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2. Woord vooraf

Beste lezer

Met 1,085 miljard katholieken vieren we weer Pasen.  Miljoenen mensen in
de wereld voelen mee met het lijden van Christus en zijn verheugd om
zijn verrijzenis. Ontelbare mensen putten kracht uit dit mysterie.  Al die
gelovigen leven in de overtuiging dat na verdriet vreugde komt, na wan-
hoop hoop, na uitzichtloosheid perspectief en tenslotte na de dood het
leven!

Waarom hebben wij het in onze westerse kerk zo moeilijk optimistisch te
zijn over de toekomst?  Waarom spreken wij steeds over lege kerken,
ongeïnteresseerde jeugd en priestertekort?  Waarom slagen wij er toch zo
moeilijk in een wervend project op de sporen te zetten?  Waarom schamen
wij ons om ons geloof?  Want naast alle onheilsberichten staat nog altijd
het feit dat het aantal katholieken wereldwijd tussen 1978 en 2003 steeg
van 757 miljoen tot 1,085 miljard. Dit is toch een duidelijk bewijs dat de
boodschap van Jezus Christus actueel blijft.

Wat een contrast met het Afrikaanse continent?  De voorbije 25 jaar is het
aantal katholieken er bijna verdrievoudigd: van 55 miljoen in 1978 tot 144
miljoen in 2003. Momenteel zijn ze goed voor 17 % van de Afrikaanse
bevolking. De katholieke Kerk beleefde ook een sterke groei op het Ameri-
kaanse continent (47 %) en in Azië (78,2 %).

Cijfers zijn maar cijfers. Dat klopt! Maar toch moeten ze ons aanmoedigen
dapper voort te werken en de prachtige boodschap van liefde en vrede
van Jezus verder uit te dragen, ook in onze killer wordende westerse
samenleving.  Laat de voorzichtig ontluikende natuur om ons heen een
symbool zijn voor een nieuwe groei en bloei van onze geloofsgemeen-
schap.

Zalig pasen!

De redactie.
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3. Bezinning: Guinese biggetjes

Ken je dat spel met die Guinese biggetjes?
Dat zijn diertjes die van het donker houden,
zeker wanneer er mensen in de buurt zijn.
Meestal zet men hen op een afgesloten plaats
aan de andere kant van een donkere tunnel
waarin enkele openingen gemaakt zijn.
De biggetjes gaan snel op zoek naar die tunnel
om zich veilig te kunnen voelen.
Meestal moeten de spelers gokken
langs welke poort het diertje in de tunnel zal lopen.
Het is echt een gokspel, want het bange diertje
weet meestal niet goed wat te doen,
en loopt eerst wat kriskras over het speelveld
om dan de tunnel binnen te duiken.

Wie Jezus wil volgen heeft ook zo’n probleem.
Van de ene kant kent men de voorspelling
dat wie Jezus volgt in de liefde er goed mee zal varen.
Maar dat vraagt ook dat men niet kiest
voor een aantal andere dingen.
Als men persé rijk wil worden,
dan loopt de weg niet recht naar Jezus.
Als men liefst geen last van andere mensen heeft,
geen mensen aan de deur die hulp vragen,
geen leed van anderen willen horen,
als men liever geen steun aan armen geeft,
dan loopt men eigenlijk liever de andere weg op.

Als men dan toch voor Jezus wilt kiezen,
dan moet men totaal de andere richting uitlopen.
Dat is niet zo gemakkelijk: Jezus willen volgen is echt kiezen,
ook al lijkt het soms aantrekkelijker om Jezus niet te volgen.
Maar wie Jezus volgt zal het echte, het ware, het goede leven vinden:
dat heeft Hij ons zelf verteld.

Het is dus een kwestie van geloof of je Hem wilt volgen of niet...
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4. Uit de oude doos

Op 24 maart vierde chiro Kalfort feest.  De tentoonstelling die dan
stond opgesteld, is nog te bekijken van 20 augustus tot 10 september in
onze kerk. We geven nog een voorproefje...

In 1961 trok de chiro op bivak naar Sint-Martens-Voeren. De prijs was
vastgelegd op 250 frank per persoon. Frans Peeters, Michel Tersago en
Hugo Peters waren leider bij de kerels. De knapen werden begeleid door
Jan Van De Vondel, Louis Smedts en François Tersago. Maurits Van De
Vondel en Frans Pepermans stonden bij de burchtknapen. Als kooksters
gingen mee: Lisa Maes, Victorine Van De Vondel, Anna Pintens, Bertha
De Bondt en Frederika Tersago. Het was er slecht weer en de sfeer was
niet bijster goed. Om in de keuken te komen, moesten de kokers door de
“koeiestront” lopen. En Emiel Maes en Felix De Prins die niet
meegeweest waren op trektocht, werden gestraft: ze kregen geen eten...

Bovenste rij v.l.n.r. Frans Peeters, André Dewitte, Felix De Prins, Alfons Smedts,
Emiel Maes, Hugo en Louis Aerts; onderste rij v.l.n.r. Frank De Cré, Jef Peeters,

x, Henri Van Laer, Albert Van  DeVondel en Hugo Schampaert.



de kalfortse klok 7

5. Kroniek van Kalfort, 1900-1905 (5)

Een vijfde en laatste aflevering over Kalfort in de jaren 1900-1905.
We komen van alles te weten over minder bekende Kalfortenaren...
snuiven de sfeer op van Kalfort Kermis honderd jaar geleden...  lezen
nieuwtjes “heet van de naald” over diefstallen en geweldplegingen en
feesten in 1904 mee met de Kalfortenaren op hun “Jubelfeest der
Onbevlekte Ontvangenis in ‘t Heiligdom van O.L. Vrouw ten Traan”.

In de kijker

Naast beroemde Puursenaars kregen ook minder in het oog springende
personen aandacht in het nieuwsblad. Al in 1889 was Constant Bettens,
het “Molleken van Calfort” genoemd, aangehouden onder beschuldiging
van bedelarij.  Met de regelmaat van een klok ontvluchtte Bettens de
landloperskolonie van Merksplas.  In maart 1900, in juli 1900, in mei 1902
en in juli 1902 werd hij gesignaleerd in de streek, opgepakt en opnieuw
naar Merksplas gestuurd. Telkens dook hij op “bij zijne kennissen (?)” in
de Luiaardshoek.

In mei 1900 behaalde Modest Van Herstraeten van Kalfort een
erediploma in snijkunst en een diploma met gouden medaille voor
handwerk aan de snijschool voor kleermakers van de heer Rogiers te
Brussel.  En in 1902 ontving de smid Gerard Saelmans (of den
“Hollander”) de eerste prijs “met vergulde medalie en diploma” voor
een nieuw model van stalen ploeg op de tentoonstelling van Hof- en
Landbouwvoortbrengselen en -tuigen in Blaasveld.  Den Hollander
kwam wel meer in het nieuws.  In 1903 werd hem een brevet toegekend
voor de uitvinding van een nieuw verbeterd model van kachel
(cuisinière).  In 1904 ontving hij de decoratie tweede klas voor “vlijt,
zedelijkheid en uitvinding”.

In 1903 vierde Kalfort de gouden bruiloft van twee “werkmensen”, nl.
Joannes Henricus Blommaerts (°13 december 1821) en Anna Catharine
Smedts (°25 maart 1824).  Zij woonden aan de molen in de Schipstraat.
Op 19 april werd om acht uur een dankmis opgedragen in de kerk van
Kalfort.  En van het gemeentebestuur ontvingen de gevierden 25 frank!
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In maart 1902 stierf rentenier Franciscus Pepermans, alias Susken, op 98-
jarige leeftijd.  Hij was de oudste inwoner van Puurs.  En op 23 april 1904
overleed Jan Baptist Janssens-Wittock (1828-1904).  Hij was schepen van
de gemeente Puurs en voorzitter van de kerkfabriek van Kalfort.

Kalfort kermis

Het volk bleef toestromen op Kalfort kermis, dé gebeurtenis van het jaar.
Dit kon worden opgemaakt uit het aantal mensen dat in het station van
Puurs toekwam.  In 1900 tekende men 12348 reizigers op, in 1901 11987,
in 1903 12225 en in 1904 12880.  Topdagen bleven de eerste zondag,
maandag, donderdag en de tweede zondag.  Elk jaar zorgde de kermis
voor nieuwsberichtjes en sappige anekdotes.

In 1903 werd er een nieuwe attractie aangekondigd.  Op het einde van het
dorp werd het “Paleis der wonderheden” opgesteld.  Daar waren te
bekijken: “Het wonderbillard”, “Mahomeda illusionniste”,
“Het vliegende kind” en “Christus op het water wandelende”.  In 1904
stond de familie Stips met een hippodroom recht tegenover het kerkhof.

In 1904 tekende het nieuwsblad volgende anekdote op: “‘Nen Diamant in
de Calfortsche beek! - Maandag namiddag rond 2 ure zat het wat scheef bij
Jakaddé, een Bornhemnaar, die met zijn schoon bazaar-kraam te Calfort staat
tegen de brug. Met een fermen druppel in ‘t lijf en ‘nen kwaden kop ging hij er
voor goed meê gedaan maken en zich versmooren. Wip! De beek in, ‘nen grooten
plons, wat gespartel en dan... gauw naar den kant, druipend lijk een klodderhond.
‘t Water was te nat! De foorkramers en nog ander menschen hebben met Jefken
Diamant eens lustig gelachen!”

In 1902 brak er brand uit in de woonbarak van de eigenaar van de
“touter” op de steenweg naar Ruisbroek.  Maar het brandje was vlug
geblust.  En op 25 augustus 1901 gebeurde er een ongeval op de
spoorweg Antwerpen-Dendermonde aan de overweg bij de Zeuthoeve,
waar de bareel bij afwezigheid van een baanwachter altijd gesloten was.
Twee meisjes van Boskant Bornem kropen onder de bareel om over te
steken nadat ze de trein van Antwerpen hadden laten passeren.  Joanna
Van Ranst, dochter van de weduwe van Frans Van Ranst, werd door de
trein naar Dendermonde die ze niet had zien aankomen, gevat.  Met een
kwetsuur aan het oog werd ze bij Sleebus-Kegels door dokter Janssens
verzorgd.  Maar verder scheen ze er met de schrik van af te komen.
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Vechten was een van de vaste onderdelen van de kermis.  Bij de sluiting
van de kermis werd er in 1902 duchtig gevochten tussen jonge
vechthanen van Puurs en Ruisbroek.  Het gevecht eindigde op de rijweg
toen de vluchter en de aanvaller in een “beirput” sukkelden.
In 1902 werden de fietsen van meneer Ragheno en meneer Hooft, die bij
Charles Hooft in het dorp stonden gestald, gestolen.  Er werden drie
mannen aangehouden.  En in 1903 speelde een onbekende gauwdief
“schampaire” met de gouden horloge en ketting van enkele Temsenaars.

Criminaliteit

Niet enkel met Kalfort kermis werd er gestolen en gevochten.  Het was
een meermaals terugkerend nieuwsitem.  Een kort overzichtje:

1902: Weer diefstal van kiekens.  Een deel wordt teruggevonden en kon
worden opgehaald bij de poeliers Frans Rottiers (Schipstraat) en Desiré
Van Zaelen (Haagstraat).

1902: Frans De Bondt uit de Moerplas dient klacht in omdat er kolen op
zijn veld zijn gestolen.  Elf huishoudens van de Kleine Amer blijken kolen
te hebben genomen, maar beweren daar toelating voor te hebben
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gekregen.  De veldwachter moeit er zich mee.  Een week later vernemen
we dat de beschuldigingen niet terecht zijn, omdat het om beschadigde
kolen gaat.

1903: Er worden ruiten gebroken bij smid Saelmans.  De waaier bij
weduwe Louis Aerts wordt kapot gebroken door een kasseisteen, die
uiteindelijk beland op het hoofd van de zoon.  Op lotelingendag wordt bij
herbergier Juliaan Merckx in de Schipstraat op de deur gestampt en
worden de blaffeturen opengebroken en op straat geworpen.  In de
meeste gevallen zijn de daders gekend.

1903: Er worden tien kippen gestolen bij rentenierster Joanna De Bleser
en zes bij Maria Seghers in de Schipstraat.  Ook bij Judith Veeckmans
verdwijnen er kippen; het varken laten ze lopen.

1904: Ruzie op de Lichter tussen wildstropers en jachtwachters Jacobs en
Cools.  De jachtwachters krijgen er flink van langs.  Bij Cools wordt een
deel van de vinger afgebeten en wordt zijn gezicht paars en blauw
geslagen.  Jacobs krijgt een slag met een pint op het hoofd.  Proces-
verbaal wordt opgemaakt.

1904: In de herberg van Peer Desomviele-Van Cuysbroeck (Dorpstraat)
worden de ruiten ingeworpen door “mannekes van de Amer”. Ook
kippendiefstallen bij de kinderen De Laet en bij Judith Veeckmans.

1904: In de herberg van Charles Suys in de Schipstraat wordt duchtig
gevochten.  Er wordt zelfs met een mesthaak geslagen.  Er wordt heel wat
gebroken.

1904: Mandenmaker en herbergier Cuyt lost een geweerschot op zijn
“verre van voorbeeldige” 17-jarige zoon Frans.  Frans krijgt een schot in
de linkerhand.  Zaak wordt geklasseerd.

1904: Er worden weer diefstallen en baldadigheden gemeld, onder meer
bij kleermaker Jan De Wit, Kalfortdorp, waar de dieren op de vlucht
worden gejaagd.  Het Nieuwsblad maakt volgende bedenking: “Niet
zonder reden vraagt men zich af of eene bende hare tenten hier en in den
omtrek niet heeft opgeslagen: Is haren zetel te Puers?... We hopen het niet
en bedanken voor zulke twijfelachtige eer... maar een hulpkantoor
hebben we dan toch.”
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1904: Negen kiekens, één haan en twintig duiven gestolen bij pachter
Lemmens op de Schaliënhoeve. Bij Louis Bosserez-Van Assche wordt de
etalage geopend.  De inbrekers snijden de ruit uit, maar laten haar vallen,
waarna ze snel twee stukken kleerstof van omtrent 50 frank “robbelen” en
op de vlucht slagen.  “Zoo vroeg en te midden der groote dorpstraat
komen stelen, dat wagen slechts doortrapte dieven en geene rekruten.
‘t Belooft niet veel goeds voor dezen winter, als die kerels hun
operatieveld hier blijven houden.”
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Feest in Kalfort

We sluiten met het “Jubelfeest der Onbevlekte Ontvangenis in
‘t Heiligdom van O.L. Vrouw ten Traan te Calfort” in 1904.

Op Zondag 13n November, hebben de parochianen van Calfort op weerdige en
grootsche wijze het jubelfeest gevierd van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Met
ware godsvrucht hadden zij het Triduum van voorbereidende oefeningen gevolgd
en allen, weinige uitgezonderd, naderden ter H. Tafel. Dat strekt hun en hunne
weerdige priesters tot eer. Ja de Calfortenaars zijn fier op hun mirakuleus beeld,
en in zegestoet werd het dan ook door de straten van hun lief dorp rondgedragen.

Al vroeg in den morgen was iedereen in de weer om huizen, straten en de
menigvuldige Maria’s-beelden langsheen den vermaarden beêweg, kunstig te
versieren. En om 2 ure na den noen, zou een bewonderenswaardige lichtstoet
uitgaan. Eigenaardig en schoon, heerlijk en indrukwekkend! Zelden hebben wij in
Calfort meer vreugde en geestdrift gezien. ‘t Was al leven dat beenen had!
Vreemdelingen der omliggende dorpen zelfs waren toegeloopen om deel te nemen
aan dien onvergetelijken triomftocht. Reeds lang voor 2 ure, staat iedereen op het
kerkplein; de handen vol keersen - wij zien er die er tot acht en tien dragen - ‘t is
een ongeduldig wachten naar de Onbevlekte Maagd. ‘t Kruis verschijnt eindelijk.

De maagden tillen het mirakuleus beeld op hunne jeugdige schouders; ontelbare
kinderen scharen onmiddellijk rond hunne eerbiedwaardige moeder en uit hunne
nog jonge borsten stijgen liederen door de mannenkoren en de volksmassa
herhaald, liederen zoo lief, zoo schoon, zoo indrukwekkend, dat menigeen een
stillen traan zijn oog voelt ontwellen.‘t Is altijd een heerlijk schouwspel eene
processie, vooral op den buiten, in de vrije, volle natuur, als de Schepper van
‘t Heelal, onder ‘t zachte bidden van zijn schepsel, in zegetocht wordt gedragen
door straten en velden. (...)

Machtige liefdesbetooging die Maria met blijdschap heeft vervuld en milde
zegeningen op hare kinderen heeft doen neerdalen. Onder ‘t lof hield Eerw. Pater
Ignatius der Capucienen eene roerende aanspraak tot de menigte, wijl het
mirakuleus beeld op de koor glorierijk schitterde te midden eener zee van licht. Na
de zegening met ‘t Allerheiligste was de geestdrift ten top gestegen, en een
machtig “Ave Maria”, te dier gelegenheid door allen aangeleerd, brak los,
juichend en jubelend in ‘t gezegend heiligdom.

En toen heb ik mannen - mannen in den bloei der jaren - hooren getuigen dat zij
nooit in hun leven zoo’n verrukkend schouwspel hadden bijgewoond en wellicht
nooit meer zullen bijwonen; en ‘k heb er gezien die heimelijk stil eene traan
wegpinkten uit hun vochtig oog.



de kalfortse klok 13

6. Kinder- en gezinsvieringen

De werkgroep kinder- en gezinsvieringen heeft de eerste maanden van
2006 zeker niet stil gezeten, maar ons vergast op een aantal stemmige
vieringen.

15 januari: Elk gezin... zijn huis... zijn thuis
In deze viering vroegen we de zegen van de Heer over al onze gezinnen
en zijn hulp om van ons huis een echte thuis te maken. Het altaarpodium
was versierd met een prachtig stenen huis, met openstaande deur en met
vele vensters. Het inleidend gebed en het verhaal van de zwerver wilden
alle aanwezigen duidelijk maken dat een huis wordt gebouwd met
stenen, maar dat we voor het bouwen van een thuis liefde nodig hebben.
Zo kan het armste huis een warme thuis worden, als mensen leven met en
voor elkaar, bezield met Gods goede geest.
Aan een gelukkige, liefdevolle, gezellige thuis wilden allen werken.
De aangebrachte stroken papier en het rode hart waren daarvan het
bewijs. Geen gemakkelijke opdracht! Maar samen en met de zegen van de
Heer zijn we tot veel in staat!
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5 februari: Lichtmisviering
Twintig jonge ouders waren op de Lichtmisviering uitnodigd, om naar het
voorbeeld van Maria en Jozef hun kindje, dat in het afgelopen jaar werd
gedoopt, aan de Heer op te dragen en aan Onze-Lieve-Vrouw toe te
wijden. Het werd een fijne, sfeervolle dankviering vol licht - twintig
kaarsjes werden aangestoken aan de paaskaars. De gelukkige ouders met
het kindje op de arm legden als teken van dankbaarheid een roos bij het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw vooraleer ze kring vormden rond het altaar.
Was dit geen vraag om bescherming? De priester beantwoordde die vraag
door de kindjes één voor één te zegenen. Met het vaste vertrouwen dat
Maria over die nieuwe levens zal waken, baden de ouders de toewijding
van Onze-Lieve-Vrouw.

19 maart: “Jij verdient goud”
Deze viering bood onze kinderen de gelegenheid hun waardering en hun
dank jegens hun grootouders uit te drukken. Konden zij dit beter doen,
dan met volgend gebed:
“Heer, zegen onze lieve grootouders.
 Zij geven ons iets van uw goedheid en uw warmte.
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Zegen hun inzet en hun bezorgdheid.
Laat ze nog heel lang midden ons gelukkig leven.
Wij zijn hun zeer dankbaar en schrijven in gouden letters:
‘Jullie verdienen goud’”.
En de kinderen schonken hun ook goud, door gouden medailles om de
hals van hun oma’s en opa’s te hangen.

Uit het mooie gebed van een oma blijkt, hoe bezorgd grootouders zijn
voor hun kleinkinderen.
“Goede moeder Maria,
ik zou u vandaag wil zeggen
hoe bezorgd ik ben voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ze leven zo anders dan ik gedroomd heb.
Ze leven voor andere waarden en volgens andere normen.
Ze gaan hun eigen wegen
en soms versta ik niet wat ze antwoorden op mijn vragen.
Het zijn goede kinderen,
maar hun geloof is zo anders dan wat wij vroeger leerden.
Goede moeder Maria, gij zult mijn zorgen wel verstaan.
Ook uw Zoon ging andere wegen dan gij gedroomd had,
en ook zijn woorden klonken soms zo vreemd.
Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Blijf bij hen, laat hen nooit alleen.
En moge zij door alles heen uw Zoon ontdekken.”

Een luid, blij klinkend danklied en een vrolijk dansje door de kleuters
sloten deze fijne viering af.

Onder de bezielende leiding van Maria Teck verrast
onze werkgroep kinder- en gezinsvieringen ons elke keer
weer met een stemmige viering met een aangepast thema

voor onze kinderen. Er wordt mooi gezongen,
er worden toneeltjes opgevoerd, er wordt voorgelezen...

allemaal met evenveel enthousiasme. Dankzij deze werkers
voelen wij ons dan een fijne parochiegemeenschap, waarin

jong en oud een plaats hebben.
Proficiat aan al deze medewerkers!!!
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7. Sermoon op nieuwjaarsdag 1766 (2)

We vervolgen graag de preek van Antonius Hennequin die hij schreef ter
gelegenheid van nieuwjaarsdag 1766.

3. DE WEDUWENAERS EN WEDUWEN

Van de Getrauwde kome ik tot de Weduwenaers en Weduwen, aen de welke
ik geve het wonderlyk Stand-beeld van Nabuchodonosor, waer van
gesproken word by den Propheet Daniel aen het 2. kapittel. (...)
O Weduwenaers en Weduwen: als ik dit Stand-beeld van Nabuchodonosor
wel bezien, en met aendachtigheyd overpeyze wat aen het zelve ten lesten
is geschied; my dunkt, dat ik diergelyk Stand-beeld by u-lieden heb
aenschouwt, en dat het zelve eynde ook heeft gekregen: want wat is u-lieden
houwelyk anders geweest als gelyk het Stand-beeld, het welke
Nabuchodonosor in zynen droom heeft gezien?

1. Dit Stand-beeld had een gouden hoofd.
Het houwelyk heeft’r ook een. Zyn beginzel is altyd blyde en aengenaem;
men is ryke genoeg als men trauwt; daer en ontbreekt geen goud, daer en
zyn geen middels te kort. De bruyloft wordt met vermaek gehouden en
uyt-gevoert. Men danst, men drinkt en klinkt; men bezoekt vrienden, en
men wordt van vrienden bezocht; men gaet van d’een maeltyd naer
d’ander; ’t is al vreugt en plaisier, ’t is al goud dat’er blinkt. Men peyst op
geen swaerigheden, nog men vreest voor geen quaede gevolgen. Tot hier
toe heeft dit swaer Stand-beeld des houwelyks altyd een gouden hoofd,
zoete en lieffelyke beginzels; maer laet ons wat voorder zien.

2. Het Stand-beeld van Nabuchodonosor en was niet alleenelyk van goud, maer
ook van zilver, van metael, en van yzer.
Het gaet ook zoo met het houwelyk. Het begin, het hoofd is wel van goud,
maer dat valt allenskens af, van goud in zilver, van zilver in metael, van
metael in yzer. De liefde verflauwt allenskens, door dien dat men malkanders
gebreken hoe langer hoe meer gewaer word; de zinnen en passen zomtyds
niet wel op malkanderen, en men kan niet over-een-komen. Daer by keert
de fortuyne haeren rugge, de zaeken vallen qualyk uyt: hier een groote
ziekte, daer een swaer proces; hier een sterfte van het vee, daer eenen
mislukten ougst: daer-en-tusschen de familie vermeerdert, den last word
swaerder en d’ongemakken nemen toe.
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Maer ik onderstelle nu voor eenen oogenblik dat het Houwelyk geheel en
gansch is van goud en zilver van den hoofde tot de voeten; dat het van’t
beginzel gelukkig is geweest, en dat dit geluk eenen merkelyken tyd heeft
geduert; men zal ten lesten evenwel moeten belyden dat het altyd voeten
van aerde heeft, dat zyn eynde broos is en in stukken valt.  (...)
Is dat niet, ô Weduwenaers ende Weduwen! ’t gene ook is geschied? Den
zwaeren steen van de dood heeft u-lieden Houwelyk gebroken en gebryzelt.
Dit moet u-lieden doen vatten de broosheyd en d’onstantvastigheyd van al
het gene hier is op de wereld, en doen peyzen dat alle dingen, hoe kloek,
hoe sterk, hoe duerzaem dat-ze scynen te zyn, nogtans maer en steunen op
voeten van aerde.  (...)

4. JONGMANS
Daerom ik kome tot de Jongmans aen de welke ik geve den Honing van
Jonathas. In het I. boek der Koningen wordt verhaelt hoe dat Jonathas den
zone van Koning Saül, gekomen zynde by eenen akker vloeyende van
Honing, het uytterste van de roede die hy in zyn hand hadde heeft uyt-
gesteken, die in de Honingraeten gedopt, en daer van geproeft; om welke
daed hy van zynen eygen vader zelve ter dood wierd verwezen. (...)
Zoo is’t; en den Honing, hoe zoet en aengenaem dat hy is, heeft nog
hedendaegs de zelve uytwerkinge. Want wat zyn alle die genoegten, de
wellusten, alle de vermaekelykheden van deze wereld, al dat drinken en
schinken, al dat dansen en springen, al dat tuysschen en spelen, en die groote
gemeenzaemheyd met ongelyke persoonen, anders als eenen Honing die
de dood-steke geeft aen de gene die daer van proeven?
Den honing zal in galle veranderen, de zoetigheyd in bitterheyd. Alzoo
gaet’et met alle d’ydele en ongeoorlofde vermaekelykheden van deze wereld,
maer bezonderlyk met de vleeschelyke genoegten en wellusten. Het zelve
heeft den Wyzen Man gezeyd, naer dat hy uyt geleyd hebbende de
bedriegelyke aenlokzels van eene onzuyvere vrouwe, en haer lippen en
gezuykerde woorden vergeleken by druppende honing-raeten. Hy besluyt
ten lesten dat haeren Honing doodelyk is. (...)
Daerom, ô Jongmans, peyst gy-lieden maer dikwils op den Honing van
Jonathas om goed te mogen leven.

5. JONGE DOCHTERS

k’En twyffele niet, of de Jonge Dochters verlangen om haer Nieuw-jaer-
gifte ook te krygen. Aen deze geve ik het Mantelken van Rebecca. In het
Boek der Scheppinge leest men, hoe Rebecca, de dochter van Raguel, door
het wys beleyd van den Hof-meester verkoren en toe-gezeyd werde om te
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wezen de huysvrouwe van Isaac den zone van Abraham, haer op de reyze
heeft begeven om te gaen vinden den genen die haer ten houwelyke was
geschikt. Als zy nu niet verre meer en was van het huys van Abraham, zoo
zag zy iemand op den akker staen die haer in ’t gemoed scheen te komen;
en verstaende dat het Isaac was, zoo is zy terstond van den kemel af-gegaan,
en by hem komende heeft zy haer bedekt met haer Mantelken. Gelyk Rebecca
een zeegbaere en stille dochter was, ongetwyffelt heeft zy dit gedaen uyt
eerbaerheyd, alzoo d’ HH. Vaders en d’uytleggers van de H. Schriftuere
bemerken. En ’t is ook deze schoone deugt van eerbaerheyd tot de welke ik
van dage de jonge Dochters wille vermaenen, en bezonderlyk die de welke
met de wereld handelen, en gelyk Rebecca haer tot den houwelyken staet
met’er tyd schikken te begeven; want ten zy dat-ze die deugt beminnen,
zoo loopt haer eere groot gevaer van schip-braeke te lyden.

En om nog meer in ’t bezonder uyt te leggen wat de jonge Dochters moeten
doen om die schoone deugd van eerbaerheyd ongeschonden te bewaeren,
zoo zal ik haer voor deze reyze waerschouwen van dry zaken:
1. Zy moeten wel op letten met welke persoonen dat-ze verkeeren, of te
weten, hunne conversatie deugdelyk en eerbaer is. Terwylent dat ik dit zegge,
zoo komt my in den zin dat het zuyver biëken een aerdig zinne-beeld is van
een zuyver en eerlyke converzatie: want al zit het heele dagen op de bloemen
en op de roosen, en dat het die doorsnuffelt om te zien waer het zynen
honing zal krygen en waer het zyn wasch zal lezen, zoo en zal het niet het
minste blaeyken van de bloemen hinderen. (...)
2. Zy moeten wel op-letten in wat plaetzen dat-ze gaen, in wat huysen dat-
ze verkeeren. ’t Is zeker dat die plaetzen daer gedanst en gesprongen word
haer zeer schaedelyk zyn en daerom verboden. (...)
3. Zy moeten op een zedige maniere gekleed gaen, haer lichaem wel dekken
en niet alleenelyk het hoofd, alzoo den Apostel Paulus dit gebied aen de
vrouwen in zynen eersten Brief tot de Corinthianen aen het elfde kapittel;
maer ook en bezonderlyk alle de andere deelen des lichaems uyt welker
naektheyd verergernisse en onstichtinge kan geschieden. (...)

Dit zyn de giften, zeer Beminde Prochiaenen waer mede ik u-lieden van
dage vereere om u-lieden een zalig Nieuw-jaer te wenschen. Deze heb ik u-
lieden mildelyk gegeven zonder hope, zonder verwachtinge van weder-
giften. Dog is het zaeken dat gy-lieden eenige vergeldinge begeert te doen,
zoo is myn verzoek dat deze mag bestaen in gebeden, op dat ik eens van
den oppersten uytdeelder van alle giften, Godt, gezaementlyk met u-lieden
mag ontfangen d’eeuwige gifte van den Hemel. Amen.



de kalfortse klok 19

Vanaf de eerste dagen in mei zal je er in en om Scherpenheuvel niet
naast kunnen kijken. Het nieuwe bedevaartseizoen zal dan weer van
start gaan. Stappende en fietsende bedevaarders, sommigen uitbundig,
anderen ingetogen, velen afgepeigerd, individueel of in groep; allen
gaan ze op weg naar het heiligdom in Scherpenheuvel.

Ruisbroek gaat sedert 1814 jaarlijks tijdens het Pinksterweekend te voet
naar Scherpenheuvel, dit jaar voor de 193ste keer dus. Met mekaar willen
we uitdrukking geven aan het samen onderweg zijn op onze tocht door
het leven. Deze bedevaart laat ons voelen dat we mekaar nodig hebben.
We gaan op weg met onze zorgen, lasten en bekommernissen op zoek
naar geluk, op zoek naar antwoorden.

In Scherpenheuvel reikt Maria ons als een goede moeder de hand en
luistert naar onze vragen en noden. En dat ook jonge mensen nood
hebben aan dergelijke momenten getuigt hun aanwezigheid van vorig
jaar. Onder impuls van de Chiroleiding gingen heel wat jongeren mee op

8. Bedevaart naar Scherpenheuvel
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tocht. En dat bedevaarders van alle leeftijden zijn, is een feit; de jongste
was 13, de oudste 78 jaar. We waren vorig jaar met 94 bedevaarders en dat
aantal zouden we graag nog zien groeien. Zo een mooie traditie moet in
stand gehouden worden en dat kan alleen maar als we meer jonge
mensen bereiken, want die jongeren zullen ooit de fakkel moeten
overnemen. Maar uiteraard doen we een oproep aan iedereen die mee op
bedevaart wil gaan met ons. Het zou mooi zijn mochten we onze groep,
in het kader van onze jubileumbedevaart in 2013, jaarlijks zien groeien.
En mensen die het niet echt zien zitten om al die kilometers te stappen
kunnen uiteraard ook inschrijven voor enkel de heen- of terugtocht.

Ook de aanwezigheid van de mensen die met de fiets, auto of bus komen,
maakt steeds een diepe indruk op onze voetbedevaarders. Het is
hartverwarmend als we die rijen toeschouwers langs beide kanten van de
weg zien staan die ons toejuichen en applaudisseren. Het is ieder jaar een
ontroerend moment. Zo ook de begeleiding van de muziekkapel van de
Chiro van Ruisbroek die ons, zowel bij de heen- als bij de terugtocht,
muzikaal ondersteunt tijdens de laatste en zwaarste zes kilometer.

De pelgrimstocht van Ruisbroek is een traditie van bijna 200 jaar, het is
een vast ritueel voor de bedevaarders. Eenmaal je die tocht hebt
meegemaakt ben je meestal gebeten door de ‘microbe’. De echte pelgrim
kan de bedevaart niet meer missen. Hij leeft er ieder jaar weer naar toe.

Praktische informatie

Dit jaar gaan we op 2, 3 en 4 juni naar Scherpenheuvel. Als start van de
bedevaart is er vrijdagavond om 22.30 uur een eucharistieviering in de Sint
Catharinakerk (Ruisbroek Dorp) waar we na de zegen in groep vertrekken op
onze pelgrimstocht.

Inschrijven is verplicht en kan tot zondag 28 mei bij:
Emmy Verlinden, Leuk 2, Ruisbroek – 03 8865690 – 0479 765886 –
emmy.verlinden@telenet.be
Pierre Smedts, Kerkstraat 145, Ruisbroek – 03 8867620

Er wordt ook een bus voorzien. Die vertrekt zaterdagmorgen 3 juni om 10.00 uur
aan de St. Caroluskerk, staat om 10.05 uur aan het station van Ruisbroek en om
10.10 uur aan museum De Bres. De terugreis is onmiddellijk na de viering van

17.00 uur in de Mariahal. Prijs 8,00 euro.
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9. Nieuws van de catechese

Op 26 maart vond de jaarlijkse kruisoplegging plaats. 31 toekomstige
vormelingen - en ze waren voltallig - kregen plechtig het kruisje
opgelegd, dat ze zullen dragen op de dag van hun vormsel.

De viering was opgebouwd rond het symbool van het kruis.  De vertikale
balk wijst ons de weg naar God. De horizontale wijst ons de weg naar
elkaar. Op het kruispunt van de twee balken komt God ons door zijn Zoon
tegemoet. Het “kruis” staat ook symbool voor het lijden. We
worden allemaal geroepen om zoals Simon van Cyrene mekaars kruis te
helpen dragen, om licht te brengen in het donker bestaan van anderen.

De vormelingen zongen:
“Ik neem het kruis op.
Ik ga de uitdaging aan,
om samen met mijn vrienden
de handen in elkaar te slaan!”

Proficiat, jongens en meisjes! We wensen jullie veel succes in jullie
verdere tocht naar het vormsel.
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10. Maria-ommegang 2006

Het comité is begonnen aan de voorbereiding van de jaarlijkse Maria-
ommegang, nu al voor de negentiende keer. We brengen hier graag wat
nieuws over dat waar deze keer kan naar worden uitgekeken.

Aan de bedevaart zal dit jaar bijzonder worden gewerkt. Het meest opval-
lende is de uitgave van een bedevaartbrochure. Deze brochure bevat de
teksten van de eucharistieviering, een rozenkransgebed, gebeden en
liederen en wat geschiedenis over de bedevaart. Het is de bedoeling dat
onze bedevaarders zo nauwer bij het bedevaartgebeuren worden betrok-
ken. De vieringen blijven dezelfde als andere jaren. We kunnen wel mee-
delen dat mgr. Jozef De Kesel, hulpbisschop van Mechelen-Brussel
‘s zondags zal voorgaan in de eucharistieviering van 10.00 u.

Het opvallendste nieuwe element in de ommegang zelf, is de openings-
groep.  Deze zal bestaan uit een nieuwe wagen met bloemen en vlaggen
en een choreografische groep. Verder wordt m.m.v. de orde van de



de kalfortse klok 23

Excalibur-Ridders  gewerkt aan de groep de kruisvaarders. Voor de groe-
pen van ca. 1300 wordt nieuwe kledij vervaardigd en nieuw schoeisel
wordt aangekocht. Ook wordt onze nieuwe ressortkar ingezet in het
tafereel van de Eerste Wereldoorlog.

Oproep!
Lede heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Mariaprocessie van
2006. Ons comité heeft erin toegestemd om met het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Traan op zondag 18 juni a.s. aanwezig te zijn. Daarom deze
oproep. We zoeken 16 meisjes of vrouwen die bereid zijn mee te stappen.
Geïnteresseerden kunnen contact nemen met Kris Schampaert, Kamerveld
2, tel. 03 8899330 of mail kris.schampaert@skynet.be.

Onze technische werkgroep is op zoek naar een opslagplaats voor enkele
wagens en groot materieel. We zijn ook op zoek naar een grote reiskoffer,
die zou dienen om het tafereel van de kruistochten verder te stofferen.
Mocht u ons kunnen helpen, dan kan u contact nemen met Kris
Schampaert of met één van de leden van het comité.

NIEUWSJES UIT DE PAROCHIE

Dank Gust...
Toen hij voorzitter was van de Parochiale Ploeg maar ook daarna nog,
zorgde Gust De Smedt voor de “kas” van de parochie.
Hij zorgde voor de betaling van de kleine en grote rekeningen.
Vanaf 1 maart wordt deze taak opnieuw overgenomen door een lid van de
parochiale ploeg. Wij danken Gust voor zijn jarenlange inzet voor dit
financiële aspect van de parochie.
U kan voortaan terecht bij Eberhard Coussement, Coolhemstraat 33,
tel. 03 8899460.

Proficiat Guy...
Onze pastoor Guy De Keersmaecker is benoemd tot deken van de het
decanaat Mechelen. Voortaan is hij dus deken van Mechelen en Klein
Brabant, pastoor van de Sint Romboutskathedraal en pastoor van Kalfort en
Breendonk. Daarnaast is hij de verantwoordelijke priester voor de federatie
Willebroek. Guy blijft wonen in de pastorij van Breendonk, maar zal vanaf
mei overdag te bereiken zijn op zijn bureel Wollemarkt 17, Mechelen.
Wij willen hem graag proficiat wensen met deze benoeming!
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11. Familienieuws

Doopsels

12 februari 2006
Hannes, zoontje van Mathieu Malfait en van Wendy Van Malderen,
geboren op 13 augustus 2005 te Bornem, Schipstraat 59.
Bjarne, zoontje van David Brys en van Ilse Spiessens, geboren op
7 december 2005 te Bornem, Coolhemstraat 51.

12 maart 2006
Celine, dochtertje van Jeroen Cuvelier en van Kristin Slachmuylders,
geboren op 13 januari 2006 te Bornem, Veldstraat 36, Temse.
Axl, zoontje van Bart Segers en van Eli Teck, geboren op 28 september
2005, Nijvendries 18A, Sint-Amands.

Overlijdens

Maria Van Assche, weduwe van Carolus Pauwels
(° Puurs, 29 juni 1924 - + Bornem, 20 februari 2006)
Madeleine Quartier, weduwe van Florent Maes
(° La Couture Boussey, 7 januari 1925 - + Bornem, 10 februari 2006)
Clementina Vanacoleyen, weduwe van Antoon Wouters
(° Bornem, 28 februari 1925 - + Bornem, 30 januari 2006)
Maria Maes, weduwe van Jozef Winckelmans
(° Puurs, 9 januari 1913 - + Reet, 24 januari 2006)
Frans Winckelmans
(° Puurs, 7 januari 1940 - + Puurs, 20 januari 2006)
Elza Peeters, echtgenote van Victor Van Der Linden
(° Breendonk, 16 februari 1930 - + Bornem, 18 januari 2006)
Frans Van Der Linden
(° Puurs, 5 december 1933 - + Mechelen, 10 januari 2006)
Leontine (Tinneke) Seghers, weduwe van Jan Thys
(° Puurs, 10 december 1910 - + Lippelo, 31 december 2005)
Josefine Vankerckhoven, weduwe van Alfons Vanacoleyen
(° Puurs, 7 augustus 1939 - + Bornem, 15 december 2005)
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12. Kalender

Zo. 16 april 11.00 u.: Pasen: eucharistieviering
Za. 6 mei 17.00 u.: Vormselviering
Zo. 7 mei 11.00 u.: Dankviering vormelingen
Zo. 14 mei 11.00 u.: Eerste communie
Do. 25 mei Onze Heer Hemelvaart
Zo. 4 juni Pinksteren
Zo. 18 juni Deelname Mariaprocessie Lede
Do. 22 juni 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 24 juni 11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Zo. 4 juli 11.00 u.: Kinder- en gezinsviering Pinksteren
11-21 juli Bivak chirojongens in Dilsen-Stokkem

Bivak chiromeisjes in Oostmalle
Do. 17 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Zo. 27 augustus 11.00 u.: Maria-ommegang
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13. Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)
 1 bijnaam van Gerard Saelmans
 2 lid van een Europees ras - jongensnaam
 3 attribuut bij schoenen
 4 National News Agency (afk.) - Amerikaanse jongensnaam
 5 gebalsemd lijk
 6 skibeweging - gretig
 7 klein stuk groente
 8 ergens anders
 9 voorzetsel - loofboom - ontkenning
10 kerkelijk feest in februari
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Het 58ste Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2006.

Artikels zijn welkom tot 1 juni 2006 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een

vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van

Parochie Kalfort, met vermelding Kalfortse Klok.

Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen

ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.

Vertikaal (van boven naar onder)
 1 kleine Kalfortenaar - rond voorwerp
 2 zintuigen - lectore salute (afk.) - Griekse letter
 3 kookmoeder in de beginjaren van de chiro
 4 Europeaan - University of London Library (afk.) -

eerwaarde heer (afk.)
 5 landmaat - voornaam van een Kalfortse kleermaker
 6 lompe onhandige jongen
 7 kledingstuk - reverendus dominus (afk.)
 8 vroegere echtgenoot - Kalfortse landloper
 9 ontvangstbewijs - United Jazz and Rock Ensemble (afk.)
10 hulpbisschop die op 27 augustus naar Kalfort komt
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