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EN SINT- ROCHUS. 
 

  
DE VIERINGEN VALLEN WEG DOOR CORONAVIRUS … 
 

  
WARD ZORGDE WEER VOOR EEN TEKST VOOR DE MEIMAAND … 
Meimaand – Bloeimaand 

“Leggen alle vogels een ei in mei?” 
 

Bij de Kelten was 1 mei het begin van de zomer. 
Dit werd gevierd met de verering van de god Belenos. 
Belenos was de god van lucht en genezing, boogschieten, voorspelling en muziek. 

Het was dus een kerel met vele capaciteiten. 
Zij hielden op 1 mei het feest van Beltane. 

Ze maakten dan grote vreugdevuren om de warmte van de zon te bevorderen. 
Belenos symbool was paard en wiel, hij zou met zijn strijdwagen door de zon rijden. 
 

Bij de Romeinen was de meimaand genoemd naar de Griekse moeder godin –Maia- 
Maia is in de Griekse mythologie de oudste van de Pleiaden, 

de zeven dochters van Titaan Atlas en Uceanide Pleione. 
Ze werden de berggodinnen genoemd of de zeven nimfen. 

Ze waren geboren op de berg Cyllene in Arcadië. 
Zij zou de natuur weer laten groeien. 
 

De katholieke kerk heeft vanaf de middeleeuwen de maand mei aan Maria toegewijd. 
De bloeimaand of Mariamaand verwijst naar vruchtbaarheid, liefde en groei. 

Mei is de vijfde maand in het jaar van de Gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. 
De sterrenbeelden van mei zijn de stier en de tweelingen. 

De dagen lengen in mei met 1uur en 28 minuten. 
De gemiddelde temperatuur bedraagt 17,7 °C. 
De gemiddelde minimum temperatuur 8,9 °C. 

Volgens dezelfde weerkunde zijn er in mei de laatste dagen van ’t voorjaar waarop 
nog nachtvorst kan optreden. 

Dit koud weer kan dan schadelijk zijn voor bloesems en gewassen. 
Jonge plantjes en de bloesems van de fruitbomen moeten dan beschermd worden. 
Men plaatst zelfs vuurpotten in de boomgaarden. 

Als boosdoeners voor die vriesdagen in mei wijst men al jaren de ijsheiligen aan. 
Rond dit gegeven zijn er heel wat weerspreuken in de volksweerkunde. 

 
“Het kan vriezen tot in mei, tot de ijsheiligen zijn voorbij.” 

“Pancraas, Servaas en Bonifaas zij brengen sneeuw en ijs, helaas.” 
“Servaas moet verlopen zijn, voor de nachtvorst goed en wel verdwijnt.” 
“Wie zijn schaap scheert voor Servaas houdt meer van wol dan van het schaap.” 



“Voor de ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht 

af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij.” 
 

Ijsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heiligen van wie de naamdagen 
vallen van 11 tot 15 mei. 
De ijsheiligen zijn één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de 

volksweerkunde. 
De eerste berichten over de “strenge heren” dateren van rond het jaar 1000. 

Maar de ijsheiligen, wie waren die kerels? 
 
11 mei, - Sint Mamertus 

Hij was in de 5de eeuw bisschop van Vienne in Frankrijk en voerde de kruisdagen in, 
drie boetedagen in de aanloop naar O.Hr. Hemelvaart. Men hield processies om 

gespaard te blijven van noodweer. Hij overleed op 11 mei 477. 
Hij was de schutspatroon van de herders en de brandweer. 

 
12 mei, - Sint Pancratius 
Hij werd in het jaar 290 geboren in Turkije. 

De Romeinse keizer Diocletianus gaf de christenen de schuld van de toenmalige 
economische crisis in Rome alhoewel de christenen daar niets mee te maken hadden. 

De reden was de verkwistingen van de Romeinen zelf. 
De christenen wilden niet offeren aan de Romeinse goden. 

Weigering kostte hen de marteldood, zo ook Pancratius en zijn oom. 
Zij werden samen onthoofd, Pancratius was toen maar veertien jaar oud. 
 

13 mei, - Sint Servatius 
Hij was in de vierde eeuw de eerste bisschop van Tongeren. 

Hij maakte een pelgrimstocht naar Rome. 
Hij stierf rond 384 in Maastricht zijn nieuwe bisschoppelijke zetel. 
Hij was de eerste historisch geverifieerde bisschop in de Nederlanden. 

Zijn graf bevindt zich in de crypte van de Sint – Servaas basiliek in Maastricht. 
Hij is de patroonheilige van de stad. 

De kerk staat op de Unesco- werelderfgoed lijst. 
 

14 mei, - Sint Bonifatius 
Bonifatius was een Romeins burger. Hij leefde samen met de rijke Romeinse vrouw 
Aglae. 

Nadat zij christen was geworden, ging hij voor haar relieken van martelaren uit 
Turkije terug naar Rome halen. Hij merkte dat vele christenen in Tarsus de dood 

vonden door vervolging. 
Hij ging openlijk naar het christendom over. 

Hij werd door de soldaten van de keizer gevangen gezet en gefolterd. 
Op 14 mei 307 stierf hij de marteldood nadat hij in de gloeiende pek was geworpen. 
Zijn relieken vertoeven in de basiliek van Santi Bonifacio e Alessio in Rome.  

 
15 mei, - Sophia van Rome 

In sommige streken zoals bv. In Duitsland kent men een vijfde ijsheilige, Sophia van 
Rome. 



Ook zij werd in 304 slachtoffer van de christenvervolgingen van keizer Diocletianus 

omdat ze haar geloof niet wou afzweren. 
Zij is beschermheilige tegen de nachtvorst, daarom soms koude Sophie genoemd. 

In Zuid – Duitsland geldt haar naamdag als de dag om tuinplanten te planten en om 
bloembakken op en aan balkons te vullen. 
 

Vele spreuken over de meimaand wijzen op of vragen naar groei en bloei: 
 

“Een natte mei, brengt boter in de wei.” 
“Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij.” 
“Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.” 

“Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.” 
“Mei koel en wak, brengt veel koren in de zak.” 

“Als de bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.” 
“Als er bellen op de plassen drijven, zullen we nog lang regen krijgen.” 

 
En dan blijft er natuurlijk de meest gekende: 
“De eerste mei hebben alle vogels een nest of een ei.” 

Deze spreuk wijst naar de traditie van liefde, vruchtbaarheid en groei.  
Maar er is ook een variante. 

“In mei leggen alle vogels een ei, behalve de kwartel, koekoek en de griet, die 
leggen in de meimaand niet.” 

Alle vogels een ei in mei klopt inderdaad niet. 
De eerste ei leg verschilt van vogel tot vogel en hangt af van allerlei factoren zoals 
het klimaat, de zonuren en het voedselaanbod. 

Door de opwarming van de aarde worden er meer en meer eerste eieren door de 
vogels in april gelegd. 

 
We horen nu bijna weer dagelijks dat de natuur snakt naar regen. 
Het grondwaterpeil zakt alweer veel te laag. 

Weinig water in de rivieren en vijvers dreigen weer droog te komen in de zomer. 
De natuur snakt naar meiregen. 

Maar dat was vroeger ook zo. 
 

“Meiregen op het zand, is goud op de plant.” 
“Meiregen – meizegen.” 
 

En ken je de meikever nog? 
Wij gingen die als kind vangen in of onder een haag. 

We staken die dan in een lucifersdoosje, een kartonnen van Union match uit Ninove, 
wij verzamelden toen zelfs “stekkedozekes”, om ze ’s anderendaags mee naar ’t 

school te nemen. 
In de klas stond dan een glazen aquarium zonder water maar met enkele takken in. 
Daar werden de meikevers dan ingezet. 

Zo’n meikever is wel een speciaal diertje. 
Nu zijn ze heel zeldzaam geworden, zelfs bijna uitgestorven. 

Het is een insect uit de familie van de bladsprietkevers. 
Ze zijn ongeveer 3 cm lang en hun dekschild is kastanjebruin van kleur. 



De larven van de meikever noemt men engerlingen. 

De larven verblijven ongeveer 2 tot 3 jaar onder de grond alvorens zich te 
verpoppen. 

Zij leven van plantenwortels van grassen en granen en zijn daarom niet geliefd en 
zwaar bestreden vandaar dat de meikevers nu zeldzaam zijn. 
Het vierde jaar ontpoppen zij in mei en vliegen uit. 

Ze leven slechts enkele weken. 
De meikever is totaal ongevaarlijk en hij bijt niet. 

Als hij over je hand loopt kriebelt het een beetje. 
Vroeger ontdeed men de meikevers van de harde delen en dan gingen ze in de soep. 
De soep zou naar kreeftensoep gesmaakt hebben??? 

De frest van de kevers werd ook tot pasta gemalen. 
Smakelijk!!! 

 
Moest je meikevers niet kennen, dan ken je zeker toch 

“’ne moldener.”   
 
 

Ward Wené, 
wat prachtig toch die meimaand, 

en we zijn er nog niet. 
Coronamei 2020. 

 

 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 
BELANGRIJK !!!  

 
EEN KAARS BRANDEN  
IS IETS DAT WE VANDAAG MEER DAN OOIT DOEN, 

OM TROOST, BESCHERMING EN DANKBAARHEID TE TONEN … 
 

EEN KAARS BRANDEN  
 

Er komt steeds een dag  
dat kleine dingen kunnen toveren  
Even de vingertoppen van je vrouw voelen  

Een speelgoed van je zoontje aaien  
of een oude foto  

in een vergeten boek zoeken  
Even zonder woorden blijven  
met veel geduld  

een tekst zoeken die beschermt  
Terug in het bovennatuurlijke geloven  

en verre vluchten maken in je gedachten  
Beelden scheppen  

en vreugdetaferelen schilderen  



Allemaal kleine rituelen  

die genezen  
De spijt en het berouw voelen  

om de onmacht en het verdriet  
in je lichaam te laten spreken  
En van een klein lichtje  

mededogen verwachten  
De kaars laten branden  

is jezelf helemaal opbranden  
Voor jezelf  
Voor de anderen  

en hopen dat het branden  
je krachten geven  

je God bereiken  
 

José Deferm  

 
 
 

HEILIGE PIUS X. 
 
OM EVEN NA TE DENKEN … 

 
Vanmorgen op onze dagelijkse wandeling zagen we klaprozen! 

Een bloem die ik graag zie 
Ze ziet er teer en kwetsbaar uit, 

hangt slap na elke regenbui en beweegt bij elke windvlaag.  
en toch … 
ze komt altijd weer overeind, wát ze ook meemaakt.  

Je komt haar tegen op de meest onverwachte plaatsen en momenten.  
Een klaproos kleurt de bermen prachtig rood. 

Maar als je haar plukt, verwelkt zij, vrijwel meteen. 
Ze heeft grond nodig, 
en die mag droog, arm en zanderig zijn. 

Na de bloei verspreidt de wind haar zaadjes, 
om andere klaprozen te laten groeien.  

De ondergrond blijft zo altijd in beweging. 
Net zoals bij een mens. 

Door de bewegingen van het leven, 
doorheen kwetsbare momenten, 
kan ook een mens mens-worden.  

Dat wil ik blijven geloven … 
Inge 

 
 

 

SINT-JOZEF  



 

 
HOMILIE ONS HEER HEMELVAART … 

Een ferm stuk 
Handelingen 1,1-11 en Matteüs 28,16-20 

Hemelvaart 
Pol Hendrix 
 

In de nadagen van het overlijden van mijn 

moeder vorige zomer vroeg mijn zus mij 
op een dag of er bepaalde dingen waren in 
het interieur van ons ma die ik graag zou 

willen.  Die waren er wel: een schilderijtje 
hier en een kandelaartje daar ... en zo was 

er ook die spreuk van Don Bosco, die ik al 
meer dan eens in een preek heb vermeld, 
die zegt: “Een stukje hemel maakt alles 

weer goed”.  Het probleem was dat dit 
stukje hemel spoorloos bleek.  We hebben 

er samen een tijd naar gezocht.  Het verbaasde me dat het niet meer aan de muur 
hing, zoals vroeger.  Waarschijnlijk er nooit van gekomen na het herbehangen enkele 

jaren geleden ...  Een week of wat later ontving ik een e-mailbericht van mijn zus 
met als onderwerp ‘de hemel’.  Toen ik het opende, stond er: ‘gevonden’.  Ik was zo 
blij voor mijn zus – die wel wat extra geloof kan gebruiken – dat ze de hemel had 

gevonden, maar het ging dus maar om een stukje gebakken klei.  De afstand tussen 
hemel en aarde kan soms heel klein zijn ... 

 
De hemel op aarde, dat is eigenlijk waar het om te doen is.  De hemel is niet zomaar 

die plek waar God woont of de plek waar we na onze dood naartoe hopen te gaan.  
De hemel is een visioen, een ideaalbeeld dat we voor onszelf hebben opgebouwd op 
basis van ervaringen van geluk en vreugde en liefde en geborgenheid en al die 

goede dingen die we hemels vinden.  Al eeuwenlang hebben mensen zo een hemels 
visioen en met dat visioen maken we ons ook een beeld van een hemels 

hiernamaals.  Dat bestaat in verschillende godsdiensten.  Hetzelfde kan je zeggen 
van de hel.  We zijn zelfs nog creatiever in het bedenken hoe de hel zou zijn.  Want 

we zijn nu eenmaal ook heel creatief in het scheppen van een hel voor anderen.  
Denk maar eens aan al die vormen van martelen en terechtstellen die mensen in de 
loop der tijden en in alle culturen hebben bedacht en die nog steeds in de praktijk 

worden gebracht.  De helse terechtstellingen van de inquisitie in de middeleeuwen, 
de helse loopgraven in de eerste wereldoorlog, de helse concentratiekampen in de 

tweede wereldoorlog, de helse vluchtelingenkampen her en der in het Midden-
Oosten en in Afrika, de helse armoede wereldwijd die door ons kapitalistisch systeem 
in stand wordt gehouden.  Om maar te zwijgen over de hel die de ene mens de 

andere aandoet omwille van een of andere onenigheid. 
 

Tegenover die hel hebben we dus een visioen van hemel.  En om het onszelf 
gemakkelijk te maken stellen we ons ook voor dat er een plek is, ergens, waar we bij 



leven niet kunnen komen, maar waar we wel goed terecht komen na onze dood.  Het 

is daar immers dat God thuis is, zo stellen joden en christenen en islamieten het zich 
al eeuwenlang voor.  En dus stelt ook Mattheüs het zo voor dat Jezus, de zoon van 

God, naar zijn Vader terugkeert door naar de hemel op te stijgen, letterlijk.  Dat 
moest wel ergens boven de wolken zijn, want daar was nog nooit een mens 
geweest.  Een voorstelling van zaken die, sinds we vliegtuigen en ruimtetuigen 

hebben, eigenlijk is achterhaald.  Maar voor het gemak blijven we die beeldspraak 
toch gebruiken, omdat we er ons goed bij voelen want het is herkenbaar en omdat 

er geen alternatief is.  Ik heb het zelf dan wel eens over een ‘andere dimensie’, maar 
ja, dat is ook maar een woord.  Toch geloven we dat de hemel bestaat, alleen 
hebben we er geen woorden voor, laat staan bewijzen. 

 
Wat we wél hebben is de opdracht niet naar de hemel te staren, want daarboven is 

niets te zien, integendeel, als we de hemel willen zien moeten we om ons heen 
kijken.  Als Don Bosco zegt: “Een stukje hemel maakt alles weer goed,” dan heeft hij 

het niet over het hiernamaals, maar over een ervaring van hemel die we hier op 
aarde kunnen hebben.  Dat de mens een andere mens de hel kan aandoen, dat heeft 
hij al voldoende bewezen, laat hij nu ook eens bewijzen dat hij een ander de hemel 

kan aandoen.  Ik mag hopen dat ieder van u daarvan voorbeelden kan geven.  U zal 
allemaal wel eens ervaren hebben hoe mensen een stukje hemel kunnen 

waarmaken.  Ik ben zo goed als zeker dat je daar zelf ook al toe hebt bijgedragen én 
het u ook al overkomen is!  We wéten wat het is.  We weten hoe het kan.  En we 

doen het.  Ja, we doen het.  Een stukje hemel hier, een stukje hemel daar ... en dan 
worden we weer ontmoedigd.  Al die stukjes hemel bedekken niet de hele aarde en 
ze zijn ook zo vluchtig, terwijl de aardse werkelijkheid ons zo koud in het gelaat blijft 

staren. 
 

 
Een stukje hemel kan, hoe klein en vluchtig ook, een groot verschil maken.  In ons 
eentje zullen we de wereld niet verbeteren.  Maar met ons geloof kunnen we wel een 

verschil maken.  Want mijn geloof is niet van mij alleen, dat deel ik met velen.  De 
kracht van het geloof is veel groter dan wij willen aannemen.  Als wij dat geloof 

uitdragen, in onderlinge verbondenheid, dan worden al die stukjes hemel een ferm 
stuk. 

 
 
Afscheid 
 

In coronatijd hebben we vrijdag 8 mei gelovig afscheid genomen van Gerarda 

Paulussen.  De voorganger koos voor het Evangelie van de lamme (Marcus 2, 1-12) 
omwille van haar lijdensweg. Bijna drieëntachtig jaren van haar leven gaf zij voor 
velen het beste van zichzelf onder andere als leerkracht en geliefd familielid.  Het 

was haar uitdrukkelijke wens in onze parochie begraven te worden omdat zij hier 
lange tijd heeft gewoond.  Zij overleed in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 

van Antwerpen. Het was een emotionele maar zinvolle afscheidsdienst: geen 
rouwbrief, geen gedachtenisprentje en een verplicht beperkte opkomst. 



Op zaterdag 16 mei hebben we gelovig afscheid genomen van de 

negentigjarige  Ignace Verhofstadt, voorheen wonende in de Van Baurscheitlaan. 

Namens onze parochiegemeenschap delen we in de rouw die de familie treft en 

bieden hen onze christelijke deelneming aan. 

 
Parochiesecretariaat 

Op vrijdag 22 mei (brugdag) en maandag 1 juni (Pinkstermaandag) zal het 
parochiesecretariaat uitzonderlijk gesloten zijn.  Wij danken u voor uw begrip. 

Jan Lenaerts 

ZO MAAR TWEE TEKSTEN OM OVER NA TE DENKEN … 
 

Lente 
 

Alles daarbuiten 
zingt uw lied 

de roos vormt 
haar knop 
de merel 

bouwt zijn nest 
het madeliefje 

richt zich 
naar het zonnelicht 

de mens 
in afwachting 
van het grote gebeuren 

kuist zijn huis 
en mist meermaals 

dit lied… 
 
Gevoelens 

 
Gevoelens 

Als ragfijne draden 
bewegen zij zich 

door mijn lichaam 
en raken  
mijn diepste wezen 

veroorzaken soms 
pijn en verdriet 

maar ook 
verlangen en vreugde 

uitzinnige blijheid 
om leven… 



SINT-ROCHUS. 
 
 

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
 

André de Ruijter, echtgenoot van Louisa Sebrechts, geboren te Deurne op 17 juni 
1933 en thuis overleden te Deurne op 7 mei 2020, Boekenberglei 40. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

Lieve mensen, 

we proberen ons echt aan de strenge regels te houden. 
We sluiten dus inderdaad de kerk tot 19 april, 
met veel pijn in het hart. 

Ik blijf wel écht, in gebed, verbonden met al onze parochianen. 
Wees zelf ook héél voorzichtig !!! 

 
 

 
 
 



FEEST PATER DAMIAAN 10 MEI …  

 

 

 

het beeld van Pater Damiaan in de O.L.V.- Kerk van Aarschot  

 

Heilige  Pater Damiaan, 

Door de kracht van uw geloof 

hebt gij uw liefde voor de eenzame en de verstoten mens 

in daden omgezet. 

Aangemoedigd en bezield door de Blijde Boodschap 

van Jezus van Nazareth 

wist gij in zijn voetsporen te treden. 

Met de werklust van uw zalvende handen 

en door uw zorgende nabijheid voor de lijdende mens 



 

hebt gij uw leven gegeven voor de geringste van deze aarde. 

In vertrouwen bidden we om hoop voor al wie te lijden heeft, 

om moed voor elke kleine mens die aan de kant wordt geduwd. 

Leer ons naar uw voorbeeld te leven  

 

OM EVEN NA TE DENKEN … 

 
Tijd… en prioriteit 

Op een dag 
werd een oude professor gevraagd 
een lezing te geven 

over efficiënt tijdsbeheer. 
Hij nam het woord en zei: 

“Laten we beginnen met een experiment”. 
Van onder de tafel haalde hij een pot 

in aardewerk en zette die voor zich neer. 
 
Daarna nam hij twaalf grote stenen 

die hij zorgvuldig in de pot legde. 
Toen deze gevuld was, richtte hij zijn blik 

langzaam naar zijn publiek en vroeg: 
“Is deze pot vol?” 
Allen antwoordden: “Ja”. 

 
De professor bukte zich opnieuw 

en nam een pot met kiezelsteentjes. 
Minutieus goot hij ze over de stenen 

tot op de bodem van de pot. 
Hij goot de steentjes tot aan de bovenrand. 
Opnieuw vroeg de professor: 

“Is deze pot vol?” 
Zijn toehoorders begrepen zijn opzet 

en één van hen antwoordde: 
“Waarschijnlijk niet…” 

 
Daarop nam de professor een zakje zand 
dat hij aandachtig in de grote pot goot. 

Het zand vulde de plaats tussen 
de stenen en de kiezel. 

Hij vroeg nog maar eens: 
“Is deze pot vol?” 
 

Ditmaal schudde zijn publiek 
eensgezind het hoofd. 

“Goed” zei de professor, 
en alsof iedereen het verwachtte, 



nam hij een kan met water 

en vulde de pot tot aan de rand. 
 

Daarop richtte de professor zich 
opnieuw tot de groep en vroeg: 
“Welke grote waarheid toont 

dit experiment ons aan?” 
De moedigste antwoordde: 

“Het toont aan dat onze agenda 
nooit zo gevuld is als wij wel denken 
en dat er, als we het echt willen, 

nog altijd wel wat tijd is voor meer 
afspraken en voor meer activiteiten.” 

 
“Neen”, antwoordde de professor 

“daarover gaat het niet. 
De grote waarheid die in dit experiment 
schuilt is de volgende: Als je niet eerst 

de grote stenen in de pot doet, 
krijg je ze er achteraf nooit meer in. 

Als we meer belang hechten aan futiliteiten 
zoals het zand en de kiezelsteentjes 

zullen zij alle plaats in beslag nemen 
en blijft er geen ruimte en tijd meer over 
voor de belangrijke dingen in het leven. 

 
Daarom mag je niet vergeten jezelf de vraag 

te stellen welke de stenen van je leven zijn, 
om ze vervolgens als eerste In de pot te leggen.” 
 



 


