
 

 

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. 
PIUS X , SINT-JOZEF  
EN SINT- ROCHUS. 
 
In Coronatijd was de meimaand een feestmaand in mineur. 
Alleen de natuur feestte er op los! 
 
Mei staat bekent als de maand met de vele feest- en verlofdagen. 
Er zijn de kerkelijke, maar ook de traditionele feesten van de arbeidersbeweging. 
Er waren geen kerkelijke of andere feesten en ook geen traditionele optochten. 
Ook sportevenementen, eerste en plechtige communies, uitgebreide huwelijksfeesten mochten 
allemaal niet door gaan. 
 
Een mooie traditie die vooral in Duitsland nog in stand gehouden wordt is het plaatsen van 
meibomen, een lange berk of paal met bovenaan een met groen versierd zomerrad met linten 
aan, waarmee de meidans wordt uitgevoerd rond de boom. 
De boom staat symbool voor vruchtbaarheid, verjonging en wedergeboorte. 
Er zijn ook meibomen met afbeeldingen erin van verschillende beroepen. 
De mooiste meiboom hebben is een eer voor dorp of stad. 
 
Op 1 mei vieren wij in de kerk het feest van Sint Jozef als arbeider. 
Maar heel de socialistische arbeidersbeweging viert dan natuurlijk ook feest. 
Grondslag voor het vieren van 1mei was het streven van de arbeiders naar een achturige 
werkdag. Op 1 mei 1890 had hiervoor een internationale strijddag plaats bedacht door de 
Amerikaanse vakbond AFL. Een jaar later besloot men om er een jaarlijkse traditie van te maken. 
Op 1 mei 1891 liepen er ook arbeiders door de straten van Fourmies in ’t noorden van Frankrijk. 
Die eerste strijdtochten of betogingen kenden toen ook nog veel tegenstand. 
Plots schoten soldaten op de menigte en doodden een tiental mensen waaronder een arbeidster 
die helemaal in het wit gekleed was en meiklokjes in haar armen droeg. 
Zij werd symbool voor 1 mei en bosjes meiklokjes werden dikwijls verkocht of geschonken en mee 
in de optochten gedragen. 
Het meiklokje of lelietje-van-dalen is feitelijk een woekerplant. 
Het is een vaste plant die in het wild voorkomt in bosrijke streken maar hij komt ook voor als 
tuinplant. De witte klokjes hebben een zeer aangename geur, maar de plant is zeer giftig. 
Meiklokjes zouden geluk brengen in de liefde. 
Vanaf na de tweede wereldoorlog werd 1 mei een doorbetaalde vrije dag. 
 
Mei is meestal ook zeer aantrekkelijke maand voor kandidaat trouwers. 
Maar nu geen uitgebreide huwelijksfeesten. 
De eerste huwelijken werden reeds afgesloten in de middeleeuwen. 
Maar het waren toen meestal geregelde huwelijken. 
Men huwde in hetzelfde dorpje binnen dezelfde klasse. 
De grootste reden om te trouwen was bezit binnen de familie houden of het vergroten er van. 
Ook de kerk liet toen haar invloed al gelden om incest tegen te gaan, de seksualiteit te beteugelen 
en om het huwelijk monogaam te houden. 
Vanaf de 17de -18de eeuw kregen bruidegom en bruid ook iets te zeggen en sprak men ook over 
liefde.  
De ringvinger is de plaats waar trouwringen gedragen worden. 



 

 

Vroeger dacht men dat door deze vinger een ader liep die rechtstreeks verbinding had met het 
hart.  
Mannen dragen maar trouwringen sinds de 19de eeuw.  
 
Ook vormsels worden niet toegediend, verschoven naar het najaar misschien. 
Het vormsel geeft de gedoopte kracht van de Heilige Geest om zijn geloof standvastig te kunnen 
belijden. Er is ook de zalving met het chrisma. 
Het ontvangen van het zegel van de heilige Geest. 
Chrisma is een mengsel van olijfolie en balsem en wordt in de ochtend van Witte Donderdag door 
de bisschop gewijd en bewaard in de chrismale. 
 
De tweede zondag van mei werd ook door een heel groot aantal mensen moederdag gevierd.  
Alleen Antwerpen heeft een traditie van 15 augustus. 
Sinds 1124 was Maria patrones van ’t stad en ging op 15 augustus de grote Mariaprocessie uit.  
Deze moederdag is overgewaaid uit de Verenigde Staten. 
In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote campagne voor pacifisme en 
ontwapening door vrouwen. Succes kwam er pas in 1907 toen Anna Marie Jarvis moederdag ging 
promoten als dag voor de waardering van de moeders. 
In 1914 riep president Woodrow Wilson de tweede zondag van mei uit tot Mother’s Day, 
een nationale feestdag. 
Natuurlijk ligt deze moederdag commercieel beter, er zijn geen mensen op verlof. 
Het meest voorkomende geschenk is het geven van bloemen. 
Door de coronamaatregelen waardoor een groot aantal mensen in hun kot moesten blijven, 
geen contact meer hebben met elkaar, werden er ook in Antwerpen heel wat “bloemekekes” aan 
huis besteld.  
Ook het aan huis brengen van ontbijten en andere feestmaaltijden had veel bijval. 
 
Op donderdag 21 mei vierden we Ons Heer Hemelvaart weer niet in de kerk, 
daar samenkomen was nog steeds niet toegelaten. 
De katholieke arbeidersbeweging vierde op 21 mei Rerum Novarum maar ook zonder toeters en 
bellen, feesten en optochten.  
Paus Leo XIII schreef de encycliek in 1891. 
Uitgangspunten waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de 
zwakkeren. Er was ook een pleidooi voor het vormen van vakbonden, kritiek op het ongebreidelde 
kapitalisme en de veroordeling van het narcistisch socialisme. 
De vieringen waren een tegenhanger voor de socialistische 1 mei vieringen. 
 
Op 31 mei gaat ook Sinksen niet in de kerk door. 
Onze feestdag van de uitstorting van de Heilige Geest. 
Hij daalde neer over de apostelen en de andere aanwezige gelovigen. 
Zo werd de basis gelegd bij velen voor het verkondigen van het evangelie. 
In de loop der tijden zijn er rond Pinksteren allerlei feesten en gebruiken ontstaan. 
Germanen en Kelten kenden reeds de viering van de pinksterblom,(fluitenkruid). 
Later bij het pinkstermelken gaven de boeren offermelk aan de jongens omdat het een goed 
melkjaar zou worden.  
Er waren schuttersfeesten, kermissen en wedstrijden. 
Het mooiste meisje van het dorp werd de pinksterbloem. 
 
31 mei is in de kerk ook het feest van Maria Visitatie, het bezoek van Maria aan haar nicht 
Elisabeth. Daar sprak Maria haar Magnificat uit. 
 



 

 

Nog zo’n traditie, de Sinksenfoor valt ook in ’t water. 
Zij is gegroeid uit de Antwerpse jaarmarkt die al rond de 13de eeuw in Antwerpen plaatsvond. 
Oorspronkelijk stond de jaarmarkt rond de Sint – Walburgiskerk, binnen de Burcht en op de Werf.  
Na de recht trekking van de Scheldeoever omstreeks 1875 tot in 1969 stond de kermis op de 
Leien, noord- of zuidkant. 
In 1969 werd ze wegens de verkeersdrukte verhuisd naar de Zuiderdokken. 
In 2013 klaagden omwonenden de overlast aan en in 2015 moest de foor verhuizen naar Spoor-
Oost, eerst zonder enthousiasme, maar nu voelt men er zich danig thuis. 
 
Wie er in mei wel volop gefeest heeft is de natuur. 
Het weer was mooi, soms wel een beetje droog.  
Heb je al eens naar de weiden gekeken? 
Ze staan nu vol gele boterbloemen. 
Het zijn overblijvende kruidachtige planten. 
Ze zijn wel giftig voor het vee maar hun onaangename geur zorgt er voor dat de koeien het 
vanzelf laten staan. 
En dan kennen we ook nog de madeliefjes, ook meizoentjes genoemd. 
De witte bloempjes met gele hartjes, met de naam Bellis perennis wat betekent ‘alle jaren mooi’. 
De naam madeliefje komt waarschijnlijk van de samentrekking van ‘made’ dat weide betekent en 
‘lief’ omdat men het bloemetje graag zag in ’t veld. 
Ook kan het afkomstig zijn van maagde - lief, omdat het in verband werd gebracht met 
maagdelijkheid en Onze Lieve Vrouw. 
Bij de Babyloniërs stonden ze reeds afgebeeld op de stadspoorten. 
Het bloemetje werd ook bekend omdat het werd opgenomen in het wapen van Lodewijk IX van 
Frankrijk samen met de lelie. 
Het madeliefje is in België symbool van de herdenking van de eerste wereldoorlog, zoals de 
korenbloem voor Frankrijk en de klaproos voor England. 
Hoeveel generaties kinderen hebben er geen bloemenkransjes van geregen. 
Madeliefjes kunnen ook in gerechten in de keuken verwerkt worden. 
  
En of het feest is in de wei !!! 
 
Mei is weer voor een jaar voorbij. 
Ward Wené 
 
 
 



 

 

 

 
HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 

 

HEILIGE PIUS X  
 
EDDY VAN WAELDEREN DENKT EVEN NA 
BIJ HET EVANGELIE VAN ZONDAG 17 MEI …  
 

“Want Ik leef en ook gij zult leven” 

“Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet 

Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven” (Joh 14, 18-19) 

  

‘Want Ik leef en ook gij zult leven’. Dat zinnetje uit het zondagsevangelie is bij mij voor altijd 

verbonden met een aangrijpende persoonlijke herinnering. Meer dan 45 jaar geleden 

verongelukten drie Antwerpse seminaristen. Zij kwamen terug van een vergadering van de 

chiro in de Noorderkempen. Een tegenligger ging uit de bocht en reed frontaal op hen in. 

Achteraf bleek dat de man ook gedronken had. Een verschrikkelijk drama, verslagenheid, 

heel veel vragen en verdriet. Ik herinner mij nog lijfelijk hoe ik stond te trillen op mijn benen 

wanneer ik de eerste keer na dit gebeuren voor die groep seminaristen voorging in een 



 

 

                            

SINT-JOZEF  
 
 
TEKSTEN JOSEE ROMBOUTS … 
 
Als grote stapelwolken dreigen… 
Het donkert in mijn gemoed 
bliksemschichten doorprikken mijn gevoel 
en pijn is wat me overvalt 
leven en beleven van onmacht 
komt onverwacht en verdwijnt  
na enige tijd in de nacht 
zacht, heel zacht … 
 
 
Grote stapelwolken 
dreigen me 
omver te slaan 
en ik vecht … 
mijn hart  
wordt moe 
en wacht… 
op de eerste zonnestraal 
die uitnodigend lacht 
en zie warmte wordt weer kracht… 
 
Teder lief en zacht 
in woord en gebaar 
is de vriend 
die ik tegenkwam die nacht. 
 
 

Hoop 
 
Als alle tijd 

eucharistieviering. Enkele weken later gingen we met die groep op recollectie, als een 

groepje terneergeslagen leerlingen. Marcel Van Lommel die deze recollectie begeleidde, 

sprak juist over deze tekst. Ik hoor het hem nog duidelijk zeggen, heel inlevend maar met 

overtuigingskracht: ‘Vreest niet, zegt de Christus, Ik leef en ook gij zult leven’. Dat was een 

boodschap van hoop voor de overleden makkers. Maar ook een boodschap voor ons: Sta op, 

neem het leven terug ter hand, ga verder met uw roeping, ook al gaapt er een leegte in je 

rangen. 

 

Eddy 



 

 

verstomd 
kom ik  
op de plaats 
waar ik thuishoor 
daar, waar 
het opwellende water 
zijn weg zoekt 
waar tijd  
zich verliest 
in eeuwigheid 
waar hoop 
wezenlijk 
wordt geboren … 
 
 
In volle coronatijd werden er in een gesloten kerk van Sint-Jozef door een paar vrijwillige 
medewerkers op veilige afstand kaarsjes gebrand. 
 
Er was muziek van wijlen Liesbeth List, J. Brel, Ernst Van Altena en anderen. 
 
Jammer dat we dit gebaar niet kunnen delen met meerdere parochianen  
maar in gebed voelden we ons wel verbonden met jullie allemaal. 
 
Jan Lenaerts, koster 
 
 
 

100 jaar 

Op 10 mei is Angèle Goyvaerts uit de Ed. Van Steenbergenlaan honderd jaar geworden.  Wat een 
heuglijke dag had moeten worden, heeft spijtig genoeg niet kunnen plaats vinden. Ze brak helaas 
twee weken voordien bij een kleine val haar heup. Na de chirurgische ingreep verblijft ze 
momenteel in de revalidatie van de Eeuwfeestkliniek Monica. De viering van deze kranige  en 
steeds optimistische dame zal op een latere datum  gebeuren. Angèle is nog steeds actief 
medewerkster en ziekenbezoekster van Samana en vaak mogen we haar twee keer per weekend 
in onze vieringen begroeten. 

Namens onze parochiegemeenschap  wensen we haar een spoedig herstel. 

 
 

Afscheid 
 
Op zaterdag 16 mei hebben we gelovig afscheid genomen van de negentigjarige  Ignace 
Verhofstadt, voorheen wonende in de Van Baurscheitlaan en slachtoffer van de pandemie. 
Muzikaal werd de viering opgeluisterd door organist Bart De Roy, begeleider van een koor in het 
Meetjesland en familie van de overledene. 



 

 

De voorganger koos voor het evangelie van Matteüs 5,38-48.  "Jullie zullen volmaakt zijn" zegt 
Jezus.  Vertaald kan dat ook klinken als "jullie zullen mensen uit één stuk zijn". Omdat Ignace een 
mens uit één stuk was, een stuk met vele facetten kwam dit evangelie in aamerking voor zijn 
uitvaart. 
Zelf hadden Ignace en Lina geen kinderen.  Er waren mooie getuigenissen van schoonbroer Erik, 
echtgenoot van zijn jongste zus en van neef Bart. 
Uit het mooi verzorgde boekje delen we nog graag een dankgebed van zijn echtgenote: 
Dank je 
Omdat je al een heel leven lang rekening hebt willen houden met mijn gebreken. 
Omdat je naar mij hebt willen luisteren 
Voor het etentje waarvan ik nu nog nageniet. 
Voor de vakanties, die ik samen met met jou mocht beleven. 
Voor de onvergetelijke wandelingen, die we samen maakten. 
Omdat je zoveel begrip voor me toonde. 
Voor je levenslust die zo aanstekelijk werkte. 
Omdat je hemel en aarde hebt verzet, om mij een plezier te doen. 
Omdat je zonder dat ik het vroeg, de vaat afdroogde. 
Om de ring die ik zal dragen tot over de dood heen. 
Omdat ik mocht wandelen door de geheimste kamertjes van je hart. 
Omdat je zei dat het eten, dat ik voor jou bereid had, zo heerlijk smaakte. 
Omdat ik van jou zoveel heb mogen leren. 
Gewoon omdat je er bent. 
Omdat je voor mij onvervangbaar bent. 
Omdat je de ongemakken van het ouder worden, glimlachend met me deelt. 
Omdat je me zag tussen de vele anderen. 
Omdat je voor mij werkelijk de ene mens van duizend bent. 
Omdat je voorgaat in liefde en volgt in tederheid. 
Omdat je me iedere dag een stuk gelukkiger maakt. 
 
 

Namens onze parochiegemeenschap delen we in de rouw die de familie treft en bieden 
echtgenote Lina Delhaye onze christelijke deelneming aan. 

 

 
Parochiesecretariaat 

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

 

 



 

 

Wenskaarten bij einde ramadan op 24 mei  

  
De Ramadan, de negende maand van  de islamitische 
maankalender, begon dit jaar op 24 april en eindigde 
op 24 mei. Wanneer de vastenmaand voorbij is, vieren 
moslims het driedaagse feest Id al-Fitr.   
  
Wil jij moslims in je vriendenkring, buurt, werk of 
vereniging graag feliciteren met het einde van de 
Ramadan? Stuur hen je wensen met de Ramadankaart 
van Orbit vzw.  
 
Je kan ze digitaal bestellen via "www.orbitvzw.be"  of 
via het parochiesecretariaat. 
Orbit VZW is thuis in de wereld van diversiteit en migratie. Samen met mensen, organisaties en 
overheden zetten zij in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, rechtvaardig migratiebeleid, 
samenwerking in diversiteit en effectie aanpak van racisme. 
 

 

 

SINT-ROCHUS  
 
 
 
TEKST MARTINE …. 
 
Liefste papa 
 
Oh wat zie ik je graag.  
Je was groot en sterk een man met weinig woorden 
maar toch verstonden we elkaar.  
Ik voelde me veilig en geborgen bij je en met raad en daad stond je me bij... 
 
Lieve papa het woordje opgeven stond niet in je woordenboek.... 
Oh nee want je moto was steeds “we staan ervoor en we moeten erdoor.’’” 
Je stond met je 2 voeten op de grond en aanvaardde het leven zoals het was met de woorden “tja 
dat is het leven e....” 
 
Gevochten heb je tot op het einde totdat je zeker wist dat je de juiste beslissing nam omdat het 
echt niet anders kon. Je kon en wou mama niet alleen achter laten.  
 
Papa, jij en mama hebben me laten zien wat echte liefde is en weet papa...ik neem dat mee, een 
mooier voorbeeld kon ik niet krijgen.  
 
Dank je wel lieve papa voor alles...maar vooral de tocht die we samen hebben gemaakt. Ik heb er 
veel van geleerd en heeft van mij de persoon gemaakt wie ik ben en daar ben ik trots op... 
 
Dag lieve papa ik ga je missen...maar vooral rust maar goed en waak over ons allemaal.  
 

http://www.orbitvzw.be/


 

 

Ik zie je graag. Dikke knuf  
 
 
TEKST ANKE … 
Liefste Bompa, liefste Peter, 
 
En toen werd alles stil. 
Zo onwerkelijk nog steeds. 
Al hebben we stiltes nooit gevreesd. 
 
Uren kon je op het terras kijken naar wat er buiten allemaal gebeurde.  
Mensen die op en af de tram gingen. Waar gingen ze toch allemaal heen? 
Of aan zee naar de windmolens in de verte, een schip dat aan de horizon traag verdween. 
 
Er was ook altijd een plekje voor mij naast jou. Wanneer ik rust zocht, een veilige haven. Ook al 
zeiden we vaak niet veel, een blik was voor jou voldoende om te weten hoe het zat. Na een tijdje 
stilte kreeg ik dan wel enkele wijze woorden. Altijd zeer gevat en de nagel op de kop.  
Je observatievermogen was dan ook enorm. Na een tijdje kende je patronen en alles merkte je 
op. Jou moesten ze geen oren aannaaien. Je wist precies altijd hoe alles in elkaar zat.  
 
Je hebt ons vanalles geleerd. Van minigolf tot de werking van het gerechtshof. Wat vond ik het 
spannend om mee naar je zogenoemde "werk" te mogen. Velen dachten dat je een rechter op 
pensioen was.  
Dit door je kennis van zaken, je kritische blik op pleidooien die advocaten elke dag hielden, maar 
vooral door je uitstraling en charisma.  
Authentiek was je, rechttoe en rechtaan en zo ben je tot op het allerlaatste moment gebleven. 
 
Je hebt met dit alles en zoveel meer invloed gehad op de persoon die ik vandaag ben en daarvoor 
ben ik dankbaar. 
 
Bompa. 
Je hebt gestreden, gevochten tot op het einde. 
Ik weet, je wou ons echt niet verlaten. 
Maar je vreselijke pijn, waarvan wij maar een fractie weten, is nu verdwenen.  
De rust die je zo verdient. 
Voor altijd zal je verder leven; in mijn hart, in mijn gedachten en in mijn dromen. 
Daarom zeg ik vandaag niet vaarwel maar tot ziens 
Bompa,  
Tot in mijn hart, tot in mijn gedachten, tot in mijn dromen. 
 
TEKST VAN HANNE … 
Lieve Bompa,   
Afscheid nemen doet pijn omdat er  
zoveel mooie herinneringen zijn.   
Samen couteau’s zoeken op het strand   
tot diepgaande gesprekken over wat stond in de krant.  
Onze familie samen op kerst en dan heb ik nog niet gesproken over de rest.   
Deze zal ik voor altijd in mijn hart bewaren en verder vertellen aan mijn dierbaren.   
Bompa ik ben enorm trots op wie je bent.   
Ik ben blij dat ik je in mijn leven heb gekend.   
Bompa we gaan je nooit vergeten, ik zie je graag   



 

 

Liefs Hanne 
  
TEKST VAN JOLIEN … 
 
Liefste Bompa,   
Voor zoveel verdriet vind ik nu juiste woorden niet.   
Maar toch wil ik even nog wat zeggen, want ik weet dat je ons hoort.   
Padré de Familias, Bompa, Den de Ruijter  
Ik zou  uren over jou kunnen doorgaan en over jou kunnen blijven vertellen.   
Telkens is dit met een glimlach op mijn gezicht en met een glimlach zal ik altijd aan jou terug 
denken en stilstaan.   
Jij bent de heerser van onze familie.  
Je hebt iets heel moois gecreëerd  wat bijzonder en dierbaar is.   
Jij hebt ons veel wijsheid over het leven bijgebracht al van kind af tot op het laatste.  
 Dit zal ik ook koesteren.   
Je heb ons ook kracht gegeven voor onze toekomst die we zullen blijven hanteren.   
Je hebt ons geleerd hoe we moeten genieten van het leven.   
Ik geloof dat je er elk moment voor ons bent en nu ook samen met opa.   
Ookal zien we jullie niet maar telkens helpen jullie ons met dingen waar we voorstaan en keuzens 
die we moeten maken en zetten ons op het juiste spoor.  
Wat jullie willen is dat wij gelukkig zijn.   
Dit is prachtig en zal voor altijd dicht bij mij houden.   
Ik weet niet wat ik nog allemaal moet zeggen, het speechmoment is nu te kort om jou als mooi 
mens kort even te schetsen, maar daar zal ik mijn hele verdere leven de tijd voor nemen om jou 
te laten blijven bestaan.  
Je hebt gevochten tot op het laatste voor boni en heel jou kroost kinderen en kleinkinderen.   
Jij hebt jou rust verdient en moet je geen zorgen maken, we blijven zorg dragen voor elkaar   
Wat jij ons geleerd hebt.   
Kort heb ik nog een klein gedichtje  van Toon Hermans.   
Nu t rouwrumoer rondom jou is verstomd   
De stoet voorbij is   
Schuifelende voeten, nu voel ik dat er een diepe stilte komt   
En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten   
En telkens weer zal ik je tegenkomen   
We zeggen veel te gauw het is voorbij  
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen   
Niet wie je was en ook niet wat je zei   
We zullen samen door het stille landschap gaan   
Nu je mijn handen niet maar aan kunt raken   
Raak je mijn hart nog duidelijker aan.   
Liefs Jolien   
Ik hou van je! 
 
TEKST VAN JENS … 
 
Bompa, 
Ik heb altijd naar je opgekeken! Een fiere man die je was. 
ik herinner me nog de dag dat je vertelde dat ik je auto mocht overnemen. Op die dag is mijn 
jongesdroom uitgekomen. Met de auto waar ik altijd van heb gedroomd mocht ik nu rijden. Voor 
mij is dat niet mijn auto voor mij blijft dat jouw auto. Iedere keer als ik er mee rijd zal ik aan u 
herinnerd worden, aan de mooie momenten die we samen hebben gehad. Voor mij zal je nog 



 

 

altijd mee rijden, voor mij zal jij altijd een hele mooie herinnering blijven. Het doet me dan ook 
pijn dat ik nu moet afscheid nemen. 
 
Dus zeg ik bedankt dat je zo een prachtig persoon was. 
 
Het ga je goed! 
 
TEKST VAN MARC … 
 
Liefste papa 
Ik weet niet of ik hier vandaag deze tekst kan voorlezen, maar door het te schrijven weet ik dat 
mijn gedachten ook de jouwe zijn. We willen hier vandaag niet zijn, we willen geen afscheid 
nemen. Ik niet, jij niet. En dan is het even duidelijk: je gaat niet weg, je blijft voor altijd bij ons, in 
ons hart. Even is het duidelijk maar de gedachte is vluchtig, het is nog te vroeg, het moet nog 
wennen. 
Wat kan ik toevoegen aan wat je kleinkinderen en mijn zus hier vertellen? Ik kan alleen maar 
beamen dat jij voor ons de beste papa, de beste bompa bent. Iemand zei me, toen ik vertelde dat 
je overleden was: “na enige tijd komen de goede herinneringen meer en meer naar voren, en dat 
is goed zo”.  
Weet jij wat mijn eerste herinnering aan ons is? Ik was misschien 3 of 4 jaar en we woonden nog 
op de Menegemlei. Het had gesneeuwd en ’s morgens vroeg gingen we wandelen in het 
Boekenbergpark. We waren eerst, nergens nog voetstappen, een maagdelijk wit tapijt en als je 
dan achterom keek zag je onze sporen: jou grote voetstappen en mijn kleuterstapjes. Dezelfde 
dag of misschien een dag later kwam je me halen van het kleuterschooltje met de fiets. Die grote 
zwarte fiets met het kinderzadeltje rood met blauw. En ja vlak voor ons huis, aan de ingang van 
het park gingen we onderuit. Jij was geschrokken, maar we hadden niets, want de sneeuw was 
zacht, de sneeuw was wit. 
De herinneringen zijn talrijk: samen Lego bouwen, op zondag naar het vliegveld naar de 
sportvliegtuigjes gaan kijken of naar de Vogelenmarkt parkieten kopen voor onze Carl. Of in de 
zomer met heel de familie naar het bos in Grobbendonk picknicken en naar de bambi’s kijken. En 
als we wat groter waren, mee naar de beurs of het bouwcentrum om de stand op te bouwen. Of 
samen een rekenmachine gaan kopen voor het hoger middelbaar. Dat was toen het equivalent 
van wat nu een laptop is. Naar de zee in juli , naar de Ardennen op bezoek bij Mariette en Jules.  
En weet je nog toen je bij Gaston Delafaille in Peer de barbecue ontdekt had om daarna een 
fervente BBQ kok te worden.  En wie haalt nu zelfs zijn BBQ in de winter uit het tuinhuis? Ikke.  
En wie heeft ons leren fietsen? Wie heeft ons leren auto rijden?  
De herinneringen zijn eindeloos en ik ken er alleen goede. Ik hoop dat wij, jouw kinderen, je 
voorbeeld kunnen verder zetten met onze kinderen (en later onze kleinkinderen). Maar ik weet dat 
dat goed komt, want jij bent bij ons hier dicht in ons hart. 
Marc 
 
 
TEKST FONS … 
 
Lieve mensen, 
ook in de parochie gaan we André héél erg missen. Elke zondag was hij erbij … 
Louisa, 62 jaar samen getrouwd, héél schone jaren. 
En wat hebben jullie een tof gezin opgebouwd. De kinderen en de kleinkinderen. 
En wat hebben jullie ook nu niet héél veel gedaan en betekend voor hem, en alles was zo 
vanzelfsprekend.  



 

 

En André, dan denken we aan de Pidpa. Hij heeft zijn werk altijd héél graag en met héél veel zorg 
gedaan. En dat bracht natuurlijk al eens een verandering mee, Antwerpen, Lier, Grobbendonk … 
En we denken ook aan de zaak Deruco. Wat heeft hij ’s avonds, na zijn werk, 
nog voor de zaak gedaan… 
En toen André op pensioen ging bleef hij genieten van zijn werk op het Gerechtshof. Elke dag 
stipt om 9 uur op den tram. De mensen dachten dat hij naar zijn werk ging. 
Hij kende daar ook iedereen en volgde alles mee. 
En de vakanties aan zee waren onvergetelijk. Een maand elk jaar, en de kinderen en kleinkinderen 
die welkom waren. 
En toen de groep te groot werd had de zoon een appartement gehuurd achter den hoek en ’s 
morgens werden de pistolekes gebracht. Jullie hoorden allemaal bij elkaar. 
En ik vergeet nooit, een jaar geleden volgde hij ’s zondags de H. Mis op den TV. Eric Thielemans 
ging voor en na de viering stortte hij in elkaar en stierf.  
Ik vergeet ook nooit de Ziekenzalving. Hij deed mee en wilde ook de communie. 
En jullie maakten voor hem een afspraak met Dokter Houben, die zelf thuis op bezoek kwam en 
nog een onvergetelijk gesprek had met André over zijn beslissing, ongelooflijk. 
Louisa, wat ga je héél veel onvergetelijke herinneringen meedragen. Wees ook héél fier op Uw 
kinderen en kleinkinderen. En laat U maar in de watten leggen. 
En over André kunnen we blijven praten, maar ik wil eindigen met deze woorden : 
“André, jij kunt niet sterven, want je levensdraden zitten overal met mensen verbonden en in God 
kent de dood een nieuwe toekomst. Totaal afhankelijk heb je zelf willen leven met humor en met 
vreugde, met een luisterend oor en een hart dat zwaar werd van begrip. Aan jou zou ik nog héél 
veel willen vragen over levenswaarden en over levensmoed. In jouw bestaan hervindt mijn twijfel 
een nieuwe zin, in jouw aanwezigheid kent mijn kleinheid een nieuwe begin. En moge de Heer U 
zegenen en behoeden, moge de Heer zijn glans over U laten stralen en moge Zijn toekomst voor 
U opengaan. Amen. 
 
 
SAMEN MET ERNA WILLEN WE EVEN MIJMEREN …. 
 
Corona-mijmeringen 
O nee! Toch weer niet dat virus! We hebben er stilaan genoeg van. En toch kunnen we er niet 
omheen; We leven in wat wellicht voor altijd de stempel van “Coranatijdperk” zal dragen. Vlugger 
dan we vermoedden was het daar. Nooit gedacht dat het in onze Westerse wereld zo’n vlucht zou 
nemen. Ons vertrouwen in de vooruitgang van de wetenschap was groot. Overtuigd als we zijn 
dat bijna voor elke kwaal een remedie bestaat. Ook ons zelfvertrouwen kreeg een flinke deuk. 
Mits inspanning en doorzettingsvermogen kan je toch alles aan. En plots blijkt het gebouw dat we 
oprichtten vol met onze plannen en dromen heel wankelbaar. 
Weg onze excursies, onze vakanties, onze reizen. Weg het gezellig samenzijn met familie en 
vrienden.  
Jongeren die vrezen dat het voor hun studies een verloren jaar wordt. Kinderen die naar school 
verlangen! 
De economie zal zich langzaam moeten herstellen. Loonverlies en zelfs ontslagen. Persoonlijke 
drama’s. Ondervinden wat beperktheid betekent.  
Alleen zijn en eenzaamheid, zelfs depressies en burn-outs. Voor anderen dan weer het zware offer 
dat je moet brengen geen afscheid te kunnen nemen van geliefden die slachtoffer werden van de 
onzichtbare vijand. Angst en onzekerheid. Ieder wordt op zijn manier getroffen. Maar ook veel 
dankbaarheid voor degenen die op de voorste rij staan om de slachtoffers, op risico van eigen 
besmetting, te verzorgen. 
Ja, plots leek het leven te vertragen. Er werd beroep gedaan op kwaliteiten waar we het moeilijk 
mee hebben. Geduld leren hebben, leren aanvaarden en verlangen naar.  We konden nergens 



 

 

meer naartoe. Alleen een wandeling in de naaste omgeving of een echt noodzakelijke 
verplaatsing. Ondertussen herontdekten sommigen de schoonheid van de eenvoudige dingen. Ze 
genoten ervan de vogels te horen zingen. Ze bewonderden de bloemen of de kleurenpracht van 
een trotse haan. Ze waren blij om de pasgeboren veulentjes in de wei. De natuur gaat zijn eigen 
gang. En gelukkig was het mooie weer van de partij!  
Ondertussen geen consumptie, geen overvolle winkelstraten of drukke winkelcentra. Wel veel 
kritiek op de leidinggevenden die ook nooit zulke toestanden hadden meegemaakt. Ook zij 
moesten leren ermee om te gaan.  
2020: reeds een verloren jaar? Wel een jaar waarin men andere waarden ontdekte, waar men niet 
stilstaat bij de dictatuur van het altijd meer en altijd vlugger.  
We hebben veel leren aanvaarden tegen onze zin. En dan kan je boos worden en met je kop 
tegen de muur lopen en zondebokken zoeken. Of je kan er creatief mee omgaan, nieuwe wegen 
zoeken en uitproberen.  
Maar aan een crisis komt altijd een einde. Men kan er ook veel uit leren. Hopen en geloven dat 
wat op ons toekomt ons sterker maakt. Ontdekken hoe waardevol familie en vrienden zijn, zelfs 
degenen die we soms naar de maan wensen. We hoorden het dikwijls zeggen: een mens is een 
relatiediertje, we hebben mekaar toch zo nodig.  
Laten we elkaar alvast drie deugden toewensen: Aanvaarden – Geduld – en Vertrouwen in de 
toekomst!  
 
Erna Van Tichel. 
 
 
PETER GIJS LAAT OOK VAN ZICH HOREN … 
 
Coronavirus in Venezuala 
 
Beste vrienden, 
 
Ik wil enkele indrukken geven van de coronacrisis die we in Venezuela beleven. De pandemia is 
nog maar eens een element meer in het geheel van de crisis. Meer dan 10 jaar bokst het 
Venezolaanse volk op tegen een berg van problemen en ongemakken. Sinds Maduro aan de 
macht is, is het niet anders geweest. Een paar voorbeelden maar van de laatste dagen. Vrijdag 
stonden we met honderden opeengedrongen om een ticket te bemachtigen om de auto te kunnen 
tanken. Deze morgen viel de electriciteit uit van half 7 tot 1 uur. Ik heb de “digitale” mis naar de 
namiddag moeten verschuiven.  Op dit ogenblik zit het dorp zonder water. Ook in de casa 
parroquial komt er geen drup water uit de kraan. Vroeg in de morgen om 5 uur loopt het volk op 
straat met emmers en jerrycans om water te halen bij mensen met een put. Meer dan een jaar 
reeds  is er geen baar geld in omloop. Fincanciële verrichtingen gebeuren digitaal. En zo kan ik 
nog wel eventjes doorgaan.  
Sinds maandagmiddag 16 maart leven we in quarentaine.We gaan dus de tiende week in. We 
weten echt niet of er in Valle de la Pascua mensen geïnfecteerd zijn. We kennen ook niet de  
officiële cijfers over de toestand in het land. De regering geeft geen duidelijke informatie over de 
gezondheidstoestand in het land. De situatie is zeer confuus. De nationale gezondheidscommissie 
bestaat niet uit een equipe van virologen, geneesheren en experten maar uit militairen. Heel 
Venezuela is gemilitariseerd. Ook de distributie van gas en olie.  De regels van de quarentaine 
worden ook niet nauw opgevolgd. In de voormiddag lopen de mensen, weliswaar met een 
mondmasker, gewoon op straat. Ieder verricht zijn diensten. Aan de winkels staan lange rijen van 
mensen aan te schuiven, maar er wordt geen rekening gehouden met de sociale afstand. In de 
voormiddag is er van “lockdown” niet veel te merken. In de namiddag valt alles stil en zijn de 
straten leeg en verlaten.   



 

 

We leven in coronavirustijd. Maar Venezuela leeft sinds meer dan 10 jaar een humanitaire crisis. 
De eerste verantwoordelijke van deze humanitaire crisis is Maduro. Een regering die onbekwaam 
is om de problemen van het land op te lossen. De coronaproblematiek heeft in Venezuela ook een 
politiek kantje. Want het komt voor de regering maar al te goed uit om deze excepcionele 
toestand in stand te houden. Alle machten zijn geconcentreerd op één persoon. Dit autoritarisme 
is reeds lang bekend in Venezuela. We hebben een regering die aan de rand van de Constitutie 
acteert en geeft deze crisis nog een betere bedding voor meer autoritarisme, het uitschakelen van 
het sociaal middenveld, en het schenden van de mensenrechten.  In die zin betekent de 
coronacrisis nog een grotere bedreiging voor  de democratie. Het zou beter zijn dat de regering 
zich zou openstellen voor de medewerking van het sociaal middenveld en de internationale 
interventie. Er wordt hier nog niet gesproken, zoals in andere landen, van het afbouwen van de 
quarentaine.  De Jesuiet José Virtuoso, de Rector van de “Universidad Católica de Caracas” zegt 
dat het leven van de venezolanen groot gevaar loopr niet zozeer omwille van de pandemia maar 
wel omwille van de humanitaire crisis. We lopen het gevaar van een grote hogersnood in 
Venezuela en dat omwille van de dinamiek van het virus heel het gezondheidssysteem colapseert. 
O wee als dit gebeurt. 
Ons pastoraal werk spitst zich op dit ogenblik vooral toe op het verlenen van directe noodhulp. 
Mensen eten geven. We kunnen nu geen restaurant openhouden maar de mensen komen hun 
voedselpakketten afhalen in de parochie. La petite bonté, de kleine goedheid van Emanuel 
Levinas. De kleine goedheid die de wereld niet veranderd, maar toch anders maakt.   Ik ben in 
1979 nog met Wim Thijs, even na het beëindigen van mijn militaire dienst en net voor mijn 
priesterwijding,  bij Levinas in Parijs op bezoek geweest. Dit geprek was voor mij een ware 
openbaring. Deze oudere zachte man heeft toen op mij een diepe indruk nagelaten.  
We verspreiden ook elke dag de lezing van het evangelie met zijn bezinning via de sociale media 
van de parochie. En vooral gaat er veel tijd naar het beluisteren van mensen. Er is veel wanhoop, 
verdriet, onmacht, er zijn veel zorgen, maar er is ook hoop en draagkracht.  
Ik zag enkele dagen geleden via Netflix de mooie aangrijpende film 93 dagen. Een hulde aan de 
moed en het doorzettingsvermogen van Dra. Ameyo Adadevoh en haar equipe van het Medical 
Center in Lagos in Nigeria.  Dra Ameyo is gestorven aan het Ebolavirus maar zij heeft het mogelijk 
gemaakt dat het virus zich in 2014 in Nigeria niet verder heeft kunnen verspreiden. Voor mij ook 
een hulde aan alle mensen die hun leven op het spel zetten om andere mensen te helpen in deze 
Coronovirusstrijd. Ik herinner me ook nog de vier zusters missionarissen van `s Gravenwezel en 
de pater die in 1976 in Yambuku in Congo aan het Ebolavirus zijn gestorven.  
 
Ik kreeg een berichtje over het verschijnen van een mooie aangrijpende roman over het leven in 
Venezuela in humanitaire crisistijd. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen of in handen gekregen. 
Want daarvoor zou ik mij moeten verplaatsen naar Caracas en dat is niet mogelijk. Iemand 
schreef me dat hij bij het lezen van de eerste pagina al de goesting had  om het boek in een trek 
uit te lezen. De titel “Nacht in Caracas” van Karina Sainz Borgo met de origínele titel “La hija de la 
española”. 
Beste vrienden, ik wens jullie nog het allerbeste toe. Hou goede moed en zorg goed voor mekaar. 
 
Peter Gijs – Venezuela  
Zondag 17 mei 2020 
 
 


