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CARNAVAL 
 

H et woord Carnaval komt waar-
schijnlijk van het Latijnse carne-

vale, hetgeen zoveel als afscheid van 
het vlees betekent. In de Vastentijd, 
die met Aswoensdag begint, werd 
immers geen vlees gegeten omdat we 
in deze periode gedenken dat Christus 
zijn leven (‘zijn vlees’) voor ons gaf. 
Vandaar dat er vóór Aswoensdag nog 
eens goed gegeten en gedronken 
werd. Ook de benaming vette dinsdag 
(mardi gras) herinnert eraan, hoe al 
het vet in huis nog vóór de vasten 
werd opgemaakt. 
 
Het Carnaval vindt daarmee zijn oor-
sprong op de vooravond van As-
woensdag, vandaar ook de naam vas-
tenavond, maar werd al snel uitge-
breid tot de zondag ervoor: de drie 
dolle dagen. De verdere opmars is ons 
bekend: vandaag de dag maken de 
kerstbomen al op Tweede Kerstdag 
plaats voor de carnavalsversiering en 
wie dat nog niet genoeg vindt kan 
tegenwoordig zijn hart ophalen vanaf 
de elfde november tot en met de bel-
gische carnavalsstoet op Tweede 
Paasdag. 
Strikter omschreven zijn de kerkelijke 
data.  

De datum van Aswoensdag en dus ook 
van Carnaval, is gekoppeld aan Pasen. 
Het Concilie van Nicea legde al in het 
jaar 325 na Chr. vast dat Pasen wordt 
gevierd op de eerste zondag ná de 
eerste volle maan in de lente. Vandaar 
dat de datum van het Paasfeest, in 
tegenstelling tot het Kerstfeest, ieder 
jaar weer anders is. 
 
Tussen Aswoensdag en Pasen ligt de 
veertigdaagse vastentijd. Slimme vo-
gels zullen echter opmerken, dat er 
vanaf Aswoensdag (1 maart) tot Pasen 
(16 april) geen 40 maar 46 dagen lig-
gen! Dit komt omdat er vanouds op de 
zondag, de dag van Christus’ Verrijze-
nis, nooit gevast wordt. Vandaar dat 
de zes zondagen in de Vastentijd niet 
meetellen. Wie dus vanaf Pasen terug-
rekent moet per week dus geen zeven 
maar slechts zes vastendagen tellen: 
40 = 6 x 6 (zes weken van elk zes da-
gen) = 36 plus de 4 dagen die overblij-
ven: zaterdag – vrijdag – donderdag – 
woensdag. Vandaar dat de Vastentijd 
altijd op de (As)woensdag begint. 
Maar zover is het gelukkig nog niet! 
Daarom wensen wij iedereen eerst 
een fijne Carnaval en veel plezier èn: 
graag tot Aswoensdag 18.00 uur! 
 

uw pastoor Rick van den Berg 

Een mooi jubileum 
 

H onderd vijfentwintig jaar ge-
leden besloten de toenmalige 

kerkzangers dat het nu toch eens 
tijd werd om van het Kerkekoor 
een echte vereniging te maken. 
Het initiatief kwam o.a. van de 
directeur (dirigent) de heer Eduard 
Pappers. 
 
Ofschoon het oprichtingsjaar 1892 
anders doet vermoeden, zijn de 
Misvieringen in Mechelen al hon-
derden jaren opgeluisterd door 
mannengezang. In 1635 worden al 
uitgaven gedaan voor 
‘Sanckboeken die men in den choor 
ende kerck behoefflich ist’. 
 
Het Kerkelijk Zangkoor heeft meni-
ge verandering in de kerk meege-
maakt. Neem b.v. het Tweede Va-
ticaans Concilie (1965): naast het 
Gregoriaans kwamen er nu ook 
Nederlandse teksten en liederen. 
 
De grootste verandering: in 1974 
wordt het Dameskoor, o.l.v. Johan 
Botterweck, samengevoegd met 
het Kerkelijk Zangkoor en spreken 
we van het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Gregorius! 
 
Het koor staat nu onder leiding 
van mevr. Ingrid Oomen-de Bruin. 

 

MECHELS PLAT BREUZELE 
 

C arnaval is een mooie traditie en 
een echte volkscultuur. Het is 

ook een feest waarbij iedereen zijn 
beste beentje voortzet als het gaat 
om de carnavalswagen, carnavals-
kleding en carnavalsschlagers. 
Mechelen heeft zich altijd gelukkig 
mogen prijzen met een mooi Me-
chels dialect, iets dat ook meneer 
Pastoor weet te waarderen. 
 
Wij oefenen elk jaar op onze carna-
valsschlager en in het verleden (en 
zoals op g’n Sjtroat vernomen heeft 
vanaf volgend jaar weer) was er 
zelfs een Mechelse buut.  

Het Kerkelijk Zangkoor en de Carna-
valsverenigingen zijn inmiddels druk 
bezig met het oefenen van de Me-
chelse dialectmis. 
Nu is dat Mechels-plat zo eenvoudig 
nog niet. Een verkeerde toon stuit 
een echte Mechelder al vlug tegen 
de borst en iemand van de gehuch-
ten grenzend aan Epen begrijpt wel-
licht niet meer wat we bedoelen. 
 
 Toch ben ik er van overtuigd, dat we 
er ook in het Mechels dialect een 
prachtig carnavalsfeest van kunnen 
maken. 
 

Op g’n Sjtraot wenst u een mooie 
carnaval toe, Alaaf! 

 



  

KERKREGISTERS 

Vastenactie 
Dit jaar is het doel van de vastenactie een project van hulp in El Salvador gele-
gen in midden Amerika en hier speciaal voor de wijken Agopa, Mejicanos en 
Popotlan. Deze wijken gaan gebukt onder extreem veel geweld door crimine-
le bendes. De bendes werven actief leden onder de kinderen en jongeren, 
daarbij worden hen o.m. geld en mooie spullen beloofd. De verleiding is hier-
bij groot voor veel jongeren uit straatarme gezinnen. 
Het Vastenaktieproject - de samenwerking van een aantal katholieke organi-
saties - wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de 
bendes. Jeugdcentra worden gesteund die de kinderen een ander perspectief 
bieden en ze leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan 
kunnen opbouwen. 
De zakjes van de Vastenaktie worden binnenkort door vrijwilligers aan u aan-
geboden. In de kerk staan collectebussen om uw gaven te deponeren. 
 
Verhuizing 
Bij verhuizingen van parochianen naar elders stellen wij het zeer op prijs als u 
dit kenbaar maakt aan de pastoor 043-4573234 of aan het kerkbestuur 043-
455 2822. 

   NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR  

 

UITVAARTEN 
 

17-12-2016 
Alphons Mertens, 88 jaar 
 

22-12-2016 
Wiel Mohnen, 96 jaar 
 

31-12-2016 
Nico Ernes, 84 jaar 
 

14-01-2017 
Mia van Loo-Bartholomé, 83 jaar 

Onze parochie is, gelukkig nog, een 
bloeiende gemeenschap, waar veel 
inwoners van jong tot oud actief zijn 
op allerlei terrein. 
Wij, het kerkbestuur, willen dat van 
harte ondersteunen. Daarom laten wij 
graag van uw verenigingen iemand 
aan het woord die enthousiast over 
zijn of haar club kan vertellen. Dit alles 
onder het motto: ‘De Kerk in het mid-
den’. 
 
Neem nou Carnavalsvereniging ‘De 
Breuzelère’: 
 

H et is voor de Breuzelère vanzelf-
sprekend dat elk jaar traditiege-

trouw het carnavalsseizoen in novem-
ber wordt geopend met een H. Mis 
waarna bij een bezoek aan de be-
graafplaats de overleden leden wor-
den herdacht. 
 
Op Carnavalsmaandag 28 februari 
1938 trekt, georganiseerd door een 
comité dat zich ’De Elf Narren’ noemt, 
de eerste grote carnavalsoptocht door 
de straten van Mechelen. Wel nog 
zonder prins; die werd in 1939 voor 
het eerst uitgeroepen: Prins Geur I 
(Gregoir Kikken). 
 
De Tweede Wereldoorlog legde helaas 
alle activiteiten stil. Na deze periode 
kwam de vereniging weer moeizaam 
overeind.  
 
Begin jaren zestig groeide het leden-
aantal weer gestaag. De eerste kinder-
optocht werd een feit (1959) en de 
opgerichte Tanzmariechen-groep ver-
zorgde haar eerste optreden in 1962.  
 

DE KERK IN HET MIDDEN 

Onder de bezielende leiding van wijlen 
Pierre Loozen en Frans Duijsings kreeg 
C.V. de Breuzelère een nieuwe impuls. 
De proclamaties en de optochten wer-
den elk jaar beter en mooier. 
 
Jan Kockelkoren nam na het overlijden 
van Frans Duijsings in 1981 de taak van 
President op zich en wist dit gedurende 
bijna twintig jaar op voortreffelijke wijze 
tot uitvoering te brengen. In 2002 heeft 
Jan Kockelkoren het Presidentschap 
overgedragen aan Math Vanhautem. 
 
Er waren ook diepe dalen: men werd 
geconfronteerd met het plotselinge 
overlijden van hun gewaardeerd lid Jan 
Hamers; het aantal leden daalde en 
door tegenvallende opbrengsten ging 

het financieel ook niet al te best.  
Door het introduceren van aspirant-
leden is de vereniging inmiddels uitge-
breid met maar liefst 8 jonge enthousi-
aste leden. In 2015 werd het 7 x 11 jarig 
jubileum gevierd met een gezonde en-
thousiaste vereniging. 
 
Zondag 19 februari worden de Carna-
valsdagen ingeluid met een Carnavals-
mis in het dialect. Zowel de Breuzelère 
als de Breuzelèèrkes zullen in vol or-
naat aanwezig zijn. 
Onder aanvoering van Prins Abby en 
Prinses Dominique gaan de Breuzelère 
vol vertrouwen de carnavalsdagen 
tegemoet en hopen ‘Väol sjpas en  
plezeer’ te maken. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd! 

Bestuur Breuzelère anno 2017. V.l.n.r. Jordy Simon, Peter Lindelauf, Greg Kikken, Math Van-
hautem president, André Peelen en Sjuul Lenssen minister. 



KERKSCHATTEN 
 
De zijaltaren 
 

E r is een tijd geweest dat pries-
ters elke dag een H. Mis opdroe-

gen. En omdat de meeste parochies 
naast een pastoor ook nog een of 
meer kapelaans hadden, waren er 
ook meerdere altaren nodig. In onze 
kerk staan drie zij-altaren. 
Twee zijaltaren, zijn gebouwd in 
1812- 1813: het Maria-altaar en het 
Sebastianus-altaar. Die staan links 
en rechts van het hoogaltaar.  
Het derde zijaltaar is het kruis-altaar 
naast de ingang naar de sacristie 
(waar de relikwie van het H. Kruis en 
de Calvariegroep staan). Dit altaar 
werd in 1935 gebouwd. In een uitge-
breid artikel dat pastoor Frans Crut-
zen schreef over de bouw van de 
Mechelse kerk  is te lezen dat in 
1812 - 1813 twee nieuwe altaren 
voor de Mechelse kerk werden gele-
verd voor de prijs van 180 Luikse 
guldens. De bouwer was Johannes 
(Joes) Smeets (1752-1822) uit 

Houthem-St.-Gerlach. Waarom een 
bouwer uit Houthem deze altaren 
leverde? Johannes Smeets was 
schrijnwerker en ongetwijfeld ook 
goed bekend met het materiaal 
waar deze altaren van werden ge-
bouwd, nl. mergel. Eerder, in 1809, 
bouwde Smeets voor de kerk in 
Houthem een altaar uit mergel dat 
bijzondere gelijkenis vertoont met 

de Mechelse zijaltaren. Het is goed 
voor te stellen dat pastoor Putters 
die toen in Mechelen pastoor was, 
dit altaar kende, voordat hij de op-

dracht aan Smeets verstrekte. Uit 
deze streken ging men immers 
jaarlijks rond 5 januari op bede-
vaart naar het graf van Sint Gerla-
chus in Houthem en bracht men 
gewijd (mergel)zand mee om in de 
stallen te strooien ter bescherming 
van het vee. Het altaar in Houthem 
heeft tot 1862 in de kerk daar ge-
staan. In 1870 is het verplaatst 
naar de nieuw gebouwde Gerla-
chuskapel aan de Onderstestraat in 
Houthem, waar het nu nog staat. 
(zie foto hier boven; met dank aan 
Heemkundevereniging Houthem 
voor foto en informatie) 
Aan de achterzijde van de zij-
altaren in onze kerk zijn de ruwe 
mergelblokken duidelijk zichtbaar. 
De voorzijde werd afgeschaafd en 
bewerkt en dik in de verf gezet, 
waardoor de zanderige mergel niet 
meer ‘afgaf’. Het altaarblad, met 
een uitsparing voor de altaarsteen, 
is van hout. Na de uitbreiding van 
de kerk, in 1935, werden de zijalta-
ren herplaatst in het nieuwe deel 
van de kerk. De beide zij-altaren 
zijn ongeveer gelijk, zij het dat het 
Maria-altaar aan de voorzijde een 
cirkel met daarin een Maria-
monogram heeft en het Sebastia-
nus-altaar het Jezus monogram: 

  IHS. Bij het Maria-altaar staat bo-
venaan een duif, symbool van de 
H. Geest en bij het Sebastianus-
altaar een Lam Gods.  
Aan weerszijden van de schelpnis 
staan pilasters die van groeven zijn 
voorzien, (zgn. gecanneleerde pi-
lasters). Het beeld van Maria is 
een afbeelding van Onze Lieve 
Vrouw van het H. Hart. Maria is 
blootsvoets en in het wit gekleed 
met een blauwe mantel om. Om 
haar hoofd een aureool met twaalf 
sterren. Haar rechterhand houdt 
zij op een brandend hart, dat op 
een stralenkrans ligt en versierd is 
met bloemen. In de linkerhand 
houdt Maria een lelietak vast. 
Rond 1850 (het exacte jaartal ont-
breekt) is dit beeld aangeschaft bij 
de Mayer’sche Kunstanstalt für 
kirchliche Arbeiten in München. 
Het beeld bij het andere zijaltaar is 

dat van Sint Sebastianus, de pa-
troonheilige van onze schutterij. 
Sebastianus staat vastgebonden 
aan een boomstronk, een hand op 
de rug, de andere boven het 
hoofd. Aan zijn voeten ligt een 
Romeinse helm. Sebastianus was 
immers Romeins soldaat. Eenzelf-
de beeld als dit 110 cm hoge gip-
sen beeld is in de kerk van Slena-
ken te vinden. 

Lei Koonen 



DE KERKVRIJWILLIGER 
  
Hub Hounjet 
  

H ub Hounjet maakte in 1959 als 
boreling zijn opwachting bin-

nen de Mechelse parochiegemeen-
schap. Anno 2017 valt hij daaruit 
niet meer weg te denken. Als 
‘gemeenschapsdier’ zit hij al decen-
nialang diep verankerd in het Me-
chelese verenigingsleven. Dat viel 
zelfs Zijne Koninklijke Hoogheid ko-
ning Willem Alexander op. Niet voor 
niets verleende hij hem in april 2016 
voor zijn grote staat van gemeen-
schapsdienst de ridderorde van 
Oranje Nassau. “Niet dat ik daarom 
zat te springen, maar ik zie het wel 
als een teken van waardering vanuit 
de gemeenschap”, stelt gedecoreer-
de Hub bescheiden en nuchter vast. 
  
Bij Scoutinggroep Sint Martinus be-
gon zijn gemeenschapsverslaving. 
Op zijn vijftiende trad hij daar als 
Rowan toe, om na drie jaar met die 
doelgroep op kamp te zijn geweest 
over te gaan tot het meer verant-
woordelijke werk binnen de vereni-
ging. Via vaandrig (7 jaar) , hopman 
(7 jaar) en voorzitter (9 jaar) deed 
hij een stapje terug om zoals hij dat 
zelf motiveert “plek te maken voor 
jongeren, want scouting is een club 
voor jongeren en dient ook door 
jongeren geleid te worden”. Om de 
haast onuitwisbare band met het 
scoutingwerk niet te verliezen, be-
zoekt hij wel nog de stafvergaderin-
gen en opereert hij sindsdien in de 
luwte als medebeheerder van de 
materialen en draagt zorg voor het 
onderhoud van het scoutingge-
bouw. Een kolfje naar zijn hand als 
professioneel gepokt en gemazelde 
bouwkundig werkvoorbereider. 
  
In 1993 verruimde Hub zijn gemeen-
schapsblik toen hij als prins van de 
Breuzelére  werd geproclameerd. 
Binnen een mum van tijd had hij ook 
aan het carnavalswerk zijn hart ver-
pand. “Toen ik als prins en daarna 
als oud-prins diende afscheid te ne-
men, knaagde dat echt aan me. Ik 
had de smaak te pakken en ben, uit 
angst die passie te verliezen, maar 
toegetreden tot de elvenraad.  

Dat lidmaatschap is immers tijd-
loos”, biecht Hub zijn drijfveer eerlijk 
op. 
 
Daarmee was de vereniginghonger 
van Hub nog lang niet gestild. Ook 
de wandelclub Sint Gregorius en ver-
volgens de wandelgroep van Vo-
calgroup Magan, plus SGM (Stichting 
Gemeenschapshuis Mechelen) hen-
gelden niet vergeefs naar Hubs dien-
sten. En als je de gedreven Hub 
Hounjet in huis hebt, weet je dat er 
werk wordt verzet. Bij de wandel-
clubs werd Hub gestrikt voor het 
mee uitzetten van de jaarlijkse wan-
delroutes en SGM zette Hub in als 
bouwkundig medewerker die de 
bouw van het gemeenschapshuis A 
gen Sjoeël nauwlettend volgde. Voor 
SGM is hij thans nog heel actief in de 
weer om de ontwikkeling van de 
BMV (Brede Maatschappelijke Voor-
ziening) die naast A gen Sjoeël ver-
rijst, waar nodig bij te sturen. 

Zijn voorlopig laatste verenigingsstap 
zette Hub in 2013. Pastoor Van den 
Berg had zijn oor binnen de Mechel-
se parochiegemeenschap te luister 
gelegd en vernomen dat hij de ideale 
man was om de onvolprezen be-
heerder van de portefeuille 
‘kerkbouwzaken’ Wiel Deguelle z.g. 
op te volgen. “Wiel had me ook al 
eens gevraagd om zijn portefeuille 
op termijn over te nemen. Toen 
werkte ik echter nog fulltime en 
vond ik die klus te tijdrovend. 
 
In 2013 was ik echter door allerlei 
bezuinigingsoperaties ontslagen op 
mijn werk en mede daardoor in een 
spreekwoordelijke ‘diep gat’ beland. 
Die periode wilde ik snel achter me 

laten en dat kerkgebouwbeheer was 
een mooie kans om dat gat te dich-
ten”, verklaart Hub zijn keuze. 
  
Hij mocht meteen aan de bak. Van-
dalen mikten met stenen op de glas
–in-lood kerkramen nabij de bushal-
te aan de Hoofdstraat. Na een inge-
wikkelde en kostbare procedure 
werden ze door een Maastrichtse 
professional gerepareerd en was de 
parochie € 1000,- armer. Om verde-
re beschadiging te voorkomen voor-
zag Giel Vleugels de ramen daarna 
van een ijzeren beschermrooster. 
 
Intussen staat Hub voor een nieuwe 
flinke kluif. Het kerkgebouw is na-
melijk aan een reparatiebeurt toe. 
Binnen nu en 2020 moet er voor ca. 
€ 162.000,- worden vertimmerd. 
Hub somt in dit verband op dat er 
kapotte leien en dakgoten moeten 
worden vervangen. Met name de 
doopkapel kampt daardoor met lek-
kages. Bovendien moeten aan de 
kerktoren zowel binnen als buiten 
onderhoudswerkzaamheden wor-
den verricht. 
 
Dat laatste vooral is een erg kosten-
verslindende operatie. Hub Hounjet: 
“De verlichting van de klok is defect 
en krijgt een facelift. Bol, haan en 
kruis op de toren zijn eveneens aan 
restauratie toe. Aan de binnenkant 
van de toren zal het houtwerk gron-
dig onder handen worden genomen, 
want vorig jaar hadden we daar een 
ware vliegenplaag. Ook zullen we de 
houtworm te lijf moeten”.  
 
Hub hoopt in maart 2017 te starten 
met het gefaseerd uitvoeren van die 
lijvige opdracht. Monumentenwacht 
bewaakt daarbij het volgen van het 
juiste tijdpad van aanpak. 
  
Hub schuwt dat werk niet. Integen-
deel zelfs! Als verstokte vrijgezel 
heeft hij daar ook zijn eigen verkla-
ring voor: “Ik ben nu eenmaal ge-
trouwd met de Mechelse verenigin-
gen in het algemeen en de parochie-
gemeenschap in het bijzonder!” 
Ik hoop dat ik dat nog lang mag vol-
houden. 
 

Leo Jaspers 

  


