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De voorzitter spreekt

ZWARTE GEDACHTEN.

( Een wat vreemde paasboodschap ).

 Waarde confraters , beste vrienden ,

 

Van diegene die me zou verteld hebben dat ik deze titel ooit zou gebruiken om
mijn kapelheren aan te schrijven, zou ik gedacht hebben dat een kort tot semi
lang verblijf in St Amedeus deze mens flink vooruit zou helpen. Maar toch staat de
titel daar !

 

En al bij al is hij, minstens gedeeltelijk, niet misplaatst. Immers , in deze pestilente
tijden,  gebukt  onder  een  draconisch  ancien  régime  van  een  minister  van
binnenlandse zaken naar wiens handelingen en spreuken zelfs wijlen Beria en
Molotov met jaloersheid zouden gekeken hebben, kan men zelfs de sterkste mens
niet kwalijk nemen al eens een zwarte gedachte te hebben.

 

In die (zwarte) gedachte dien ik u met diepe treurnis te melden dat ons mini –
concert dit jaar geen doorgang kan vinden. Niet enkel de oorspronkelijke datum
in de maand mei , maar ook de uitsteldatum van 21 juni zijn  niet langer houdbaar.



Dit door de lockdown onmogelijke conversatie met de artisten , de té korte tijd
voor de kaartenverkoop (so sorry , Leona), etc. , etc..

 

Daarenboven ging de ganse Goede Week, toch een, zoniet dé periode van het jaar
voor een christenmens, helemaal op slot en grendel.

 

Niet alleen voor ons, maar evenzeer voor onze pastoor die een zeer uitgebreid
programma had opgezet. Anderzijds moeten wij, van onze zijde al geruime tijd en
zullen nog geruime tijd zijn “ rolling speeches “ moeten missen.

 

Voortschrijdend  inzicht  doet  me  concluderen  dat  de  titel  toch  niet  zo  slecht
gekozen is.

  

En nu de hamvraag: zal dé plechtigheid van het jaar voor onze kapelmet name
Sacramentsdag  op  14  juni,  kunnen  doorgaan,  en  zo  ja  in  welke
omstandigheden ? Wil u allen een inspanning doen en een gebed desbetreffend
richten aan onze goede God ??

 

Maar er zijn ook lichtpunten :

 

Onze kapel begroet twee nieuwe kapelheren,  met name de heren Gilbert Lanssen
en Marc Van Peel. Twee  nieuwe leden, elk met hun eigen kwaliteiten maar elk op
hoog  niveau.   Wanneer  hun  aanstellingen  zullen  plaats  grijpen,  is  nog
onduidelijk ,zolang we nog dezelfde minister van binnenlandse zaken hebben. U
zal tijdig op de hoogte gebracht worden.

 

Nog goed nieuws : drie van onze huidige en nieuwe kapelheren zijn kandidaat
voor een zitje in de kerkraad bij de verkiezingen einde dezer maand: Paul Bistiaux
Patrick Caris en Marc Van Peel. Als dusdanig kan onze kapel een grotere bijdrage
verlenen aan het welzijn van Sint Paulus.

 

En  dit  niettegenstaande  onze  secretaris  ,  Walter  Steenwegen  ,  zich  niet  meer
beschikbaar  stelt  voor  een  functie  in  de  kerkraad.Proficiat  Walter  voor  uw
jarenlange gedegen inzet !

 

In deze dagen, wanneer u ondanks alles de lente voelt door breken in uw botten
en knoken, geeft dit ons kracht om aan de titel van dit schrijfsel weerstand te
bieden.



 

Ik raad u allen een kapstok aan waaraan ge u kunt optrekken. Wie van jullie als
eens in mijn kantoor is geweest ,  weet dat daar een groot schilderij  hangt dat
kracht  en  doortastendheid  uitstraalt.  Wel  dat  is  mijn  kapstok  waaraan  ik  me
optrek dezer dagen.

 

Om het u wat makkelijker te maken : Een groot amsterdams filosoof heeft eens
gesteld : “ ellek nadeel hep se voordeel”. Of voor de anglofielen onder u:”every
cloud has a silver lining “.

Beste confraters ,

 

Laat ons ons daaraan maar optrekken, daarbij gebruik makend van de volgens uw
voorzitter mooiste christelijke deugd : de hoop. Hoop dat ik u allen kan weerzien
op Sacramentsdag. Misschien helpt wel een schietgebedje tot de heilige Corona
( die bestaat , zie Wikipedia voor meer uitleg).

 

Ook kan u troost vinden in de geschriften van de stoa. Bij voorbeeld  de Dialogen
van Seneca. Ik citeer : “ Gelukkig is hij die juist oordeelt ; gelukkig is hij die tevreden
is met zijn huidige lot , hoe dat ook mag zijn , en die positief staat tegenover de
omstandigheden  waarin  hij  verkeert  ;  gelukkig  is  hij  wiens  rede  hem  zijn
persoonlijke situatie doet accepteren. “

 

Waarde confraters ,

 

Ik wens u allen, vanop afstand een goede Paasweek toe. Feest toch maar, al is het
in beperkte kring.

 

Antwerpen ,

Op verscheidene tijdstippen tijdens de Goede Week ,

Uw voorzitter ,

Robert Demets

 

 

 

 

 



Veertigdagentijd en quarantaine

Het verbod op “collectieve gebedsmomenten, vieringen en bijeenkomsten”
werd door de overheid verlengd tot en met zondag 19 april met mogelijke
verlenging tot 3 mei (of nog later). 

Voor  ons  Christenen  is  het  bijzonder  pijnlijk  dat  deze  noodmaatregel
moest  genomen  worden  precies  in  de  aanloop  naar  Pasen,  de
belangrijkste periode van het kerkelijk jaar. 

Het  woord  quarantaine  overigens  heeft  dezelfde  wortels  als  onze
Christelijke Veertigdagentijd (Quadragesima, in het Frans carême). Beide
woorden zijn afgeleid van het Latijnse woord quadraginta (veertig); onze
Vasten  duurt  immers  veertig  dagen.  Tussen  Aswoensdag  en  Pasen
verlopen  er  weliswaar  46  dagen  maar  aangezien  de  Kerk  traditioneel
voorschrijft dat er op de zes zondagen niet gevast wordt, komt men aan
veertig dagen. 

In de getallensymboliek staat het getal 40  voor beproeving. De Joden
trokken veertig jaar door de woestijn. Mozes verbleef veertig dagen op de
berg Sinaï al vastend en biddend net zoals Jezus veertig dagen vastte in
de woestijn waar Hij door de duivel op de proef gesteld werd. 

Quarantaine

Een  “quarantaine”  is  een  toestand  van  verplichte  afzondering  van
personen,  dieren  en  goederen  met  als  doel,  het  verspreiden  van  een
besmettelijke ziekte te voorkomen. Als het gaat over personen waarbij de
besmetting reeds werd vastgesteld spreken we van “medische isolatie”.  

Tijdens de verwoestende pestepidemies die in Europa en Azië woedden
omsteeks  het  midden  van  14°  eeuw  verplichtten  enkele  mediterrane
stadsstaten  als  Ragusa  (het  huidige  Dubrovnik)  en  Venetië  alle
nieuwkomers die voornamelijk per schip arriveerden, om gedurende een
periode op een welbepaalde plaats - vaak een eiland voor de kust - te
verblijven alvorens zij  het grondgebied mochten betreden. Aanvankelijk
ging het om een periode van 30 dagen (trentina). 



In 1448 breidde de Venetiaanse senaat deze tijdsduur uit tot 40 dagen
(quarantina). Men had immers ondervonden dat de incubatietijd van de
builenpest ongeveer 37 dagen bedroeg.

             De gele quarantainevlag waarschuwt dat er besmetting aan boord is.

Deze maatregel  bleek  zeer  effectief  om de verspreiding  van de  ziekte
tegen te gaan. Op dezelfde manier poogde men dan ook om aandoeningen
als syfilis, geïmporteerd uit de Nieuwe Wereld na 1492 en in de 19° eeuw
gele koorts en Aziatische cholera te bestrijden.

De praktijk om besmettelijk zieken af te zonderen van de gemeenschap
was echter al veel ouder. Reeds in de Thora wordt voorgeschreven dat
melaatsen en dragers van andere onreine aandoeningen in afzondering
moeten gaan en zich om de 7 dagen moeten gaan tonen aan de priesters
tot deze de genezing vaststellen (Leviticus 13-15).

Veertigdagentijd

Elke zondag van de Vasten wordt aangeduid met de beginwoorden van het
Introïtus van de zondagsliturgie. De bekendste benaming is deze van de
vierde  zondag Laetare. De liturgie roept ons op om ons te verheugen
aangezien  de  voorbereidingstijd  naar  Pasen  reeds  in  de  helft  is.  In
sommige  kerken  is  het  nog  steeds  het  gebruik  dat  de  celebrant  op
halfvasten een roze kazuifel draagt. Roze is een zachtere, meer frivole tint
van het strenge paars. Iets gelijkaardigs gebeurt op de derde zondag van
de Advent: Gaudete.



De andere zondagen van de Vasten noemt men respectievelijk: Invocabit
(eerste), Reminiscere (tweede), Oculi (derde) en Judica (vierde). De zesde
zondag is dan Palmzondag Dominica in Palmis, waarmee de Goede Week
begint. 

Vasten: is dat niet afgeschaft ? 

De  algemene  tendens  tot  rekkelijkheid  in  de  moderne  geloofspraktijk
waaraan  we  zo  gewoon  zijn  geraakt  en  het  gebruik  van  de  term
“Veertigdagentijd”  in  plaats  van  het  oude  “Vasten”  wekt  bij  velen  de
indruk dat de Kerk is afgestapt van de voorschriften inzake het vasten. 

Het accent werd na Vaticanum II weliswaar verschoven naar de spirituele
dimensie van de Vasten ten nadele van de rituele voedingsvoorschriften
zoals deze nog zeer sterk gelden in de Islamitische en Joodse traditie.  De



Onze  Vasten  is  dus  in  de  eerste  plaats  een  periode  van  geestelijke
bezinning, boete en inkeer als voorbereiding op Pasen. 

Dat betekent echter niet dat er geen voedingsvoorschriften, in de zin van
een beperking van voedselinname, meer zouden zijn.  

Het kerkelijk  wetboek van 1983 maakt in dit  verband een onderscheid
tussen “vasten” en “onthouding”. Beiden zijn vormen van boetedoening
waartoe elke gelovige verplicht is  zoals bepaald in de canons 1249 en
1250: 

Alle  christengelovigen  zijn,  ieder  op  hun  wijze,  krachtens  de  goddelijke  wet
verplicht boete te doen; opdat echter allen in een enigszins gemeenschappelijk
naleven  van  de  boete  met  elkaar  verbonden  worden,  worden  boetedagen
voorgeschreven; op deze dagen dienen de christengelovigen zich op bijzondere
wijze  te  wijden  aan  het  gebed,  werken  van  vroomheid  en  van  liefde  te
beoefenen, zichzelf te verloochenen door hun eigen verplichtingen getrouwer te
vervullen en vooral door de vasten en de onthouding te onderhouden (…)

Boetedagen en boetetijden in de gehele Kerk zijn elke vrijdag van het gehele
jaar en de veertigdagentijd. 

Het Vasten houdt in dat men slechts één volle maaltijd per dag neemt.
Oorspronkelijk  werd  deze  maaltijd  na  zonsondergang  genomen,  een
gebruik dat tot op vandaag bij de Moslims in voege is. In latere eeuwen
verschoof het tijdstip naar het midden van de dag. 

Onthouding  betekent  dat  men  zich  bepaalde  voedingswaren  ontzegt.
Traditioneel was (en is dat nog steeds) voornamelijk vlees. Volgens canon
1251 dient men zich te onthouden … van het eten van vlees of van een ander
voedsel  volgens  de  voorschriften  van  de  bisschoppenconferentie,  dient
onderhouden te worden op elke vrijdag van het jaar, tenzij deze met een dag
vermeld onder de feestdagen, samenvalt; onthouding echter samen met vasten
op Aswoensdag en op de Vrijdag van het Lijden en de Dood van Onze Heer Jezus
Christus.

Het  kerkelijk  wetboek  voorziet  dus  nog  twee  echte  “vastendagen”:
Aswoensdag en Goede Vrijdag. Daarnaast geldt in principe nog het aloude
adagium “vrijdag = visdag” , tenzij de plaatselijke bisschoppenconferentie
anders  beslist.  De  Belgische  bisschoppen  hebben  bij  decreet  in  1967
inderdaad een afwijking op deze regel aangebracht.  De onthouding van
het eten van vlees is niet meer verplicht.  De vrijdag blijft evenwel een
verplichte boetedag; dit wil zeggen dat alle gelovigen, vanaf de leeftijd
van 14 jaar, zich op die dagen een boetewerk naar eigen keuze moeten
opleggen. Deze beslissing werd in 1986 bevestigd. 



Sociale  media:  spiritueel  hulpmiddel  in  tijden  van
quarantaine ?

De  sociale  media  waar  fake  news  en  onbenullig  gezwam  met  elkaar
wedijveren zijn vaak een bron van ergernis. Maar zoals bij alle media het
geval is, wordt de waarde ervan hoofdzakelijk bepaald door het gebruik
dat je er van maakt. 

Ook  in  quarantaine-tijden  kunnen  de  sociale  media  een  spiritueel
hulpmiddel zijn voor wie daar behoefte aan heeft.

De speciale apostolische zegen  Urbi et Orbi van paus Franciscus op 27
maart  voor  een  leeg  Sint  Pietersplein  was  een  bijzonder  aangrijpende
gebeurtenis die dankzij livestreaming door ontelbare gelovigen over heel
de wereld rechtstreeks kon bijgewoond worden.

Een mooi initiatief van onze eigen Muziekkapel van Sint Paulus: tweemaal
per week nemen Wilfried Van den Brande en interim-organist Bart Rodyns
in onze kerk een aantal “Liederen van schoonheid, troost en hoop” op die
dagelijks  te  bekijken  en  te  beluisteren  zijn  via  het  internet  (google
@Muziek Sint Paulus)

 



Er zijn uiteraard ook heel wat mogelijkheden om de zondagsmis via het
computerscherm bij te wonen. Zo is elke zondag de Eucharistieviering die
wordt  opgedragen  door  onze  bisschop  in  de  katedraal  te  volgen  op
Youtube. Op www.kerknet.be kan je het volledig aanbod vinden. 

Op  dezelfde  website  worden  ook  tips  gegeven  om dit  op  een  zinvolle
manier te doen:

1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed.  Ruim wat
op zodat de plek rust uitstraalt. Plaats in de buurt van het scherm op een
tafel of kast een icoon of kruisbeeld, samen met een kaars.

2.  Ontsteek  een kaars  vóór  het  begin  van  de  viering.  Samen  met
huisgenoten bewust de kaars aansteken, 5 minuutjes voor aanvang van
de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan.

 3. Lichaamshoudingen. Ga niet ‘luilekker’ in de zetel liggen, zoals je bij 
andere programma’s misschien doet. Gebruik eventueel een stoel (of 
bidbankje) die een ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt. Neem 
(indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou aannemen: 
- maak het kruisteken bij het begin en einde van de viering en bekruis je 
hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;
- staan bij de openingsritus, het evangelie, het eucharistische gebed, de 
communieritus, de zegen;
- aandachtig zitten bij de 1ste en 2de lezing, de antwoordpsalm, homilie 
en de stille tijd na de communie.
 

4. (Samen) luisteren, spreken en zingen.  Volg de lezingen mee in een
Bijbel  of  volksmissaal.  Je  kan  de  lezingen  ook  al  even  vooraf
doornemen, zo wordt het volgen van de viering een echt actief luisteren
naar  het  Woord  van  God voor  ons  vandaag. Spreek  luidop  de  vaste
antwoorden uit, en zing mee waar je kan. 

http://www.kerknet.be/


 

5. Gebedsintenties.  Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor
elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen
die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden. In de
voorbereidingstijd  kan  je  misschien  al  enkele  persoonlijke
gebedsintenties noteren.

 6. Solidariteit. Zeker in deze veertigdagentijd nodigt de Kerk ons uit om
onze solidariteit concreet te maken. Nu we dat niet kunnen doen via de
collecte  kan  je  overwegen  om  een  overschrijving  te  doen  aan  een
organisatie die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare
mensen.
 

7. Onze Vader en vredeswens. Met open handen het Onzevader bidden
kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar
zijn,  in  handen  te  leggen  van  de  God  van  alle  leven.  Probeer  de
vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou
spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je
verbonden wil  weten.  Besef  dat  miljoenen mensen dezelfde woorden
beluisteren  en  meebidden.
 

8. Gebed bij de geestelijke communie. Met het oude gebed hieronder, of
met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de
communie ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In
gemeenschap met  velen bidden we daarom met  aandrang dat  Jezus
Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en
kracht.

 Mijn Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen
Daarom bid ik u: Kom ten minste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden
Amen 



Ex vestibulo

◊ Zuster Hadewych is samen met haar medezusters in quarantaine nadat
een  Covid-19  besmetting  werd  vastgesteld.  Nog  tot  21  april  is  hun
begingsvrijheid beperkt  tot  hun kamer en de tuin.  Hoewel  ze zich zelf
aanvankelijk onwel voelde en vreesde besmet te zijn, gaat het haar nu
goed.  Een  opbeurend  mailtje  doet  haar  steeds  plezier
(mariafierens@icloud.com).

◊De  maandelijkse  Moniteur  van  onze  parochie  werd  omgedoopt  van
simpel  “Sint-Pauluskrantje”  naar  het  meer  sofisticeerde  “PauLus”.  De
filosofie  achter  deze  benaming  kon  u  lezen  in  het  nummer  van  april.
Inhoudelijk is het minstens even lezenswaardig gebleven. Wij weten welke
klus  het  is  om  een  dergelijke  publicatie  telkens  weer  stipt  te  laten
verschijnen. Alle hulde vanwege Venerabel aan de redactie van PauLus.

◊Wie het  Antwerps  societynieuws  wat  volgt  weet  dat  confrater  Walter
Steenwegen  zijn  tabbaard  van  kerkmeester  deze  maand  aan  de  haak
hangt.  Gedurende  jaren  is  Walter  een  plichtsbewuste  kerkfabrikant
geweest die onder de gestrenge leiding van die andere Walter veel voor
onze kerk gedaan heeft. Groot zal zijn loon zijn in de Hemel. Wij hopen
overigens  op een wild  afscheidsfeest  bij  de Griek  eens  deze  onzalige
periode van onaanraakbaarheid voorbij is.

◊ We ontvangen ze nu bij duizenden, de minder of meer geslaagde jokes
waarmee we elkaar bestoken in de hoop de Corona-verveling enigszins te
bestrijden. Voor zover u deze nog niet te zien kreeg:

  

mailto:mariafierens@icloud.com


◊ Onze interimorganist Bart Rodyns werd onlangs geïnterviewd door Olav
Grondelaers  voor  het  programma  Music  matters XXL  op  Klara.  Te
herbeluisteren op  https://bit.ly/34dT35c  .

Uit de oude doos

Wij zouden graag in elk nummer van Confraterneel een oude foto publiceren uit
het rijke verleden van onze Kapel. Meteen een oproep aan iedereen die nog 
over dergelijke foto's beschikt, om ze te delen.

Hieronder: plechtige reductie, vermoedelijk op Allerheiligen 1989. Pastoor Lode 
Carlier (aangesteld op Sint-Paulus in maart van dat jaar) draagt een prachtige 
cylindermonstrans uit de kerkschat. Ons weerbarstig baldakijn werd toen nog bij elke 
reductie gebruikt. We herkennen als dragers Eddy Geudens, Jo van den Bossche, 
Baudouin de Vinck de Winnezeele (steeds consequent in “morning dress”, jaquette in
plaats van habijt) en ondergetekende. Achter het Allerheiligste o.m. voorzitter Aloys 
Janssens en ceremoniarius Marcel Le Moine. Bemerk dat de grote Missen toen nog 
bovenaan de trappen van het hoogkoor werden opgedragen op een soort strijkplank. 
De verlichting op de beide ambo's  is ook nog aanwezig. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34dT35c%3Ffbclid%3DIwAR2cnp81yZCudK9q7Wp28JZtKcIsdr-u1D3k7REjuzlCbt7XmtFVdZxt8YE&h=AT3pss9cO8q6QJWdyl3navL8SVfFPuDYYTSzbYiTwVF_tm1bd9vteTbIib-qE8izx0cahj5TyMGcuIbiRY9l5qTfkX7LMTcs2gqSR-ocub-odc01xsrqqQ4NxUpZPOhjheHcRw6yAp_7hGd009HeUOuS-xTVXIu-fTan7Be6hRJ4DnYd4hc-f3e_cr12PlkKXtrGkDzFFw07HqH5ysN025VoaLMZxxBkj86VeilLDjkUB557efXAhmjUCZJwh6ac9hPwAe9Zb7XxD7JUDEbwbi8cn3oUxZ6Rn0qwictWJymM3m6DEDKMlTFt65ayHNWBQCLFDhtSzEO7p2TBMOeZ8pmczT-54W-iU8x8Bz96V7mw7DyAcHSl6VNaMxTYB5kYISZRicl6D_RadCYa6gp0pNW-RsipslO9U0hdENCZ2qyQsHFOElECGzr4oibXO5u4aDo2mrXV8Qsyz3kDCkyQiHjxTi7e95250cscgL-DQk6KbazdHtAJ05OH6xSQbIqKfccHSVeYJi7-uGdWAPqORK255U_F2R0OgqTtrSdhP5mnv1II_tqbDCRy8rA7982fgWPpabhfAABfCsHeEzZMOMkjtj5c2XdVaQuqqfWyJPqVpyukJx8dpDKpbvsLCydI_IbvAnuLywCUXqIXUgyckHOfo9G0OaNniAux64Im6HjAkXsvqVlaT4SR8LsL3tIOoJ4x4w6ELdLTXjl1GSV6pF2xlPTU28GZIArtfmVxrda_IwvGbO_pQ-Xl_toqybINUMwTaLbrMWNyzywxV-0zcsM5vl7ONzw1sbEWQ2AghlW0GyICU0bvdqmOLzBmP5Nw4z0h3m9OqyK_hF6Vpb7C
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