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TEKST WARD … 
Een vreemde meimaand, geen drukte in de Maria bedevaartsoorden 

We zullen dit jaar niet massaal op bedevaart naar een Mariaoord trekken. 
Er mogen nog steeds geen grote groepen samenkomen  

en we moeten nog altijd een veilige afstand houden van elkaar. 
Dat is dus niet te doen voor voetgangers. 
Stel je voor te voet naar Scherpenheuvel, allemaal op een lange rij  

met anderhalve meter tussen elke persoon. 
Datzelfde probleem zou zich natuurlijk ook voor de fietsers stellen. 

Busreizen zijn hoegenaamd nog niet aan de orde  
en ook de kerken zijn nog niet toegankelijk voor groepen mensen. 

Mensen zijn anders al generaties lang bedevaartgangers of pelgrims. 
Pelgrimstochten zijn al zo oud als de religie, zo oud feitelijk bijna als de mensen zelf. 
In de middeleeuwen waren er reeds drie grote bedevaartsoorden,  

het graf van Jezus, Rome, waar Petrus en Paulus begraven waren,  
en Santiago de Compostella. 

Bedevaarten zijn ook geen exclusieve christelijke aangelegenheid. 
De Moslims gaan naar Mekka, de Hindoes naar de heilige Ganges rivier,  

de Joden naar de tempel in Jeruzalem, enz. 
Oorspronkelijk waren bedevaartsplaatsen dikwijls begraafplaatsen van heiligen. 
Maar in 1858 gebeurden er in Frankrijk, in Lourdes,  

tussen 11 februari en 16 juli, verschijningen van Maria  
aan het meisje Bernadette Soubirus  

waardoor het bedevaartlandschap danig zou veranderen.  
Er ontstond een nieuwe Mariadevotie, eerst plaatselijk,  
maar later zou ze uitdeinen over gans Frankrijk en de rest van de wereld. 

Overal zouden er replica’s gebouwd worden van de grot van Lourdes,  
O.L. Vrouw in een nis in de grot,  

Bernadette op haar knieën voor de grot opkijkend naar Maria. 
Ze werden gebouwd naast kerken, op openbare plaatsen,  

bij kloosters en kastelen en zelfs in privétuintjes. 
Honderden in Vlaanderen. 



Ook in onze onmiddellijke omgeving. 

Er was een grotje op Ruggeveld,  
achter het H. Hartkerkje op de A. Van de Wielelei, 

achter de basiliek in Edegem en in Ranst. 
In de meimaand werden ze vroeger druk bezocht,  
dikwijls op de zondagnamiddag. 

We gingen te voet langs het doppersbruggetje naar Ruggeveld,  
naar Ranst of naar Edegem. 

Edegem had voor de kinderen wel de voorkeur  
omdat er naast de grot een grote speeltuin was. 
En dan is er natuurlijk ook nog Scherpenheuvel,  

van in de middeleeuwen verbonden met de verering van een Mariabeeldje  
dat was opgehangen aan een wonderbaarlijke in kruisvorm gegroeide eik,  

we spreken hier over de jaren 1300 – 1500. 
Een merkwaardige legende verteld dat een herder het beeld op de grond vond  

en mee naar huis wou nemen.  
Toen hij het in zijn armen nam kon hij niet meer bewegen.  
De ongeruste boer ging de herder zoeken.  

Toen hij hem vond en het beeld terug aan de boom hing  
kon de herder terug bewegen. 

De basiliek van O.L. Vrouw werd gebouwd  
op initiatief van de aartshertogen Albrecht en Isabella van Oostenrijk  

en ingewijd in 1627. 
Op alle mogelijke manieren zijn wij door de jaren heen  
op bedevaart naar Scherpenheuvel getrokken. 

Velen hebben een verhaal, die allemaal gaan beschrijven is onbegonnen werk. 
Toch maar twee voorbeelden aanhalen. 

De Nationale Meivaart van Chirojeugd in 1954. 
60000 leden, genodigden en sympathisanten kwamen er toen bijeen. 
De Doedemee dagen van Pius X- en onze parochie in 1992, 1994 en 1997  

toen we met velen op alle mogelijke manieren naar Scherpenheuvel trokken. 
Soms zijn er aan bedevaartsoorden speciale legendes verbonden,  

zoals aan de Madonna van Loreto in Italië.  
De legende vertelt dat engelen de woning  

van Jezus, Maria en Jozef in Nazareth  
steen voor steen naar Loreto hebben overgevlogen. 
Tijdens de wereldoorlogen richtten de Italiaanse oorlogspiloten  

zich tot de Madonna voor bijstand. 
Zij wordt algemeen erkend als de patrones van de luchtvaart.    

En dan is er ook nog Medugorje,  
een bergdorpje in het zuiden van Bosnië- Herzegovina, 

waar sinds 1981 verschijningen zouden plaats gevonden hebben van Maria  
aan Mirjana Dragicevic. 
Sindsdien bedevaartsoord maar niet erkend door de katholieke kerk. 

Waar de meeste “klassieke” bedevaartsoorden  
op gebied van belangstelling een teruggang kennen  

en zeker van jonge mensen  
vindt daar een merkwaardig verschijnsel plaats. 



Soms zijn er bijeenkomsten met meer dan 50000 enthousiaste jongeren. 

Maar ook andere pelgrims blijven toestromen  
van over gans de wereld 2000000 per jaar. 

Zij voelen daar een enorme geestdrift  
en allen zeggen een drang te voelen om terug te willen keren  
en er zou ook een groot aantal bekeringen en roepingen ontstaan. 

Het Vaticaan heeft nooit een oordeel uitgesproken maar ook geen veroordeling. 
Op 5 augustus 2019 heeft Rino Fisichella,  

voorzitter van de pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie  
er een bezoek gebracht en er de Mis opgedragen. 
Begin van een eerherstel voor de bedevaartplaats? 

Het bouwen van een nieuwe kapel moet helpen om de toestroom op te vangen. 
En laat ons ook in deze moeilijke tijden niet vergeten dat: 

” waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men u Maria tegen.” 
Loop er zo maar niet aan voorbij in deze bijzondere meimaand. 

 
Ward Wené, 
Mei 2020. 
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OOK IN KNOKKE-HEIST  

DOET HET OVERLIJDEN VAN GUY HENDRICKX PIJN … 

WE KREGEN VOLGENDE TEKST … 

Vuurwerk blijft onnoemelijk populair. Iedereen die ooit naar het internationaal 
vuurwerkfestival van onze gemeente is geweest de laatste weken van augustus, zal 
het kunnen getuigen. Die klassieker  was trouwens jarenlang ook een technische 

organisatie van de firma Hendrickx. Een vuurwerkpionier die al meer dan 200 jaar de 
beste “knallers » van het land in de lucht schoot. Maar als een donderslag bij heldere 

hemel kwam vandaag het nieuws dat Guy Hendrickx onverwacht is overleden. Het 
vuurwerkbedrijf was intussen al een paar jaar overgedragen. Maar Guy Hendrickx zat 

nog altijd als vast lid in de jury van ons internationaal vuurwerkfestival. 

“Een aimabel man met veel liefde voor zijn vak. Onze gedachten zijn bij de familie 
Hendrickx die we vanuit Knokke-Heist veel sterkte toewensen”, zegt burgemeester 



Graaf Leopold Lippens. “De familie Hendrickx en Guy in het bijzonder was zonder 

twijfel één van de mentors in het succesverhaal van ons internationaal 
vuurwerkfestival, zegt Schepen Jan Morbee. Voor velen de ideale reden om een 

dagje (of langer) naar onze gemeente te komen. We gaan Guy binnen de jury van 
2021 missen”, besluit Schepen Morbee. 

 

SINT-JOZEF 
 

Op zaterdag 25 april werd in beperkte kring 
afscheid genomen van Marieke Gregoir, 87 jaar 

en echtgenote van Geert Bekaert.  

Zij woonden in de Van Erstenstraat in Deurne 
in de parochie H. Lodewijk van Montfort waar 

ook de afscheidsdienst plaats vond. 

Velen mochten deze warme en levenslustige 

vrouw ontmoeten en kende haar als een 
aangename lector in de zondagsviering  

of als een gedreven deelneemster aan onze 
bijbelgroep (Doorne)struik. 

Zij kwamen ook vaak naar onze 

zondagsviering.  

Wij bieden onze christelijke deelneming aan en 

delen in de rouw die hen treft. 

 

 
 
 

SINT-ROCHUS 
 

 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 

 
Jos De Vos, ere-adjunct directeur der douane en accijnzen, 
weduwnaar van mevrouw Cécile De Graeve. 

Geboren te Antwerpen op 16 augustus 1926,  
en overleden te Boechout , Huize Stracke, op 22 april 2020 

 
Guy Hendrickx, Kunstvuurwerkmaker van de Stad Antwerpen, Past-President IPS 



’t sacochke – Praeses van de Hoogstudentenclub Semini ’64-’65, lid van het Sint-

Rochuskoor en vereerd met verscheidene eretekens 
echtgenoot van Myriam Veekens 

geboren te Deurne op 27 augustus 1944 
en overleden te Wilrijk (AZ Sint-Augustinus) op 23 april 2020. 
Schoolstraat 2 app 83 -2110 Wijnegem. 

 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  

 
 
GEEN SAMENKOMSTEN IN DE KERK 

EN BIJ DE BEWEGINGEN … 
Omwille van gevaar voor besmettingen door het coronavirus 

worden alle samenkomsten afgeschaft. 
Zie hoger … 

 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Omwille van het kleine aantal 

gaat de aanbidding wel door op donderdag 7 mei van 8 u. tot 12 u. 
Laat wel een stoel open naast U en een rij voor U. 

 
 

PAROCHIE SINT-ROCHUS 
GEEN EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE KERK. 
WEL MOGELIJKHEID  

OM IN DE KERK TE KOMEN BIDDEN. 
 

DE KERK BLIJFT ELKE DAG OPEN 
VAN 8.00 U. TOT 12.00 UUR. 
HOUD WEL AFSTAND VAN MEKAAR 

EN VORM GEEN GROEPJE !!! 
 

SINT-ROCHUS 
IS DE PATROON TEGEN PEST 

EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN. 
 
IN 1866 BRAK ER EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE UIT, DE CHOLERA. 

IN DEURNE-ZUID STIERVEN ER DAGELIJKS MENSEN. 
 

EEN KLEINE HOUTEN KAPEL 
TER ERE VAN SINT-ROCHUS WERD GEBOUWD 

AAN DE HERENTALSEBAAN. 
NU NOG STAAT AAN DE WATERBAAN 
EEN KAPEL TER ERE VAN SINT-ROCHUS 

EN DEZE IS EIGENDOM  
VAN DE KERKFABRIEK SINT-ROCHUS. 

 
LATEN WIJ OOK DEZE HEILIGE AANROEPEN. 



HIJ MAG ONS BESCHERMEN. 

EN LATEN WE BIDDEN  
DAT WE GESPAARD MOGEN BLIJVEN 

VAN DE ZIEKTE DIE ONS NU BEDREIGT. 
 
BIDDEN BLIJFT OOK IN DEZE TIJD 

ZINVOL EN BELANGRIJK. 
 

FONS HOUTMEYERS 
 
 

OM EVEN OVER NA TE DENKEN … 
 

50 dagen tussen Pasen en Pinksteren 

samen onderweg met de Emmaüsgangers 

immers 

in ieder van ons zit zo'n mens onderweg 

met heel veel vragen 

 

  

Emmaüs vandaag 

Twee vrienden doen hun dagelijkse wandeling 

elk aan één kant van de weg 

op veilige corona-afstand. 

De zon schijnt maar de sfeer is bedrukt. 

‘Het begint bij mij nu toch echt te wegen’ zegt de ene. 

‘Ik ben het spuugzat’ zegt de andere ‘Ik voel me 

nu al dagen als een boot in een droge dok’. 

‘We hadden juist een nieuw traject uitgetekend 

voor de ingroeivieringen van de eerste communie 

en we hadden zo gehoopt om dit jaar met de ouders 

echt een weg te kunnen gaan.’ 

‘Ja, dat valt allemaal in duigen. Maar dat is nog niets. 

Heb jij al gehoord dat in dat gezin achter onze hoek 

al voor de tweede keer iemand in de familie gestorven is 

aan dat virus? Een schrijnend verhaal. 



Ze hebben er alleen op het laatste maar heel even 

kunnen bijzijn. Hoe leef je daar mee voort?’ 

‘Heel onze wereld lijkt wel op één groot veldhospitaal, 

om een beeld van paus Franciscus te gebruiken.’ 

‘Dat is waar, maar van de doorgedreven inzet en toewijding 

met risico voor hun eigen gezondheid van dat zorgpersoneel 

kunnen wij als kerk nog veel leren.’ 

Een eindje verder komen ze Liesbeth en haar echtgenoot tegen. 

Ze blijven staan en doen een praatje 

ook weer op veilige afstand. 

‘Hoe is het in het ziekenhuis?’ vraagt de ene. 

‘Vandaag heb ik mijn vrije dag, antwoordt zij, 

maar het is er best heftig en bij momenten ook rauw. 

Het is echt volhouden en als pastor ook een voortdurend zoeken 

hoe je afstand kunt houden en toch nabij zijn. 

Weet je, ‘presentie’ krijgt een andere invulling in deze tijd, 

maar is daarom niet minder reëel en belangrijk.’ 

Terwijl ze verder stappen zegt de ene: ‘Ik ben al een paar dagen 

op dat zinnetje uit het evangelie aan het kauwen; 

‘Waar twee of drie in mijn Naam samenzijn…’ 

maar ik mis dat samen zijn wel.’ 

‘Ja, zegt de ander, en de bijbelgroep ligt nu ook stil, 

dan zouden we daar samen ook eens goed over kunnen doorbomen.’ 

Ze zijn aan het einde van hun toer. 

De taveerne aan de overkant is nog altijd gesloten. 

Kom je niet even mee binnen?’ vraagt de ene. 

‘ik heb nog een goeie tripel van Westmalle staan.’ 

‘Een goed gedacht’ zegt de ander. 

Ze schenken zwijgend in, klinken, kijken elkaar in de ogen. 

‘Weet je waar ik nu ineens aan denk?’ zegt de ene, 

‘hoe we op het einde van de laatste ‘Dag van de menswording’ 



 
KWB LAST ALLE ACTIVITEITEN TOT AF … 
We kennen allen de reden. 

  
OKRA LAST ALLE ACTIVITEITEN TOT 5 APRIL AF … 

We kennen allen de reden. 
  
WEES VOORZICHTIG EN BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS … 

Laten we, zoveel mogelijk, de aanwijzingen die we krijgen opvolgen. 
Het zou toch fijn zijn dat de besmettingen vlug voorbij zijn hé! 

We moeten heel voorzichtig zijn en onszelf en anderen beschermen. 
Hopelijk gaat de epidemie vlug voorbij 

en zelf hoop ik ook dat we de Goede Week en Pasen 
weer samen mogen vieren. 
We doen ons best !!! 

 
 

 
Heel veel Dank bij voorbaat !!! 

 

in Ranst samen aan een tafeltje stonden, ook met zo’n pint in ons hand, 

hoe we daar intens gedeeld hebben en vol goede moed waren?’ 

‘Mijn hart wordt er weer helemaal warm van’, zegt de andere. 

Eddy Van Waelderen . 


