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HET ARTIKEL VAN WARD … 

 
Maria inspiratiebron voor vele kunstenaars en componisten 
 

Volgens de overlevering heeft Maria nadat ze na Jezus dood uit Jeruzalem vertrokken 
was, de laatste jaren van haar leven samen met de apostel Johannes doorgebracht 

in de omgeving van Efeze. 
 

Door de eeuwen heen is er in de katholieke traditie een Mariadevotie ontstaan, het 
zoeken van troost of bemoediging bij Maria. 
Sante Maria in Trastevere in Rome werd reeds in de 3e eeuw gesticht door paus 

Calixtus en werd een centrum van Mariaverering. 
Vanaf het begin van de 5e eeuw verrijzen er overal steeds meer aan Maria 

toegewijde kerken. 
    

In Antwerpen werd de Onze Lieve Vrouw kathedraal gebouwd tussen 1352 en 1521. 
Inderdaad 169 jaar heeft men aan de grootste gotische kerk van de Nederlanden 
gebouwd. 

Het genadebeeld van O.L.Vr. van Antwerpen dateert al van voor 1566. 
In 1884 liet Peter Jan van Aelst een Lourdesgrot bouwen op zijn gronden in Edegem. 

De toeloop naar de grot was de aanleiding tot het bouwen van de O.L.Vr. van 
Lourdesbasiliek. 
Ook in onze onmiddellijke omgeving kennen wij de O.L.Vr. van het H. Hart kerk op 

de Boelaerlei, O.L.Vr. Boodschap in Deurne en op het Laar in Wommelgem. 
Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden van de duizenden aan Maria toegewijde 

kerken overal ter wereld. 
 

Zolang de Mariadevotie bestaat heeft zij ook kunstenaars geïnspireerd. 
Mariae kunst. 
Maria is de meest afgebeelde vrouw ter wereld. 

 



Beeldhouwers creëerden massaal Mariabeelden en niet alleen voor de 

bedevaartsoorden. 
Want ook de lijdende Maria was een geliefd thema. 

De beelden van Maria zijn vaak uitingen van eenvoudige, anonieme volkskunst. 
Ook de bedevaartsoorden zoals bijvoorbeeld Lourdes en Fatima hebben hun eigen 
Mariabeeltenis. 

Maar dit gegeven wordt ook vaak overschreden door grote kunstenaars,  
bijvoorbeeld de Madonna van Foligno van Rafaël, en de Piëta van Michelangelo, de 

dode Jezus op Maria’s schoot. 
 
Ook in de Maestà, de iconografie wordt de Heilige Maagd afgebeeld in al haar 

majesteit. 
 

In de schilderkunst zijn er vijf grote Mariathema’s. 
 

De boodschap van de engel Gabriël aan Maria, de annuciatie, uitgebeeld door onder 
andere  
Leonardo de Vinci, Jan van Eyck, Rembrandt, enz… 

 
Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de visitatie, creaties van  

Jacopo Pontorno, Rembrandt, enz… 
 

De geboorte van Jezus, de herders, de drie koningen en de H. Familie. 
Michelangelo, Botticelli en Brueghel -de -jonge, enz… 
 

Koningin van de hemel. 
Hemelvaart van Maria, altaarstuk van Pieter Paul Rubens in onze kathedraal, enz… 

 
Moeder van smarten. 
Ook hier Piëta’s, in het Italiaans pietà, compassie of piëteit. 

Afbeelding van de dode Jezus vergezeld van Maria met of zonder engelen. 
Rogier van der Weyden, Vincent van Gogh, enz… 

 
Traditioneel zijn dikwijls blauw en wit de mariale kleuren voor Onbevlekte 

Ontvangenis. 
 
Maar Maria inspireerde ook dichters en componisten. 

Ave Maria, Magnificat en Ave Verum werden wereldschlagers. 
Vooral ook door de universele taal van het Latijn. 

 
Ave Maria op muziek gezet door Bach-Gounod, Mascagni, Schubert, Stravinsky, 

gespeeld en gezongen door iedereen, kinderen, koren en de meest gekende 
stemmen en musici. 
Iedereen wil dit op zijn repertorium hebben. 

Het Magnificat BWV 243 van Bach, een meesterwerk evenals het Ave Verum van 
Mozart 

en het Ave Maris Stella van Grieg. 
 



Mariahymnen zijn christelijke liederen gericht op de Maagd Maria. 

Ook hier bij ons in Vlaanderen hebben wij een rijke traditie en waaier aan 
Marialiederen. 

O Maria die daar staat, O Maagd zo rein zo schoon, Lieve Vrouwe van ons land, de 
veldkapel, zijn enkele voorbeelden. 
 

En dan is er natuurlijk ook nog Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, 
Liefde gaf u duizend namen… 

Een grote religieuze schlager bij ons, een mooi voorbeeld van het verenigen van 
Vlaamse gevoelens en Mariadevotie. 
Het lied werd in 1912 gecomponeerd door Lodewijk de Vocht, de tekst is van priester  

August Cuppens, op vraag van pater Jozef Axters van de Jezuieten van Gent, ter 
gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van de pauselijke kroning van 

het beeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. 
Het was een beeld van 2,75 m hoog in witte marmer van de Antwerpse beeldhouwer 

Jan Baptist De Cuyper. 
Het beeld was in 1860 door jonkvrouw d’ Hane – Steenhuyse – de Potter geschonken 
aan de  

Jezuietenkerk in Gent. 
In 1956 werd het overgebracht naar de kerk van het Jezuietencollege Sint Barbara. 

Oorspronkelijk was O.L.Vr. van Vlaanderen feitelijk een staplied. 
Maar het tempo werd steeds maar vertraagd vanuit het onjuiste idee dat plechtig 

altijd een traag ritme moet hebben. 
 
Spijtig toch dat we nu in deze corona meimaand niet samen kunnen zingen.  

Koren mogen nog niet samen komen, zeker niet na dat er in Duitsland en England 
gebleken is dat sommige koren beginhaarden waren voor corona. 

Schijnbaar is zingen samen nog slechter dan hoesten. 
 
Maar bladert eens door een kunstboek of zoek eens op internet naar Mariale kunst. 

Zeker een aangename tijdsbesteding nu we nog altijd zo veel mogelijk in ons kot 
moeten blijven en “veel vrije tijd” hebben. 

En zet daarbij een aangepast muziekje op, vroeger zou ik gezegd hebben een 
fonoplaat of een CD, maar dat is ook al geschiedenis met de moderne digitale 

middelen. 
Van een mooi gebrachte Ave Maria uitvoering, vocaal of instrumentaal door een cello 
bijvoorbeeld kunnen de haren recht op uw armen komen, als je daarop natuurlijk 

haren hebt. 
Eens een traan wegpinken kan ook geen kwaad. 

Het kan misschien ook een aanleiding zijn voor bezinning of gebed. 
 

Schiet niet op de pianist, de schrijver van dit artikel 
is geen historicus of kunstkenner, 
“ ’n amateur” 

dus zeker voor verbetering vatbaar. 
 

Ward Wené,  
in de speciale meimaand van 2020.   



HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 

 
MARIALE BEDEVAART VAN ONS BISDOM … 

 
Goede vrienden, 
 

 
Naar jaarlijkse traditie nodigde onze bisschop, Mgr. Johan Bonny, ons allen uit voor de 

Mariale bedevaarten in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal of in het vicariaat Kempen.  
Het zou een bijzondere editie worden, want de relieken van de Heilige Bernadette 

Soubirous zouden er een centrale plaats krijgen.  
Er waren al meer dan duizend inschrijvingen toen we omwille van de 
coronamaatregelen deze bedevaartvieringen moesten annuleren. 

 
We zochten en vonden een goede alternatieve mogelijkheid om ons biddend met 

elkaar en met Maria te verbinden.  
Onze bisschop zal in de kerk of aan de Lourdesgrot in Meersel-Dreef voorgaan in een 
Mariale bedevaartviering, samen met bisschoppelijk vicaris Wim Selderslaghs en pater 

Kenny Brack.  
RTV zal op donderdag 7 mei om 14u deze viering integraal uitzenden. U kan de viering 

ook via livestream volgen op www.bisdomantwerpen.be. Later blijft ze ook beschikbaar 
op het YouTubekanaal van bisdom Antwerpen. 

 
In bijlage bij dit e-mailbericht vindt u ook een boekje voor de viering zodat u kan 
meezingen en bidden. 

U bent van harte uitgenodigd om van thuis uit mee te vieren ter ere van Maria en de 
heilige Bernadette. 

 
Namens de werkgroep Meibedevaart 

 
 
HEILIGE PIUS X  

 
OM EVEN NA TE DENKEN … IK ONTVING DEZE MOOIE TEKST VAN EDDY … 

 
Leer het van de vogels… 

 
In het leven van vogels gebeurt, net als in dat van ons, van alles waarbij ze te 
maken krijgen met eindigheid en opnieuw beginnen. Neem bijvoorbeeld de rui. 

Vogels verliezen elk jaar hun oude veren om er mooiere nieuwe voor terug te 
krijgen. Ze zijn het gewend om zichzelf elk jaar te vernieuwen, ook al moeten ze 

daarvoor een moeilijke periode doorstaan. (…) 
Vogels in de rui zijn kwetsbaar. Soms kunnen ze een tijdje niet vliegen, zoals 
sommige eenden. In die periode dragen ze een opvallend verenkleed, het 

eclipskleed. Een mooie term om aan te geven dat ze zich even op de achtergrond 
houden totdat bepaalde essentiële veren die waren uitgevallen, weer zijn 

aangegroeid. Ze weten zich kwetsbaar, houden zich gedeisd, ondernemen niets 
belangrijks. Ze oefenen geduld. Ze wachten tot de nieuwe veren er zijn, tot ze al hun 

http://www.bisdomantwerpen.be/


kracht en schoonheid weer terug hebben. 

Dat zouden wij ook af en toe moeten doen. In een samenleving waarin we 
voortdurend worden aangezet tot presteren, weten we niet meer hoe we ons moeten 

terugtrekken, hoe we de nodige tijd kunnen nemen tijdens kwetsbare periodes in ons 
leven, om weer op adem te komen, nieuwe krachten op te doen. Hoe vaak krijgen 
we tijdens een rouwperiode niet te horen ‘dat het leven doorgaat’? We krijgen niet 

meer de tijd om ons verdriet te boven te komen, om in de rui te gaan. (…) 
Laten we onszelf af en toe een rustperiode gunnen, ons voor de grote en kleine 

momenten in ons leven in een eclipskleed steken. Dan zullen we sterker en mooier 
terugkomen – licht als een vogel. 
Philippe J.DUBOIS & Eline ROUSSEAU 

Uit: De 22 levenslessen die vogels ons leren 
Kosmos, Utrecht/Antwerpen 

 
 

SINT-JOZEF  
 
FEEST VAN ONS HEER HEMELVAART … 

 
Jezus is opgenomen bij de Vader, maar dat betekent niet het einde van het goede 

dat God met Hem begonnen is.  Op het feest van de Hemelvaart van de Heer 
worden wij opnieuw geroepen om zijn werk verder te zetten.   

De verrezen Heer zal ook in deze coronatijd met ons meewerken en ons de kracht 
schenken om van Hem te getuigen en deze moeilijke periode door te komen. 
Mogen wij ons hart openstellen voor Hem ! 

Hemelvaart is het sluitstuk van het levensverhaal van de Heer Jezus.  Hij is 
opgevaren en zit aan de rechterhand van de Vader.  De onmogelijke eenheid en 

verbinding tussen hemel en aarde is waargemaakt. 
De leerlingen moeten op eigen kracht en toegerust met Gods Geest, in Jezus’ 
voetstappen treden en van Hem getuigen.  Zijn tekenen zullen hen vergezellen;  Hij 

werkt met hen mee en schenkt kracht aan hun woord. 
Het feest van Hemelvaart verkondigt ook een boodschap over onze eigen toekomst.  

Ook wij zijn onderweg naar de liefde van de Vader.  Wij mogen eveneens getuigen 
van de Verrezen Heer en verder werken aan Zijn levensopdracht. 

ZALIGE HOOGDAG 
 
 

SINT ROCHUS 
 

WE BLIKKEN NOG EVEN TERUG OP DE BEGRAFENIS 
VAN GUY HENDRICKX. 

KLEINZOON MATHIAS SCHREEF EN LAS DEZE TEKST … 
 
Dankbaarheid  

Lieve familie,  
Er is een woord waar ik nu vaak aan denk in deze tijden  

en dat woord is dankbaarheid.  
Ik weet dat Bompa zelf dankbaar was,  



dankbaar dat hij een fantastische echtgenote had, dankbaar voor zijn drie 

fenomenale dochters en dankbaar voor zijn zeven uitzonderlijke kleinkinderen.  
Dankbaar is de wereld voor zijn leven.  

Hoeveel tienduizenden mensen zijn niet dankbaar voor zijn prachtige vuurwerken die 
hun leven verblijd hebben.  
Die vuurflitsen golden soms als lichtpunt in hun leven.  

Dankbaar zijn ook de mensen die hij met zijn passie heeft aangestuurd om zelf 
verder te gaan in het vak.   

Dankbaar is ook de burgemeester van een specifieke kustgemeente voor de vele 
hoogdagen die hem gegeven zijn door onze Bompa.  
Dankbaar zijn tal van mensen, omdat hij altijd klaar stond om hen te helpen.  

Al was het maar om een ondersteunende arm te bieden zodat ze veilig zouden thuis 
geraken na een nachtje stappen.  

Dankbaar is de kerkgemeenschap voor zijn onvermoeibare inzet.  
Dankbaar is de International Pyrotechnics Society, om zijn presidentschap en om zijn 

vele bijdrages tot de goede werking.  
Dankbaar ben ik voor duizend en een redenen.  
Dankbaar om zijn uitzonderlijk brede kennis, die hij altijd wou delen met mij en 

iedereen.  
Dankbaar om zijn wijze raad, die me dikwijls aan het denken bracht en waarmee ik 

secuurder door het leven kon stappen.  
Dankbaar om zijn daden, hij die altijd klaar stond om te helpen met alles, zoals het 

boren in de muur, het helpen installeren van een kastje of gewoon maar het brengen 
van de hogedrukreiniger.  
Dankbaar ben ik voor zijn humor, waarmee hij mij en iedereen zo gemakkelijk kon 

laten lachen en genieten.  
Dankbaar ben ik voor zijn vele verhalen en ervaringen, die menig avond hebben 

opgevrolijkt.   
Dankbaar ben ik voor de kleine dingen.  
Hij die voor iedereen een gepersonaliseerde verjaardagskaart maakte waar dikwijls 

zijn wijsheid in verwerkt was.  
Hij die op mijn verjaardag een vuurpijl had meegenomen en afgeschoten in de tuin, 

iets wat ik toen moeilijk onder woorden kon brengen hoe hard ik dat apprecieerde. 
Hij die ons zo vaak meenam in de zomer om karretje te gaan rijden of ’s avonds een 

ijsje te eten.  
Dankbaar ben ik, dat ik een man als Guy Hendrickx heb mogen kennen.  
Dankbaar ben ik, dat ik de beste Bompa had in de wereld.  

Ik ben bovenal ontzettend dankbaar, als ik kijk naar jullie allen, dat ik zie dat hij 
verder leeft in elk van ons en dat hij ongelofelijk trots zou zijn op ieder van ons.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 



Sint Rochus een heilige voor deze tijd 
 
 

 
Laat ons eerst een stap terugzetten in de tijd. 
Even een tripje naar de 14e eeuw. Een woelige 

tijd! Tussen Frankrijk en Engeland woedde een 
oorlog die meer dan honderd jaar zou duren. 

Oogsten mislukten met als gevolg 
hongersnood, armoede, miserie. Troepen 
huurlingen zwierven rond, ze plunderden en 

moordden. Besmettelijke ziekten, waaronder 
vooral de pest eisten ontelbare slachtoffers. 

Men schat dat in die periode een derde van de 
Europese bevolking stierf aan wat men de 

“zwarte dood” noemde. 
In die periode werd rond 1349 in Montpellier, 
een stad in het zuiden van Frankrijk een 

jongen geboren, de enige zoon van een 
welstellend paar. Zijn ouders Jean en Libère 

waren lang kinderloos gebleven. Ze gaven hem 
de naam Roch (Rochus). Het kindje had op zijn 

lichaam een grote wijnvlek in de vorm van een 
kruis, wat zijn moeder beschouwde als wel een 
heel speciaal teken van God. Tien jaar later 

teisterde de pest Montpellier gedurende drie 
maanden en eiste meer dan 500 doden per 

dag. Was het misschien daarom dat de jonge 
Rochus zich ging toeleggen op de 

geneeskunde? Toen hij 20 werd, waren zijn beide ouders overleden. Hij besloot zijn 

fortuin weg te geven aan de armen en als pelgrim naar Rome te vertrekken. Eerst 
verbleef hij een tijd in Acquapendente op enkele dagreizen van Rome. Ook daar was 

de pest losgebarsten. Hij verzorgde er de zieken en zegende hen telkens met een 
kruisteken op het voorhoofd. Wie genas aanzag dit als een mirakel. In Rome verbleef 

hij bij een kardinaal die hij ook van de pest genas. Drie jaar later besloot hij aan de 
terugreis te beginnen. Maar onderweg raakte hij zelf besmet. Om niemand tot last te 
zijn besloot hij zich terug te trekken in een bos en daar zijn dood af te wachten. Daar 

kreeg hij bezoek van een engel. Die deed voor hem een bron ontspringen zodat hij 
zijn dorst kon lessen. Een mooie legende is ook die van het hondje. Even buiten het 

bos woonde een landjonker, Gotthard genaamd. Elke dag verdween zijn hond met 
een broodje dat hij van tafel meepikte. Gotthard vroeg zich af waar die hond toch 

altijd met dat broodje naartoe liep en op een dag besloot hij hem te volgen. 
Wanneer het spoor hem bij Rochus bracht, zei hij tot zichzelf: “dat stomme dier doet 
eigenlijk wat ik als christen zou moeten doen.” Van dat ogenblik volgde hij het 

voorbeeld van Rochus en zette zich in voor de armen.  
Maar Rochus genas en trok verder, terug naar zijn geboortestad Montpellier. Daar 

aangekomen herkende niemand hem meer, zelfs zijn eigen oom niet. Hij werd zelfs 
verdacht van spionage en in de gevangenis geworpen. Daar overleed hij 5 jaar later 



op 32-jarige leeftijd. Dan eerst ontdekte men de wijnvlek op zijn lichaam en 

herkende men in de naamloze gevangene Roch de Montpellier. Tot zover zijn verhaal 
dat misschien na enkele jaren vlug vergeten zou worden. Maar voor het gewone volk 

en zeker voor degenen die hij verzorgd en genezen had, was hij een heilige en zijn 
verering nam in Europa een grote vlucht. Ontelbare kerken en kapellen werden hem 
toegewijd. Ook werden er veel beelden en schilderijen van hem gemaakt waaronder 

in de Sint Martinuskerk in Aalst een groot altaarstuk van Peter Paul Rubens himself, 
“De Pestlijders”. Toch had de Kerk het er lastig mee om hem heilig te verklaren. Een 

gewone leek, geen priester of niet behorend tot een religieuze orde, het was bijna 
onmogelijk zo iemand heilig te verklaren. Maar de devotie tot Rochus werd zo groot 
dat men hem dan uiteindelijk heeft toegevoegd aan de officiële lijst van martelaren 

van de Kerk. Maar nergens zijn er sporen van een heiligenproces. 
Sint Rochus wordt afgebeeld in pelgrimskledij met een pelgrimsmantel en hoed met 

sint-jakobsschelpen (die werden gebruikt om water te scheppen). Hij draagt een 
pelgrimsstaf met kalebas. Meestal is één been ontbloot zodat een wonde veroorzaakt 

door de pest zichtbaar is. Wanneer zijn been niet bloot is spreekt men wel eens met 
een knipoog over een “kuise” Rochus. Hij is natuurlijk altijd vergezeld van een 
hondje met broodje in zijn muil en dikwijls is er ook een engel aanwezig.  

Hij is patroonheilige van velen. Gevangenen, zieken, artsen, apothekers, boeren, 
wijnbouwers en….teveel om op te noemen. Maar zeker ook patroon van 

hondenliefhebbers! 
Sint Rochus wordt aanroepen tegen alle mogelijke besmettelijke ziekten: pest, 

cholera, dysenterie, Spaanse griep, mazelen, pokken, schurft, tyfus en nu wellicht 
ook tegen het coronavirus. Ook tegen runder- en varkenspest en tegen 
hondsdolheid. 

Hoe komt Rochus in Deurne-Zuid terecht? In de 19e eeuw werden onze streken 
getroffen door meerdere cholera-epidemieën. Tijdens één ervan in 1866-1867 werd 

ook Deurne getroffen. De inwoners van Deurne-Zuid baden tot de H. Rochus en 
werden meer gespaard dan de rest van Deurne. Uit dankbaarheid werd een houten 
kapel gebouwd met beeld van Sint Rochus op de hoek van de Herentalse- en 

Waterbaan. Later werd ze verplaatst naar de Waterbaan waar ze nog altijd staat 
naast de brandweerkazerne maar nu in steen opgetrokken.  

Engelen! Rochus was voor de pestlijders in Frankrijk en in Italië in de 14e eeuw een 
engel. In de 19e eeuw tijdens de cholera-epidemieën in Antwerpen was er ook een 

engel, Constance Teichmann, een dochter uit een welvarende familie. Ze weigerde 
hen te vergezellen wanneer ze de stad verlieten om de gezonde lucht van het 
platteland op te zoeken. Zij bleef op gevaar van besmetting de choleraslachtoffers 

verzorgen. Haar graf op het Sint Fredeganduskerkhof in Deurne draagt als opschrift 
“Door de volksmond genoemd de Antwerpse goede engel”. En in de Sint Eligiuskerk 

in Antwerpen werd een praalgraf in wit marmer voor haar opgericht. 
Engelen ze zijn er altijd onder ons. En dan denk ik aan de velen die vandaag met 

risico op eigen besmetting de coronapatiënten verzorgen. Artsen, verplegend 
personeel, verzorgenden in WZC-instellingen, zij die aan thuisverpleging en 
thuisverzorging doen. We kunnen hen niet genoeg danken. 

 
 



 
 
En graag eindig ik met een gebedje tot Sint Rochus van de dichter Gabriel Smit: 

 
Het walgelijkst lijden om u heen 
Deed u geen ogenblik vergeten 
Dat wij door liefde en hulp alleen 
Nog waard zijn kinderen Gods te heten. 
Sint Rochus, sterk mij als ik ’t leed 
Van anderen soms te vlug vergeet. 
 
Erna Van Tichel 
 

(Erna, héél veel Dank voor deze mooie tekst 
over de Patroonheilige van onze parochie … 

Het doet nadenken … ) 
 



 

FEMMA ZORGDE VOOR DEZE MOOIE TEKST … 
 

   Beste FeMma dames, 
 
           En ondanks alles werd het 

                      LENTE 
                                     
Het zijn voor ieder van ons bizarre en moeilijke tijden waarin plannen 
maken, bijna onmogelijk is. 
De voorbije maand april ontving je van ons geen nieuwsbrief om de  

spijtige reden dat er geen enkele activiteit kon doorgaan. Vanuit Femma Nationaal 
werd zopas beslist dat tot en met 8 juni evenmin een activiteit mag plaatsvinden. 

Ons ontmoetingsfeest dat voorzien was op 12 mei en de crea van 6 juni vallen dan 
ook weg. Wat de avondwandeling van 26 juni betreft, ook hierover kunnen we nog 

geen definitieve beslissing maken. We laten je dit weten in een volgende 
nieuwsbrief. 
De aankondiging wat betreft de zomerse daguitstap, sturen we hierbij al door. 

Uiteraard kunnen we ook deze activiteit niet garanderen maar je kan alvast eens 
bekijken wat onze plannen zijn, in geval we tegen dan weer op uitstap zouden 

kunnen gaan. Mocht je interesse hebben, mag je jouw naam al doorgeven en dan 
houden we je op de hoogte of deze uitstap al dan niet zal doorgaan. We hopen in elk 

geval je deze zomer weer te mogen ontmoeten en het belangrijkste wat we je 
kunnen wensen, is…hou je gezond ! 
 

 
Kijk altijd naar de zonnebloem, 

die keert zich naar het licht 
en heeft van alle bloemen, 

het zonnigste gezicht 
En als het nu eens donker is, 

zo’n grijze grauwe nacht 
kijk dan weer naar die zonnebloem, 

die geeft je nieuwe kracht 
 
 
 

 
PETER GIJS LAAT OOK VAN ZICH HOREN … 

Corona in Venezuela.  
De normale pastorale activiteiten en vieringen zijn opgeschort. Elke zondag doe ik de 

mis in een lege kerk, met 3 koormensen en een volwassen misdienaar en een kerel 
die de opname doet om de digitale mis de radio en de sociale media uit te zenden. 
Elke dag heb ik via dezelfde kanalen de evangelielezing van de dag met een 

commentaar.  
  

Wat de verspreiding van het virus betreft. Ik vind de situatie in Venezuela zeer 
confuus en verwarrend. Er is geen crisiscentrum dat het land door deze fase van het 



sociale leven monitort. Iedereen loopt met een mondmasker over het straat. In de 

lange rijen bij de winkels staan de mensen opeen gestapeld en houden geen afstand. 
Iedereen loopt nog van hier naar daar. Een grote wirrewar. Ik heb de indruk dat de 

mensen de ernst van de zaak niet doorhebben. Zoals in Guayaquil in Ecuador. Ze 
gaan er volgens mij nog licht overheen met clichés zoals: "God laat dat hier niet toe", 
"de temperatuur is hier te hoog". Er wordt ook normaal gewerkt tot 1 uur. Vanaf de 

middag geraken de straten leeg. 's Avonds na 8 uur "toque de queda" of "lockdown" 
(de Vlamingen zijn hun woordenschat aan het afgeven!) De regering geeft dagelijks 

enkele cijfers. Het gezondheidspersoneel die andere of bijkomende info geeft wordt 
opgepakt.  
Ik hou mijn hart vast als het virus hier uitbreekt zoals in Europa en Ecuador. Het land 

is er niet op voorbereid. Niet aan de minimum voorwaarden wordt er voldaan. Het 
hospitaal in Valle de la Pascua is geïnfecteerd, geen zuurstof , geen therapia 

intensieve, geen medicamenten, enz.  
Peter Gijs 

 
  
OKRA DEELT MEE … 

Volgens de laatste berichten en zoals het er nu uitziet zal OKRA Sint-Rochus alle 
activiteiten opschorten tot eind augustus. 

Voorlopig starten we terug vanaf 1 september 2020. 
Het kan vroeger zijn, wat we betwijfelen, maar het kan eventueel nog later zijn. 

Het zal afhangen van de beslissingen van hogerhand en van OKRA NATIONAAL. 
We houden U op de hoogte, en hou het veilig. 
 


