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De nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door: 
Ronald Basaansen, Bert Damen, Sander de Graauw, 
Nelly de Graauw-Roelands, Willy Jacobs,  Liesbeth van Riel, 
Arjo Riemslag, Marlène Roelands-Kox en Jaak Snijders

Op 4 februari 2012 vindt de jaarlijkse 
BINGO plaats ‘Bij de Paters’. Met als hoofd-
prijs een fantassch koffiezetapparaat. 
Vers gemalen koffiebonen zorgen voor èchte koffie!

Wilt u meer weten over de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’? 
U kunt ons aljd bellen op één van de volgende 
telefoonnummers:

Belgie:  03-3157263 Voorzier Bert Damen
Nederland: 076-5961806 Secretaris Marlène Roelands-Kox

tegenzit of je dag wordt verpest? Wat helpt is een goed 
netwerk. Dit is je vangnet als het (even) niet goed met 
je gaat. Ieder individu moet in deze jd zijn netwerk 
zelf organiseren. Maar als je toevallig niet zo goed bent 
in het opbouwen en onderhouden van een netwerk, zit 
je in je eentje wel met de gebakken peren. Vervang dan 
in ieder geval je ideaal van een rimpelloos leven door 
jejezelf en anderen te accepteren zoals ze zijn, met 
tekortkomingen en al. Hoe zit het eigenlijk met mij? 
Als boerendochter heb ik geleerd en ondervonden dat 
het leven niet ‘maakbaar’ is. Ik kan bepaalde situaes 
niet veranderen, maar wel de manier waarop ik er naar 
kijk en hoe ik er mee omga. Met wat geluk kan ik 
meestal die dingen doen, veelal samen met andere 
mensen, die er naar mijn idee echt toe doen en die een 
goed gevoel oproepen. Maar denk nu niet dat dit 
vanvanzelf gaat. Ik, en dit zal voor anderen net zo zijn, 
moet daar moeite voor doen en het vraagt aandacht en 
energie. Ik geniet van wat er is, van de dingen die 
meezien, van kleine bijzondere momentjes.  Ik ben 
me bewust van het fijne in mijn leven en neem het niet 
als voor vanzelfsprekend .
 

het helemaal nergens over en weet de hel niet eens 
meer wat de oorzaak is.  Wat zou het mooi zijn als 
iedereen content oewel ’tevreden’ zou zijn. Dat het 
zou barsten van de gelukkige en opgewekte mensen. 
Want waarom zou je een ander iets misgunnen als je 
zelf hartskke content bent? Is het een tekort aan het 
gelukshormoon ‘serotonine’? Is geluk en succes de 
normnorm geworden? We worden voortdurend geconfron-
teerd met een ideaalbeeld van succesvolle onderne-
mende mensen die zich door tegenslag niet uit het veld 
laten slaan. Rimpels in je geest zijn daardoor net zo 
onacceptabel geworden als rimpels in je gezicht. 
Teleurstelling, periodes van verdriet, het bijstellen van 
verwachngen, dieptepunten, iedereen krijgt ermee te 
maken. Maar hoe sla je jezelf er doorheen als alles Nelly de Graauw-Roelands

Ik loop nogal eens mopperende en 
gefrustreerde mensen tegen het 
lijf die meestal meer verlangen 
dan ze al hebben of zaken anders 
geregeld willen zien.
GGezien het aantal TV programma’s 
waarin bemiddeld wordt tussen 
ruziënde mensen in familie- of 
vriendenkring is er toch wat aan 
de hand zou je denken. Soms gaat 

Ben jij tevreden met jezelf en met de wereld?

COLUMN

BINGO!

INTERVIEW MET PATER LUK
“...alles hebben wat ‘den hemel’ geven kan.”
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Wat voor type saxofoon is dit?

Jazeker, dit is een echt instrument! Het is de zeldzame 
contrabassaxofoon.  

FUNPAGINA IN HET KORT
MUZIEK
DOOLHOF

Bri van Loon (2000) woont in Galder en 
volgt met veel plezier les in notenleer vanaf 
juni 2010 op haar favoriete instrument, de 
alt-saxofoon. Ze speelt ook in het school-
orkest van de Maheusschool te Galder.

Annick Vandenbergh (1976). 
De eerste vrouwelijke (inval)dirigente die voor De eerste vrouwelijke (inval)dirigente die voor 
de fanfare stond toen Jan Aernouts in sep-
tember voor zijn werk naar Moskou was 
gevlogen met de Koninklijke Muziekkapel van 
de Gidsen. Daarnaast is Annick ook docente 
voor onze saxofoonmuzikanten.
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Op ons jaarlijkse teerfeest werden ook deze keer muzikanten gehuldigd door notaris Rommens voor hun bijdrage.
V.l.n.r. Bugelspeelster Renske Roelands kreeg een onderscheiding voor 10 jaar muzikant zijnde, alsmede saxofonist 
en jeugdbestuursvoorzier Joeri van Dun. Melodisch slagwerkster en secretaris Marlène Roelands-Kox kreeg naast 

haar onderscheiding voor 25 jaar muzikant ook erkenning voor 22 jaar bijdrage in het bestuur...





INTERVIEW
“Ik ben heel graag met mensen bezig. Voor mij primeert de mens en niet de regels en de ween. Ik wil met 
de mensen meeleven en ik wil ze helpen op alle gebied. Dat maakt mij en de mensen gelukkig”. Ik hou me 
aan de richtlijnen, maar je moet ze ook kunnen vertalen naar de mensen toe. Dat is mijn uitgangspunt, dat 
de mensen er gelukkig mee zijn. Ik probeer het goede uit de mensen te halen”. Als hij al eens afweek van het 
boekje vroeg een confrater of dat eigenlijk wel mocht en dan zei pater Luk lachend: “Welja, dat mag, want 
als je missionaris bent geweest, dan kun je en mag je veel meer dan wanneer je niet weg geweest bent”. 
“De“De ander kan gelijk hebben hoor, maar als iemand een beroep doet op mijn priesterschap, wie ben ik om 
een zegen te weigeren? En wie is die ander die dat kan verbieden? Ik weet dat mensen er ontzeend veel 
kracht uit halen. Ik neem zelf de verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden. Ik handel te goeder trouw. 
Daar gaat het om.

De Contente Mens
<- van de kunstenaar, Richard Bertels.

PPater Luk voelt zich een contente mens. Nooit hee hij een ander ambt 
geambieerd. Of misschien was hij dan verpleegkundige of schrijnwerker 
geworden. Hij is namelijk erg handig. Dat hadden zijn zussen al vroeg door, 
want als ze iets nodig hadden voor hun poppen dan mmerde hij een 
bedje of wat ze maar wilden. Hij staat op en laat me een beeldje zien. “Dat 
is mijn Oscar”: zegt hij vergenoegd. “Ik ben nu 16 jaar hier en dit jaar heb 
ik mijn priesterwijding van 50 jaar geleden gevierd en ik doe mijn werk 
nognog aljd even graag. Van belang is dat je op de eerste plaats tevreden 
bent met jezelf en gelukkig met wie dat je bent”. Als ze aan mij vragen hoe 
gaat het ermee dan zeg ik: “Ik ben nog aljd blij met mezelf”. Van mijn 
vader heb ik het opmisme meegekregen. Die brave man zei bij mijn 
vertrek naar de missie: “Jongen, zorg eerst goed voor jezelf, dan gaan de 
mensen van jou deugd en plezier hebben”. Als je tevreden en blij bent dan 
straal je dat ook uit. Toen mijn vader serf was ik in Pakistan en kon ik niet 
naarnaar België. Alle dorpsbewoners kwamen hun medeleven tonen. De kerk 

zat barstensvol en na afloop van de mis gaven we de mensen aljd rijst. Een oudere man zei toen hij naar 
buiten liep: Father Gi (respectvolle vorm van aanspreken) “Uwen papa moet toch een goeie geweest zijn”. 
Op de vraag hoe hij daarbij kwam zei hij: ”Omdat gij ook een goeie zijt”.

PPater Luk ziet wel mensen die feitelijk zo verwend zijn dat ze niet genoeg beroep op zichzelf doen. Ze zijn 
niet echt content. De mensen zijn veel sneller gekwetst om fuliteiten, terwijl ze alles hebben wat ‘den 
hemel’ geven kan. Hij zegt: “Als ik dat afweeg tegenover het leven van de mensen in Pakistan. We zaten daar 
in één ruimte bij elkaar met de koeien en kalveren eromheen. Mensen waren gelukkig, maar op een andere 
manier dan hier, want ze hadden het echt niet gemakkelijk. Ze vormden een hechte gemeenschap. Het gaat 
om samen zijn als gelijken en blij zijn dat je elkaar hebt. Op de vraag of hij de missie mist antwoordt hij:
””Ja en nee. Ik heb heel de dag mijn werk. De dagen zijn te kort. De organisae van het werk vraagt veel jd. 
Bedevaarten organiseren, missen voor-
bereiden, preken schrijven. Iedere pater 
schrij zijn eigen preken. Preekboeken 
zijn er als voorbeeld en dan meng je dat 
met actualiteiten. We gaan niet uit de 
vuist kletsen”. Hij laat een jaarrooster 
zien met daarin wie, wanneer de mis 
doet op welke zondag. Wie niet kan 
moet onderling regelen. “Het is geen 
zwaar werk, maar ik ben aljd bezig. Ik 
werk tot 21.00 uur avonds in mijn kamer 
en dan kijk ik nog een uurtje TV of ik 
maak paternosters met de beeltenis van 
Pater Pio. Vrouwen breien en ik maak 
ppaternosters (rozenkransen). Ik heb er 
al zo’n 5.000 gemaakt”.

“Verder hou ik van muziek. Ik luister écht niet alleen naar de psalmen uit de Bijbel. Als ik echt moe ben dan 
doe ik de deur van mijn kamer dicht en dan zet ik een schlager op met de volumeknop open. Dat doet deugd. 
Ook in de auto zet ik aljd een vrolijk, licht stukje muziek op. Ik speel zelfs nog een beetje op de mond-
harmonica. Muziek brengt leven. Als ik de fanfare hoor spelen ga ik aljd direct buiten kijken. Ook de con-
certen zijn mooi om te bezoeken en te horen”.

TijdensTijdens het gesprek gaat de bel. Pater Luk doet open voor een man in een ouit van een wielrenner. De man 
vraagt om de eerste stempel in zijn boekje. Hij vertelt dat zijn vrouw kort geleden is overleden en dat hier in 
Meersel-Dreef zijn fietstocht begint naar Sanago de Compostella. Pater Luk gee hem een paternoster 
mee van pater Pio, zodat deze hem zal beschermen op zijn tocht.

WWe vervolgen het gesprek. Als ik hem een keer niet goed versta legt hij uit dat hij de leer R niet goed kan 
uitspreken, omdat er 6 jaar geleden vanwege een kwaadaardig kankergezwel een stuk van zijn tong is verwi-
jderd. Na 3 weken deed hij weer de Mis te Meersel-Dreef. Uit zijn dijbeen is een dun laagje huid gehaald en 
aan de tong gehecht. Hij hee nog wel één probleem zegt hij grinnekend: “Als ik nu wat lang babbel dan 
begint mijn been te trekken”.

Het was een ontmoeng met een bijzondere man. Een man die met een heel tevreden gevoel terug kijkt op 
zijn leven en werk. Een man die vertrouwen hee in de toekomst. De kerk hee in zijn ogen meer perioden 
gekend in de geschiedenis dat het kerkelijk leven minder was. Hoewel mensen meer onverschillig lijken 
tegenover de kerk denkt hij niet dat dit zo diep ligt. Zodra er iets scheef begint te lopen (gezondheid, ziekte, 
overlijden) komen mensen toch weer tot de kerk. Het geloof is namelijk niet weg, het is slechts veranderd.  
Ik zie hoeveel mensen tot laat in de avond naar de grot komen, niet alleen ouderen maar ook jongeren, die 
kaakaarsen aansteken en steun zoeken. Op mijn vraag wat hij de mensen nog mee zou willen geven als bood-
schap zegt hij: “Life is beauful”. “Het leven is schoon, het leven is zo ontzeend mooi. Als je net als Francis-

blijheid, rust en eenvoud uit kunt stralen. Als je 
dat elke dag kunt meedragen, ondanks een min-
dere dag, dan hoef je je niet kwaad te maken”.

In gedachten rijd ik huiswaarts en vergeet wat ik 
allemaal op weg naar huis nog had willen doen. 
Mijn net ontvangen paternoster van Pater Pio 
bungelt aan de binnenspiegel. 
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