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DRIE GULLE HEREN EN EEN MAND VOL ZOETIGHEID 

Nog vier keer slapen en de Sint wandelt over de daken! En hij is in goed gezelschap.. 
twee andere gulle heren en een verre voorvader inspireren hem. 
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Sint-Niklaas en Sint-Maarten, daar weet je alles van, maar ken je ook Sinte Greef? 

 
Over de oorsprong van Sinte Greef is niets bekend. Het is ook geen heilige. De bijnaam 
Sint kreeg hij pas in de 19de  eeuw in navolging van Sint Niklaas. Voordien heette hij de 
Graaf van Halfvasten. Hij verscheen dan ook met paard en al op die dag, de breuklijn van 



winter en zomer om bij het eerste onweer de winter te verjagen en vruchtbaarheid te 
brengen. Hij zag er eigenlijk uit zoals de volkse Sinten Niklaas en Maarten. Een witte 
schimmel, een grijze baard, een lange mantel om zijn schouders en korf met cadeautjes 
en speculaas en ander lekkers. In Mechelen was hij ooit enorm populair. Alle gebruiken ter 
ere van Sinte Greef in Vlaanderen zijn helaas uitgestorven.   
Sint Niklaas werd er oorspronkelijk veel minder gevierd. Mijn grootmoeder had er nog 
herinneringen aan die tijd. Ze vertelde dat de Greef vooral door het gewone volk gevierd 
werd, Sint Niklaas was iets voor de rijken. En aangezien de levensstandaard steeg en de 
mensen doorgaans de gewoonte hebben om de rijkeren na te bootsen, verdween de 
Greef en bleef de Sint.  

Emile Verhaeren schildert  in zijn gedicht  ‘Le Comte de la Mi-Carême’ (1916) een 
bijzonder charmant beeld:  

‘Hij komt uit Spanje of Bohemen, de Graaf van Halfvasten, 
 en doorkruist de steden van Brabant,  
op zijn traag dravende witte paard.  
Van dak tot dak gaat hij,  
en luistert aan de schoorsteen  
naar wat de kinderen in de winter, bij de haard gezeten,  
uit hun dikke boeken opgestoken hebben…   
Waar hij ook gaat, God alleen is zijn gids....  
Zij die hem niet gezien hebben  
wanneer ‘s avonds de klokken luiden,  
hebben hun ogen vast in hun zak gehad.  
Maar de kinderen, zij hebben hem allemaal gezien,  
deze prins van hun dromen…  
Op de prenten die men verkoopt in de volksbuurten  
van Hasselt en Mol, van Antwerpen en Lier,  
is hij een reus en draagt hij een blauwe tulband,  
als een oude koning die over magische krachten beschikt.  
In zijn linkerhand houdt hij een zweep,  
in zijn rechter speelgoedjes in hout, karton en steen.  
Hij heeft er wel dertig manden en twintig zakken vol van…  
Zo gaat hij zwaar beladen op weg.  
Hij gaat van Weert naar Sint-Amands,  
van Sint-Amands naar Rupelmonde –  
en laat het speelgoed als hagel door de schoorsteen vallen,  
zonder dat een oor het kan horen.  
En zo zijn ze er dan, op de ochtend die werd voorspeld,  
net als in alle andere jaren:  
in een hoekje van de open haard,  
in de schemering van de ochtend,  
klaar om gevonden te worden  
door scherpe ogen en dwalende vingers.’ 
 

En de verrre voorvader? 

Zoveel gelijkenissen tussen de sinten Greef, Maarten en Nicolaas, dat kan geen toeval 
zijn. Vallen ze terug op een archetype, een figuur uit de voorchristelijke religies? Wie past 
er beter in dit plaatje dan de Germaanse oppergod Wodan compleet met schimmel 
Sleipnir, ring, wapperende baard en mantel? Het uiterlijk klopt én de sfeer waarin alles 
gebeurt: bij valavond, figuren die door de lucht vliegen, het zingen, het vragen van een gift 
(wortel of klontje voor het paard, brief en borrel voor de gulle man), het ritueel aan de 
haard… Het zijn oude gebruiken overgenomen en geabsorbeerd door de persoon die op 
dat moment het mooie weer maakt, aanvankelijk met kerkelijke tegenzin, later overgoten 



met een vroom sausje. Een prima voorbeeld van hoe figuren schuiven en veranderen is 
‘Zwarte Piet’ in transitie.  

Er is niets dat niet iets anders aanraakt. Denk aan Halloween, de Keltisch-Ierse 
Allerheiligenavond.  Vuren, verering van de overledenen, kinderen die zich vermommen 
en zingend gaan bedelen. En daar komt Sint Maarten. Of Sint Niklaas die de oceaan 
oversteekt en als Santa Claus, de kerstman, terugkomt? Veel  boeiends is verdwenen in 
de plooien van de tijd.  

 

Houdt het marsepeinen varkentje stand? 

Marsepein, je houdt ervan of niet: gemalen amandelen, poedersuiker, eiwit, een smaakstof 
en eventueel een kleurstof…een dure delicatesse vroeger alleen gesnoept in hogere 
kringen. Het woord is ontleend aan het oudfranse marcepain. De oudste  vermelding staat 
in de Brugse stadsrekening van 1486. De wethouders van Brugge zonden dat jaar tot 
tweemaal toe een koffer vol lekkernijen naar de Habsburgse keizer Maximiliaan. 
Ondertussen is de marsepeinfabricatie geïndustrialiseerd, gemalen kokosnoot, gedroogde 
aardappelvlokken of aardappelpuree vervangen soms een deel van de dure amandelen. 
Klaargemaakte amandelpasta vereenvoudigt het banketbakkerswerk. Lekker blijft het! En 
puur nog beter dan vermomd als een veggievarken. 
 
 
Nicnacjes, karolientjes en mopjes… 
 
De charme van dit biscuitgebak (letterlijk tweemaal gebakken, gebruik uit de 
zeevaarttijden toen ook brood tweemaal gebakken werd om snel bederf tegen te gaan) ligt 
in hun vorm – lettertjes, cijfertjes, ijsbergjes – en hun krokantheid. En… we knabbelen ze 
vooral rond 6 december. 
 

Een appeltje of een citroentje? Of een winterse speculaas?  
 
Speculaas bestaat al zo lang dat we niet weten wie voor het eerst zo’n lekkere koeken 
bakte. En de naam ‘speculaas’, waar komt die vandaan?  
Een eerste eenvoudige verklaring legt meteen een verband met Sinterklaas - al is het ver 
gezocht. Het Latijnse ‘speculator’ betekent ‘hij die alles ziet’. In het Oud-Grieks komt dat 
overeen met ‘episkopos’ of ‘bisschop’ van Myra.  Een tweede vertrekt ook van het Latijn: 
speculum/spiegel. De speculaaskoek als spiegelbeeld van de afbeelding op de 
koekenplank.  Of komt ‘speculaas’ van ‘speculeren? Dat betekende vroeger ‘het kruiden 
van deeg’. Een laatste simpele vierde uitleg: ‘speculaas’ komt van ‘specerij’, opnieuw een 
verwijzing naar de kruiden die de koek typeren (kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, 
anijszaad, kardemom en variaties). In de 17e eeuw kwamen de specerijen Nederland 
binnen via de kolonies. De haven Amsterdam werd dé opslagplaats voor Europa en het 
grotere aanbod deed de prijs zakken. Alle bakkers gingen experimenteren en 
ontwikkelden hun eigen geheime recepten. Sommigen maakten in september al 
speculaasdeeg: rijpen, afbakken in speciale ovens en bewaren tot het in december de 
juiste bite had.    
Speculaasjes werden met de hand gebakken en de figuren waren behoorlijk gedetailleerd 
dankzij de kunstig gesneden houten planken. Sinterklaas, sinte Greef en zijn Gravin… 
ieder had zijn eigen mal. De industrialisatie maakte van speculaas een massaproduct. Een 
zachtere deeg met meer boter om vlotjes in de vormen te glijden deed de afbeeldingen 
vervagen. Wij, met de bijna ambachtelijke speculaasbakker Vermeiren in onze achtertuin, 
kunnen van geluk spreken, een heel jaar lang! 
 
Godelief C. 
 



BERICHTEN UIT DE PAROCHIE WILLEBROEK 
 
 
ZONDAG 6 DECEMBER – TWEEDE ADVENTSZONDAG 
 
Lieve mensen,  
De advent  is begonnen en dat hadden we graag samen in de kerk gevierd. 
Steek thuis de kaarsen maar aan en maak er een deugddoende tijd van.  
Dit is de wens van de parochieverantwoordelijken van Blaasveld voor iedereen. 
 
Er brandden eens vier kaarsen. 
De eerste zei: 'Ik ben de vrede. 
Als je om je heen kijkt,  
kun je het me niet kwalijk nemen dat ik uitdoof.'  
Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde.  
 
De tweede kaars zei: 'Ik ben het vertrouwen.  
Meestal kan men me missen.  
Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden.'  
Toen ze stopte met praten, blies een zachte wind haar uit.  
Toen zei de derde kaars: 'Ik ben de liefde.  
De mensen zien niet meer naar me om.  
Ze vergeten zelfs om van hun medemens te houden.'  
Ze wachtte niet langer en doofde uit.  
Een kind zag de drie gedoofde kaarsen.  
'Waarom branden jullie niet meer?'  
vroeg het en het begon te huilen.  
Toen zei de vierde kaars:  
'Je hoeft niet te wenen. Ik brand nog.  
Ik kan alle kaarsen terug aansteken.  
Ik ben de hoop.' 
 
C. Leterme 
 
Vieringen in coronatijd: Elders achteraan in dit blad vind je een lijst van de vieringen die 
je kan volgen via radio en televisie. 
Bekijk ook geregeld onze website www.parochie-willebroek.be, rubriek Op de 
agenda/actualiteit voor de meest recente info. 
 
 
CBB nodigt je op 5 december uit op een ‘thuisviering’ – Een vleugje hoop en troost 
De eerstezaterdagviering van de Christelijke Basisbeweging kan niet samen doorgaan. 
Daarom dit interessante aanbod voor thuisliturgie voor alle belangstellenden. 
.Op zaterdag 5 december om 19 uur zullen zij die van thuis uit meevieren, verbonden met 
elkaar en in dezelfde spirit de tekst lezen, bidden. 
Verbonden met elkaar het troostend Woord aanhoren, er creatief mee omgaan, er in 
familieverband mee omgaan, er gepaste sfeer rond scheppen, adventskrans met 2 
kaarsjes, muziek bij maken of er bij zoeken... Elk huis kan zijn eigen sfeer scheppen in 
verbondenheid met elkaar op hetzelfde moment. 
Het thema: een vleugje hoop en troost: troost en hoop verspreiden met zorgzame 
gebaren. 
Wij nodigen u uit om in de Geest van verbondenheid angst, bezorgdheid en zorgen in 
deze barre periode te verdrijven met het licht van vriendschap, bemoediging en solidariteit! 
Wij laten ons doordringen van Gods Woord zoals het leefde en taal kreeg in de profeet 
Jesaja: 'troost, troost toch mijn volk'. 



Wie mee wil doen kan de tekst van de viering downloaden van 
http://users.telenet.be/CBB/Viering_dec_2020.pdf.  
 
 
MENSEN VOOR MENSEN: 0465 07 05 40 
  

 
 
Nu onze kerken de komende weken gesloten zijn willen we toch zorgen dat ook op een 
andere manier contact binnen de hele parochie Willebroek mogelijk blijft. 
  
Als jij een korte of langere babbel wil, of uitzonderlijk zelf je boodschappen niet kan doen, 
bel dan gerust met onze vrijwilligers, vaak een bekend gezicht uit onze kerken.  
  
Het nummer 0465 07 05 40 is bemand van 10.00 ’s morgens tot 21.00 ‘s avonds, vanaf 
zondag 8 november, alvast tot en met zondag 13 december.  
We horen je graag! 
 
 
 
 
TERUGBLIK EERSTE VORMSELCATECHESE WILLEBROEK – TISSELT 
 
Hoe doen we de vormselvoorbereiding tijdens de strikte maatregelen die Corona oplegt? 
Daar bogen we met de catechisten enkele weken geleden ons hoofd over. De bijeenkomst 
uitstellen was een mogelijkheid maar dan blijft de vraag wanneer je zal kunnen starten. 
Een opdracht geven aan de kinderen is ook een mogelijkheid of zouden we het wagen, en 
meegaan in de nieuwe trend van online bijeen te komen. We kozen voor het laatste en 
waren heel blij en aangenaam verrast met het resultaat. Blijkbaar was het een grotere stap 
voor ons als catechisten want de kinderen waren er allemaal heel goed in thuis. Alle 
kinderen waren aanwezig, gezond en wel en ook nog goed voorbereid. We hadden ze 
namelijk op voorhand al verschillende opdrachten gegeven.  
Via het scherm konden we elkaar allemaal horen en zien en met behulp van de vragenlijst 
die de kinderen op voorhand moesten invullen leerden we elkaar wat beter kennen. Zo 
hoorden we wat de ene gelukkig maakt en de andere verdrietig, leerden we enkele van 
hun lievelingsliedjes kennen en vernamen we waar de kinderen een helpende hand waren 
geweest de laatste tijd. Zo hoorden we dat enkele mama’s en papa’s blij zullen geweest 
zijn als hun kinderen verschillende huishoudelijke taakjes deden zoals de tafel dekken, 
afruimen, stofzuigen,… . Leuk als ieder zijn steentje bijdraagt in het huisgezin ! 
Het thema van onze bijeenkomst was de naamopgave dus werkten we logischerwijze rond 
‘namen’ en de betekenis ervan. Om te beginnen lazen we samen het verhaal van Mozes 
die als baby gered werd door de prinses van Egypte. Zij gaf hem de naam Mozes wat 
betekent “ik heb je uit het water getild”. Ondertussen zat ons eerste half uurtje erop en 
namen we even een korte pauze.  
 



Tien minuutjes later was iedereen weer van de partij en kregen we mooie knutselwerkje te 
zien nl een handje waar ze aan de ene kant hun naam hadden opgeschreven en aan de 
andere kant de betekenis die ze thuis hadden opgezocht.  
Nu we meer over onszelf wisten was het tijd om nog een ander verhaal te horen en op 
zoek te gaan naar de betekenis van Gods’ naam. Hiervoor lazen we het verhaal van 
Mozes als volwassen man toen hij bij de brandende braamstruik de opdracht kreeg van 
God om zijn volk te redden uit de handen van de farao. Hier leerden we dat God betekent 
‘Ik zal er altijd zijn’. God liet toen aan Mozes weten dat je altijd op hem kan vertrouwen ook 
in moeilijke tijden. En deze boodschap geldt nog altijd. Hij is er altijd voor ons als wij op 
hem vertrouwen. Onze ouders hebben hiervoor de eerste stap gezet om ons als baby of 
kind al toe te vertrouwen aan God bij het doopsel. Hierdoor werden we Christenen en dat 
is tevens onze gemeenschappelijke naam. Hiermee geven we aan dat we ervoor kiezen 
om te leven zoals Jezus Christus, de kernboodschap van vandaag.  
 

 
 
En dan waren toe aan het belangrijkste deel van onze bijeenkomst namelijk de 
naamopgave zelf. Vermits er in de Sint-Niklaaskerk, net zoals overal, momenteel geen 
eucharistieviering is konden de kinderen hun naam niet zelf uitspreken tegenover de 
gelovige gemeenschap. We deden dit dan op onze eigen manier. We baden allen samen 
het Onze Vader en daarna een gebed met de intentie van de naamopgave.  Om dit 
feestelijk moment toch in de verf te zetten, telden we met ons groepje af en riepen de 
kinderen dan allen samen hun naam. Een mooie afsluiter voor een eerste geslaagde 
bijeenkomst ! 
Gebed voor de naamopgave  
Heer Jezus, 
door mijn naam op te geven 
beloof ik 
dat ik willen groeien in geloof, 
me wil laten vormen tot uw leerling, 
wil leven naar uw voorbeeld, 
en me wil inzetten voor een betere wereld 
Amen  
Wij tevreden en de vormelingen tevreden. Robbe gaf toe dat het toch wel een speciale 
ervaring was, anderen toonden ons een dikke duim, een smiley, feestslingers, ... Blij en 
tevreden namen we afscheid van elkaar na nog een laatste opdracht te hebben 
meegegeven nl hun mooi versierde handje in een enveloppe bezorgen in de brievenbus 
van het secretariaat (A. Van Landeghemstraat 115, brievenbus aan de straatkant). Dan 



kunnen we nadien hun handjes in de kerk omhoog hangen zodat iedereen weet dat zij 
allemaal mee op pad zijn vertrokken om als Christenen op weg te gaan naar hun vormsel.  
Bedankt vormelingen voor jullie toffe en enthousiaste deelname ! Uiteraard hopen we jullie 
snel in levende lijve te ontmoeten maar uiteraard geldt nu eerst safety first…  
Hou het gezond en tot volgende keer 
 
Annick, Inka, Jacqueline, Kathleen, Katrien, Koen, Maria, Rita 
 
 

 
 
 



HERABONNERING PAROCHIEBLAD 
 

 
 
Heel wat lezers hernieuwden hun abonnement, van harte dank hiervoor. 
 
Mocht het nog niet gebeurd zijn, het is nu echt wel het moment. 
De oplijsting van de abonnementen wordt afgesloten op 14 december. Als je ook in januari 
de eerste nummers wil ontvangen, wacht dan niet langer om te betalen. (43€ voor een 
gewoon abonnement , of 45€ voor een steunabonnement). 
Wil je hiervoor het formulier dat door Kerk & Leven toegestuurd is gebruiken aub? Daarop 
staat duidelijk naam en abonneenummer, nodig om alle misverstanden te vermijden.  
Betaal je toch via een andere weg, vermeld dan zeker naam en abonneenummer!  
 
 
DE TOEMAATJES 
 
 
EEN ADVENTSKALENDER MAKEN 
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Het gebruik van een adventskalender is een traditie die stamt uit de 19e eeuw. Het is een 
sfeerbrengend hulpmiddel om in de adventstijd in huiselijke kring toe te leven naar 
Kerstmis. Elke dag een deurtje open, elke dag een stap dichter bij Kerst. De 
adventskalendertraditie waaide over van Duitsland en Oostenrijk en is hier ondertussen 
traditie geworden. 
Op bol.com vind je de meest gekke of vergezochte uitvoeringen: lego, Harry Potter, 
Neuhaus, Rituals, Lipton thee, Nespresso, geurkaarsjes, mini-autootjes of barbies.. voor 
elk wat wils. De duurdere versies zijn heuse huizen die hun geld opbrengen, want je kan 
ze het volgend jaar herbruiken en vullen volgens eigen inspiratie.  
Hiermee ben je natuurlijk een eind weg van het aftelmiddel naar Kerst. 
Misschien heb je nog een ouderwetse snoeploze kalender in een of andere schuif liggen, 
of heb je zin om zelf aan de slag te gaan? Aan de wand 24 zelfgehaakte zakjes of prettig 
geplooide doosjes, leuke kaartjes of op de kast 24 minikandelaars met theelichtjes…laat je 
fantasie zijn werk doen.  
 
 
 

 
 
Gisteren is onze buurvrouw Rosette verhuisd. Vierennegentig is ze, en nog altijd leefde ze 
in haar eerste huis. Haar wieg stond er, ze groeide er op, trouwde, kreeg twee kinderen en 
verhuisde nooit.  Een van de laatsten uit generaties bij wie dit schering en inslag was.  

Het leven van Rosette is geen stof voor een roman. Je zou het een gelukkig leven kunnen 
noemen . Daar valt minder over te vertellen dan over een turbulent.  

Rosette werd geboren in een simpel maar knus werkmanshuisje:  houten luiken, een tuin 
voor prei en patatten, enkele appelbomen, een haan en wat kippen voor het dagelijks eitje. 
Het eerste meisje en een nakomertje na twee oudere broers die al snel op eigen benen 
stonden. Rosette deed het niet slecht op school, een traditionele huishoudschool die je als 
meisje klaarmaakte voor een bestaan als ‘vrouw en moeder aan de haard.’ Dat werd ze 
ook. Waar en hoe ze de Nederlander Willem ontmoette, is een goed bewaard geheim. Je 
kreeg hooguit een samenzwerig glimlachje als je het haar vroeg, meer uitleg gaf ze niet.  
Na een jaartje verkering trouwde hij met haar en trok mee in in het ouderlijk huis. Voor de 
buurt bleef hij heel zijn leven ‘Willem, den Hollander’, een geliefd en gewaardeerd man, 
maar toch iemand die met een iets andere tongval sprak. 

Het werd full house met dochter Mia en zoon Hendrik erbij. Kaartspelen met oma, een 
wandeling of de kippenstal uitmesten met opa, fietsen of in keuken of tuin werken met pa 
en ma, het zorgde voor een heerlijke tijd voor het hele gezin. Rosette werd een  
zelfbewuste vrouw, altijd keurig verzorgd. En bedrijvig!  ’s Zaterdags in de keuken voor de 
zondagse taart en de kroketten, ’s zondags de mis en een babbel voor de laatste 
nieuwtjes op het kerkplein terwijl Willem een pintje dronk in het café om de hoek, ’s 
maandags wassen en de lakens laten wapperen aan de lijn, woensdag marktdag - altijd 



een leuk uitje met vriendinnen en een boodschappenmand vol - en op vrijdag de 
wekelijkse poets. Dinsdag en donderdag waren de onbestemde dagen: patronen knippen 
en een jurk naaien, de bloementuin wieden, geraniums stekken, met de bus naar ’t stad 
winkelen...of een dringend karwei,  ’t kon allemaal, afhankelijk van de  nood en de tijd van 
het seizoen.  

Meer dan 60 jaar had ze Willem aan haar zijde voor wat een lang en gelukkig huwelijk 
was. En kranig en fit dat ze bleven. Negentig en nog een walsje samen, wie doet of deed 
het hen na? Toch begon hun wereld meer en meer te krimpen. De wekelijkse 
boodschappen naar het warenhuis werd stilaan het enige ritje dat hun Corsa nog aankon. 
De kippen verdwenen de een na de ander en ja, de eitjes uit de winkel waren ook niet 
slecht. Het grasveld werd elk jaar enkele meters groter, de groentetuin kleiner. De mooie 
bloemenborders bleven, de appelen werden geplukt maar dat was werk voor de kinderen.  

Willem stierf en Rosette bleef alleen achter. De buurt vroeg zich bang af hoe ze het alleen-
zijn zou verdragen. Maar het lukte haar, wel drie zomers lang. We hoorden haar op zachte 
dagen geanimeerd praten op haar terras. Een beetje doof, dus dan spreek je luider. Een 
witte tafel, gemakkelijke tuinzetels, de gele paraplu voor schaduw en daar dronk ze haar 
koffietje met een koekje en een babbeltje met een van de langslopende buren of gewoon 
alleen. Op zonnige janurainamiddagen zat ze knus in de veranda bij haar overwinterende 
geraniums en fuchsia’s, anders warm bij de stoof en de televisie in huis. En dagelijks 
kwam zoon, dochter of kleinkind langs.  

Gisteren heeft de buurt haar uitgewuifd. Ze gaat overwinteren bij zoonlief. Misschien zien 
we haar terug in de lente? Of kiest ze voor het comfort en ruimt haar huisje plaats voor 
een nieuwbouwappartement? Joost zal het weten. 

Robin 

 
 
Martinus (of Maarten) wil geen bisschop worden 
 
Toen de bisschop van Tours overleden was,  
kwamen de christenen bijeen om een nieuwe bisschop te kiezen. 
Al heel vlug viel hun keuze op Martinus. 
Die woonde in een abdij buiten Tours. 
“Martinus is de beste bisschop die we ons kunnen indenken. 
En hij woont hier zelfs  in de buurt”, zeiden ze. 
 
Een paar mannen zadelden hun paard  
om snel aan Martinus te vragen of hij bisschop wilde worden. 
Maar Martinus was nergens te vinden in de abdij. 
Niet in zijn cel, niet in de keuken, niet in de kerk, niet in de tuin. 
Waar ze ook keken en hoe luid ze ook riepen,  
nergens was Martinus te bespeuren. 



 
Ontgoocheld stegen de mannen terug op hun paard. 
Ze kwamen voorbij de vijver van de abdij,  
waar een groep ganzen er op los gakte. 
DE paarden verstijfden en wilden niet meer verder. 
Toen zagen de mannen een ganzenhok  
op een eilandje midden in de vijver. 
 
Langzaam leidden ze hun paarden door het water naar het eilandje. 
“Martinus, ben je daar?” riepen ze.  Geen antwoord. 
Ze stapten af van hun paard en gingen het hok in. 
Daar zagen ze in de donkerste hoek een man zitten. 
Het was Martinus ! Hij had zich daar verstopt,  
omdat hij helemaal geen bisschop wilde worden. 
 
Maar als zelfs de ganzen duidelijk maakten  
dat hij bisschop moest worden,  
moest Martinus er wel even over nadenken. 
De volgende dag ging hij met de mannen mee naar Tours. 
In de stad juichte iedereen om hun nieuwe bisschop. 
Hij bleef bisschop tot hij stierf. 
 
Mark De Vos 
Diaken 
 
 

 



 
1+1+1: DRIE MANIEREN OM MEKAAR NABIJ TE ZIJN 
 
Iedereen kan elke week drie dingen doen om de eenzaamheid van anderen te verlichten. 
Drie dingen, dat is driemaal één, dus 1+1+1. 
 
In Brugge is in de vorm van enkele affiches de 1+1+1 actie gestart tijdens deze tweede 
lockdown. Een idee dat we je niet willen onthouden.  Het concept komt van priester 
Antoon Vandeputte en is in samenwerking met het bisdom Brugge uitgewerkt door 
Uitgeverij Muurkranten. 
Iets voor jou?  
  
1+1+1 “Een telefoontje doen naar iemand die je mist of al lang niet hebt gehoord. Voor 
velen kan dit in de avonduren zelfs gratis.” 
  
1+1+1 “Een brief of kaart sturen naar iemand. Zo’n brief of kaartje ontvangen doet veel 
deugd. Je kan dat verscheidene keren lezen. Je zet het op de kast en je beseft dat men je 
niet vergeten is.” 
  
1+1+1 “Een gesprek op afstand met mensen die je buiten ontmoet. Afstand en nabijheid 
gaan hier ten volle samen. Verse lucht bij zo’n openluchtgesprek zal ook deugd doen aan 
het eigen welzijn. Zo kunnen we samen elke week de groeiende eenzaamheid verlichten.” 
 
 
 
 

 
 
We naderen Kerstmis. Dit is voor mij één van de fijnste momenten in het jaar. Ik hou daar 
enorm van. De sfeer, al die mooie versieringen, de mensen zijn zelfs anders. Ik zelf ben 
dan ook anders. Ik ga in kerstmodus.  
Ik denk dan ook regelmatig  terug aan mijn kindertijd, toen we nog in het oude station van 
Oppuurs woonden. Moeder en vader hadden een kerstboom geplaats in de living. Onder 
de boom bevond zich het stalletje dat vader had gemaakt met stukjes berkenhout, mooi 
hoor. In de boom hingen dan verlichte glazen figuurtjes die de sfeer echt maakten. Een 
mooie kerstpin rondde het geheel af. Regelmatig voor het slapengaan, legde ik een 
snoepje in de stal, dat was voor het kindje Jezus. Eigenlijk met in mijn achterhoofd, 
misschien brengt hij mij iets dat ik zo graag zou hebben. Ik was toen zot van kleine 
autootjes. Soms vond ik er dan eentje in het stalletje of op mijn bedje.  
 
Wij zijn nu aan het begin van de advent. Bij het verschijnen van dit blad is de eerste 
zondag al voorbij. In vele huiskamers zal er dan een krans staan op de tafel met vier 
kaarsen. We laten elke zondag eentje meer branden om zo de periode naar de geboorte 
van Jezus intens te beleven. Er zal ook meer kerstmuziek worden afgespeeld op de radio 
en onze pc of de gsm. Misschien is het ook de moment om tijdens het aansteken van die 
kaarsen een gebedje te bidden en zo Jezus daar ook een plaats in te geven, want daar 
gaat het toch om.  
 
God, wij vragen U in deze adventsperiode:  



Geef ons de kracht  
om in deze donkere dagen  
op zoek te gaan  
naar die ene ster  
die ons zal brengen naar het Kerstekind.  
Naar het lichtje in ieder van ons  
dat soms helder, soms verborgen is.  
Opdat iedereen van ons vervuld mag worden  
van hoop en mag delen  
in Uw droom van vrede. Amen. 
 
Diaken Erik 
 
 

 
 
Kerststol hoort bij Kerst. Een echte klassieker! Heb je zelf wel eens een kerststol 
gemaakt? Het is helemaal niet zo ingewikkeld! En het is zoveel lekkerder dan een stol uit 
de supermarkt. De meeste tijd gaat zitten in het rusten en rijzen, en ja, dan kun je zelf ook 
rusten. Geen excuses dus! Vooral als je een keuken- of een broodmachine hebt, is het 
een kwestie van ingrediënten bij elkaar mikken… and let the (christmas) magic happen! 
 
Wat heb je nodig? 
350 gram bloem 
zakje instant gist (7 gram) 
35 gram witte basterdsuiker 
7 gram zout 
rasp van een halve citroen 
60 gram zachte boter, in blokjes 
200 milliliter lauwwarm water 
250 gram sultana’s/rozijnen 
75 gram noten naar keuze, grof gehakt 
25 gram sukade (of naar wens meer/minder) 
150 gram marsepein 
1 ei, losgeklopt, voor bestrijken 
Poedersuiker, om te bestrooien 
 
Aan de slag 
Verwarm de oven voor tot 200 graden (hetelucht). 
Doe de bloem, gist, basterdsuiker, zout, citroenrasp, boter en het lauwwarme water in een 
mengkom of keukenmachine en kneed tot een kleverig deeg. 
Voeg de rozijnen, sukade en noten toe aan het beslag en kneed deze er goed doorheen. 



Leg het deeg op je bakrooster (of andere plank) met een vel bakpapier eronder. Rol het 
deeg uit tot een rechthoek van ongeveer 20×15 cm en laat het een kwartier rusten op een 
warme plek. 
Kneed de amandelspijs/marsepein zachter en maak er een rol van. Hou je van 
marsepein? Voeg er dan zeker wat meer aan toe! Maak het oppervlakte van het deeg nog 
wat groter en platter, zodat je het over de lengte makkelijk dubbel kunt vouwen. 
Leg de rol in het midden van de deegplak en vouw het dubbel. Druk de randen goed aan, 
zodat de kerststol goed sluit. Probeer uitstekende rozijnen er zoveel mogelijk in te duwen, 
want deze verbranden anders snel. 
Bestrijk de kerststol met het losgeklopte ei en schuif ‘m de oven in. Bak 35 minuten. Wordt 
hij halverwege al heel erg bruin? Bedek de stol met aluminiumfolie (glimmende zijde aan 
de binnenkant) om te voorkomen dat hij te bruin wordt en de rozijnen verbranden. 
Als de stol uit de oven is, pak je een blokje boter en smeer je het over de stol (smelt 
vanzelf omdat de stol nog heet is). Zodra de kerststol is afgekoeld, strooi je er 
poedersuiker overheen. En smullen maar! 
 
Bron: recept van de buurvrouw 
 
Zin om een lekker recept te delen en deze rubriek een lang leven toe te wensen?  
Stuur je recept in via een mail naar parochieblad.willebroek@gmail.com of via een briefje 
in de bus van het secretariaat. 
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