
 

 

Draag de wonderdadige medaille!                        E. H. Joseph Verlinden 

    

   Monstrans 
       NIEUWS UIT DE HEMELSTRAAT 
 

                “De waarheid mag zich niet beperken tot schitteren;    
                                                    zij moet branden, en warmte rond zich verspreiden.”  
 

          Jg. 18 nr 117 – Juni - Aug. 2018 – 1 €                        P. Poppe 

Beste Vrienden en weldoeners, 
 

Meer dan dertig jaar geleden, 
geeft Mgr Lefebvre de oorzaak 
aan van wat wij vandaag meema-
ken in de Kerk. De katholieke 
Leer wordt niet meer door iedere 
bisschop, priester eenduidig aan-
geleerd, als gevolg van de nieuwe 
wind die waait sinds het laatste 
Concilie. De één staat op tegen 
de ander, in de meest brede zin. 
De Paus is niet langer een princi-
pe van eenheid in onderwijs en 
bestuur. In het gedeelte dat we 
publiceren van de voordracht te 
Annecy, legt Mgr Lefebvre uit 
hoe de heren van de Kerk het 
geweten ontkerstenen. De slacht-
offers hiervan zijn de ‘kleine’ 
mensen, gelovigen. Velen denken 
dat alles toegelaten is, dat alles 
kan. Maar zo is het niet. De Tien 
geboden leggen de vrijheidsgren-

zen vast. God is onveranderlijk. 
Hij is een jaloerse God, die eist 
wat Hij niet gezaaid heeft! Velen 
zullen verschieten wanneer zij 
komen te sterven. De gelukzalige 
eeuwigheid stond op het spel! 
 

Willen wij ons niet laten leiden 
door de geest van de wereld,  
‘politiek en religieus correct’, dan 
moeten wij volgen, de Sterre der 
Zee, Maria, de Moeder van Jezus. 
Wij moeten ons stellen onder 
Haar bescherming, dagelijks. Da-
gelijks Haar rozenkrans bidden, 
d.w.z. enkele geheimen van ons 
H. Geloof overwegen, aangevuld 
met 10 weesgegroetjes per ge-
heim. De heiliging van de dag 
des Heren en de regelmatige per-
soonlijke biecht vasthouden. 
 

Ons onder de bescherming plaat-
sen van de Moeder van God, is, 
ook Haar wonderdadige medaille 
dragen, die Zij ons is komen ge-
ven in 1830. Hierop staat een 
gebed: “O Maria, zonder zonden 
ontvangen, bid voor ons, die on-
ze toevlucht tot U nemen.” Een 
heel krachtig schietgebed voor 
deze tijd, wanneer het vergezeld 
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is van een weesgegroetje, min-
stens drie ‘s morgens, bij het op-
staan en drie ‘s avonds bij het 
slapengaan.  
 
Zo zullen we niet inslapen, maar 
ons blijven inzetten voor Outer 
en Heerd, voor Vlaanderen,  ons 
Vaderland en het een nieuw ka-
tholiek impuls geven. Maar dit, 
jonge Vlaamse katholieke ouders, 
hangt af van uw inzet, van de 
authentieke katholieke opvoe-
ding die ge aan uw kinderen 
geeft! 
 

Eén der geheimen om van de 
Goede God veel zegen te ont-
vangen, is de deugd van dank-
baarheid beoefenen, niet alleen 
jegens onze evennaaste, maar 
vooral jegens de Goede God 
zelf, jegens Jezus en Maria. Een 
tactvol mens ontmoet men graag! 
 

Moge onze H. Sacramentspro-
cessie een openbare hulde zijn en 
een uiting zijn van onze dank-
baarheid jegens Jezus. Kom met 
ons mee getuigen, en bidden, als 
gij echt wilt dat ons Vaderland 
weer katholiek wordt!  □ 

Stel u onder de bescherming  

van Maria, de Onbevlekte!  

 

H. Sacramentsprocessie 

Zo 3 juni 2018 - 10 uur 
 

‘k Geloof dat Ge in de hostie zijt, 

Ik hoop op uw barmhartigheid; 

Ik min U, die mij eind’loos mint, 

O goede Jezus, ‘k ben uw kind. 
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Annecy, 27 september 1987 deel 2 

- Mgr Marcel Lefebvre - 

In het eerste deel van de voordracht behandelt Mgr Lefebvre 
hoe het Vaticaan na het Tweede Vat. Concilie aan de katho-
lieke Staten opgelegd heeft dat haar regeringsleiders het woord 
katholiek uit de grondwet moeten doen verdwijnen. m.a.w. 
sinds Vaticanum II mogen er geen katholieke Staten meer 
bestaan, zo wil Rome het. Dit is een overwinning van de vrij-
metselarij, die de ontkerstening van de Staten wil. Ondertus-
sen blijven wel protestantse en islamitische Staten bestaan, die 
geen andere staatsgodsdienst naast zich dulden. 

 

Deel II 
 

En bovenop de ontkerstening van de maatschappij, 
is er nu nog de ontkerstening van het geweten. Dit is 
volgens hun de religieuze vrijheid - de valse religieu-
ze vrijheid. 
 
Het geweten ontkerstenen, wil zeggen; vrijheid van 
geweten. 
 
Iedereen heeft “zijn” geweten. Dus iedereen kan zijn 
godsdienst hebben en het geweten van iedereen 
moet geëerbiedigd worden.  Kiest gij voor de boed-
dhistische godsdienst? Het is zeer goed. Ge wilt de 
godsdienst van de moslims? Ja, perfect! Ge wilt de 
christelijke godsdienst? Het is ook goed. Daaruit 
volgt dat iedereen zijn godsdienst heeft. Niemand 
heeft daar iets op te zeggen. Maar hoe zit het dan, 
waar is het gebod van Onze Heer Jezus Christus?   
 
Waar is de ware God? Heeft Hij niet het recht om te 
bevelen dat we Hem gehoorzamen? 
 
Onze-Lieve-Heer heeft gezegd: “Wie gelooft, zal 
gered worden; wie niet gelooft, zal worden veroor-
deeld”. Hij heeft dit aan alle christelijke gewetens 
gezegd. Hij heeft niet gezegd: alleen de christenen, 
of enkel mijn leerlingen. Hij heeft gezegd “Hij die 
niet gelooft”, d.w.z. al de mensen – om het even wie 
niet gelooft, - zal veroordeeld worden. We zijn niet 
vrij. 
 

“Ah, neen, neen, elk geweten is vrij, elk geweten is 
vrij zijn godsdienst te hebben”. 
 

En dus, de Staten zijn verplicht wat ze noemen te 
geven: “een autonoom sociaal gebied” voor ieder 
van ons die een eigen godsdienst mag hebben. Zie-
daar de woorden die ze gebruiken in de aan ons ge-
richte antwoorden.  
 
Wat betekent “een autonoom sociaal gebied? Dat 
betekent dat in de samenleving de islamieten het 
recht hebben op eigen scholen, eigen radiozenders, 
eigen tijdschriften, eigen cultus, het recht hebben 
hun ideeën te verspreiden: “een autonoom sociaal 
gebied”! De enige limiet van dit “autonoom sociaal 

gebied”, is de openbare orde.  En wat de publieke 
orde betreft, ge weet het, die definieert men zoals 
men wil.  En het gevolg is: “grote vrijheid”. En bij-
gevolg polygamie heeft volgens het autonoom soci-
aal gebied recht van bestaan, vermits het kadert in 
de islamitische godsdienst. 
 
Zo aanvaarden de protestanten: abortus, contracep-
tiva, echtscheiding, vermits dit kadert in hun gods-
dienst. Zij hebben recht op dit “autonoom sociaal 
gebied”, enz. Het is een verschrikkelijke anarchie. 
En het is dit, dat we vandaag zien. En wat wilt ge, de 
Kerk is met dit alles akkoord op basis van het prin-
cipe van godsdienstvrijheid. 
 
Wat betekende godsdienstvrijheid, opgevat door al 
de pausen die dit hebben toegepast tot aan het Con-
cilie? 
 
De godsdienstvrijheid is de vrijheid van de praktijk 
en de uitoefening van de ware godsdienst in de bur-
gerlijke samenleving. De uitoefening van dé gods-
dienst. De uitoefening van dé ware godsdienst in de 
burgerlijke samenleving, dat is heel wat anders! 
 
Dat is niet de vrijheid van al de godsdiensten, van 
alle ideeën: vrijheid van gedachte, vrijheid van mo-
raal. Het is heel wat anders! 
 
We beleven dus een tijd van volledig liberalisme. En 
dat is zeer erg. Want dat is het wat ons geloof aan-
valt. “Onze-Lieve-Heer is ontkroond.” Nogmaals de 
uitdrukking is niet overdreven. Hij is ontkroond. En 
ontkroond door wie nog wel? Door de heren van de 
Kerk, door onze bisschoppen, door Rome. Men 
moet de dingen zeggen zoals ze zijn. Rome heeft al 
de nuntiaturen en de nuntiussen aangemoedigd aan 
de Staten te vragen: om niet langer meer katholiek te 
zijn, maar neutraal. Resultaat: de wildgroei van alle 
mogelijke en inbeeldbare sekten. Met het geld, dat al 
deze sekten ontvangen, speciaal van de Amerikanen, 
verspreiden ze zich overal. 
 
Gij zijt er al wel eens mee geconfronteerd geworden: 
de “getuigen van Jehova”, de Adventisten, de Mor-
monen en wat weet ik al ... Er zijn er overal.  
 
Het is daarom dat de wereldpers, het was niet speci-
aal de traditionele pers, onlangs melding maakte van 
60 miljoen Zuid-Amerikanen die sedert 1968 naar 
sekten zijn overgegaan. Dus sedert het Concilie. 
Juist sedert de tijd dat de katholieke Staten opgehe-
ven zijn geweest; sedert dat de H. Stoel aan de ka-
tholieke Staten gevraagd heeft haar poorten te ope-
nen voor alle godsdiensten. Welnu, de sekten heb-
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ben ervan geprofiteerd, ik verzeker het u. Dat bete-
kent dat 60 miljoen Zuid – Amerikanen afvallig zijn 
geworden, ze hebben de katholieke godsdiensten 
verlaten om de sekten aan te hangen.  Het is schrik-
wekkend. Het is enorm! 
 
En moest men de rekening maken voor Europa, 
men zou verbaasd zijn te zien dat miljoenen katho-
lieken overgegaan zijn naar de islam of tot het prak-
tische atheïsme of de godsdienst verlaten hebben; 
miljoenen! Ziedaar het resultaat van de ontkerstening 
van de burgerlijke maatschappij en van het geweten. 
Ik heb aan kardinaal Ratzinger gezegd: “Het is niet 
mogelijk! Gans ons leven, gans ons ideaal, al de mid-
delen die we hebben, al de preken die we houden, al 
de seminaries die we bouwen, al de religieuze huizen 
die we oprichten zijn voor de vestiging van het Rijk 
van Onze Heer Jezus Christus, opdat Hij zou rege-
ren zoals we dit zeggen in het Pater Noster, in het 
Onze Vader, dat zijn rijk kome! Dat is ons leven! 
 
Gij, gij zijt voor de afname, opdat men van dit Rijk 
niet meer zou spreken, opdat men niet meer zou 
spreken over een sociaal rijk van Onze-Lieve-Heer, 
tenzij nog alleen in de privé gewetens, laat staan in 
het gezin, in het privéleven, maar niet in het openba-
re leven. 
 
Waarom? Omdat ge gedacht hebt, dat dit schadelijk 
is of dat het stoort aan de joden, de islamieten, de 

protestanten, omwille van uw oecumenisme.  Daar-
om is het beter liever niet teveel te spreken over On-
ze Lieve Heer.”    
 
Er is hoegenaamd geen eerbied meer voor Onze-
Lieve-Heer. Daarom heeft men de kruisbeelden 
overal weggedaan, tot zelfs in het Vaticaan. In de 
audiëntiezalen van het Vaticaan, hebben ze de krui-
sen weggedaan en vervangen door beelden die geen 
enkele betekenis hebben, moderne kunst. Men weet 
niet wat ze voorstellen. Enkele verfstrepen op een 
doek. Men weet niet goed wat dat beduidt. 
 
Men heeft al die schone ivoren kruisbeelden wegge-
daan.  Deze prachtige kruisbeelden droegen een 
plaatje dat aanduidde: “geschenk van die koning, ge-
schenk van die Staat, van die prins aan de H. Stoel. 
Men kon ze bewonderen terwijl men wachtte op een 
audiëntie. Men was er vol bewondering voor. Men 
heeft dit alles weggenomen ... Ik heb aan de secreta-
ris, die me ontving gevraagd: “Waarom heeft men al 
die schone kruisbeelden weggedaan? 
“Oh, ge verstaat dat: wanneer men joden ontvangt, 
islamieten, enz., dat hindert hen.” 
 
Het zien van Onze-Lieve-Heer hindert hen. Daarom 
hebben ze alle kruisbeelden weggedaan!  
 
Ziedaar tot waar we zijn gekomen. Men verjaagt On-
ze Heer Jezus Christus. 

1 mei, voetbedevaart vanuit de Hemelstraat naar de ‘Zwarte God’, Hoboken. 
Na de H. Mis ter ere van St-Jozef, onze picknick, trekken we los door de stad, al bidden en zingend  
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Kijk in de moderne kerken. Er is geen kruisbeeld 
meer op het altaar. Men plaatst nog een kruis – en 
welk kruis, vaak afschuwelijk – zijdelings van het 
altaar. Omdat men niet meer goed weet waar het 
moet staan! Er is geen eerbied voor het kruisbeeld, 
geen eerbied meer voor Onze-Lieve-Heer. Onze-
Lieve-Heer regeert niet meer. Hij heeft het recht niet 
meer om te regeren. Welnu, wij zijn niet akkoord. 
En dat is gans ons drama.  Dit is de reden van onze 
weerstand tegenover de houding van Rome, op dit 
moment. 
 

En wat zullen we zeggen over wat er gebeurd is te 
Assisi en Kyoto?  De afvaardiging in Assisi van ver-
tegenwoordigers van valse godsdiensten was een 
schrikbeeld.  De H. Vader hijzelf droeg zijn kruis-
beeld niet. Hij droeg zijn kruis niet zichtbaar! Hij 
had het verborgen onder zijn overjas om de ogen 
van de joden, de islamieten en al deze heidenen die 
rond hem waren niet te ergeren. Geen kruisteken 
meer op de H. Vader. Ik weet niet of hij er een 
droeg, maar hij had een witte overjas aan – men ziet 
het op de foto’s – waarop hij zijn kruisbeeld niet 
droeg, zijn Christus!  
 

En het is al even onvoorstelbaar wat er in Kyoto 
gebeurde. De delegatie werd voorgezeten door Kar-
dinaal Arinze; een flinke kardinaal die ik goed ken, 
omdat onze paters van de H. Geest in Biafra een 
missiepost hadden. Ik heb gelegenheid gehad hem 
daar ter plaatse te ontmoeten. Hij is zeker een man 
van waarde, een man van geloof. Maar hij was met 
twintig personen als vertegenwoordiger van de H. 
Stoel naar het parlement van de godsdiensten ge-
stuurd. Hij werd op de vierde plaats gezet.  Eerst de 
Japanse godsdienst, dan de godsdienst van de boed-
dhisten, dan de godsdienst van de islamieten en dan 
pas de katholieken. Ziedaar, Onze-Lieve-Heer ge-
plaatst op de 4de rang der goden, tussen de valse go-
den. 
 

Waar zijn we aan toe? In welke eeuw leven wij? Ge-
looft men nog in de Godheid van Onze Heer Jezus 
Christus? Als er maar één God is, dan is alleen Onze 
Heer Jezus Christus, God. Men mag daarover abso-
luut niet aarzelen. 
 

Als we zullen sterven, wie zal ons oordelen?  Wie zal 
ons ontvangen? Wie zal ons veroordelen? Onze 
Heer Jezus Christus! Hij is het, Hij die ons gescha-
pen heeft. Hij houdt ons in leven. Hij heeft ons op 
het Kruis verlost. Hij is het die ons verheerlijkt. Hij 
is het die ons in de eeuwigheid zal in leven bewaren. 
Er is geen andere. Ge moet geen andere God zoe-
ken. In eenheid met zijn Vader en de H. Geest, heel 
zeker – de H. Drievuldigheid – maar die samen 
EEN God zijn. Er zijn geen twee goden; er is maar 
één enkele God. 
 
Bijgevolg al die andere goden die aanbeden worden 
betekenen niets, absoluut niets.  Onlangs heb ik kar-

melietessen gehoord, die gelukkig niet van de onzen 
zijn – die me zeiden: “Al die godsdiensten bidden 
tot dezelfde God”. 
Ik zeg: “Wat? Een priorin van de Karmel die me 
zoiets zegt! Zie hoe ver de ergernis doorgedrongen 
is; de ergernis van zulke samenkomsten. Zelfs de 
goede karmelietessen kunnen geen onderscheid 
meer maken tussen de aanbidding van God en de 
verering van de valse goden”. 
“Maar, Monseigneur, ze bidden allen tot dezelfde 
God”, zeggen ze.  
“Bidden de joden tot Onze-Lieve-Heer”? En bidden 
de islamieten tot Onze-Lieve-Heer? En de boed-
dhisten, bidden zij tot Onze-Lieve-Heer?  
“Oh neen!”  
Ze wisten niet meer wat zeggen.  
 
Onze-Lieve-Heer, maar ze zijn tegen Hem, en heel 
hard ... De islam, de joden in het bijzonder, zij zijn 
anti-christenen. De islamieten zijn gesticht door de 
joden.  De islam is gekomen door de joden, door 
degenen die Onze-Lieve-Heer hebben gekruisigd; 
door degenen die in tegenspraak waren met Onze 
Heer Jezus Christus. Zij zijn het die de islam hebben 
gesticht, die de islam hebben gevormd. Zo komt het 
dat de islamitische praktijken zo gelijken op de jood-
se praktijken. Ze zijn gevormd tegen Onze Heer Je-
zus Christus. Dit geldt ook voor de joden die niet 
geloven in Ons Heer. 
 

Daarentegen, God weet hoeveel we de apostelen 
bedanken en al degenen die ons de leerstellingen van 
Onze-Lieve-Heer hebben overgeleverd.  
 

Onze-Lieve-Heer is geboren uit het ras van de Jo-
den.  Dat is zo.  De allerheiligste Maagd en al dege-
nen door wie de genade van het Verlossingswerk tot 
ons is gekomen zijn joden, maar joden die zich be-
keerd hebben, evenwel niet degenen die zich tegen 
Onze-Lieve-Heer gekeerd hebben en Hem gekrui-
sigd hebben. 
 

Deze laatsten immers gaan verder met het Mystieke 
Lichaam van Onze-Lieve-Heer te kruisigen, dat wil 
zeggen de katholieke Kerk. Men moet zich geen illu-
sies maken. 
 

En nu dan, van wat er in Rome gebeurt, verstaat 
men helemaal niets meer. Het is een groot, groot 
mysterie. Een werkelijk onpeilbaar mysterie.  
 

Welnu, wat dit mysterie betreft, wat deze bevestiging 
van de godsdienstvrijheid betreft die Onze Heer Je-
zus Christus ontkroond heeft, deze liberale vrijheid 
– slecht gedefinieerd – want ze gebruiken dezelfde 
woorden – maar men definieert ze anders. De gods-
dienstvrijheid is op een totaal verschillende manier 
gedefinieerd.  
 

Welnu dan, ik ga u de katholieke definitie geven. 
Voor hen, is het de afwezigheid van samenwerking 
wat het godsdienstige betreft.  Voilà.  
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Men zegt niet meer de Waarheid. Er is geen verband 
meer met de Waarheid en de dwaling.  Men weet 
niet waar dat begint en waar dat eindigt. Het is de 
onduidelijke afwezigheid van samenwerking i.v.m. 
godsdienst materie. 
 

Het is helemaal niet meer hetzelfde, het is volledig 
verschillend. Ze zeggen het trouwens zelf. Ze steken 
het niet weg. “Oh, ja, ja, het is nieuw; het is een ver-
nieuwing. We zijn verplicht te erkennen dat het een 
vernieuwing is.” De Kerk is altijd tegen vernieuwin-
gen geweest. En de Kerk stond er altijd op dat de 
definities klaarduidelijk waren en geen onduidelijke, 
vage en dubbelzinnige definities, die om het even 
wat kunnen betekenen.  
 
Het Heilig Sacrificie van de Mis hebben ze op een 
andere manier gedefinieerd. In art. 7 van de Instruc-
tie van Paulus VI, om de nieuwe misorde voor te 
stellen, hebben ze op een andere wijze de mis gedefi-
neerd dan deze van het Concilie van Trente. Nog 
een nieuwe definitie, en nochtans, gebruiken ze de-
zelfde termen. Ze gebruiken de termen van de Kerk, 
maar ze definiëren ze niet meer zoals de Kerk ze 
altijd bepaalde in onze theologie, in de tijd dat wij 
theologie studeerden. 
 
De Kerk wordt gedefinieerd als een zichtbare ge-
meenschap, hiërarchisch, monarchaal en waaraan 
men moet aangesloten zijn, waarvan men lid moest 
zijn voor het heil van zijn ziel, om zijn ziel te redden. 

Dat was duidelijk.  
 

Neem het nieuwe Canonieke Recht, de samenstelling 
die paus Johannes Paulus II gedaan heeft om het 
nieuwe Canonieke Recht voor te stellen en ge zult de 
nieuwe definitie van de Kerk vinden.  De kerk is een 
oecumenische vereniging. Wat betekent dit? Waar 
begint dat? Waar eindigt een vereniging? Dit is geen 
definitie, dat is niet meer een zichtbare maatschappij, 
hiërarchisch, monarchaal, waartoe men moet beho-
ren om zijn ziel te redden. Dit is duidelijk.  
  

Hiërarchisch: er zijn de geestelijken en er zijn de le-
ken. Men ziet zeer goed de weg van de Kerk. Dat is 
klaar. 
 

Een oecumenische vereniging, men weet niet wat dit 
beduidt. Men kan iedereen in de Kerk binnenlaten. 
Men weet niet meer waar de Kerk begint of waar de 
Kerk eindigt. Dit is niet meer mogelijk. Men kan niet 
leven in deze atmosfeer van dubbelzinnigheid, on-
duidelijkheid .. 
 

En dit alles is gewild om een nieuwe houding van de 
Kerk in te voeren. Deze oecumenische houding is 
absoluut onbegrijpbaar! Er is geen missionaire hou-
ding meer. Dit is zeer slecht, want dit vernielt de 
missionaire geest van de Kerk.  
 

Ik heb u een weergave gegeven van deze nieuwe 
Kerk – men mag zo zeggen – van de nieuwe houding 
van de Kerk zoals ze door het Concilie werd gepre-
senteerd. (Wordt vervolgd) □ 

via de oever van de Schelde 
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door de Hobokense Polders,  naar de OLV kerk 

Na onze godsvrucht, nog even een groepsfoto vóór de kerk van de ‘Zwarte God’ 
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De bisschop zegent eerst het habijt en de kap:  
 

Heer Jezus Christus, die God zijnde, U gewaardigd hebt de 
staat van slaaf aan te nemen, U gelijkwaardig te maken aan 
de mensen, en de menselijke natuur hebt aangenomen om 
ons te redden, wij smeken U dit habijt en uw dienares hier 
tegenwoordig die het gaat dragen te + zegenen, opdat zij 
zich met U beklede, U die het voorbeeld zijt van alle vol-
maaktheden. 
 

Heer, wij smeken U onophoudend, dat uw barmhartige 
ze+gen neerdale over dit kledingstuk, dat opgelegd wordt 
op het hoofd van uw dienares, en dat dit kledingstuk geze-
gend, geconsacreerd, onbevlekt en heilig weze. 
 
De bisschop overhandigt het habijt en hoofddeksel: 
 

Ontvang lieve dochter, dit gezegend kledingstuk en dat de 
Heer u beklede met de nieuwe mens, die geschapen is 
door God in de gerechtigheid en in de heiligheid der waar-
heid. 
 

Ontvang, lieve dochter dit kledingstuk op uw hoofd als 
teken van netheid, zuiverheid en gehoorzaamheid. 

Dank u wel voor het bezoek, de vele  

geschenken en de kaarten voor mijn  

inkleding. Ik was erg blij met alle kleine 

en grote attenties. 

Omdat ik niet iedereen apart kan  

bedanken hoop ik dat ik het met deze ge-

zamenlijke kaart mag doen. 

Ondertussen ben ik niet vergeten jullie in 

mijn gebeden in te sluiten, bovendien  

offeren de zusters hun dagelijks  

rozenhoedje op voor hun weldoeners. 

Met vriendelijke groeten en in gebed ver-

bonden, 

Zuster Maria Lidwina 

Inkleding van Zr. Maria Lidwina 
Göffingen, 22 april 2018 

Marieke Oude Elferink 

Zr Maria Lidwina 
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men, maar schoner klinkt het hier dan bij al d’anderen, onze 
lieve Vrouw van Vlaanderen!”  
 
Tot zover, mijn dierbaren, de verleden, vervlogen 
tijd. De goede, oude tijd. Een tijd, die ons roem 
bracht. De tijd, die glorierijk was, dankzij de inzet 
van onze voorouders. Het heden, onze tijd, brengt 
ons iets anders: schaamte, schande, verval.  
 
In Christus beminden, als men in het moederhuis 
een pasgeboren kind aanschouwt, dan stelt elke be-
zoeker zich de vraag: “Wat zal er van dat kind gewor-
den?” Die vraag kunnen we vandaag ook over ons 
Vlaand’renland stellen. Wat zal er van ons land ge-
worden, onze jeugd? Waar zullen we staan binnen 
15, 20, 30 jaar … wat in 50 jaar zal zijn, durven we 
zelfs ons niet meer voorstellen, omdat we de schrij-
nende toestand nu al vermoeden. Maar wat dan zal 
zijn, bestaat eigenlijk vandaag al. Ik persoonlijk moet 
hem u niet schilderen. Pater Callewaert schilderde al 
lang geleden de huidige toestand. Ik laat hem aan 
het woord. Hij zegde: “Het is een betreurenswaardige 
toestand in het leven en de geschiedenis van ons volk, als we 
als volk onze eigen adel vergeten om vreemden na te apen. Het 
is schrijnend wanneer ons volk niet meer zijn eigen schone ziel 
herdenkt evenals wat het van zijn heldhaftige vad’ren overgele-
verd kreeg. Het is bedroevend als ons volk de kerk vergeet. 
Ons volk is verbasterd, ontaard, het gooit zichzelf weg! De 
vijand zal komen van buiten, rap is ons volk verslagen, om-
dat het vaderland reeds lang uit onze ziel is heengevaren! We 
zijn zo flets geworden. De Vlaming is ontrouw geworden aan 
zijn moeder de katholieke Kerk. De Vlaming spuwt de moe-
dermelk terug in Moeders gezicht! De Vlaamse katholiek 
lijkt op een dood wezen, een mummie waarop men enkel nog 
de naam katholiek als etiket of als een merk vastspeldt.” 
 
Met pater Callewaert, met Rodenbach kan men aan 
u, de besten der huidige Vlaamse jeugd de vraag stel-
len: “Waar is der vaderen katholieke fierheid gevaren?” 
Wat is er met de erfenis gebeurd? Onze vaderen 
zouden hun land niet meer herkennen. Waar is die 
katholiek, Vlaamse fierheid? Fierheid op ons doop-
sel, fierheid op ons vormsel, fierheid op onze Lieve 
Vrouwe van Vlaanderen? Welke hymne moeten we 
zingen: het triomfantelijke “Onze Lieve Vrouwe van 
Vlaanderen” of het droeve “Lieve Vrouwe van ons 
land”? Waar is de fierheid, als men de gruwelijke hei-
ligschennissen in onze kerken toelaat? De hemelter-
gende zielenroof van de kinderen in onze eigen ka-
tholieke scholen tolereert? Men geeft als excuus aan: 
“we moeten de maatschappelijke realiteit volgen – de samenle-
ving.” Maar, mijn dierbaren, er is maar 1 realiteit: en 
die is: Jezus Christus is God, de enige God en als gij 

“Moeder, die ons Vlaand’ren mint, 
 red uw dwaas en nukkig kind!” 

 

- E. H. Matthias De Clercq - 

Dierbare Vlaamse Mariavereerders, 
 
Vandaag is het een grote dag, dé dag van onze he-
melse Moeder – al meer dan 158 jaar: “Het feest van 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen!”  Het ligt niet in 
de bedoeling met deze titel “Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen” Maria te nationaliseren of te monopoli-
seren - dat ware onkatholiek – maar, mijn dierbaren, 
zegden wij als Vlamingen niet met recht, dat er geen 
volk op aarde bestond dat in haar geschiedenis en op 
zulk een klein grondgebied, zoveel heiligdommen 
had toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, lijk het 
Vlaamse volk? Op de spanne gronds van de Maas 
tot de Noordzee, hadden wij honderden en duizen-
den veldkapellen, waar wij Maria als onze Koningin 
aanroepen. Ons lapje grond kende ontelbare bede-
vaartsplaatsen waar scharen Vlamingen Maria om 
hulp smeekten, ja zelfs om mirakelen, en die ook uit 
haar goede, lieve Moederhand verkregen werden. Ja, 
bovendien, in iedere kerk, in iedere kapel in Vlaan-
deren was er voor de Hemelkoningin een beeltenis 
of een bijzonder altaar opgesteld of indien niet, dan 
werd dit Godshuis als een schande in Vlaand’renland 
beschouwd, een ontollereerbare smet op ons bla-
zoen. Gaat en ziet naar Brugge, Gent of Antwerpen, 
zelfs op en in hun stadhuizen en hallen prijkte Ma-
ria’s beeld! En ja, wie kende niet de EEHH Gezelle 
en Cuppens: Geen volk ter wereld heeft Maria scho-
ner en beter verheerlijkt in dicht en proza. Onze lite-
ratuur heeft de schoonste parels aan Maria’s kroon 
gehangen. Ja, dat onze Vlaamse missionarissen zulke 
gigantische gebieden en volken aan haar voeten kon 
neerleggen, ligt zeker in het feit dat Maria de Vla-
mingen als haar van kindsaf toegewijde werktuigen 
beschouwde om genade te laten neerdalen op aarde. 
De H. Missionaris Franciscus Xaverius schreef aan 
de H. Ignatius: “Stuur me Vlamingen!” Ja, al de rest 
werd teruggestuurd! Inderdaad, zelfs tot in het 
Tweede Vaticaans Concilie, was het ons Vlaams 
episcopaat, met name Mgr De Smedt, die de dogma-
tisering van Maria’s Middelaarschap vorderde – ter-
wijl anderen Maria, onze Moeder, wilden offeren om 
een God beledigende eenheid met de vrijmetselaars 
en protestanten te verkrijgen. Kort gevat: In de wed-
strijd, die de volkeren met elkaar in de loop der eeu-
wen hebben geleverd om Maria te vereren, staat het 
vast dat ons katholiek Vlaanderen immer de kroon 
heeft gespannen, naast Polen of Beieren. Moest Ma-
ria dus aan onze voorouders de vraag gesteld hebben 
die Jezus destijds aan Petrus stelde: “Bemint gij mij 
meer dan de anderen?”, dan zouden zij als Vlaming zon-
der aarzelen geantwoord mogen hebben: “Ja, Moeder, 
gij weet hoe innig wij U liefhebben. Liefde gaf u duizend na-
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niet katholiek zijt dan zal uw ziel de eeuwigheid in de 
hel branden. Dat is realiteit! De rest is voorstelling! 
Erger: het is leugen!  
 
Men denkt nadat men Christus onttroond heeft, ein-
delijk bevrijd te zijn. Vrijheid. Dat is een dwaasheid. 
Een leegte wordt steeds gevuld. U weet dat goed uit 
ervaring. Eens het bier uit de fles is komt er lucht in. 
Eens Christus weg, komt de duivel en zijn handlan-
gers. Een vrijmetselaar kon zeggen: “Ach, de katholie-
ken, zij staan op zelfvernietigings-modus” Wij beseffen het 
niet, onze vijanden wel. 
 
Dit alles zegt Pater Callewaert ook. Hij zegt dat al 
wat wij meemaken en toelaten eerder, het gevolg is 
van een gemis aan eigen katholieke fierheid. 
‘Fierheid’ dat betekent zich bewust zijn van wat men 
is, van eigen grootheid en schoonheid, en dat te laten 
weten door woorden en daden. Als katholiek beho-
ren wij tot een uitverkoren ras, een koninklijke natie, 
een heilig geslacht! Wij zijn vazallen van Christus, 
vazallen van OLV! Wat doen goede vazallen als het 
land van hun heerser aangevallen wordt, geplunderd 
wordt, als de kinderen in de slavernij gesleept wor-
den, om het leven gebracht worden: zij trekken het 
zwaard! Zij trekken op ten oorlog, den vijand tege-
moet! Dat doen goede vazallen. “Katholieke fierheid is 
de slapers wakkerschreeuwen uit hun geeuwtoestand”, zegt 
Callewaert. Als wij geloven dat Christus God is, dan 
kan dit alles toch niet zomaar toegelaten worden. 

Om het weer met Pater Callewaert te zeggen, we 
moeten leven van en door het katholicisme en niet 
enkel, in het katholicisme. We lijden onder slenter, 
sleur en gewoonte en missen de katholieke fierheid. 
We werden door moeder in de kerk binnengedragen 
en zullen er door de grafdelvers buitengedragen wor-
den zonder innerlijke roering en voor velen zal het 
schrijnend daarbij blijven. Integendeel zegt pater 
Callewaert: “Gij moet in de wereld handelen omdat 
de katholieke godsdienst de ware is, de enige ware en 
uw katholieke plichtkwijting uw enige levens-
waarheid is. Plicht is niet enkel een woord in een 
woordenboek, maar moet ook bestaan in het leven. 
Wij mogen geen lafaards zijn, die toelaten dat Chris-
tus worde in het aangezicht gespuwd en het hoog-
heilige door het slijk gesleurd. Wij mogen niet enkel 
katholieken zijn die zeggen: “de processie was prachtig en 
de begraving indrukwekkend”. Wij hebben geen genie-
ters nodig, geen gevoelsmensen, geen artiesten, maar 

GEESTELIJKE OEFENINGEN  
VAN SINT-IGNATIUS  

gemengd : ma 9 - za 14 juli 2018 

Dames : ma 15 - za 20 oktober 2018 

---------------------------------- 
Onder voorbehoud van aantal beschikbare plaatsen -  

Info bij E. H. Verlinden 

Het wordt lente,  
En wij denken aan de vogeltjes op onze speelplaats 
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In Christus beminden, sluiten we af, het is waar, u 
ziet het, we zijn met weinigen. Maar, bedenk, weini-
gen zijn niet ‘niemand’. ‘Weinig’ is integendeel 
‘iemand’. En zolang er iemand, ook maar één soldaat 
de vesting bewaakt en de vlag houdt, is ze niet verlo-
ren. Ze leeft. De vesting is nog steeds in ons kamp. 
En dat we met weinigen zijn, mag ons persoonlijk 
zelf als ereteken gelden. Inderdaad, de Kerk heeft op 
menselijk vlak in de wereld een paar veldslagen en 
brigades verloren – we zijn teruggeworpen op één 
van de laatste linies – we moeten ons met weinigen 
om onze koningin scharen, maar dit dient ons net 
tot grotere eer. Is het niet, mijn dierbaren? Is het niet 
eervol de laatsten der lijfwacht te zijn om onze ko-
ningin? Is het niet glorierijker dan één van de weini-
gen te zijn dan één van de massa?  
 
Laten wij Christus en OLV niet zonder kroon en 
troon in Vlaanderen. Dat is nooit zo geweest en laat 
het ook nooit zo zijn! Dat de Leeuw zich terug aan 
de voeten van Moeder Gods vleie! Laat het weer 
zijn: ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Chris-
tus’! Vlechten we de Onbevlekte Moedermaagd een 
nieuwe hulde- en liefdekroon, zodat Haar zegen en 
gunsten over ons Vlaand’ren land moge nederdalen! 
OLV van Vlaanderen, wij smeken U, lach ons toe uit 
lindegroen, bloemenkrans of blij festoen, moge’t 
nimmer hier veranderen, o Gij lieve Vrouw van 
Vlaand’ren! Amen. □ 

mannen van consequentie en apostolische daad. 
Daaraan heeft Vlaanderen een schromelijk tekort. 
Mannen die willen lijden voor Christus. We mogen 
inderdaad de schuld steken op de vorige generaties, 
maar ook de bokkensprongen van de huidige moe-
ten ingezien worden. We moeten opstaan, pal staan! 
Derhalve geef ik u vandaag enkele middelen om de 
katholieke fierheid uit te voeren en toe te passen. 
 
Eerst en vooral moet gij doen wat is “sentire cum 
ecclesia”. Meelijden met de kerk, meetreuren, mee-
jubelen, mee boeten. Wij moeten meetrillen van ver-
ontwaardiging voor elk onrecht tegen de Kerk, want 
de katholiek voelt zich getroffen, net zoals een leeuw 
schudt zijne mane en briest. 
 

Ten tweede moeten wij onze godsdienstkennis 
verdiepen door het lezen en studeren van degelijke 
boeken, geen ‘boekskes’. Wij moeten vlugschriften 
verspreiden, deelnemen aan studiebonden, en levens 
van grote mannen lezen. 
 

Ten derde, al smedend wordt men smid: men 
moet katholiek handelen om katholiek te zijn. Met te 
handelen leert men durven en doen. Zo gij voor de 
wereld bloost omwille van uw katholicisme, zal 
Christus ook blozen voor u bij het einde der tijden. 
We mogen niet lijken op de onvruchtbare vijgen-
boom, die geen vruchten voortbrengt. Een geloof 
zonder werken is dood. 

Tijdens de speeltijd 
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De jeugd behoort de toekomst.  
 

Alleen de Goede God weet hoeveel  
de kinderen van de deugd van godsvrucht 

hier hebben meegekregen. 
 

Deze school was een Parel voor onze 
Vlaamse katholieke jeugd.  

 

Ze werd niet alleen intellectueel gevormd 
zoals in andere scholen, maar zij leerden 

dat ze alles kunnen bereiken met Jezus en 
Maria, als ze zichzelf ook inspannen. 

 

Met heel veel idealisme  
zijn we van start gegaan,  

en dit idealisme geven we niet op,  
want het gaat om de glorie van God  

en het heil van onze Vlaamse kinderen!  

Excursie in de haven 



  
 M

o
n

st
ra

n
s 

- 
Ju

n
i. 

2
0
1
8
 -

 A
u
g.

 2
0
1
8
 

12 

Ja, beste mevrouw, leer uw kind Jezus beminnen. 
Een dankbaar hart dat al kan beminnen (omdat het 
antwoordt op een akte van liefde) dat zich opent 
voor de ware christelijke liefde, die gave van zichzelf 
is uit liefde tot God die de Liefde in persoon is! 
 
 Vergeef me, beste mevrouw, het belang dat ik hecht 
aan dit punt, maar, ik stel vast hoezeer dit verzwegen 
wordt in de opvoeding om dat het slecht begrepen 
werd door de ouders en de volwassenen in het alge-
meen. Om klaarder te zien en de “zaken” actueel te 
verstaan, richten we onze blik op Jezus Christus, ons 
model in alles.  Om goed te verstaan hoeveel de 
Zoon van God belang hecht aan de dankbaarheid, 
moeten we ons herinneren, dat Hij zelf in de schoot 
van de Drievuldigheid levende, een wezenlijke Akte 
van genade is. Niets van wat Hij van de Vader ont-
vangt, ontsnapt Hem en alles wordt voor Hem een 
motief van dankbaarheid en liefde. Let op de band 
tussen de dankbaarheid en de liefde. Meer nog, hij 
offert zichzelf zonder ophouden aan de Vader als 
dankbare gave. Hij wil dat er niets is in Hem dat niet 
van de Vader komt en voor de Vader is. 
 
Als mens houdt Jezus niet op te getuigen dat alles 
wat Hij is, van de Vader komt.  Gans zijn leven was 
slechts een oneindige dankzegging. Zijn groot ver-
langen, toen Hij op de aarde kwam, was ons te doen 
begrijpen dat we alles aan de Vader te danken heb-
ben en ons aan te zetten Hem te danken samen met 
Jezus.  Hoeveel passages in het Evangelie tonen de 
dankbaarheid van Jezus jegens de Vader  en welke 
dankbaarheid betuigt Hij als dit door mirakelen ge-
manifesteerd wordt. Bijgevolg toont Hij zich gevoe-
lig tegenover de minste getuigenis van het geloof en 
dankbaarheid. Hij belooft, dat een glas water gege-
ven in Zijn naam niet onbeloond zal worden. Hij 
verzekert het honderdvoudige aan hem die voor 
Hem het kleinste offer brengt. Hij beschouwt dit 
alsof het aan hem zelf gedaan is, het goed dat we 
zullen doen aan anderen, (een gemakkelijk voor-
beeld, om aan te tonen aan een kind, waarom men 
altijd zijn naaste moet eerbiedigen, wie hij ook is.) 
  
God verwacht onze dankzegging als wederblijk. 
Waarom? 
 
 - Omdat het maar eenvoudig rechtvaardig is, gezien 
alles wat Hij voor ons gedaan heeft. 
- Omdat wij onze dankzegging moeten verenigen 
met deze van Jezus; in het tabernakel en gedurende 
de H. Mis  (vergeet dit niet!) 
- Omdat onze dankzegging Hem toelaat om tegen-
over ons nog milder te zijn. 

Brief 
12 aan Moeders : dankbaarheid 

- Een religieuze - 

Beste Mevrouw, 
 
Door in het hart van uw kind dankbaarheid aan te 
leren, leert ge het uit zichzelf te treden, te denken 
aan de anderen en terzelvertijd bestrijdt gij de fout 
van egoïsme. Vermits het hart niet ledig kan blijven 
zal het egoïsme de plaats ruimen voor de liefde. In-
derdaad, ge leert uw kind nadenken, bijvoorbeeld, 
over de verkregen gaven van God.  Zijn eerste ge-
dachte zal de dankbaarheid zijn. Het zal ophouden 
met altijd te vragen en de hand uit te steken om te 
krijgen, (en dan nog! Op een of ander manier is het 
menselijk hart onverzadigbaar!), zal het wat het bezit 
aan God opdragen, (dit zal ertoe leiden om te ver-
staan wat “offeren”, “geven” en “offers brengen” 
betekent. Zijn hart zal het geheim van “beminnen” 
leren, ontvangen en offeren, dankbaar aannemen en 
ontvangen vanuit de hemel naar de aarde, de gaven 
van God en ze terug doen opstijgen naar Hem als 
een offergave van de mens: zo is het ritme van de 
ademhaling van de ziel en dit is het gebed.  Als ge dit 
begrijpt, doe het dan groeien in het hart van uw kind 
door samen te bidden. Hij zal deze teruggave tot 
God in het gebed beminnen. Hij zal gaarne bidden. 
En ge zult zien dat deze manier u zal helpen om het 
hart van uw kind te doen ontluiken en om waarlijk 
gelukkig te zijn. Dat is wat God van zijn schepselen 
vraagt. 
 
Laten we zien hoe Jezus ons deze weg toont en 
het goede voorbeeld geeft. Jezus vindt bij zijn 
leerlingen gaarne de geest van dankbaarheid. 
  
En dat is voor ons een concreet en levend voor-
beeld. Indien ge de Evangeliën of Epistels leest, zult 
ge verbaasd vaststellen hoezeer Jezus van de dank-
baarheid houdt.  Hij is gevoelig. Hij heeft ze toege-
past t.o.v. zijn Vader en t.o.v. de mensen. Hij is, 
HIJZELF  de levende en eeuwige “Akte van dank-
baarheid”. Lees maar eens het 17de hoofdstuk van St. 
Lucas, dat een episode uit het leven van Jezus vertelt 
waarin de ontgoocheling van de Meester voor de 
ondankbaarheid van de mensen blijkt.  Hij had de 
melaatsen genezen, één enkele is teruggekomen om 
Onze Lieve Heer te bedanken. De negen anderen, 
waar zijn  ze? 
 
Welk een klacht uitte Onze Lieve Heer niet aan de 
H. Margareta-Maria? “Ziedaar, het hart dat de men-
sen zozeer bemind heeft en dat zo weinig bemind 
wordt”. En verder: “Wat me het meest raakt, is de 
ondankbaarheid van de mensen nadat ik zoveel ge-
daan en gebeden heb voor hen.”  Wat zou Onze 
Lieve Heer vandaag zeggen? 
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Hebt gij nooit opgemerkt, gij zelf, als men u dank-
baarheid betuigt, ge die gave zoudt willen opnieuw 
doen? 
 
Het is omdat de dankbaarheid de macht heeft om 
harten te openen. Dit is ook zo met het Hart van 
God. Hoe meer ge Hem bedankt voor de gaven, hoe 
meer Hij verlangt er u te geven. Alle heiligen hebben 
dit begrepen. Zij waren zielen vol dankbaarheid, 
(aanbidding, lofzangen, dankzegging). Ook, nu, nu 
ze in de hemel zijn, zijn ze machtig op het hart van 
God. 
 
Neem het voorbeeld van St-Paulus: “Ik draag aan 
God voortdurende akten van dankbaarheid op ... 
Altijd en voor alles breng dank aan God ... Of ge 
spreekt of handelt, doe alles in de naam van de Heer 
Jezus door Hem God de Vader dankend”. 
 
Dichter bij ons: de H. Theresia van het Kind Jezus, 
zegde: “Wat het meest genade geeft vanwege de 
Goede God: het is de dankbaarheid. Wanneer we 
Hem bedanken voor een weldaad, is Hij aangedaan 
en Hij haast zich om er ons tien andere te geven, als 
we Hem nog bedanken met dezelfde vurigheid. Wel-
ke onberekenbare vermenigvuldiging van genaden! 
Ik heb het ondervonden, probeer gij het ook en ge 
zult zien. Mijn dankbaarheid is onbegrensd voor al-
les wat Hij me geeft en ik vergeld Hem op duizen-
den manier (Conseils et Souvenirs). 
 
Ge stelt vast, indien Jezus zo edelmoedig was jegens 
de H. Theresia, dan was dat omdat ze Hem op dui-
zenden manieren haar dankbaarheid betuigde. Dat is 
niet weinig! 
 
Maar het model bij uitstek is Onze Lieve Vrouw, 
Haar Magnificat, een zang van lof en aanbidding, is 
terzelvertijd de meest sublieme uitdrukking van 
Dank: “De machtige God heeft aan mij grote 
dingen gedaan. Wat kan ik doen dan juichend 
de Zeer Hoge danken die mijn heil heeft be-
werkt”!  
 
Aldus is de dankzegging een houding die ons ganse 
leven moet doordringen. Hoe wilt ge dat een kind de 
dankzegging leert, als het zijn ouders er nooit ziet 
van leven. Voor het kind is het gebed dan alleen een 
opeenvolging van “vragen”.  En later, als het jong 
zal zijn en de noodzaak om te vragen (omdat het 
alles heeft! Behalve in de examenperiode ...) riskeert 
het, het gebed te verlaten en de sacramenten ...! men 
bidt niet voor zichzelf, om te vragen, maar om zich 
in verbinding te stellen met God, het samen spreken 
met Onze Vader in de hemel die ons bemint en die 
we moeten beminnen. Dat is wat anders! Helaas, 
veel jonge mensen hebben wellicht dit niet geleerd in 
hun kindertijd. Hoe spijtig en welke verantwoorde-
lijkheid vanwege de ouders! 

In het christelijke leven moet de dankzegging of de 
erkentelijkheid een zo fundamentele houding zijn 
die als een teken moet zijn dat hen onderscheidt van 
de heidenen. 
Dus het is aan zijn instinctieve ingesteldheid om te 
bedanken dat men de ware christen herkent. 
Mochten we deel uitmaken van deze christenen naar 
het Hart van God, die deze schat doorgeven aan de 
volgende generatie. □ 

Mededeling van de districtsoverste gelezen bij 
de aankondigingen op zo 29 april 2018 

Sluiting van de Sint Pius X-school, Hemelstraat 

 Met de toestemming van de Algemeen 
Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X, 
heeft E. H. Patrick Duverger, Districtsoverste, in 
gezamenlijk overleg met E. H. Joseph Verlinden 
en E. H. Matthias De Clercq beslist, dat de Sint 
Pius X-school verbonden aan de Priorij van het 
Allerheiligste Sacrament haar deuren zal sluiten op 
het einde van het lopend schooljaar 2017-2018 en 
ze niet meer zal openen voor het volgend school-
jaar 2018-2019. 

 Na een bestaan van 6 jaren en harde in-
spanningen om het aantal leerlingen te doen toene-
men, moet men de realiteit aanvaarden: er zijn niet 
genoeg leerlingen om op een passende en duurza-
me manier te kunnen functioneren. 

 De moedige vastberadenheid van zijn Di-
recteur E. H. M. De Clercq, ondersteund door zijn 
Prior, E. H. J. Verlinden, de bereidwilligheid van 
de leerkrachten, de medewerking van toegewijde 
helpers alsook de milde financiële bijdragen van de 
weldoeners dienen gewaardeerd te worden. Aan 
allen onze hoogachting voor de gegeven inspan-
ningen en onze oprechte dank voor de vervulde 
taken. De overvloedige pedagogische en opvoed-
kundige weldaden, zowel op natuurlijk als op bo-
vennatuurlijk vlak aan de leerlingen door deze 
school meegegeven, zijn een verworven schat ge-
prent in hun hart, waaruit zij zullen kunnen putten 
om in hun leven hogerop te gaan. 

 De administratieve en financiële verplich-
tingen van de school lopen tot eind augustus. On-
dertussen gaan schoolactiviteiten door en we ho-
pen dat zij ondersteund blijven tot op het einde. 
Een deel van de lopende financiële verplichtingen 
hopen we te dekken door de verkoop van onder-
wijsmateriaal. 

 Het Evangelie drukt onze hoop op de toe-
komst uit: “Indien de graankorrel niet in de grond valt en 
sterft, kan hij geen vrucht dragen” Jo. 12, 25. Mocht de 
Goddelijke Voorzienigheid deze spijtige sluiting 
van de school tot onderpand maken voor een toe-
komstig duurzaam welslagen in gunstigere omstan-
digheden, waarin Zij zal voorzien!  □ 
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E. H. Matthias De Clercq wisselt de 
Hemelstraat voor de Oude Sint-
Clemenskerk te Gerwen. 

Met de priesterwijding krijgt iedere 
neofiet een zending mee. Zo gaf Mgr 
Tissier de Mallerais.7 jaar geleden mee 
aan de wijdelingen, dat sommigen on-
der hen een school zouden stichten. En 
dat heeft E. H. De Clercq ook waar 
gemaakt.  

Buiten zijn dagdagelijkse priestertaken 
in de priorij van de Hemelstraat heeft 
hij twee roepingen kunnen begeleiden: 
Jan de Bruyn tot seminarist te Zaitzko-
fen en Marieke Oude Elferink tot Zus-
ter Maria Lidwina als zuster van de 

Ofschoon onze school, althans tijdelijk, 
haar deuren sluit, blijven wij toch haar 
schutspatronen: de H. paus Pius X, de 
H. Don Bosco en de H. Victoria bid-
den, opdat Zij de ouders het belang 
van het christelijk onderwijs zouden 
helpen inzien, en hun verantwoordelijk 
helpen opnemen, zodat de Sint Pius X-
school eens haar deuren moge herope-
nen, naar leuze van haar patroon de H. 
paus Pius X: “Omnia instaurare in 
Christo - Alles herstellen in Christus.”  

Eerw. Joseph Verlinden, prior 
E. H. Jan De Bruyn 

Göffingen, 22 april, inkleding van Zr Maria Lidwina 
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Bijdrage voor het ge-
schenk als dank aan E.H. 
Matthias De Clercq voor 
zijn inzet. Hetzij uit de 
hand aan hem persoon-
lijk, hetzij op rekening 
van de priorij, met ver-
melding afscheidsge-
schenk E. H. Matthias De 
Clercq en dit wordt hem 
nadien overgemaakt. 

Deze gave vervolmaakt in ons de 
deugd van godsdienstigheid, ver-
want met de rechtvaardigheid, en 
zij doet zulks door in onze har-
ten een kinderlijke genegenheid 
jegens God en een tedere toewij-
ding voor de personen en zaken, 
die op bijzondere wijze met God 
in betrekking staan, uit te wer-
ken, opdat wij aldus met ijver 
onze godsdienstplichten zouden 
waarnemen. 
 
De deugd van godsdienstigheid 
wordt slechts moeizaam verkre-
gen; de gave van godsvrucht 
wordt ons door de H. Geest me-
degedeeld. 
 
Deze gave doet ons in God niet 
enkel meer een Opperheer zien, 
maar een Vader vol goedheid en 
liefde. “Gij hebt geen geest van 
slavernij ontvangen... maar de 
geest van kindschap, waardoor 
we roepen: Abba, Vader!” (Rom. 
8, 15) zegt de Apostel Paulus. — 
Zij verruimt dus onze ziel door 
vertrouwen en liefde, zonder 
nochtans de eerbied te kort te 
doen. 
 
De godsvrucht kweekt alzo in 
onze ziel een drievoudig gevoel:  
1) van kinderlijke eerbied voor 
God, waardoor wij Hem met 
heilige ijver aanbidden als onze 
teergeliefde Vader. Dan zijn de 
geestelijke oefeningen geen lasti-
ge bezigheid, maar veeleer een 
behoefte voor de ziel en een op-
stijgen van het hart tot God;  
2) Een gevoel van tedere en edel-
moedige liefde, dat ons dringt 
ons voor God en zijn glorie ten 
offer te brengen om Hem beha-
gelijk te zijn. Het is dus geen 
baatzuchtige godsvrucht, die de 
vertroostingen najaagt, geen tra-
ge godsvrucht, die werkeloos 
blijft, waar gehandeld moet wor-
den, geen sentimentele gods-
vrucht, welke slechts aandoenin-
gen wil en opgaat in dromerijen, 

maar het is de degelijke gods-
vrucht, die haar liefde toont door 
het volbrengen van Gods heilige 
wil.  
3) Ten slotte een gevoel van lief-
devolle onderdanigheid. Het 
toont ons in de geboden en ra-
den de openbaring van Gods 
wijze en vaderlijke wilsbeschik-
kingen ten onze opzichte. Van-
daar een volkomen overgave in 
de handen van die liefhebbende 
Vader, die beter weet dan wij, 
wat ons tot heil strekt en ons niet 
beproeft dan om ons meer te 
zuiveren en met zich te vereni-
gen: “We weten ook, zegt im-
mers de Apostel, dat God alles 
ten goede leidt voor hen die 
Hem liefhebben ” (Rom. 8, 28). 
B) Deze gave geeft ons ook lief-
de voor de personen en de za-
ken, die deelhebben in het god-
delijk wezen en in zijn volmaakt-
heden: H. Maagd Maria, de En-
gelen en de Heiligen. De H. 
Schrift. De H. Kerk. De Paus. 
Onze Oversten 
 

Noodzakelijkheid.  
 

A) Alle christenen hebben be-
hoefte aan deze gave om met 
vreugde en ijver de plichten van 
eredienst jegens God, van eerbie-
dige onderdanigheid jegens hun 
oversten, van inschikkelijkheid 
jegens hun onderdanen te kun-
nen vervullen. Zonder die gods-
vrucht zouden zij zich ten op-
zichte van God gedragen als je-
gens een meester: het gebed zou 
een last zijn en geen troost, de 
beproevingen door de Voorzie-
nigheid overgezonden zouden 
veeleer gestrenge of zelfs on-
rechtvaardige kastijdingen schij-
nen. Onder de invloed dezer ga-
ve echter, verschijnt God ons als 
een Vader. Met kinderlijke blijd-
schap bewijzen wij Hem onze 
hulde en kussen met volle over-
geving de hand, die ons slaat, 
daar wij weten, dat het slechts 
geschiedt om ons te zuiveren van 

alle zondesmet en ons nauwer 
met Hem te verenigen. 
 

Middelen om deze gave te 
ontwikkelen.  
 

A) Het eerste is de dikwijls her-
haalde overdenking der Schrif-
tuurplaatsen, waarin we de goed-
heid, de vaderlijke barmhartig-
heid van God jegens de mensen 
en in ’t bijzonder jegens de recht-
vaardigen zien uitschijnen (n. 93-
96). Als Vader wil Hij erkend en 
bemind worden, vooral onder de 
Nieuwe Wet; in alle nood moe-
ten we daarom ook steeds zon-
der toeven met kinderlijk ver-
trouwen tot Hem onze toevlucht 
nemen. Met deze gevoelens be-
zield, zullen we vanzelf onze 
godsvruchtoefeningen met liefde 
doen en daarin dus niet onze vol-
doening, maar boven alles het 
welbehagen van God beogen. 
 
B) Het tweede middel bestaat in 
het omvormen van onze gewone 
werken in akten van Godsvere-
ring, ze alle te verrichten om aan 
onze hemelse Vader genoegen te 
verschaffen (n. 527). Zo wordt 
ons gehele leven een gebed, en 
bijgevolg een akt van kinderlief-
de jegens God, van Godsvere-
ring. Daarom schreef de Apostel 
Paulus: “Oefen uzelf in gods-
vrucht... de godsvrucht is nuttig 
onder alle opzichten, daar ze de 
belofte bezit van dit leven en van 
het toekomstige” (I Tim. 4, 7-8). □ 

Godsvrucht, een gave van de H. Geest 
- Uit Tanquerey, Ascese en Mystiek - 
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De liefde tot de naaste is en blijft 
in het levensprogram van de 
mens altijd een moeilijke opgave. 
Voor heel velen onder ons, 
Christenen, is ze het struikelblok 
in het geestelijk leven. Want nie-
mand kan 't in zijn geestelijk le-
ven ooit ver brengen, als hij 't 
niet ver brengt in de naastenlief-
de.  
 
Ja, de naastenliefde is wel het 
moeilijkste gebod, dat God ons 
gaf. Het is heel moeilijk vooral 
om al de mensen, met wie we 
dagelijks omgaan, te beminnen. 
Hoe dikwijls horen we niet de 
klacht van overigens goedwillen-
de-Christenen: “Ik probeer tel-
kens weer voor die mens hetzelf-
de te zijn als voor anderen, en 
toch... het lukt me niet”. Maar, 
Christenen, zou de fout juist niet 
schuilen in dat proberen “voor 
allen hetzelfde te zijn?” Want 
men kan nu eenmaal niet met alle 
mensen op dezelfde manier om-
gaan. Daardoor moeten noodza-
kelijk conflicten ontstaan. Luis-
tert, het geheim van alle omgang 
met de mensen is tact het weten 
hoe met iedere mens, hoe ver-
schillend ook, om te gaan, het 
zich-aanpassen-aan-anderen.  
 
Omgang beheerst ons leven. We 
gaan met elkaar om van ‘s mor-
gens vroeg tot 's avonds laat. Bij-
na nooit zijn we alleen. Bijna al-
tijd zijn we tussen de mensen. 
God heeft de mensen dan ook 
zo gemaakt, dat ze op elkaar zijn 
aangewezen. En op elkaar aange-
wezen zijn, wil zeggen dat men 
in alles voortdurend en overal 
anderen nodig heeft, met ande-
ren in aanraking komt, anderen 
ziet en spreekt, waarbij we volop 
de gelegenheid hebben kennis te 
maken met de prettige en minder 
prettige eigenschappen van ande-
ren, en ook om anderen van on-
ze prettige en minder prettige 

kwaliteiten blijk te geven.  
 
Veelsoortig zijn de mensen, die 
met elkaar in aanraking komen, 
en heel verschillend hun karak-
ters en eigenschappen. Ieder 
heeft zijn eigen opvatting, zijn 
eigen wil, zijn eigen belang, zijn 
eigen hobby. Ieder houdt er een 
eigen systeem op na om met an-
deren om te gaan. Dat geeft dik-
wijls botsingen. De een staat op 
het standpunt dat zijn wil voor 
anderen wet moet zijn. De ander 
meent dat hij zich niet te druk 
moet maken. Een derde is hu-
meurig en lichtgeraakt en een 
vierde is eigenwijs, weet 't altijd 
beter en heeft ook altijd gelijk. 
Daar komt nog bij, dat 'n massa 
mensen last van hun zenuwen 
hebben, dat reumatiek een mens 
nu juist niet prettig stemt, dat 
een maagkwaal hem niet bepaald 
opgewekt maakt en dat financiële 
zorgen ook al prikkelbaar maken.  
Er is onder de mensen een on-
overzienbare variatie van opvoe-
ding, karakter, aanleg, tempera-
ment. Dat alles maakt de om-
gang tot een zeer ingewikkeld 
probleem, een evenwichtsvraag-
stuk, waarbij al de moeilijkheden 
van een geestelijke harmonieleer 
aan de orde worden gesteld.  
 
De sleutel om dit probleem op te 
lossen, vindt men in de deugd 
van tact. Wanneer we de hand-
boeken der deugdenleer open-
slaan, zoeken we tevergeefs naar 
een deugd, die tact genoemd 
wordt. Nergens vindt de tact als 
deugd een speciale vermelding. 
Maar dan is dat niet, omdat het 
over 'n deugd van weinig of geen 
belang zou gaan, maar omdat de 
tact niet een afzonderlijke deugd 
is. Het is de vrucht het eindresul-
taat van verschillende deugden. 
Ze vervolmaakt andere deugden. 
Waar de tact ontbreekt, schiet de 
deugd te kort. Daar is gebrek aan 

Tact 
 

- fr Bernward, 's-Gravendijk. -  Uit de De Gewijde Rede, nr 20 - 

 

 
 

E. K. kampen 2018 

Moerbeke-Waas 

Jongens : 8 - 19 juli 

Meisjes : 22 juli - 2 aug. 
 

Info: E. H. M. De Clercq 
0499 69 29 02 

Fietstocht naar Echternach 
Zo 5 aug. - Za 11 aug. 
Info: Br René Maria 

0499 69 29 04 
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wanneer zij zich liever laten gaan, 
gedreven door de drang van hun 
natuur, hun karakter en altijd hun 
eigen wil en eigen belang laten 
gelden. Daarom zijn ze onhebbe-
lijk in de omgang, vol list en be-
drog, vol haat en ruzie. Er zijn 
mensen, die altijd vol gif zitten, 
hatelijk en venijnig zijn, en dan 
ook altijd ruzie hebben. Dan gaat 
't hard tegen hard. Beide partijen 
worden koppig en houden stevig 
vast aan hun eigenzinnig stand-
punt. Maar 'n tactvol mens ont-
wapent de toorn door 'n zacht 
antwoord. Deze krijgt geen vat 
op hem. En toorn verandert in 'n 
glimlach. “Een zacht woord ontwa-
pent de gramschap" (Spr. 15).  
 
Door gebrek aan tact kan men 
anderen zoveel pijn doen. Maar 
een tactvol mens begrijpt als bij 
intuïtie, door welke woorden en 
daden hij een ander pijn doet. Hij 
zal de klippen, - en er zijn er zo-
veel in de dagelijkse omgang - 
voorzichtig omzeilen, en niet 
door prikkelende woorden bot-
singen veroorzaken.  

Een tactvol mens beteugelt met 
sterke hand zijn eigen luimen en 
grillen; hij cijfert zichzelf weg, hij 
past zich aan, hij tracht zich in te 
denken in de zienswijze van an-
deren, hij wenst en geeft anderen 
wat hij zelf verlangt, hij is altijd 
uit op de kleine attenties van het 
dagelijks leven.  
 
Een tactvol mens bezit de wijsheid 
om bij wel en wee zijn belang-
stelling te doen blijken in de juis-
te maat, zodat hij niet vervalt in 
onverschilligheid, maar ook 
nooit in hinderlijke opdringerig-
heid, in opgeschroefde, overdre-
ven belangstelling.  
 
Een tactvol mens is een bescheiden 
mens, die terugtreedt, de onder-
ste plaats inneemt, anderen voor 
laat gaan, anderen in het spreken 
niet onderbreekt. 
 
Een tactvol mens is vooral vol lief-
de voor zijn medemensen, omdat 
hij in hem Gods beeld en Gods 
kind ziet, broeder van Christus, 
en pelgrim naar de hemel. Daar-

liefde, goedheid, voorzichtigheid, 
zelfbeheersing, zelfverlooche-
ning, nederigheid.  
 
Zonder tact is geen volmaakte 
naastenliefde mogelijk. Tact is 
het scherpzien en precies-
aanvoelen van regel en ritme, 
orde en maat in zijn verhouding 
tot anderen. Het woord is af-
komstig uit het rijk der muziek, 
maar men kan het eerder missen 
in de muziek dan in de samenle-
ving.  
 
Tact, de kunst om zijn omgang 
met anderen te maken tot een 
welluidend samenklinken, een 
warm akkoord, en alles te vermij-
den wat oorzaak kan worden van 
wanklank, valse toon, onharmo-
nisch geluid.  
 
Tact, is een levenskunst, die als 
alle andere kunsten, door langdu-
rige oefening verworven moet 
worden. En het is egoïsme en 
gemakzucht, wanneer de mensen 
geen moeite willen doen om zich 
deze levenskunst eigen te maken, 

Chartres - Parijs 
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om zal hij die medemens in zijn 
opgang naar God helpen en be-
schermen. Zo blijft de tact ook 
niet louter een natuurlijke deugd, 
maar wordt bovennatuurlijk, 
wordt beoefend om God, omdat 
men in zijn naaste Gods kind 
ziet, bestemd tot een eeuwig ge-
luk.  
 
Hoe meer contact wij met God 
hebben, des te meer tact hebben 
we ook.  
 
Hoe meer men Christen is, des te 
meer tact toont men ook in de 
omgang met de evenmens.  
 
Een volbloed Christen kan niet 
tactloos zijn. En wanneer er te-
genwoordig zoveel tactloosheid 
in de wereld is, dan komt dat, 
omdat 't contact met het Chris-
tendom zo los geworden is, om-
dat er zo weinig waarachtige vol-
ledige Christenen zijn, die lijken 
op hun voorbeeld Christus.  
 
Ja, wat een wonder van tact is 
Christus niet geweest! Hij was 
een grootmeester in deze levens-
kunst, het oertype van mensen-
adel, van hoofsheid en ridderlijk-
heid. Er was niets in Hem, wat 
ruw of hoekig was, wat anderen 
afstootte. Nooit vergat Hij Zich 
in een meningsverschil met zijn 
tegenstanders. Nooit heeft Hij de 

grens der ridderlijkheid over-
schreden.  
 
Hij was een toonbeeld van tact in 
zijn omgang met groten en klei-
nen, met zondaars en rechtvaar-
digen, met mannen en vrouwen, 
met vrienden en vijanden, met 
eigen landslieden en mensen van 
een ander ras, een ander volk. 
Denkt u maar eens aan zijn tact 
in de omgang met zijn domme, 
eerzuchtige Apostelen, met ar-
men en zieken, aan zijn houding 
tegenover de overspelige vrouw, 
de Samaritaanse, tegenover Si-
mon, de Farizeeër, en Zacheus, 
de tollenaar, tegenover Caïphas 
en Pilatus. Hoe tactisch vermaant 
Hij de genodigde gasten niet aan-
stonds op de eerste plaats te gaan 
zitten, zich niet op de voorgrond 
te dringen, maar bescheiden op 
de achtergrond te blijven en de 
laatste plaats onder aan tafel te 
kiezen.  
 
De manier, waarop Hij preekte 
was een bewijs van tact. Hij paste 
Zich aan bij zijn gehoor en leer-
de in gelijkenissen. Wanneer Hij 
tot het eenvoudige volk sprak 
over herders en zaaiers, over de 
visvangst en de wijnbouw, dan 
doet Hij, wat ieder tactvol mens 
doet, die met anderen spreekt. 
Hij interesseert zich voor wat 
zijn toehoorders aan het hart ligt 

en weet hen zo voor zich in te 
nemen en te winnen.  
 
Er is geen betere manier om te 
leren met de mensen om te gaan, 
dan te doen wat Christus zegt: 
“Alles wat ge wilt dat de mensen u 
doen, dat moet gij ook aan hen doen.” 
Hier heeft men de leer over de 
tact in een notendop. Wie dit ene 
woord toepast op zijn omgang 
met de naaste, is verzekerd tegen 
alle ontactische fouten.  
 
Leren we dan van Christus, hoe 
wij met de mensen moeten om-
gaan. Hoe meer contact wij met 
Hem hebben, des te meer tact 
wij ook bezitten. Hoe meer wij in 
harmonie leven met het Evange-
lie, des te beter Christenen zijn 
we, des te meer gaan wij lijken 
op Christus, die vol tact was in 
de omgang met de mensen in alle 
omstandigheden van het leven.  
 
Ouders, leert uw kinderen van 
het begin af aan tactvol te zijn 
tegenover de medemensen. Leert 
hen dat vooral in het gezin. Als 
hier niet van jongsaf tact gezien, 
gehoord, geleerd en beoefend 
wordt, dan zal het kind buiten de 
huisdeur ook nooit tact weten te 
tonen,  
 
Christenen, weest tactvol in uw 
omgang met anderen, in de ver-
houding tussen de geslachten, 
tussen de standen. Laat u in uw 
omgang met uw medemensen 
leiden door liefde en goedheid, 
door zelfbeheersing en zelfver-
loochening, door nederigheid en 
bescheidenheid. Dan zijt ge een 
tactvol mens. Dan zijt ge ook 
een gelukkig mens. Want iedere 
verworven kunst maakt 'n mens 
gelukkig. Dit geldt nog meer van 
deze levenskunst. Een Tactvol 
mens mag zich ook verheugen in 
de vriendschap van God en zijn 
medemensen. “Wat gij wilt dat de 
mensen u doen, doet dat ook anderen.” 
Amen. □ 

Districtsuitstap naar het graf van de H. Willibrordus, te Echternach 
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MISHONORARIA en 
STOOLGELD 

 Mishonoraria : 

1 H. Mis : 17,00 € 

Een Misnoveen (9 H. Missen 
opeenvolgend) : 170,00 €  

 30-daagse (Gregoriaanse : 
uitsluitend voor één overlede-
ne) : 680,00 € 
 

 Stoolgeld : voor iedere dienst 
door een priester verricht, zoals 
Doopsel, Laatste Sacramenten, 
zegeningen, huisbezoeken e.d., is 
een vrijwillige vergoeding gepast. 
Onze priesters hebben geen 
staatsinkomen, en leven van hun 
priesterlijk werk. 
 

 Huwelijkssluiting en Begra-
fenis hebben ook eigen vergoe-
ding! 
 

ZIEKENBEZOEK 

Thuis  zowel  als  in  het  zieken-
huis:  voor  het  ontvangen  van  
de  Sacramenten  (Biecht, H.  
Communie  en/of  H.  Oliesel). 

Altijd op eenvoudige aanvraag. 
Neem a.u.b. ZELF contact op 
met de priesters van de Priorij, 
tel.:  03.229.01.80.  

Mededeling - zo 22 april 2018 

Benoemingen in het District Benelux 

Op gezag van de Algemeen 
Overste van de Priesterbroeder-
schap Sint-Pius X en van de Dis-
trictsoverste van de Benelux, 
volgen de nieuwe benoemingen, 
die ingaan vanaf 15 augustus van 
dit jaar: 

E. H. Matthias De Clercq is be-
noemd in de Priorij Sint-
Clemens te Gerwen, als mede-
werker onder het gezag van E 
H. Carlo de Beer. 

 E. H. Louis Bochkoltz is be-
noemd in de Priorij van het Al-
lerheiligste Sacrament, te Ant-
werpen, als medewerker onder 
het gezag van E. H. Joseph Ver-
linden. 

 Alle andere priesters en religieu-
zen blijven op hun post. 

Het algemeen kapittel van de FSSPX wordt gehouden van 11 tot 21 juli 2018. 
Mgr Fellay vraagt ons, en u dierbaren, de H. Geest om Zijn bijstand te bidden 
en het Onbevlekte Hart van Maria en de H. Pius X te aanroepen om hun be-
scherming en voorspraak; dagelijks, in de priorij, na de H. Mis. 
 

 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ont-
steek in hen het vuur van uw liefde. 
 

V. Zend uw geest uit, en zij zullen geschapen worden. 
R. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
 

Laten wij bidden. O GOD, die de harten van de gelovigen door de 
verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef ons, dat wij 
door dezelfde Geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd over 
zijn vertroosting verblijden.  Door Christus onze Heer.  Amen. 
 

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. 

H. Pius X, bid voor ons. 

Eerw. Victor Pásichnik, diaken 
Moskoviet, assisteerde bij de E. K.-kampen in België,  
spreekt o. a. Nederlands 
Priesterwijding op 30 juni 2018 te Zaitzkofen 
Eerste H. Plechtige Missen en priesterzegen (waaraan speciale 

genade en volle aflaat verbonden) 

op 8 juli te Utrecht, 17u en op 15 juli te Antwerpen, 10u 



 

 

Zondag 20 maart 2016 

  

                      Monstrans 
is het mededelingenblad van de Priesterbroederschap Sint-Pius X,  

van de Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen 
Verantwoordelijke uitgever : E.H. Joseph Verlinden, Prior 

De ‘Monstrans’ wordt u thuis opgestuurd, indien u het ons laat weten. 
 

Tel. : +32-(0)3.229.01.80 – Fax 03.229.01.89 – E-mail : hemelstraat.info@fsspx.be  

Bank (KBC) : IBAN : BE84 4062 0609 1159 – BIC : KREDBEBB 

Onze schoolwerking kan rechtstreeks gesteund worden op BE79 7370 3650 0133 

9000 Gent : Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139  –  1040 Brussel : Frère Orban Square 

 

  

Schoolfeest 
 

Zondag 24 juni 2018 
 

  10u00  Hoogmis en lof 

  Nadien friet in de tuin  

   13u30  Schoolpresentaties  

  Toneel: H. Jeanne d’Arc  
  Diapresentatie 2de sem. 

  Pannenkoeken  

 

Diaken Victor Pasichnik 
Eerste Rus in de FSSPX 

 

Priesterwijding Zaitzkofen, za 30 juni 

Plechtige H. Mis Utrecht, zo 8  juli 

Plechtige H. Mis Hemelstraat, zo 15  juli 

Op zondag 12 augustus 2018  

draagt E. H. Matthias De Clercq  

de hoogmis op in de Hemelstraat. 
Nadien is iedereen uitgenodigd  

in de tuin voor een drink,  

een dankwoord voor zijn inzet voor 
ons aller zieleheil, te Antwerpen,  

Gent en geheel Vlaanderen.  

 


