie, had volgens de 
synoptici plaats op een (hoge) berg, volgens de traditie de Tabor.  
Deze theofanie wordt beschreven in alle synoptische evangeliën. Samen 
met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus een 
berg. Volgens de traditie laat Jezus hier iets van zijn werkelijke goddelijke 
aard zien, door van gedaante te veranderen en gedeeltelijk het 'hemelse 
licht' door zijn gestalte te laten schijnen. In het oude testament wordt 
ook op diverse plaatsen beschreven dat God in een ontoegankelijk licht 
woont dat voor onbeschermde stervelingen dodelijk is. 
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Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia die met 
de stralende Jezus praten. De apostelen kunnen 
Jezus' gedaanteverandering amper aanzien en 
vallen verschrikt op de grond maar plotseling 
zijn de twee oudtestamentische profeten 
verdwenen en is alles weer als voorheen. Jezus 
gebiedt de ontstelde apostelen aan niemand 
over de gebeurtenis te spreken tot na zijn 
verrijzenis uit de dood. De gedaanteverandering 
wordt gezien als aankondiging van Jezus' 
Verrijzenis. Het feest werd aanvankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest 
van de kerk op de berg Tabor. Via verspreiding in de Oosters-orthodoxe 
Kerk won de viering ook aan populariteit in de Latijnse Kerk. Sinds de 15e 
eeuw is het een geboden feestdag voor katholieken. Hij wordt gevierd 
op 6 augustus. 
 
LOSLATEN 

Als je ouder wordt, moet je soms steeds maar weer loslaten. 
Mensen van wie je hield zijn er niet meer. 
Je lichaam is soms een last. 
Je ziet minder of hoort slechter. 
Je bent eerder moe. 
Je moet anderen in je leven toelaten voor hulp. 
Of je verliest je eigen huis met wat je dierbaar was. 
Je kunt niet meer leven in je vertrouwde omgeving. 
Het is niet gemakkelijk steeds meer te moeten loslaten. 
Je denkt soms dat je alles kwijt raakt. 
Help mij dan, God, doe in mij het vertrouwen groeien 
en de hoop dat U mij vasthoudt en mij nieuwe toekomst zult schenken. 
Marinus van de Berg 
  



 

 -11- 

KINDERPAGINA  

Stuur je oplossing van de rebus en de puzzel voor 20 augustus 2022 naar 
info@michaelenclemens.nl. Vermeld je naam, leeftijd, adres en 
telefoonnummer.  
Onder de goede oplossingen wordt een leuke prijs verloot. 
 
REBUS  

 
Een belangrijke feestdag van Maria op 15 augustus is het Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming en daarom in België, Frankrijk en veel 
andere landen zelfs een vrije dag. We vieren dat Maria door God in de 
hemel is opgenomen. Wat betekent dit? Toen Maria doodging, liet God 
haar rechtstreeks naar de hemel gaan met ziel en lichaam.  
Meteen naar de hemel, dat is ook het geval voor de zielen van heilige 
mensen wanneer ze sterven. Maar Maria is zo heilig, dat haar lichaam 
niet op aarde thuishoort maar in de hemel. Daarom is er nergens op 
aarde een graf van Maria.  
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DOOLHOF – Zoek de weg naar Maria 
 

 
PUZZEL 

 
 

Zet de letters in de paarse blokjes hieronder voor de oplossing 
0 1 2 3 4 5 
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GA (ONLINE) OP BEDEVAART NAAR BRIELLE 

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien 
geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van 
Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder 
wijze bij stilstaan en op 9 juli met velen de Nationale Bedevaart vieren. 
Komt u ook? De Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een 
plechtige eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant 
en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een 
sacramentsprocessie. Breng alvast een bezoek aan Brielle 
en ga online op bedevaart. Scan de QR-code. Voor deze 
pelgrimage hoeft u de deur niet uit.  
Van harte welkom!  https://youtu.be/8HoWuVyLA1A 
 

U kunt ook gebruik maken van busvervoer naar de Nationale bedevaart 
op  Zaterdag 9 juli. 08.45 uur vertrek vanaf de kathedraal in Rotterdam 
9.00 uur vertrek vanaf Rotterdam Centraal Station (Conradstraat) 
U wordt gevraagd om een eigen bijdrage van € 10 te voldoen bij het 
instappen. 
Meld u aan via bureau@bisdomrotterdam.nl 

Video ‘Martelaren van Gorkum 
“In die turfschuur zijn die negentien mannen om het leven gebracht door 
verhanging”, vertelt Nel Adam over de plek in Brielle waar de Martelaren 
van Gorcum stierven in 1572. “Ze hadden al heel veel pijn geleden, 
geestelijk en lichamelijk, voordat ze op deze plek terecht kwamen.”  
Nel Adam is gids op het heiligdom in Brielle. Ze laat er bijzondere plekken 
zien en spreekt over de band die ze heeft met de Martelaren van 
Gorcum. Ook Tomas van Driel komt graag in Brielle. “Voor mij is deze 
bedevaartplek echt een plek van kracht, om weer op krachten te komen. 
Om met die kracht weer die andere bedevaart te maken: van hier naar 
de mensen toe.” Nel Adam: “Het is een gruwelijke plek. En toch,  
alle mensen die hier binnenkomen zijn hier stil.  
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Ze hebben hier vrede in hun hart en vinden het heerlijk om 
hier rond te lopen. Het is ook een heerlijke, rustige plek.” 
Scan de QR-code.  https://youtu.be/za_VHydng8g 
 
Stripverhaal over de Martelaren van Gorkum 
“De Tijdelijke Dood” is het stripverhaal 
over de gebeurtenissen in 1572 die 
leidden tot de dood van de Martelaren 
van Gorcum. Het stripverhaal is 
getekend door Geert de Sutter en 
verscheen voor het eerst in 2007 op 
initiatief van de Brielse Bisschoppelijke 
Commissie. Vanwege het 450 jaar 
herdenking van de Martelaren van 
Gorcum is het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online 
voor een breed publiek beschikbaar 
op https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws 
 
STOF TOT NADENKEN 

Op een dag vroeg een lerares aan haar leerlingen de namen van alle 
klasgenoten op een papier te schrijven en naast de naam enige ruimte 
te laten. Daarna zei ze tegen de leerlingen dat ze het beste wat ze over 
hun klasgenoten zouden kunnen vertellen achter de naam moesten 
schrijven. De opdracht duurde het gehele lesuur en aan het einde van de 
les moest de opdracht ingeleverd worden bij de lerares.  
In het weekeinde nam de lerares van iedere leerling een blad en schreef 
per leerling al deze positieve en opbouwende opmerkingen op zijn of 
haar blad. Op maandag gaf ze tijdens haar les aan deze klas aan alle 
leerlingen hun lijst. Na slechts korte tijd begon iedereen te lezen en te 
lachen. 'Is dat echt zo?', kon je horen fluisteren, 'Ik wist niet dat ik voor 
iemand anders waarde had!' en 'Ik wist niet dat anderen mij zo leuk 
vinden', waren de over het algemeen gehoorde commentaren.  
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Na verloop van tijd werd er over deze lijsten niet meer gesproken.  
Ook wist de leerkracht niet of de leerlingen onderling of met hun ouders 
hierover gesproken hadden, maar dat was ook niet het belangrijkste.  
Die oefening had zijn effect gehad. De leerlingen waren gelukkig met 
zichzelf en met de anderen.  
 
Enkele jaren later was één van haar leerlingen, Mark, omgekomen in een 
oorlogsgebied en de lerares werd uitgenodigd voor de begrafenis en ze 
ging daar naar toe. De kerk was overvol met vele vrienden. Bij het graf 
gingen de mensen die van hem gehouden hadden of hem gekend 
hadden één voor één bij zijn graf voorbij en bewezen hem de laatste eer. 
De lerares ging als één van de laatste langs zijn graf en bad voor hem. 
Nadat zij daarmee klaar was, vroeg een collega soldaat aan haar:  
"Bent u Marks wiskundelerares?"  
Zij knikte bedroeft en zei zachtjes: "ja". Toen zei hij: "Mark heeft vaak 
over u gesproken". Na de begrafenis was er gelegenheid tot condoleren 
en de meeste van Marks vroegere klasgenoten, ook aanwezig, waren bij 
elkaar gaan zitten. Marks ouders waren blij haar te zien en spraken haar 
aan. "We willen u iets laten zien", zei Marks vader en haalde een 
portefeuille uit zijn broek.  

"Dit vonden we toen we door Marks spullen gingen 
kijken nadat hij gesneuveld was en we dachten dat u 
het wel zou herkennen." Uit de portefeuille trok hij een 
sterk verouderd, veelgebruikt, bij elkaar geplakt blad, 
welke duidelijk zichtbaar vaak opengevouwen en weer 
dichtgevouwen was. De lerares wist zonder verder te 
kijken dat dit het blad was waarop alle goede, 
opbeurende en positieve dingen stonden die zijn 

medeklasgenoten opgeschreven hadden en zij bijeen geschreven had. 
"Wij willen u hiervoor zeer bedanken, dat u dit gedaan heeft", zei Marks 
moeder. "Zoals u kunt zien heeft Mark dit enorm gewaardeerd." 
Hierna verzamelden alle voormalige leerlingen rondom de lerares. 
Charly lachte een beetje en bekende: "Ik heb mijn lijst ook nog.  



 

 -16- 

Deze ligt in bovenste lade van mijn bureau." Ook andere leerlingen 
reageerden met o.a. ik heb de lijst in ons trouwalbum geplakt; ik in mijn 
dagboek; Vicky, een andere leerling maakte haar handtas open en 
haalde haar agenda hieruit en toonde haar lijst aan de anderen. 
Helemaal bijeen geplakt en duidelijk veel gebruikt.  
"Ik neem hem overal mee naar toe" zei ze en voegde er aan toe "Volgens 
mij heeft iedereen die lijst nog, en onder handbereik." De lerares was zo 
ontroerd, dat ze begon te huilen en moest gaan zitten. Ze huilde om 
Mark en al deze vrienden die hij nooit meer zou zien.  
 
In het samenzijn met onze medemensen vergeten wij vaak, dat ieder 
leven eens eindigt en dat we niet weten wanneer dit zal zijn. Daarom is 
het zo belangrijk dat we de mensen die we liefhebben, die ons dierbaar 
zijn, zeggen dat ze speciaal, bijzonder en belangrijk zijn. Zeg het ze 
voordat het te laat is. Denk hierom: Wat je oogst is wat je zaait.  
De invloed die je in het leven van een ander hebt, komt terug in je eigen 
leven.  

Dit ene weten we en aan dit ene houden we ons vast  
in de donkere uren.  

Er is één woord, dat eeuwig'lijk zal duren en  
wie 't verstaat, die is niet meer alleen! 

  
Henriëtte Roland Holst (1869-1952) 
(Bron: Purmerkerkblad) 
 
TEGELWIJSHEID 
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ZOMER KRUISWOORDPUZZEL 

Vul de gevonden letters die overeenkomen met onderstaande cijfers 
hiernaast in waardoor het woord op ‘23 horizontaal’ kan worden 
gevonden. We zijn op zoek naar het Nederlandse synoniem van dit 
woord. Stuur dit antwoord voor 20 augustus 2022 met uw naam, adres 
en telefoonnummer naar info@michaelenclemens.nl of lever het in een 
gesloten enveloppe in op het secretariaat. Onder de goede inzenders 
verloten wij driemaal (3 x) een noveenkaars van de Heilige aartsengel 
Michael. 

 

I I 
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VAKANTIE 

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 
om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 
 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 
niet voor jezelf alleen 
maar ook om te geven en uit te stralen. 
Ik wens je tijd, 
niet tot haasten en lopen 
maar voor rust in je gemoed.  
 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering 
voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 
 

Ik wens je tijd 
om naar de schepping te kijken, 
en tijd om te groeien… 
 

Ik wens je tijd 
om opnieuw te hopen en te beminnen, 
want uitstel van die tijd heeft geen zin. 
Ik wens je tijd 
om weer jezelf te vinden, 
en elke dag, elk uur 
als een geschenk te ervaren. 
Ik wens je tijd om te leven, ten volle 
en er een deugddoende 
en zinrijke vakantie van te maken! 
Door: Ellen Vanduynslager / Uit: Kerk en Leven, Bisdom Hasselt 


