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OVER EEN AARTSENGEL DIE WEL EEN BIERTJE LUST … 
 
In juni van dit jaar kwam er een nieuw biertje op de markt: Victoria. De naam verwijst 
naar de overwinning. Op het etiket: de aartsengel Michaël, die de duivel overwint… 
Engelen zijn dus allang geen exclusiviteit meer van religies alleen.  
Maar hoe zit dat met die engelen, aartsengelen en beschermengelen? 
En de engeltjes naast ons bed? 
 

 
 
Boodschappers van God 
 
Het woordje engel komt voort van het Latijnse angelus en het Griekse ángelos, wat 
‘bode’ of ‘boodschapper’ betekent. In de Bijbel staan vele verhalen over 
boodschappers van God. Vrijwel iedereen kent het verhaal van Maria die het bezoek 
krijgt van de engel Gabriël en die haar de geboorte van haar zoon aankondigt. Maar 
ook haar man Jozef krijgt bezoek, net als de herders, Zacharias, Abraham, Mozes, 
Jakob in zijn droom, de vrouwen bij het graf van Jezus en Petrus in de gevangenis. 
Engelen brengen niet altijd goed nieuws, vaak komen ze ook waarschuwen. Lees er 
maar het verhaal van Sodom en Gomorra op na. 
 
En dan is er ook nog het engelenkoor. We horen ze zingen bij de geboorte van 
Jezus, ze zijn er rond de troon van God. En tijdens elke eucharistie mogen we even 



met de engelen meezingen. Als we net als de engelen het ‘Heilig, heilig’ zingen 
(Jesaja 6). Samen met de duizenden en tienduizenden engelen (Daniël 7,10).  
 
Volgens onze katholieke heiligenkalender vieren we op 29 september de feestdag 
van de aartsengelen en is er op 2 oktober het feest van de engelbewaarders. Nog 
even te gaan…en reden dus om een en ander uit te zoeken. 
 
 
Aartsengelen 
 
Niet alle engelen zijn gelijk. Er is een hiërarchie en sommigen krijgen zelfs een 
naam. Zo staat in het boek Openbaringen dat Michaël een schare engelen aanvoert 
in zijn strijd tegen de draak. De aartsengel Michaël beschermt het Volk van God, 
ieder van ons dus.  
 
Tweede  aartsengel is Gabriël, hij is de bode die de geboorte van Jezus aankondigt 
aan Maria en ook die van Johannes aan Zacharias. Verder geeft hij aan Daniël uitleg 
over geheimen en profetieën.  
 
In het verhaal Tobit duikt Rafaël op als goddelijke helper. Hij stelt zich voor als ‘een 
van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren’.  
Hij wordt vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle mensen 
die onderweg zijn naar het hemels paradijs.  
 
De namen van aartsengelen eindigen op -el, een verwijzing naar (de naam van) God. 
Michaël wil zeggen: die is als God ; Gabriël betekent: sterke man van God en Rafaël: 
God heeft genezen. 
 
Niet alleen Rafaël is een engel die helpt. Ook nadat Jezus in de woestijn op de proef 
werd gesteld, zijn er engelen die voor hem zorgen. In het boek Kronieken helpen 
engelen meer dan eens in de strijd. Lot wordt door een engel beschermd in Sodom 
en bij de uittocht gaat een engel voor Mozes uit. Psalm 91 (11) zegt letterlijk dat God 
ons ‘aan een engel toevertrouwt, die over ons waakt waar we ook gaan.’ En bij 
Mattheüs staat dat ‘geringen een engel in de hemel’ hebben. 
 
Genoeg Bijbelse verwijzingen naar beschermengelen of engelbewaarders dus.  Ze 
helpen ieder van ons om als een goed christen door het leven te gaan en ze 
beschermen ons tegen onheil. Fijn dat we daarop mogen vertrouwen! 
 
 
Vleugels? 
 
Kan je engelen herkennen aan hun vleugels ? In de bijbel staat er nergens dat 
engelen vleugels hebben. Ze worden vaak beschreven als mensen, wit als sneeuw 
en schitterend als de zon. Maar ze eten niet. Misschien een klein detail, maar niet 
onbelangrijk als je ook het verhaal leest waarin Christus aan de leerlingen verschijnt 
bij het meer van Tiberias en waar Christus wél eet … (Joh. 21) 
Vaak worden ze pas als engel herkend op het einde van de ontmoeting.  
 
Maar de afbeelding mét die vleugels zijn wel logisch, hoe zouden ze immers anders 
van bij God, uit de hemel naar beneden komen …?  
 
Engelen zijn intelligent en hebben een vrije wil. Ze kunnen dus ook tegen God 
kiezen, kijk maar naar de gevallen engelen, zoals Samaël ook Satan genoemd. Maar 
dat is voor een andere keer.  



 

  
 
 
 
Enkel ‘engelachtige’ spreekwoorden 
 
Naast het spreekwoord in de titel zijn er in onze dagelijkse taal nog enkele, die 
verwijzen naar deze hemelse schepselen. Ken jij ze ook ? 
 
- de engeltjes schudden hun kussens uit 
- geen engeltje maar een bengeltje zijn 
- engelengeduld hebben   
- een reddende engel  
 
Inge Hauchecorne 
 
 
 
BERICHTEN UIT DE PAROCHIE WILLEBROEK 
 
 
 
OVERLEDENEN SINT-NIKLAAS WILLEBROEK 
 
In de gedachtenisviering van zondag 13 september hebben wij gebeden voor: 
 
• Germaine Bollé, weduwe van Albert Goossens. Zij woonde in het WZC Ten 
Weldebrouc. Zij werd geboren op 18 maart 1929 in Puurs en overleed op 19 
augustus 2020 in Willebroek. 
 



• Maria Raes, weduwe van Armand Boeykens. Zij woonde in het WZC Ten 
Weldebrouc. Zij werd geboren op 28 november 1929 in Ruisbroek en overleed op 22 
augustus 2020 in Willebroek. 
 
• Zr. Emilienne, Alice Van Thienen. Zij woonde in het WZC Ten Weldebrouc. Zij 
werd geboren op 21 februari in Brussegem en overleed op 22 augustus 2020 in 
Willebroek. 
 
• Herman Moeremans, echtgenoot van Véronique Asscherickx. Hij woonde in de 
Stationsstraat 60 in Willebroek. Hij werd geboren op 5 september 1958 in Willebroek 
en overleed er op 8 april 2020. 
 
Geen dag is zonder heimwee naar jou     
door een klank of herinnering word ik overmand.  
Er zijn dagen dat mijn stap lichter is  
andere dagen weegt hij loodzwaar.  
En toch wordt deze belofte waar:  
met ogen van verlangen blijf ik je zoeken  
in een eeuwigheid van Liefde zal ik je vinden.  
Rose Rank 
 

 
 
EEN BLAASVELDS WISTJEDATJE… 
 
wistjedatje: 21 september: feest van Matteus 
Matteus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij 
Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij 
tollenaar. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters 
belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen 
een flink deel ook nog in hun eigen zak, beschermd door de Romeinen. In het 
evangelie staan ze niet hoog aangeschreven: meestal worden ze in één adem 
genoemd met zondaars. Toch laat Jezus zijn oog op vallen op Levi, wanneer Hij hem 



aan zijn geldtafeltje passeert en zegt tegen hem: "Kom, volg mij." En hij stond op en 
volgde Hem (Matteus 09,09-10). Daarna horen we in de bijbel niets meer over hem. 
Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie. Hij zou na 
Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om daar het evangelie van Jezus te 
verkondigen. Hij werd daar voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard. 
 
 
EEN HERFSTGROET UIT HEINDONK 
 
Eindelijk… volop herfst! 
Misschien vind je dat een beetje een rare titel. Niet iedereen is dol op de herfst. De 
mooie herfstkleuren, ja die zijn nog wel leuk. Maar miezerige regen, gure wind, 
weinig daglicht – neen, dat vinden we niet zo aangenaam. Om over het gevoel van 
afscheid nemen, verval, rottende bladen, kale bomen… nog maar te zwijgen! 
Toch is die herfst nodig. Omdat we even stil zouden staan. En opdat we in die stilte 
opnieuw verbondenheid zouden kunnen voelen. En zeg nu zelf, wat heeft de wereld 
op dit moment meer nodig dan verbondenheid??? 
Herfst is de perfecte tijd om stilaan terug te plooien op jezelf, net zoals de natuur zich 
opmaakt voor de stilte en de rust van de winter. Dieren verzamelen eten om zich de 
hele winter lang te kunnen terugtrekken in hun hol. De bomen laten hun bladeren los, 
planten verwelken en trekken zich helemaal terug, verdwijnen als het ware in 
zichzelf. 
Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien. 
In die stilte en die rust nodigt de herfst ons ook uit om opnieuw verbinding te maken, 
met onszelf en met anderen. Samen rond het vuur, rond het licht. Teruggeplooid op 
onszelf, maar wel in connectie met anderen. Met onze omgeving. We zijn sociale 
wezens, we hebben contact en verbondenheid nodig. Ik word een beetje triest als ik 
zie hoe verdeeld de wereld is, op grote en op kleine schaal. Er komt heel wat op 
onze samenleving af – stress en depressie, klimaatverandering, armoede, 
eenzaamheid, vluchtelingenstromen, … Het is ondertussen een lange lijst met 
uitdagingen. En hoewel veel van die problemen misschien relatief nieuw zijn, is de 
basis voor de oplossingen dat niet. Bewust leven, meditatie, spiritueel actief zijn, 
aandacht voor lokale productie van voedsel, respect hebben, vertrouwen, verbinding 
maken, waardig omgaan met elkaar… Het zijn eeuwenoude en waardevolle 
levenswijzen die we ons misschien opnieuw eigen moeten maken. 
 
 
Herfst 
 
Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, 
bidden wij dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin wij elkaar herkennen. 
 
Nu de avonden langer worden, 
bidden wij dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen, 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
 
Nu het jaar naar de winter keert, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
en dat wij afscheid leren nemen. 



 
God, 
tussen licht en donker 
verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 
en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht, 
Jezus, onze Heer. 
 
Frans Cromphout 
 

 
 
 
10 OKTOBER – SOEPVERKOOP VSW CHIROJEUGD WILLEBROEK 
 
Zaterdag 10 oktober kan je superlekkere en vers gemaakte soep thuis laten leveren 
of afhalen ten voordele van het beheer van de lokalen van Chiromeisjes Willebroek 
en Chiro Sint-Jef. We verkopen de soep in potten van 1 liter aan de prijs van € 7 per 
pot en je kan kiezen tussen tomaten-, kervel- of pompoensoep en je kan kiezen voor 
soep met of zonder balletjes. 
 
Bestellen kan je tot 3 oktober door: 
- het googleformulier in te vullen: https://forms.gle/NExgEskQT1yFtgTZA 
- een mail te sturen naar vzwchirojeugdwillebroek@gmail.com 
- door te telefoneren naar 0479 83 69 20 
 



Afhalen kan op zaterdag 10 oktober tussen 10 en 12 u aan de lokalen van 
Chiromeisjes Willebroek (E. Rollierstraat). Thuislevering is mogelijk in Willebroek, 
Blaasveld, Tisselt, Klein-Willebroek en Heindonk. 
 
Bestellen maar.. 
 
 
 
 
NAZOMERSE TOEMAATJES 
 

 
 
Drie mannen en een engel 
 
Er waren eens drie mannen : 
een melaatse, een kale en een blinde. 
Allah wilde hen testen en stuurde een engel. 
Die engel ging naar de melaatse en vroeg : 
“Wat wil je het liefste”? 
“Een mooie huid en een goede gezondheid,” zei de melaatse. 
De engel streek over het lichaam van de man,  
en onmiddellijk was hij genezen. 
“Ik zal je ook rijk maken,” zei de engel, 
en hij gaf hem een zwangere kameel. 
 
Daarna ging de engel  
naar de kale man en de blinde man. 
Ook zij kregen een goede gezondheid  
en een zwangere kameel. 
Korte tijd nadien kregen de dieren jongen  
en na enige jaren waren de drie mannen rijk. 
 
Toen stuurde Allah de engel terug naar het dorp. 
Hij ging naar de man die melaats was geweest en zei : 
“Ik ben een arme man op weg naar huis,  
maar ik kan niet verder als Allah en jij mij niet helpen. 
In naam van Allah die jou heeft gezegend  
met een mooie gave huid en rijkdom, vraag ik jou  
om een kameel, zodat ik naar huis kan rijden. 
De man antwoordde : 
“Ga weg, ik heb het druk, ik heb niets om aan jou te geven.” 



 
De man die vroeger kaal was geweest reageerde ook zo. 
Maar de man die vroeger blind was zei: 
“Ik ben niet vergeten wat Allah voor me deed. 
Neem zoveel je wilt.” 
De engel antwoordde : 
“Je mag al je rijkdom houden. Ik wil niets van jou. 
Allah is tevreden over jou,  
maar de andere twee zal Hij hun rijkdom weer ontnemen.” 
 
naar een moslimverhaal 
 
Mark De Vos 
Diaken 
 

 
 
Het lukt steeds beter: leven met een bang hartje. De kinderen zijn begonnen aan hun 
nieuwe schooljaar. Gaat er geen besmetting opduiken op hun school? We doen wat 
we kunnen en hopen er verder het beste van. Met een bang hartje, dat gaandeweg 
steeds moediger wordt. 
 
Er komt een voorzichtig cultuuraanbod in onze stad. Durven we het aan om tickets te 
bestellen voor oktober, november, december? Wie weet hoe het er dan zal uitzien 
met de coronacijfers en de bijhorende kleurencodes! Ach, we proberen het gewoon 
en dan zien we wel. 
 
Als we naar de winkel gaan, zetten we automatisch ons mondkapje op en ontsmetten 
we herhaaldelijk onze handen. We lopen vanzelf in boogjes om andere mensen 
heen. Met enige vertraging – mensen herkennen achter hun mondkapje is niet altijd 
evident – zwaaien we naar groetende tegenliggers op de fiets. 
 
Ook tijdens de oorlog deden mensen de was en veegden ze de keukenvloer. Ze 
kookten soep van wat er was. Ze probeerden voor zichzelf en hun huisgenoten alles 
zo goed mogelijk draaiend te houden, ondanks de veranderde situatie. Ze wisten net 
zo min als wij hoe lang het allemaal zou duren en welke vreselijke dingen hen 
misschien nog te wachten stonden. Ze leefden van dag tot dag, van week tot week. 
Veel verder kon je wellicht niet kijken. 
 
En een oorlog is nog vele malen erger. 
 
Leven met een bang hartje kun je leren. De ene mens is er al wat beter in dan de 
andere. Maar op de duur leren we het allemaal. 
 



 
 
 
’S AVONDS ALS IK SLAPEN GA… 
 

 
 
© Nele Huyck 
 
Tijdens zijn speurtocht naar de bron van het kindergebed ‘'s Avonds, als ik slapen ga’ 
deed Anne de Vries – neen, niet die van ‘Ratje, een jongen van de straat’-  een 
bijzondere vondst: het gebed zou al in 1319 op de grafsteen van Markgraaf Frederik 
van Meissen gestaan hebben. De Vries ging op zoek naar het graf en de herkomst 
van het gebedje. 
 
Er is een kindergebedje dat me de laatste tijd voortdurend door het hoofd flitst 
  
‘s Avonds als ik slapen ga 
Volgen mij veertien engeltjes na 
Twee aan mijn hoofdeind 
Twee aan mijn voeteneind 
Twee aan mijn linkerzij 
Twee aan mijn rechterzij 
Twee die mij dekken 
Twee die mij wekken 
Twee die mij wijzen 
Naar ‘s hemels paradijzen 
 
 



Zoals veel kinderrijmen is het eeuwenoud en wijd verbreid 
 
 In Vlaanderen en Nederland is het tot ver in de twintigste eeuw gebruikt. Mensen 
van boven de veertig blijken het vrijwel allemaal te kennen. Sommige versies 
spreken zelfs van zestien engeltjes en hebben er nog twee extra ‘twee die mij leeren, 
den weg des Heeren’ of iets van die aard. Hierover verder meer. Alleen protestantse 
kinderen hadden geen engeltjes aan hun bed:  
Een van de oudste versies is te vinden in een katholiek catechismusboekje uit 1624, 
‘Het dobbel cabinet der christelycker wysheyt’, dat opent met een afdeling 
kindergebeden. Daar stond het zomaar, als antwoord op de vraag ‘Wat peyst gy als 
gy s'avonts slapen gaet?’. 
 
savonts als ick slapen gae, 
dan volgen my sestien Engelen nae, 
twee aen mijn rechte zyde, 
twee aen mijn slincke zyde, 
twee aen mijn hoofden eynde, 
twee aen mijn voeten eynde, 
twee die my decken, 
twee die my wecken, 
twee die my prijsen, 
twee die my wijsen, 
ten hemelsche paradysen. 
 
 
Een avondgebed of een doodslied? 
Is deze tekst de bron van het kindergebed,  misschien tijdens de contrareformatie 
geschreven door een priester uit Maastricht en daarna in het orale circuit 
terechtgekomen? Zo was het niet: elders vond ik een versie met veertien engeltjes - 
zonder de ‘twee die mij prijzen’ In 1319 stond de tekst in het Middelhoogduits te 
lezen op de grafsteen van Markgraaf Frederik van Meissen. 
. 
Ich will heynt schlafen gehn, 
Zwölf Engel solln mit mir gehn, 
Zween zu häubten, 
Zween zur seiten, 
Zween zu füßen, 
Zween die mich decken, 
Zween die mich wecken, 
Zween die mich wisen 
Zu den himmlischen Paradisen. 
 
Dis is waarschijnlijk de oudste geschreven bron van het kinderrijm. Bovendien is 
deze vindplaats van belang voor de interpretatie: het avondgebed was oorspronkelijk 
een doodslied. 
 
Hier een Engelse versie 
Reinhold Köhler, een Duits taalkundige,  bleek al in de negentiende eeuw talloze 
versies verzameld te hebben van dit gebed, dat niet alleen in het Duitse taalgebied 
en Nederland voorkomt, maar ook in Scandinavië, Frankrijk, Italië en Spanje. In 
Engeland kent men een variant waarin de vier evangelisten vooropstaan: 
 
Matthew, Mark, Luke, and John, 
bless the bed that I lie on. 
Four corners to my bed, 



four angels round my head; 
one to watch and one to pray 
and two to bear my soul away. 
 
Uit de aanhef, waarin de vier evangelisten worden aangeroepen als 
beschermheiligen, blijkt dat ook deze versie een katholieke achtergrond heeft. In de 
puriteinse tijd onder Oliver Cromwell werd het zelfs opgevat als een paapse 
toverspreuk. Deze Engelse versie heeft verreweg het kleinste aantal engeltjes. Op 
het vasteland bestaat op dit punt eveneens veel variatie, doordat regels worden 
geschrapt of toegevoegd en doordat taken door een wisselend aantal engeltjes 
worden uitgevoerd. En ook hier spelen soms de vier evangelisten en Maria of Jezus 
een rol. 
 
 
En een politieke parodie geschreven tegen Keizer Karel 
Er is ook een politieke parodie uit 1548 aan, waaruit valt af te leiden dat het gebed 
toen algemeen bekend was. Het is het avondgebed van landgraaf Filips van Hessen, 
die gevangen was genomen door onze keizer Karel V. Filips was hervormingsgezind, 
was zelfs de aanvoerder van de Duitse protestanten geweest, maar had zich nogal 
halfslachtig opgesteld in de strijd met Keizer Karel. Dat laatste was blijkbaar de 
aanleiding tot deze parodie. 
  
Des Abends, wenn ich zu bette gehe, 
Sechzehn Hispanier um mir stehen, 
Zwei zu Häupten, zwei zu Füssen, 
Zwei zur Rechten, zwei zur Linken, 
Zwei die mich decken, zwei die mich wecken, 
Zwei die mich kleiden mit dem spanischen Herzeleide, 
Zwei die mich weisen nach dem spanischen Paradeise; 
Allda wich ich mich hinkehren, 
Gut Spanisch will ich lehren 
Und will nit wiederkommen; 
Denn es bringt Deutschland keinen Frommen. 
 
 
Een memento mori? 
Moeten we nu concluderen dat het rijm géén doodslied is, maar gewoon een 
avondgebed? Dat het op de grafsteen zou staan, is een belangrijke aanwijzing maar 
niet essentieel. De slaap is vanouds een metafoor voor de dood. En een memento 
mori is heel gebruikelijk bij het slapen gaan.  
 
Ook in het slot van de Nederlandse versie van 1624 zit een memento mori: ‘twee die 
my wecken, twee die my prijsen, twee die my wijsen, ten hemelsche paradysen’. Als 
je dat letterlijk neemt, verwijst ‘wekken’ niet naar het opstaan maar naar de 
opstanding. Opgevat als metafoor is het een belofte in de geest van de katholieke 
catechismus: ‘Waartoe zijn wij op aarde? Om God te dienen en hier en in het 
hiernamaals gelukkig te zijn.’ 
 
Of houden we het op de oorspronkelijke versie, die meer dan één lezing toelaat, 
aansluitend bij het motto ‘einde of nieuw begin’. Willen we niet allemaal hier en in het 
hiernamaals gelukkig zijn? Dat we daartoe ‘de weg des Heren’ moeten volgen, is zo 
vanzelfsprekend dat het niet gezegd hoeft te worden. 
 
Naar Anne De Vries 
 



 
DE KERKVERLATERS, WAARHEEN GAAN ZE? 
 
Sinds de jaren zestig loopt de kerk gestaag leeg. Waarom? Socioloog en theoloog 
Stephen Bullivant wijst op enkele ingrijpende veranderingen die begonnen in de 
vorige eeuw. En wat is de rol van het Tweede Vaticaans Concilie? 
 
Waarom telt onze katholieke kerkgemeenschap zo veel kerkverlaters? Een 
antwoord biedt de Britse socioloog en theoloog Stephen Bullivant in zijn boek Mass 
Exodus: Catholic Disaffiliation in Britain and America since Vatican II. De gegevens 
waarop hij steunt komen hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten en uit het Verenigd 
Koninkrijk, maar kunnen ook ons veel leren.  
In beide landen worden jaarlijkse, of tweejaarlijkse, enquêtes gehouden met onder 
meer vragen over het kerkelijke lidmaatschap bij de geboorte en bij de bevraging. De 
vergelijking tussen beide antwoorden laat toe de uitstroom uit de kerkgemeenschap 
te schatten. En natuurlijk ook de instroom, de bekeerlingen, maar die compenseert 
niet de uitstroom. In het VK waren er in recente jaren tien kerkverlaters voor één 
bekeerling tot de katholieke kerk, in de VS zeven voor één. 
 
Verlaten of overstappen naar een andere religie 
Niet alle kerkverlaters laten alle religie achter zich. Ze stappen nogal eens over naar 
een andere kerkgemeenschap. Maar meer in de VS dan in het VK. In het VK had in 
2008 slechts 8 procent van de geboren katholieken zo’n overstap gewaagd, 32 
procent verklaarde geen religie meer aan te hangen (“nones”), 58 procent was 
katholiek gebleven. In de VS waren er 16 procent overstappers , 10 procent “nones”, 
72 procent kerkgetrouwen. Het verschil in het aantal overstappers is vooral te 
verklaren door het pluralistisch kerkbestel in de VS. Wie daar geen vrede neemt met 
de eigen kerk, kan er gemakkelijk een andere, meer aantrekkelijke vinden.  
Waarom er in de VS tevens meer katholieke kerkgetrouwen zijn is te verklaren door 
hun sociaal-culturele achtergrond. In de bloeitijd van de jaren vijftig bedroeg het 
aantal kerkgangers onder de Amerikaanse katholieken 75 procent, zelfs naar 
Amerikaans normen een uitzonderlijk hoog percentage.  
 
Een gemeenschap met een confessionele identiteit 
Om dit te verklaren verwijst Stephen Bullivant naar het belang van de opvoeding en 
vorming waarvan de katholieke kinderen toen mochten genieten. Een stabiel 
kerngezin met een moeder en vader die beide katholiek waren. Een gezin dat bij de 
opvoeding van de kinderen gesteund werd door een buurtleven rond een parochie 
met katholieke scholen en verenigingen. Een gemeenschap dus met een sterke 
confessionele identiteit.  
En met bovenop die confessionele ook nog een etnische identiteit. Want die 
gemeenschap bestond toen nog veelal uit recente immigranten die zich onderling 
verbonden voelden als Ieren, als Italianen, als Polen. Die dubbele identiteit liet hun 
toe zich af te zetten tegen een samenleving waarin zij niet meteen welkom waren. 
Een soortgelijke gemeenschapsvorming op etnische (veelal Ierse) basis was ook aan 
te treffen in de industriesteden van Noord-Engeland. (Even terzijde: die is nu ook aan 
te treffen in onze eigen steden bij immigranten uit de landen van de islam.) 
 
Kerkverlating als gevolg van verzwakte gemeenschapsvorming 
Het aantal kerkverlaters is sinds de jaren zestig gestadig toegenomen. Tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog begon die gemeenschapsvorming immers te verzwakken. 
In het VK kwamen de katholieke jongeren in het leger terecht en daarna in het hoger 
onderwijs, samen met niet-katholieken. Zij gingen wonen in nieuw aangelegde 
woonwijken, alweer samen met niet-katholieken. Dat wil niet zeggen dat zij voorheen 
volledig afgesloten waren van de buitenwereld. Wel dat de kleine, hechte 



gemeenschap nu werd vervangen door een grote haast anonieme leefwereld. In de 
jaren zeventig kwam daarbij nog de invloed van de massamedia en van de nieuwe, 
rockende jeugdcultuur. In de VS kwam de impact van deze sociale veranderingen 
later en minder bruusk. Na de wereldoorlog volgde immers de periode van de koude 
oorlog tegen het atheïstisch communisme waarin zeker ook de katholieken zich 
konden engageren. 
Sindsdien heeft de uitstroom in beide landen haast hetzelfde, geleidelijke traject 
gevolgd. De religieuze vorming in de vroege jeugdjaren verzwakte, de ouders 
vormden minder stabiele gezinnen en genoten ook minder steun van andere 
vormende instanties zoals de school, de leeftijdgenoten, de media. Die verspreidden 
andere vaak tegenstrijdige boodschappen. 
 
De rol van grote kerkelijke gebeurtenissen 
Zien we in de evolutie van de kerkverlating de effecten van grote kerkelijke 
gebeurtenissen? Van het Concilie? Van de encycliek Humanae Vitae? Die hebben 
gezorgd voor ophef en herrie, maar niet voor opvallend meer kerkverlating. Die bleef 
geleidelijk toenemen, zoals ze ook bleef toenemen in de traditionele protestantse 
kerken. Was daartegen een kruid gewassen? In beginsel moet de kerk steeds 
opnieuw haar identiteit bevestigen door kritisch afstand te nemen van de wereldse 
cultuur. In dit opzicht is de liturgische vernieuwing, naar de mening van de auteur, 
een gemiste kans geweest.  
 
Wanneer is de profilering te sterk en wanneer is ze te zwak?  
Gecharmeerd is Bullivant door de protestantse megachurches in de VS. Die bieden 
naast (muzikaal) verzorgde vieringen ook allerlei activiteiten in kleine groepen, 
gaande van Bijbelstudie tot hobbyclubs. Zij trekken veel volk uit de wijde omgeving. 
Geen wonder: daar vinden de kerkgangers, alvast op zondag, een homogeen milieu, 
te vergelijken met het buurtleven van vroeger. 
Wat kunnen wij hieruit besluiten? Het concilie heeft de kerkverlating niet veroorzaakt 
maar evenmin tegengehouden, al werd dat wel verhoopt. Op zijn gezag werd een 
liturgische vernieuwing doorgevoerd die het devotionele leven van vele ‘gewone 
gelovigen’ ondermijnd heeft. Tijdens de mis een rozenhoedje bidden kan iedereen, 
de Bijbellezingen begrijpen kan niet iedereen. Het concilie wilde de kwaliteit van de 
kerkelijke participatie opdrijven, desnoods ten koste van enig verlies aan kwantiteit. 
Was een andere strategie mogelijk? 
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LITURGISCHE VIERINGEN 
 
WEEKEND VAN 19-20 SEPTEMBER 2020 
Vijfentwintigste zondag door het jaar 
 
ZATERDAG 19 SEPTEMBER  
 
9.30 uur: Sint-Niklaaskerk Willebroek 
Eerste communieviering 
 
11.30 uur: Sint-Niklaaskerk Willebroek 
Eerste communieviering 
 
18 uur: Sint-Jan de Doper Tisselt 
Taizéviering 
Lector: Jos Robeyns 



 
 
ZONDAG 20 SEPTEMBER 
 
11 uur: Sint-Amandus Blaasveld 
Woord- en communieviering  
Jaargetijde voor Louis Deckers en overleden familieleden 
Lector: Sonja De Kuysscher 
 
11 uur: Sint-Niklaas Willebroek 
Eucharistieviering 
Intenties voor Victor Burkel, 
voor de broederschap van de h. Drievuldigheid 
voor de familie Van Reeth-Bosselaar 
Lector: Kathleen 
 
Kijk op onze website www.parochie-willebroek.be bij Weekendvieringen voor info 
over  de komende vieringen 
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	OVER EEN AARTSENGEL DIE WEL EEN BIERTJE LUST …
	In juni van dit jaar kwam er een nieuw biertje op de markt: Victoria. De naam verwijst naar de overwinning. Op het etiket: de aartsengel Michaël, die de duivel overwint… Engelen zijn dus allang geen exclusiviteit meer van religies alleen.
	Maar hoe zit dat met die engelen, aartsengelen en beschermengelen?
	En de engeltjes naast ons bed?
	Boodschappers van God
	Het woordje engel komt voort van het Latijnse angelus en het Griekse ángelos, wat ‘bode’ of ‘boodschapper’ betekent. In de Bijbel staan vele verhalen over boodschappers van God. Vrijwel iedereen kent het verhaal van Maria die het bezoek krijgt van de ...
	Engelen brengen niet altijd goed nieuws, vaak komen ze ook waarschuwen. Lees er maar het verhaal van Sodom en Gomorra op na.
	En dan is er ook nog het engelenkoor. We horen ze zingen bij de geboorte van Jezus, ze zijn er rond de troon van God. En tijdens elke eucharistie mogen we even met de engelen meezingen. Als we net als de engelen het ‘Heilig, heilig’ zingen (Jesaja 6)....
	Volgens onze katholieke heiligenkalender vieren we op 29 september de feestdag van de aartsengelen en is er op 2 oktober het feest van de engelbewaarders. Nog even te gaan…en reden dus om een en ander uit te zoeken.
	Aartsengelen
	Niet alle engelen zijn gelijk. Er is een hiërarchie en sommigen krijgen zelfs een naam. Zo staat in het boek Openbaringen dat Michaël een schare engelen aanvoert in zijn strijd tegen de draak. De aartsengel Michaël beschermt het Volk van God, ieder va...
	Tweede  aartsengel is Gabriël, hij is de bode die de geboorte van Jezus aankondigt aan Maria en ook die van Johannes aan Zacharias. Verder geeft hij aan Daniël uitleg over geheimen en profetieën.
	In het verhaal Tobit duikt Rafaël op als goddelijke helper. Hij stelt zich voor als ‘een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren’.
	Hij wordt vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle mensen die onderweg zijn naar het hemels paradijs.
	De namen van aartsengelen eindigen op -el, een verwijzing naar (de naam van) God.
	Michaël wil zeggen: die is als God ; Gabriël betekent: sterke man van God en Rafaël: God heeft genezen.
	Niet alleen Rafaël is een engel die helpt. Ook nadat Jezus in de woestijn op de proef werd gesteld, zijn er engelen die voor hem zorgen. In het boek Kronieken helpen engelen meer dan eens in de strijd. Lot wordt door een engel beschermd in Sodom en bi...
	Genoeg Bijbelse verwijzingen naar beschermengelen of engelbewaarders dus.  Ze helpen ieder van ons om als een goed christen door het leven te gaan en ze beschermen ons tegen onheil. Fijn dat we daarop mogen vertrouwen!
	Vleugels?
	Kan je engelen herkennen aan hun vleugels ? In de bijbel staat er nergens dat engelen vleugels hebben. Ze worden vaak beschreven als mensen, wit als sneeuw en schitterend als de zon. Maar ze eten niet. Misschien een klein detail, maar niet onbelangrij...
	Vaak worden ze pas als engel herkend op het einde van de ontmoeting.
	Maar de afbeelding mét die vleugels zijn wel logisch, hoe zouden ze immers anders van bij God, uit de hemel naar beneden komen …?
	Engelen zijn intelligent en hebben een vrije wil. Ze kunnen dus ook tegen God kiezen, kijk maar naar de gevallen engelen, zoals Samaël ook Satan genoemd. Maar dat is voor een andere keer.
	Enkel ‘engelachtige’ spreekwoorden
	Naast het spreekwoord in de titel zijn er in onze dagelijkse taal nog enkele, die verwijzen naar deze hemelse schepselen. Ken jij ze ook ?
	- de engeltjes schudden hun kussens uit
	- geen engeltje maar een bengeltje zijn
	- engelengeduld hebben
	- een reddende engel
	Inge Hauchecorne
	DE KERKVERLATERS, WAARHEEN GAAN ZE?
	Sinds de jaren zestig loopt de kerk gestaag leeg. Waarom? Socioloog en theoloog Stephen Bullivant wijst op enkele ingrijpende veranderingen die begonnen in de vorige eeuw. En wat is de rol van het Tweede Vaticaans Concilie?
	Waarom telt onze katholieke kerkgemeenschap zo veel kerkverlaters? Een antwoord biedt de Britse socioloog en theoloog Stephen Bullivant in zijn boek Mass Exodus: Catholic Disaffiliation in Britain and America since Vatican II. De gegevens waarop hij s...
	In beide landen worden jaarlijkse, of tweejaarlijkse, enquêtes gehouden met onder meer vragen over het kerkelijke lidmaatschap bij de geboorte en bij de bevraging. De vergelijking tussen beide antwoorden laat toe de uitstroom uit de kerkgemeenschap te...
	Verlaten of overstappen naar een andere religie
	Niet alle kerkverlaters laten alle religie achter zich. Ze stappen nogal eens over naar een andere kerkgemeenschap. Maar meer in de VS dan in het VK. In het VK had in 2008 slechts 8 procent van de geboren katholieken zo’n overstap gewaagd, 32 procent ...
	Waarom er in de VS tevens meer katholieke kerkgetrouwen zijn is te verklaren door hun sociaal-culturele achtergrond. In de bloeitijd van de jaren vijftig bedroeg het aantal kerkgangers onder de Amerikaanse katholieken 75 procent, zelfs naar Amerikaans...
	Een gemeenschap met een confessionele identiteit
	Om dit te verklaren verwijst Stephen Bullivant naar het belang van de opvoeding en vorming waarvan de katholieke kinderen toen mochten genieten. Een stabiel kerngezin met een moeder en vader die beide katholiek waren. Een gezin dat bij de opvoeding va...
	En met bovenop die confessionele ook nog een etnische identiteit. Want die gemeenschap bestond toen nog veelal uit recente immigranten die zich onderling verbonden voelden als Ieren, als Italianen, als Polen. Die dubbele identiteit liet hun toe zich a...
	Kerkverlating als gevolg van verzwakte gemeenschapsvorming
	Het aantal kerkverlaters is sinds de jaren zestig gestadig toegenomen. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog begon die gemeenschapsvorming immers te verzwakken. In het VK kwamen de katholieke jongeren in het leger terecht en daarna in het hoger onderwi...
	Sindsdien heeft de uitstroom in beide landen haast hetzelfde, geleidelijke traject gevolgd. De religieuze vorming in de vroege jeugdjaren verzwakte, de ouders vormden minder stabiele gezinnen en genoten ook minder steun van andere vormende instanties ...
	De rol van grote kerkelijke gebeurtenissen
	Zien we in de evolutie van de kerkverlating de effecten van grote kerkelijke gebeurtenissen? Van het Concilie? Van de encycliek Humanae Vitae? Die hebben gezorgd voor ophef en herrie, maar niet voor opvallend meer kerkverlating. Die bleef geleidelijk ...
	Wanneer is de profilering te sterk en wanneer is ze te zwak?
	Gecharmeerd is Bullivant door de protestantse megachurches in de VS. Die bieden naast (muzikaal) verzorgde vieringen ook allerlei activiteiten in kleine groepen, gaande van Bijbelstudie tot hobbyclubs. Zij trekken veel volk uit de wijde omgeving. Geen...
	Wat kunnen wij hieruit besluiten? Het concilie heeft de kerkverlating niet veroorzaakt maar evenmin tegengehouden, al werd dat wel verhoopt. Op zijn gezag werd een liturgische vernieuwing doorgevoerd die het devotionele leven van vele ‘gewone gelovige...
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