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Nieuwsbrief nr.5, mei 2018
Mededelingen:

- In maart j.l. is ons lid Wim van Doorn overleden. We condoleren de nabestaanden en wensen hen sterkte
met dit verlies.
- In de loop van deze maand mei gaat onze penningmeester de contributie 2018 innen via incasso’s.
Maakt u (nog) gebruik van zelf overmaken en hebt u dit nog niet gedaan voor dit jaar dan graag zo spoedig
mogelijk doen. Dit voorkomt het moeten versturen van een herinnering. Bij voorbaat dank.
- woensdag 25-4-2018 was de goed bezochte lezing van Hans vd Broek over “mirakels”, wonderen in het
zonlicht. Peter Kriele doet (foto)verslag:
Hans v.d. Broek heeft in de loop der jaren zo’n 2500 wonderen, die
optraden tussen 1310 en 1740, onderzocht. Ziektes als blinde darm,
longontsteking en de pest vielen er niet onder omdat die indertijd niet te
genezen waren.
Voor wonderen konden een drietal offers gebracht worden namelijk:
geestelijke, lichamelijke en materiële offers. Voorbeelden daarvan zijn:
gebeden, voettochten ofwel bedevaarten en financiële offers,
Opvallend was ook dat men steeds ver op weg ging om van een wonder te
kunnen genezen. Zo was er bijvoorbeeld bij 3 vrouwen uit verschillende
plaatsen het been uit de kom geschoten. Dat kon je zien doordat zich daar
een bult vormde.
Toen ze daarvoor ter genezing op bedevaart gingen en ze daar lang knielend
zaten te bidden, schoot het been weer in de heup, was de bult weg en waren
ze genezen. Er was een wonder gebeurd. Toevallig was het "Maria ten
Hemel opneming" ( 15 augustus) en het wonder werd aan Maria
toegeschreven.
Zo ook bij aangezichtsverlamming. Blijkbaar is er dan een zenuw bekneld.
Die genas na verloop van tijd weer. Als dat op of rond een feestdag van een
heilige gebeurde, dan had die de genezing tot stand gebracht. Zo gebeurde
dat ook bij de stuipen. In 90% van de gevallen genas dat vanzelf.
Tot slot de Engelse ziekte. Men heeft dan te weinig vitamine D in het
lichaam. Het gevolg daarvan zijn zwakke botten. Als men dan op bedevaart
ging en men veel buiten was ( tussen 1 maart en 15 augustus) genas men
vanzelf , omdat de zon ervoor zorgt dat je vitamine D aanmaakt.
Weer was een wonder gebeurd.
In deze tijd waarin alles wetenschappelijk onderzocht wordt kijk je heel
anders naar deze zogenaamde wonderen.
Het grootste wonder is het leven zelf !

- Tot 15-05-2018 kunt u zich nog opgeven voor deelname excursie Oirschot via secretariaat@dewojstap.nl

data om te noteren
- inschrijven voor 31-05-2018 deelname Brabantse Heemdagen
- Zaterdag 09-06-2018: excursie naar Oirschot
- Woensdag 26-09- 2018: lezing “Mottenburchten” door Bas Aarts
- Woensdag 24-10-2018: foto/filmavond, grotendeels herhaling van de in januari getoonde beelden
(mobilisatie 1939/1940 en winkeliers/zelfstandigen in HDL.)
- Donderdag 22-11-2018: lezing “Heidense herkomst van Kerst- en Carnavalsgebruiken” door
Ton Spamer.
Heemkamer is elke woensdagmiddag open van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Herdenken en vieren.
Geef vrijheid door.
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de
verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstukken
van nu.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van
willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te
maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet.
Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes
kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de
stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open,
democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

