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SINTEN MET TWEE RECHTERHANDEN! 

 

Iets geven zonder dat je ervoor beloond wordt, ook al is het slechts met een dankjewel, 
het overkomt ons uiterst zelden. De sinterklaastijd is daarom een unieke gelegenheid. 
Het is een oefening in ongezien geven. De rechterhand maakt overuren. Net als bij de 
echte Sint, die volgens het verhaal ’s nachts stiekem geld door het raam ging gooien 
om mensen uit de problemen te helpen. 

 

Wat houdt je tegen? 

En iedereen die vandaag sint speelt voor kinderen of grote mensen uit haar of zijn 
omgeving, is dus de rechterhand van Sinterklaas. Geen enkele linkerhand hoeft 
daarvan iets te weten. En weet dat sint spelen meer is dat zorgen voor een leuke mand 
met chocola, strooigoed en puzzels voor kleinkinderen. Speelgoed dat je eigen kinderen 
ontgroeide wordt dankbaar aangekomen in kringloopwinkels en instellingen die zich 
buigen over kansarmoede. Speculaas uit de winkel of uit de eigen oven (voor een 
lekker recept kijk op www.landleven.nl/) kan je serveren op een koffiekransje met een 
eenzame buur. Wat houdt je tegen?  

 



Tel de kerktorens 

Sint-Niklaas is in de adventsmaand een eerste feestelijke halte. Als je in Vlaanderen de 
kerktorens telt, merkt je alvast zijn populariteit bij de parochiepriesters van weleer. In 
onze omgeving zijn er naast onze Sint-Niklaaskerk ook de buurkerken van Leest, 
Kapelle-op-den-Bos, Hemiksem en natuurlijk van de stad Sint-Niklaas. In de ruime 
omgeving rij je van Gooik naar Ieper of van Wimmertingen naar Morkhoven… telkens 
hou je halt in de schaduw van een Sint-Niklaastoren. Terug naar de heilige zelf nu. 

 

Nicolaas de Wonderdoener uit Turkije 

Er is de historische figuur van Nicolaas de Wonderdoener geboren rond 280 in Patara 
aan de zuidkust van Turkije, gestorven in 342 of 352 in het naburige stadje Myra, waar 
hij bisschop was. In de volgende eeuwen breidde zijn verering zich uit naar Europa. 
Belangrijke elementen van ons Sinterklaasfeest gaan op deze man terug. 

De meest bekende legende is het alombekende verhaal van de man die te arm was om 
zijn dochters een behoorlijke bruidsschat mee te geven. Zonder een ‘dot’ zouden de 
meisjes nooit kunnen trouwen, was hun toekomst vrijwel hopeloos. En kijk, tot driemaal 
toe werd een geldbuidel met goud door een open raam het huis binnen gegooid, 
regelrecht in schoenen die voor de haard stonden te drogen. Een geldbuidel, een 
sinaasappel, een mandarijn, ze zijn rond en blinken. Het verhaal verklaart ook het 
zetten van een schoen, het strooigoed als nic-nacjes, de chocoladen figuurtjes en de 
munten. Een variante op de bruidsschatloze meisjes zijn drie studenten, vermoord door 
een herbergier, verborgen in een ton met pekel en door Sint-Niklaas weer tot leven 
gewekt. 

 

Sint-Niklaas in de Willebroekse Sint-Niklaaskerk 

In de Sint-Niklaaskerk beeldt de houten gebeeldhouwde preekstoel, waarvan de oudste 
onderdelen teruggaan tot de 18e eeuw, deze legende uit: een levensgrote Sint-Niklaas 
die met zijn gestalte de kuip van de kansel stut, links aan zijn voeten de tobbe met de 
kinderen, langs de afsluiting een engel met de kromstaf en een andere met zijn mijter, 
de bisschopsattributen. Ook tegen één van de pilaren aan de ingang van het koor staat 
een 17e eeuws stenen Sint-Niklaasbeeld op een sokkel, alweer met kuip en kindjes. 
Het rechterzijaltaar tenslotte is gewijd aan de patroonheilige. Hier hangt een prachtig 
doek van Cornelis Stut (17e eeuw) dat de verschijning van Sint-Niklaas aan keizer 
Constantinus voorstelt. 

 

Van de Wilde Jacht van Wodan naar de witte schimmel van de Sint 

Het naamfeest van Sint-Niklaas is 6 december. Deze viering is in onze streken 
geleidelijk gegroeid uit en vervlochten met de viering van een Germaans feest: de Wilde 
Jacht van Wodan. De Wilde Jacht was in oude tijden de benaming en verklaring voor de 



stormachtige verschijnselen in de buurt van de kortste dagen van het jaar: een 
luidruchtige jachtstoet van gestorven voorouders en ‘zwarte’ krijgers aangevoerd door 
de Germaanse oppergod Wodan of zijn Noorse tegenhanger Odin op zijn achtbenig 
paard Sleipnir. Het lijkt voor de hand liggend dat elementen uit de Wilde Jacht later in 
de Sint-Niklaaslegende zijn verwerkt. De zak van Sinterklaas voor de ‘stoute kindjes’ 
heeft veel overeenkomsten met het berispingsrecht van Germaanse krijgersbonden, die 
zowel een opvoedende als corrigerende taak in de gemeenschap hadden. Het 
dodenleger van zwarte krijgers zou model hebben gestaan voor de Zwarte Pieten. Het 
zou tevens verklaren waarom Sinterklaas op een witte schimmel over de daken rijdt en 
pakjes in de schoorstenen gooit, wat in de winter met loeiend haardvuur niet de meest 
voor de hand liggende plaats is. Offers werden in het vuur gegooid, kinderen zetten hun 
schoentje met wortel of suikerklontje voor de schoorsteenmantel. En het witte paard 
heeft een evenknie in de Germaanse mythologie. Dit hoeft ons niet te verwonderen, in 
de beleving van het christendom zitten heel wat sporen van oudere religies, meestal 
vakkundig geïntegreerd, toegedekt en zelden toegelicht. Het bevestigt alleen de 
organische verbondenheid der dingen. 

 

Het christelijke sinterklaasavontuur 

In de loop der tijden heeft het christelijke sinterklaasavontuur vele vormen aangenomen. 
Zo werd in de Middeleeuwen in de Noord-Franse en Duitse kloosterscholen een 
mirakelspel, theater avant la lettre, opgevoerd waarbij de Sint verscheen en hij de 
ijverige leerlingen beloonde en de luie vermaande. Er was ook het fenomeen van de 
‘kinderbisschop’ (ca.1300-1600): op 6 december werd een kindbisschop met aanhang 
verkozen, tot het feest van Onnozele Kinderen op 28 december kregen ze lekker eten 
en geschenken, andere kleinen kregen dan weer geld en een vrije dag. In Nederland 
zet men de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk, de rijken toonden zich 
gul en de opbrengst was voor de armen. Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de 
Sint-Nicolaaskerk te Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, pakjesavond. In 
de late Middeleeuwen ontstonden tevens de Sint-Nicolaasmarkten. Na het kerkbezoek 
kocht men geschenken en de speculaasvrijer was een karakteristieke gift. Als een 
meisje deze klaaskoek aannam van haar vriend, was dit een goed teken, een gewoonte 
die mogelijk teruggaat op de functie van Sint-Niklaas als ‘huwelijksmaker’ in de legende 
van de bruidsschatloze meisjes of op een nog oudere traditie tijdens het Germaanse 
zonnewendefeest. Na de reformatie probeerden protestantse predikanten het 
sinterklaasfeest af te schaffen, met weinig succes, het was immers bij uitstek het feest 
van de blinkende oogjes en stralende kindergezichtjes! Soms boeman, soms handige 
paraplu in onderwijs en opvoeding, soms gewoon de warme kindervriend, soms ietwat 
op de achtergrond, soms prominent en bijna maandenlang aanwezig in de 
maatschappij, Sinterklaas heeft vele gezichten. Of hij uit Spanje komt? De herkomst 
van dit feit is mogelijk louter een spel van associaties: kinderliedjes vertellen vanouds 
dat hij naar Spanje reist om lekkernijen, de stad Bari behoorde ooit tot het rijk van 
Aragon en in het Moorse Spanje kreeg een hulp of knecht gemakkelijk een kleurtje.  
Sint-Niklaas was ongetwijfeld een opmerkelijk man. Ruim 17 eeuwen na je dood 
populair, geliefd en soms voor controverse zorgen, is niet min. 



 

Zie ginds komt de stoomboot… 

Tot slot het meest geliefde en gekende sinterklaasliedje. ‘Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn 
paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Zijn knecht 
staat te lachen…’ De kinderlijke verwachting, de zoetigheid, de geur van chocolade en 
sinaasappels, het witte paard, Piet en de Sint, het feestgetwinkel… en dit allemaal in 
één gedichtje van onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863), de eerste die de Sint uit 
Spanje deed komen. 

Godelief C. 

 

 
BERICHTEN UIT DE ZONE WILLEBROEK 
 
Corona is nog lang het land niet uit. Dat betekent dat berichten die doorgestuurd 
werden, mogelijk door nieuwe veiligheidsmaatregelen onderuit worden gehaald. Zo 
werd het aperitief na de vierde zondag in de Sint-Niklaaskerk geschrapt, mogelijk 
volgen er nog aanpassingen. Voor de meest recente info kan je altijd terecht op de 
website www.parochie-willebroek.be. 
Wees voorzichtig, hou het gezond! 
 
 
ZONDAG 5 DECEMBER – TWEEDE ADVENTSZONDAG 
 
Een bol is een ongelofelijk sterk driedimensionaal lichaam. Denk maar aan het kippenei, 
dat je niet kapot kan duwen tussen twee vingers. Het is dan ook bedoeld als 
bescherming voor het nieuwe leven van het kuikentje binnenin. Ook onze wereld is een 
bol, en niet alleen letterlijk: de planeet waarop we leven, maar ook en vooral onze eigen 
kleine wereld waarin we leven.  
We spreken daarom wellicht ook soms van onze cocon, ons eigen nestje waar we ons 
veilig, beschermd en knus voelen. Maar de term cocooning klinkt niet altijd zo positief 
omdat het leven in die beperkte omgeving er ook voor zorgt dat we blind worden voor al 
wat er zich buiten onze wereld afspeelt.  
De boodschap van deze 2de adventszondag horen we klinken in de lezingen van die 
dag. We moeten nieuwe mensen worden. We moeten breken met de oude wereld, met 
ons oude leventje, en iets nieuws beginnen. 
De advent geeft ons tijd en laat ons daarin groeien, de komende weken. Niets 
spectaculair, enkel maar open denken. Proberen om God in ons leven binnen te laten 
en zo langzaam een nieuwe mens worden. 
 
 



NIEUWS UIT BLAASVELD 
  
Geen nieuws , goed nieuws zullen we maar zeggen, want er gebeurde in Blaasveld niet 
echt iets wat het vermelden waard is. Maar het is advent en dat is wel de moeite waard: 
een rustige tijd, vol hoop en blijde verwachting..  
 
Daarom bidden wij om advent 
dat elk van ons een weg mag vinden 
in de wildernis  
van zoveel mediagedrang 
en zoveel lege woorden 
en zoveel groot gemis. 
Een weg, begaanbaar 
en met zekerheid dat er een bestemming is 
en dat we d’er ooit wel komen. 
 
Een ruige man wees ons de weg 
Johannes is zijn naam. 
Zijn ogen stonde scherp 
op de woestijn gericht 
waar de aardse horizon 
met de hemel aan het dansen gaat. 
Zijn woorden als een wervelwind  
draaien altijd om bekering 
en verandering van leven. 
 
Misschien zou hij in onze tijd 
ons doen kijken 
naar de uiteindelijke einder van het leven 
en ons allemaal bezweren 
om een stuk van onze welstand  
op te geven 
en wat minder hevig te gaan leven 
en veel intenser te genieten 
van de vreugde van het hart en van de geest. 
 
Wij bidden om advent 
dat iemand ons de weg zal tonen 
naar een leven zoveel inniger,  
zoveel echter dan de speeltijd van het westen, 
bidden om te weten 
waar het echt op aan komt: 
dat stukje vrede 
dat mensen aan elkaar kunnen geven. 
 
Manu Verhulst 



DONDERDAG 2 DECEMBER - ZITTEND BIJ DE BRON – ADVENTSMEDITATIE  
 
De 'kleine gemeenschap' die al sinds 1978 samenkomt en elkaar steun biedt bij een 
open christelijk leven  komt tijdens de adventsperiode elke donderdag samen in de Sint- 
Niklaaskerk. Tussen 19 en 19.45 uur mediteren zij ‘zittend bij de Bron’, de bron van alle 
leven en liefde. 
Luisteren naar een Bijbeltekst, veel stilte en er de kracht van ervaren, vanuit de Bron bij 
wat ons bezig houdt, stil vallen, een lied zingen.  Zo vullen wij deze driekwart meditatie 
op. 
Wie mee wil doen, is van harte welkom  op donderdagen 2, 9,16 en 23 december van 
19 tot 19.45 uur  in de Sint- Niklaaskerk. 
In de adventstijd samen uitkijken naar Gods Menswording in de wereld: welgekomen! 
Maria, Mieke, Leo en Waltraud. 
 
 
 
WOENSDAG 15 DECEMBER – KERSTBEZINNING FEMMA HEINDONK   
 
Beste dames, 
Op woensdag 15 december 2021 zijn jullie van harte welkom op onze jaarlijkse 
kerstbezinning. We komen samen om 19.00 uur in het Bosveld waar we beginnen met 
een aperitief, gevolgd door een winterbbq door onze kok Eric Van der Taelen. 
kosten: 20 € met femmapas, 35 € zonder femmapas. 
Een kerstcadeautje is inbegrepen, daar zorgen wij zelf voor! Inschrijven ten laatste op 
vrijdag 10/12/2021 - via onze rekening van Femma Heindonk BE 42 3200 0690 4854, 
nadien een bericht naar Lyn aub 0478/33 59 12 - bij Lyn thuis, Hoge Weg  
Tot dan, Kernteam Femma Heindonk 
Femmaleden en hun gezinsleden zijn tijdens deze activiteit verzekerd door de 
Femmapolis 
 
Ter info: Coronamaatregelen vanaf 20 november 
Mondmaskerplicht wordt uitgebreid 
Voor private bijeenkomsten (hieronder vallen de gewone ledenactiviteiten) tot 50 
personen binnen/100 personen buiten is het mondmasker verplicht, als ze doorgaan in 
besloten of publiek toegankelijke ruimtes. 
De plaats waar de activiteit doorgaat, bepaalt dus of er (ook in kleine besloten kring) 
een mondmasker moet worden gedragen. Dit betekent dat bij een  ledenactiviteit in een 
parochiezaal het mondmasker moet gedragen worden. Ook als iedereen blijft zitten. 
Voor zover we weten kan CST niet gebruikt worden bij private bijeenkomsten met 
minder dan 50 personen. 
 Verder is het heel belangrijk om de algemene regels te blijven volgen: 
• Afstand houden 
• Mondmaskerplicht naleven 
• Een goede handhygiëne 
• Een goede ventilatie/verluchting van binnenruimtes 
• Je contacten zoveel mogelijk beperken en buiten afspreken 



Concreet betekent dit dat het mondmasker moet gedragen worden tijdens het 
bloemschikken en het kerstfeest van Femma Heindonk. 
Moest het nog veranderen, we houden jullie op de hoogte! (ondertussen geannuleerd) 
Kernteam Femma Heindonk  
 
 
 
TERUGBLIK NAAMOPGAVE VORMELINGEN SINT-NIKLAASKERK   
21 NOVEMBER 
 

 
 
Catechese 1:  NAAMOPGAVE 
 
Vandaag mocht mijn zoon deelnemen aan de naamopgave voor het vormsel van 2022. 
Voor hem de eerste catechese ter voorbereiding van zijn vormsel. Omdat ik aangaf zelf 
ook interesse te hebben in het geven van catechese mocht ik de activiteit als mama 
meevolgen. Ik vond het alvast een zeer fijne en verrijkende ervaring. 
Bij het binnen komen werd het belang van een naam duidelijk gemaakt aan de hand 
van een toneelstukje. De personages in het verhaal hadden geen echte naam maar 
noemden elkaar gewoon man, vrouw, jongen, meisje. Tot een vreemde op de deur van 
hun huisje klopte. Hij vond dit maar een raar gebruik en vertelde het gezin over zijn 
wereld waarin iedereen een persoonlijke voornaam krijgt met een eigen betekenis. 
Samen met de gezinsleden ging hij opzoek naar hun kenmerkende eigenschappen om 
zo uiteindelijk ieder lid van het gezin een eigen naam te kunnen geven. 



Na dit tafereel gingen de kinderen aan de slag met hun eigen namen en de betekenis 
daarvan. Op die manier konden ze kennis maken met elkaar aan de hand van een paar 
spelletjes. Er werd ook stil gestaan bij enkele belangrijke namen uit de bijbel. 
In een blinddoekspel konden ze aan den lijve ondervinden wat het is om blindelings op 
iemand te vertrouwen, om een leider/een groep te volgen, om tot een groep te behoren. 
Want is dat niet waarvoor ze uiteindelijk naar hier zijn gekomen? We doen ons vormsel 
omdat we tot de christelijke gemeenschap willen behoren. We willen laten zien dat we 
gelovig zijn en dat we naar het voorbeeld van Jezus willen leven.  Al dan niet vanuit een 
traditie die leeft in onze familie.  
Daarna volgde een viering in de kerk. Ik vond het zelf een hele mooie viering. De 
kinderen stonden centraal en mochten van bij de eerste keer zelf deel uitmaken van ‘het 
spektakel’.  Ze mochten stukjes voorlezen en de offergaven aanbrengen.   
De priester vertelde een verhaal waarin op een zeer kindvriendelijke manier de 
betekenis van het vormsel echt duidelijk werd gemaakt. JEZUS werd omschreven als 
de KONING van het RIJK DER LIEFDE. Door ‘JA’ te zeggen tegen het vormsel geven 
de vormelingen aan dat ze deel willen uitmaken van JEZUS en zijn RIJK DER LIEFDE. 
Als dat geen mooie boodschap is! 
 
Verslagje van een ouder 
 
 
SANCTA MARIA BREENDONKSTRAAT WINT ‘VERKEER OP SCHOOL-MEDAILLE’ 
 
Onlangs werd de basisschool Sancta Maria campus Breendonkstraat te Willebroek 
beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. Deze medaille werd uitgereikt 
door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en is een bekroning voor onze inzet 
op verkeers- en mobiliteitseducatie. 
Sancta Maria kiest voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen. Dit levert 
betere resultaten op dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van dergelijke 
initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig in het verkeer te leren 
stappen en fietsen.  De kinderen worden beloond met een stap- en/of fietsbrevet. 
De school neemt ook deel aan “de Grote Verkeerstoets” waarbij de verkeerskennis en 
risicoherkenning van de leerlingen wordt getest. 
De jaarlijkse actie “Helm Op Fluo Top” spoort de leerlingen aan om een fluohesje en 
een fietshelm te dragen. Ook hierbij kunnen de kinderen beloningen verdienen. 
 
Voor onze initiatieven werd de school beloond en kreeg een bronzen medaille die 
pronkt aan de schoolpoort en een digitale medaille die terug te vinden is op de 
schoolwebsite. Verder ontving ze mooie beloningen om de verkeerswerking op school 
te ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 



HERABONNERING PAROCHIEBLAD 

                                                                                       
 
De herabonneringsactie loopt al even. Als abonnee ontving je een brief met 
betalingsuitnodiging.  
Betaling geregeld? Dan hoef je niks meer te doen en ben je zeker dat het 
parochieblad de eerste week van januari veilig in je brievenbus valt. 
Nog niet betaald? Stort 46 euro op rekeningnummer BE 51 2930 1836 2862 Vermeld 
zeker je naam en adres én je abonneenummer. Dit laatste vind je in de 
rechterbovenhoek van elke editie boven je persoonlijke gegevens.  
Van harte dank! 
 

                                 



DE TOEMAATJES 
 

 
 
De Sjah van Perzië vroeg eens aan zijn ministers: 
‘Wat is de mooiste melodie?’ 
Een van zijn ministers zei : 
‘De melodie van een fluit.’ 
Een ander zei: ‘Nee, de melodie van een harp.’ 
Een derde vond: 
‘Alleen een viool geeft de mooiste melodie.’ 
Merza Zaki was stil en zei geen woord. 
Op een dag nodigde hij de sjah en zijn ministers uit  
om te komen eten. 
Er speelde een prachtig orkest met alle soorten instrumenten. 
Maar vreemd genoeg, was er nergens eten te zien. 
Nochtans was het in Perzië de gewoonte  
om de tafels te overladen met lekkernijen 
en met grote schalen voedsel rond te gaan. 
Waar bleef dan het voedsel? 
Omdat het onbeleefd was naar voedsel te vragen,  
bleven de gasten maar praten. 
Toen het middernacht was,  
liet Merza Zaki de kok binnenkomen  
met een kom vol eten. 
De kok tikte tegen het deksel van de pot met een grote lepel. 
De gasten keken op. 
Het begon tijd te worden ! 
Toen zei de Sjah: 
‘De mooiste melodie voor iemand  
die honger heeft  
is het geluid van kookpotten.’ 
 
Naar een verhaal uit Afghanistan, Mark De Vos, Diaken 



 
 
 
Donkere dagen…Waar is er licht in de duisternis? Dagen die elke dag donkerder 
worden. Coronacijfers die de verkeerde kant opgaan. Een klimaatplan dat niet ver 
genoeg gaat. Het gevoel dat de problemen ons boven het hoofd groeien, is bij veel 
mensen niet veraf. 
Wij snakken naar wat licht in het donker. Om het samen vol te houden. Om te geloven 
dat het ooit beter wordt. Om van dag tot dag te focussen op wat wel goed en zinvol is. 
Om onze ogen niet te sluiten voor de vele kleine gebaren van meeleven en solidariteit, 
van schoonheid en geluk. 
 
Gelukkig is het advent. Een tijd waarin wij met de moed der wanhoop elke dag 
proberen wat meer licht te zien. Want alleen als wij geloven dat het kan, dat het moet, 
zal het ook mogelijk worden. Als wij alle goede krachten bundelen, telkens opnieuw, zijn 
wij sterk genoeg. 
 
Alles hangt met alles samen. Dat hebben corona en de klimaatcrisis ons wel geleerd. 
Die gedachte hoeft niet per se beangstigend te zijn. Want als alles samenhangt, heeft 
ook elk klein gebaar van goede wil zin. Hoe onbeduidend ook, het is nooit voor niets. 
Een automobilist die attent is voor fietsers en voetgangers. Iemand die een gevelplant 
tegen zijn muur laat groeien. Een hartelijk woord tussen buren. Een kleine steun voor 
een project in het Zuiden. Mensen kunnen meer dan zij denken. 
Op de laatste zondag voor de advent vierden wij het feest van Christus, koning van het 
heelal. Zoals zoveel tegenwoordig, is het een begrip dat ons verstand te boven gaat. 
Het heelal, het Rijk van God, het hemelse Jeruzalem, het klinkt allemaal zo ver boven 
onze hoofden. Laat ons maar verder ploeteren in ons eigen kleine landje, op onze eigen 
wereldbol. 
 
Een koning is geen tovenaar. Hij kan wel iemand zijn die ons samenhoudt en 
inspireert.  Jezus brengt licht. Dat licht kunnen wij de volgende weken en jaren voor 
ogen houden. Het brengt warmte in ons hart en in onze wereld. Laten wij elke dag 
bidden dat wij nooit de moed verliezen. 
 
 
 
 



 
 
 
Wat gebeurt er toch allemaal op onze wereldbol?  
Meer dan 1400 dolfijnen werden op de stranden van Faeröer afgeslacht. Ze werden in 
de val gelokt en vermoord. Zelfs drachtige moeders en kalfjes werden niet ontzien. Ze 
werden gewoon dood geknuppeld. Dolfijnen zijn een van de meest intelligente 
diersoorten op aarde. Ze hebben herinneringen en geven elkaar namen. Ze begrijpen 
vreugde, verdriet en rouw. Wat een angst moeten deze dieren gevoeld hebben?  Militair 
machtsvertoon aan de grenzen van Oekraïne. Hoe moeten de plaatselijke mensen zich 
voelen?  
In een weekblad las ik een artikel van een heel laag niveau. Het was een aanval op de 
katholieke Kerk. De auteur zou beter zijn hand eens boven zijn hoofd houden en twee 
keer nadenken alvorens zijn frustraties uit te brengen.  
Zijn dit de tekenen dat onze wereld in elkaar stort? 
 
Is er nog hoop?  
Ja, er is nog hoop. Het embryo ervan ligt in onze manier van leven. Dit is aan het 
groeien in het vruchtwater van begrip, dialoog en liefde. Als dit eenmaal vorm gekregen 
heeft, kan het bij de geboorte heel wat teweegbrengen. Mensen voelen zich dan 
geraakt door het kinderlijke begin, dat kansen moet krijgen om te groeien, om zich te 
ontplooien in mensen, in ons.  
In de komende weken van verwachting zou ik ieder van jullie dagen met zon 
toewensen. Met veel ogenblikken van liefde en mensen die je altijd aanvaarden. Ook 
voortdurend vrede in je kleine wereld en ja, ook in de grote natuurlijk. Heb ook maar 
een gezondheid om mee uit te pakken. Laat geen steken vallen in alles waarvoor je 
verantwoordelijk bent.  
Laten wij dus maar hopen op een nieuwe tijd, waarin het goed zal zijn. Waarin geen 
mens meer moet vluchten en niemand huilt van de pijn.  
Laat ons dus maar hopen op een nieuw begin van een leven zonder haat, een wereld 
waar geen oorlog is en angst niet meer bestaat.  Maar willen wij dat dit echt zo zal zijn, 
dan moeten wij ervoor gaan. En dat gaat ver. Een nieuw begin zal niet vanzelf komen! 
 
Erik De Cock, diaken Bornem 
 
 
 



DE BIJBEL VAN A TOT Z – CEDER 
 

 
© Tynke Van Schalk 
 
In ‘Bijbel van A tot Z’ verklaren we woorden uit de Bijbel, kriskras door mekaar. 
Vandaag: ceder. Een machtige naaldboom, met meer allure dan de doorsnee spar die 
we als kerstboom een van de dagen in huis halen.  
 
De ceder van de Libanon is een overbekende boom, vermaard om het kwaliteitsvol 
hout en de heerlijke geur van de schors en de bloei. Deze boom werd in Bijbelse tijden 
verhandeld door de Feniciërs. Ze haalden de ceders uit de grote cederbossen in het 
gebergte van de Libanon. 
Zo’n ceder kan bijzonder oud worden en uitgroeien tot een machtige, indrukwekkende 
naaldboom. Karakteristiek is de etagevormige groei van de zijtakken. De boom kan een 
hoogte bereiken van wel 40 m en de omtrek van de vertakkingen kan gaan tot 12 m. 
 
Legendarisch De Libanonceder wordt reeds vermeld in het Gilgamesj-epos (rond 2100 
v. Chr.), waar Gilgamesj en Enkidou de beschermer van het cederwoud verslaan en de 
ceders gebruiken om er een vlot mee te bouwen, dat hen naar Uruk brengt.  
 
In de Bijbel wordt de ceder vaak genoemd in een vergelijking. In deze vergelijkingen 
leren we iets over het ontzag dat de cederboom bij mensen opwekte: 
 
Ik zal voor Israël zijn als de dauw. 
Het zal bloeien als een lelie, 
wortelen als een ceder op de Libanon; 
zijn jonge loten zullen uitlopen. 
Het zal als een prachtige olijfboom pronken 
en geuren als de ceders op de Libanon. Hosea 14,6-7 
 
In het boek van de profeet Ezechiël komt er een uitgewerkte vergelijking voor in 
verband met de machtige cederboom: 
 



Dit zegt God, de Heer: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste 
takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven 
berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en 
vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van 
zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. Ezechiël 17,22-23 De 
profeet laat verstaan hoe wonderbaar het is dat uit een klein teer twijgje zo’n prachtige 
boom kan groeien die een paradijs wordt voor allerlei soorten vogels. Zo kan God ook 
met het volk Israël handelen, terwijl hij anderzijds grote bomen die zich onkwetsbaar 
wanen, plotseling neervelt . 
 
Van bedreigd tot beschermd erfgoed Het cederhout was zo gewild, dat de machtige 
cederwouden op de Libanon in de loop van de tijd begonnen weg te kwijnen. Het was 
keizer Hadrianus (keizer van 117 tot 138 n. Chr.) die verdere ontbossing voorkwam 
door het cederwoud te beschermen. In de 19de eeuw werden er wereldwijd treinbielzen 
gemaakt van cederhout, wat opnieuw leidde tot een bedreiging van de cederbossen. In 
1998 heeft UNESCO daarom het cederwoud de status gegeven van beschermd 
erfgoed. 
 
Bron: Kerknet 
 
 
 
 
KERSTENING IN ONZE STREKEN – TERUG IN DE TIJD 
 
In tijden van ontkerstening, een terugblik op over hoe het ooit begon. In het begin van 
de middeleeuwen waren verschillende missionarissen actief in onze gewesten. Wij 
stellen er graag enkele aan jullie voor. 
 
Servatius’ geboortedatum is niet gekend. Volgens een legende was hij een 
afstammeling van de grootmoeder van Maria, de moeder van Jezus. Wij kennen hem 
van verschillende concilies die hij bijwoonde.  Hij werd bisschop van Tongeren, maar na 
de verwoesting van de stad door de Hunnen verplaatste hij de bisschopszetel naar 
Maastricht.  
In 330 stichtte Servatius in Tongeren de Bartholomeuskerk. Het volk van Tongeren 
begon te morren tegen Servatius: ‘Die bisschop die het bestuur van ons land niet kent, 
en de wetten ook al niet, en nooit het keizerlijke hof bezoekt, bevalt ons niet.’ Toen deze 
geruchten Servatius ter ore kwamen, verliet hij Tongeren en vestigde hij zich in 
Maastricht. Daar verbleef hij drie jaar. Op een ietwat miraculeuze wijze keerde hij terug 
naar Tongeren om er bisschop te worden. 
Sint-Servaas stierf in 1384. Hij wordt gevierd op 13 mei en behoort tot de ijsheiligen.  
Geen rijm na Sint-Servaas, geen vlok na Bonifaas 
 
 
Amandus werd geboren in een Franse adellijke familie. Tegen de wil van zijn familie 
werd hij op ongeveer twintigjarige leeftijd monnik op het eiland Yeu, voor de kust van de 



Vendée. Vandaaruit ging hij naar Bourges, waar hij  in een kluis nabij de Sint-
Martinuskathedraal 15 jaar lang op water en brood in eenzaamheid leefde. 
Na een bedevaart naar Rome werd hij in 628 in Frankrijk tot missiebisschop gewijd. Op 
verzoek van Chlotharius II begon hij eerst de bewoners van Gent te kerstenen, waarna 
hij zijn werkzaamheden uitbreidde over heel Vlaanderen. Aanvankelijk had hij weinig 
succes. Hij leed ook grote ontberingen en werd vervolgd zonder dat hij iets bereikte. Hij 
missioneerde in Vlaanderen langs de oevers van de Schelde. Daar stichtte hij een 
aantal kerken en kloosters, die later zouden uitgroeien tot de Sint-Pietersabdij en de 
Sint-Baafsabdij in Gent. Allowin, beter bekend als Sint-Bavo, trad toe tot het klooster, 
dat later zou uitgroeien tot abdij en naar hem genoemd zou worden. Langs de Schelde 
vind je ook Sint-Amands en Sint-Amandsberg, namen die naar hem verwijzen.  
Amandus' feestdag werd vroeger in het bisdom Luik gevierd op 26 oktober, 
tegenwoordig overal op 6 februari. Hij is patroonheilige van heel Vlaanderen en van 
onze Blaasveldse kerk. Amandus is ook de schutspatroon van wijnhandelaren, 
bierbrouwers, apothekers, herbergiers en kruideniers.  
Amandus wordt aangeroepen tegen reuma, verlamming, koorts, stuipen, 
huidaandoeningen, epilepsie en dierziekten. 
Amandus bracht zijn laatste jaren door in het klooster van Saint-Amand-les-Eaux, waar 
hij ook stierf. 
  
 
Willibrordus werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige 
jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij 
York in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide 
Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus ,de bisschop van York. Wilfrid verzette 
zich tegen de toen heersende Keltisch-katholieke traditie en was een voorstander van 
de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van 
Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later werd 
hij daar in 688 tot priester gewijd. 
Volgens de latere schrijver Alcuinus was Willibrord vervuld van de geest van 
‘peregrinatio’, de mystieke wens om het aardse thuis hemels te maken. Willibrord begon 
in Katwijk met zijn kersteningsmissie van de Friezen. Vandaaruit bezocht Willibrord een 
groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot Luxemburg toe. 
In 695 werd Willibrordus door paus Sergius I tot aartsbisschop der Friezen gewijd.  
Hij was de oprichter en bouwer van heel wat kerken en kloosters. In 719 ontving 
Willibrord bezoek van Bonifatius, die na een verblijf van drie jaar naar de Germaanse 
landen vertrok om daar te gaan kerstenen. 
Van het einde van Willibrords leven is niets bekend. Hij stierf op 81-jarige leeftijd en 
werd op eigen verzoek begraven in Echternach. 
 
Leo Pelgrims (ingekort) 
 
 
 
 
 



LITURGISCHE VIERINGEN 
 
DONDERDAG 2 DECEMBER 
19 uur : Sint-Niklaaskerk 
Adventsmeditatie 
 
WEEKEND 4-5 DECEMBER 2021 
Tweede adventszondag 
 
ZONDAG 5 DECEMBER 
 
10 uur : Sint-Jan Baptist Heindonk 
Woord- en communieviering 
Lector: Chris Foqué 
 
11 uur : Sint-Amandus Blaasveld 
Woord- en communieviering  
Lector: Marieke Peeters 
 
11 uur : Sint-Niklaas Willebroek 
Eucharistieviering  
Intentie voor Leentje Segers 
Lector: Annick 
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