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Meulewiekagenda vanaf 4 april 2013
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite:
www.dorpsraadmeterik.nl
April:
Za 6: Solistenconcours
Zo 7: Solistenconcours
Wo 10: Zij-Actief. Workshop bonbons maken
Vr 12 – Zo 14: Meriko Vocaal concertreis
Zo 14: Eerste H. Communie
Di 16: Zij-Actief. Fietstocht en excursie naar Leolux
Do 18: Vergadering Dorpsraad bij café Kleuskens
Vr 19: Rozenactie MV Concordia Meterik
Za 20: - GMT 50 jaar MV Concordia Meterik
- Feestavond VCM
Zo 21: GMT 50 jaar MV Concordia Meterik
Di 23: KBO – Excursie jaarrond teelt aardbeien – v.d.Bekerom
Za 27: - Concertreis MV Concordia Meterik
- Oudpapieractie Jong Nederland Meterik
Zo 28: Concertreis MV Concordia Meterik
Ma 29: Cursusweek Jong Nederland Meterik
Di 30: Voorjaarsactiviteiten Jong Nederland Meterik
Mei:
Wo 8: Jaarvergadering VCM
Do 16: Vergadering Dorpsraad bij café het Hukske
Vr 17: Afsluitavond RKSV Meterik
Di 21: KBO – Excursie waterzuivering – Limburgs Landschap
Vr 24: Jeugdtoernooi RKSV Meterik
Za 25: Oudmetaal- en oudpapieractie Jong Nederland Meterik
Vr 31: F-weekend RKSV Meterik
Juni:
Za 1: Alcatrazz Werkactie MV Concordia Meterik
Zo 2: - Lotenactie VCM toernooi
- Concert Fanfare Meterik met Harmonie Horst
- Familie Vrienden Toernooi RKSV Meterik
Wo 5: Seniorenkoor Zanglust deelname Songfestival Horst
Za 8: VCM Toernooi
Ma 10: Laatste groepsavond Jong Nederland Meterik
Do 13: KBO – Jaarlijks busuitstapje
Za 15: Peeltoernooi MV Concordia
Za 22: - Peeltoernooi MV Concordia
- Oudpapieractie Jong Nederland Meterik
Zo 23: Voorspeelmorgen leerlingen MV Concordia
Ma 24: Meriko Vocaal
Za 29: Gezamenlijk kamp te Zeeland
Juli:
Za 27: Oudmetaal- en oudpapieractie Jong Nederland Meterik
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
In april geen zon, dan vaak water in de ton.
In week 13 geen neerslag te Meterik
en blijft maart op 30 mm. steken.
De huwelijkse staat is als april, nu zon, dan storm, en dan weer stil.
In april lengen de dagen met 1.53 uur.
Pasen in 2014 op 20 en 21 april.
Tot weeres met groeten van Jos.

Het dagboek van Leonard Tacken uit Meterik
(vervolg)
13 October 1944:

Vrijdag zoo tegen een uur of elf verscheen er weer een grooten troep Engelsche vliegers.
Deze gingen door naar Venlo waar het op de Maasbrug en de buurt van het H. Hartbeeld
(postkantoor) scheen gemunt te zijn. De brug moest toen nog zeer weinig beschadigd zijn
geweest. Dienzelfden dag is tegen een uur of drie Horst weer onderhanden genomen en wel
op de Schutroe. Het doel was Duitsche transportwagens te treffen. Deze ontsnapten maar
troffen het huis van Mathijs Vervuurt de mandenmaker waar vier dooden bleven.
Later, om circa zes uur kwamen er alweer 4 Engelsche vliegers boven het dorp die bommen
gooiden, wat hiervan het direkte gevolg is geweest. De groote St. Lambertus Kerk schijnt
toen wel geraakt te zijn. Toevallig zagen we in die richting brand. Even later bleek dat de
toren in lichtelaaie stond. Zes eeuwen lang alles getrotseerd en moet nu zoo jammerlijk
omkomen.
’t Is een treurig schouwspel. De kerk is toen ook grootendeels uitgebrand en tot overmaat
van ramp is er tegen een uur of acht nog een blindganger in de kerk ontploft zoodat er van
de kerk tenslotte maar weinig overbleef.
Naschrift redactie:
Bij het bombardement op de Schutroe werden op Venrayseweg B288 P.M. vervuurt (72
jaar), zijn vrouw Theodora Coppus, Pieter M. Vervuurt (72 jaar) en Maria C. Vervuurt (34
jaar) gedood. Op hun vlucht naar de kelder werden ze getroffen.
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Stafvergadering

Aanstaande maandag, 15 april, staat de maandelijkse stafvergadering gepland.
Aanvang 20.30 uur.

Op woensdag 10 april hebben we een workshop bonbons
maken met Peter Vossen. Deze avond begint om 20.00 uur in de
Meulewiek. Willen degenen die zich voor deze avond hebben
aangemeld, maar nog niet betaald hebben dit zo spoedig
mogelijk doen bij één van de bestuursleden.
Op dinsdagmiddag 16 april hebben we een fietstocht en excursie naar Leolux in Venlo.
Vertrek om 12.30 uur bij de kerk. Opgave is mogelijk bij Ans van Lierop tel. 3982563.
Willen degene die mee willen en niet kunnen fietsen dit even doorgeven bij opgave.
Let op: de avond van 16 oktober is verplaatst naar 9 oktober.

(Advertentie)

TE KOOP
van eerste eigenaar
Böckmann Classic 2
paardentrailer
Vol-polyester;
in uitstekende staat.
Prijs: € 2.975,--;
J. van Rijswick
tel: 0478-691220
dingentekoop@live.nl
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Seniorennieuws
Dames: zaterdag 6 april
15:00 uur Havoc 2 – VC Meterik 1
16:00 uur ActiveRooy 2 – VC Meterik 2
15:00 uur NVC 1 – VC Meterik 3
18:15 uur Avoc 1 – VC Meterik 4
15:00 uur VC Meterik 5 – Tupos 2
Fluiten: Tim de Hoog
Tellen: Jacqueline Hermans
Heren: zaterdag 6 april
19:00 uur VC Meterik 1 – VC Velden 1
Fluiten: Jos Vullings
Tellen: Ria Bouten
17:00 uur VC Meterik 2 – Tupos 2
Fluiten: Loek Haegens
Nivo 4 in Meterik:
12:30 uur VC Meterik N42 –VC Athos ’70
N41
13:00 uur Avoc N41 –VC Weert N41
13:30 uur Avoc N41 – VC Athos ’70 N41
14:00 uur VC Meterik N42–VC Weert N41
Zaaldienst: Merel Steeghs + D v.d Beuken
Nivo 5 in Meterik:
14:30 uur AV Flash N51 – VC Meterik N51
15:00 uur HVC N51 – Hovoc N52
15:30 uur AV Flash N51 – Hovoc N52
16:00 uur VC Meterik N51 – HVC N51
Zaaldienst: Willard Janssen + Roel v.d.
Coelen
Fluiten: Twan Driessen
Tellen: Kristy Huijs

Jeugdnieuws
Meisjes: zaterdag 6 april
13:00 uur VC Meterik MB2 –
Somas/Activia MB2
Fluiten: Linda Peeters
Tellen: Elke Dierx + Vera Knipsael
Circulatievolleybal: zondag 7 april
Nivo 4 in Meerlo:
12:30 uur Set Up N41 – VC Meterik N41
13:00 uur VC Fortunas N41 – VC Meterik N41

Recreanten programma
Uitslagen
Set Up D4 – VC Meterik D4

1-3

Dames
Woensdag 10 april: 20:45 uur
VC Meterik 3 – HVC 1
Fluiten: Huub Jenneskens
Heren
Zondag 7 april: 10:00 uur
VC Meterik 2 – Olsredlem 2

Verslag Dames 4
Is deze stand echt, ja natuurlijk! Afgelopen donderdag 28 maart togen wij om 18.30 uur al
naar Meerlo om te volleyen. Vanwege het feit dat wij zelf 2 geblesseerden hadden en Marion
mocht werken hadden wij Wilma, Riny en Kristie meegenomen. Net voor vertrek kwamen we
erachter dat Corrie door de rug was gegaan en dus spelen we vanavond allemaal 4 sets!
Aangekomen in Meerlo zag de pakezel van de groep dat haar “koffer in geval van nood” niet
was gevuld met wat er in hoort te zitten nl. de coolpacks. Vraag jij je nu af ”waar waren die
dan?” Ja gewoon thuis in de diepvries. Ervan uitgaande dat we die toch niet nodig hadden
begonnen we gewoon aan de wedstrijd. Lekker gebald en af en toe leek het ergens en
nergens op en de setstanden waren; 19-25 / 14-25 / 18-25 en 25-13. Groot was vanochtend
vroeg de verbazing van ondergetekende toen ik in mijn mailbox keek. Een mail van Wilma R.
van Dames Recreanten 1 die een Americaanse collega heeft en laat die collega nu graag
willen weten wat wij hadden gemaakt tegen Set-up…………… Ik heb teruggemaild dat
America ons een lekkere vlaai schuldig kan zijn, eens kijken of we die ook krijgen! Want als
wij kunnen bijdragen aan het kampioenschap van America dan mag daar wel iets tegenover
staan. Rest mij niets anders dan onze gastspelers Riny, Wilma en Kristy te bedanken. Op
naar ons laatste wedstrijd van dit seizoen tegen Olympia komende woensdag. Gewoon thuis
met als gastspelers Riny en Annie. Groetjes, jullie aanvoerster.
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Sportvereniging RKSV Meterik

Agenda
17-05 Afsluitavond
24.25.26-05 Jeugdtoernooi
31-05 F-weekend
02-06 FamilieVriendenToernooi
03-06 Jaarvergadering jeugd
07-06 BBQ jeugdleiders

Nieuws
Onze vereniging zamelt lege cartridges van inkjetprinters en laserprinters in. Voor deze lege
cartridges krijgen wij een vergoeding van Nica b.v. Alles wat de club hiervoor moet doen is
de toners met behulp van jullie inzamelen. Het geld dat wij krijgen kunnen wij aanwenden
voor activiteiten van onze vereniging. Heb je dus een lege inkjet- of tonercartridge, lever hem
dan in. Wij zamelen alles in behalve ‘tonerflessen’ uit kopieermachines. Onder het afdak bij
de kantine staat een inzameldoos waar het leeggoed in kan worden gedeponeerd.
Elk jaar worden er wereldwijd meer dan 280 miljoen toner- en inkjetcartridges weggegooid.
Het inzamelprogramma leert ook kinderen spelenderwijs dat inzamelen een goede zaak is
en het geld komt weer ten goede aan de kinderen.

Kantinediensten
04-04
06-04
07-04
11-04
13-04
18-04
20-04

Stefan Bouten
Marieke v. Asten
Wouter Hermans
Dennis Bouten
Jan Driessen
Dirk Muijsers
Robert Martens

Senioren
Uitslagen
Kronenberg 1 - Meterik 1
Meterik 2
- MVC’19 4
Sparta 7
- Meterik 3
Meterik 4
- Griendtsveen 2

4-1
3-0
?
3-0

Donderdag 11 april
VVV’03 1
- Meterik 1

Programma 7 april
Meterik 1
- Merselo 1
Meterik 2
- TSC’04 4
MVC’19 8
- Meterik 3
Melderslo 3 - Meterik 4

14:30
11:00
10:00
10:30

Veteranen

Dinsdag 9 april
America 4
- Meterik 4

18:30

18:30

Uitslagen
30-03 America

- Meterik

0-2

Programma
06-04 Meterik
13-04 SVEB

- Lottum
- Meterik

17:00
16:30
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Jeugd
Programma zaterdag 6 april
Meterik A1 - Lottum A1
Wittenhorst B3 - Meterik B1
Meterik B2 - Ysselsteyn B2
Venl.Boys C5 - Meterik C1
Irene D4 - Meterik D1
Meterik D2 - Blerick D4G
Quick Boys E1 - Meterik E1
Meterik F1 - Sparta'18 F2
GFC'33 F2 - Meterik F2
Meterik mP - MiniPupillen

14:30
15:00/14:00
15:00
13:30/12:25
10:45
11:00
10:30/09:30
09:15
09:00/08:00
10:00

Uitslagen zaterdag 30 Maart
H.B.S.V. A2 - Meterik A1
Venray B5 - Meterik B1
Meterik B2 - Volharding B2
Meterik D1 - Leunen D1G
Sparta'18 D4 - Meterik D2
Meterik E1 - Oostrum E3
Baarlo F1 - Meterik F1

3-2
0-8
5-1
2-4
3-3
4-1
3-6

Meterik F2 - Ysselsteyn F2 0-1

Korfbal
Uitslagen
F1 combinatie – Sporting F1
Dot E1 – E1 combinatie
D1 combinatie – HBSV D1
C1 combinatie – Korfrakkers C3
Vonckel Girls 1 – Lottum 1

afg
6-0
11-0
afg
4-7

Programma veldcompetitie
06-4 F1 Combinatie – SVOC F1b 11.00 u
Sportpark Meterik
06-4 E1 Combinatie – Merselo E1 11.00 u
Sportpark Hegelsom

06-4 De Merels D2 – D1 combinatie 14.00 u
Sportpark Melderslo
06-4 Swift C2- C1 Combinatie
11.15 u
Sportpark Velden
07-4 Miko ’76 1 – Vonckel Girls 1
13.00 u
Sportpark Milheeze
10-4 HBSV 3 – Vonckel Girls 2
20.30 u
Sportpark Hout Blerick

Verslagen
Meterik 4 – Griendtsveen 2
3-0
1 april 2013
Eindelijk weer winst voor Meterik 4! Sinds 30 september 2012 werd er eindelijk weer eens
een wedstrijd gewonnen door Meterik 4. Nadere details ontbreken………..
Mannen : een zwaar bevochten overwinning, maar zeker dik en dik verdiend………. !
P.s.
Nu ook al matchfixing in Griendtsveen ????

Verslag Korfbal D1
Na een lange winter in de zaal hadden we zaterdag 30 maart weer onze eerste
buitenwedstrijd tegen HBSV D1. We hadden al gelijk een hoop kansen, maar die gingen er
helaas net niet in.
Uiteindelijk maakten we toch ons eerste doelpunt en stonden we op voorsprong. We
maakten in de eerste helft nog 2 doelpunten en gingen dan ook de rust in met 3-0.
Nadat we ons in de rust wat opgewarmd hadden en nog wat extra aanwijzingen gekregen
hadden van onze coaches Linda en Chantal, gingen we er de tweede helft weer volop
tegenaan. Al snel hadden we de smaak te pakken. En doelpunt na doelpunt volgde.
We wonnen dan ook overtuigend met een eindstand van 11-0. Iedereen was dan ook heel
erg blij en de coaches waren heel tevreden. De doelpunten zijn gemaakt door Imke, Daphne,
Lotte, Helle en Debbie.
We hebben allemaal al weer zin in de volgende wedstrijd.
Groetjes Daphne en de rest van het Vonckel girls D1 combi team.
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Start seizoen voor de dames.

Komende zondag is het dan eindelijk zover. Om 10 uur klinkt het startschot voor de
dames. Uiteraard zijn we reuze benieuwd hoeveel dames er op het moment suprême aan
het vertrek staan. Omdat wij om 9.00 uur vertrekken komen we het pas na de rit te weten.
Tijdens de rit moeten we de gedachten daaraan toch naar de achtergrond verdringen. Als de
groep compleet is hebben we de aandacht hard nodig bij het fietsen om ongelukken te
voorkomen. Als de groep compleet is… Helaas lukt het tot nog toe niet zo goed om iedereen
op de weg te krijgen. Ook afgelopen zondag weer een drietal renners op de mountainbike,
en enkele renners die hun eigen rondje reden op de weg. Daarbij zijn er ook nog steeds
renners afwezig door het uitoefenen van andere sporten, maar zij komen er de komende
weken weer bij. De verwachting is dan ook dat we in de nabije toekomst weer met een
groepje van meer dan 20 renners zullen zijn.
Afgelopen zondag waren er slechts 14 renners, maar met twee gastrenners in hun
midden was het toch al een leuke groep. De gastrenners zijn in training om komende zomer
de Mount Ventoux te beklimmen. Met het beklimmen van de Reus van de Provence hopen
zij een bijdrage te kunnen leveren aan een inzameling ten behoeve van de vreselijke
spierziekte MS. Voor dit nobele streven maken wij natuurlijk een uitzondering en wordt hen
de kans geboden, zolang ze het nodig achten, hun rondje mee te fietsen in ons midden. Het
ritje.. uiteindelijk ruim 70 km, met al een vrij pittig tempo. 20 Kilometer voor het eind werd dan
ook in volledige harmonie besloten om de groep te spitsen in een groep die rustig de finish
wou halen en een groep die nog wat extra’s wou geven. Het mooie was dat beide groepen
toch min of meer gelijktijdig terug waren.

Programma:
Komende zondag vertrekken we dus voor het eerst om 9.00 uur. Bovendien beginnen vanaf
deze week ook de woensdagavondritjes. Vertrek op woensdag is 19.00 uur. Zoals gezegd
starten komende zondag ook de dames. Zij vertrekken om 10.00 uur en verwachten
tegelijkertijd met ons aan de 3de helft te beginnen…

30 maart t/m 6 april is het in Nederland Autismeweek
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de
zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders
verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een
samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met
communicatie, sociale interactie en verbeelding.
Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle
levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten
met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven
lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste
begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen
onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.
Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een vorm van
autisme. Autistische stoornissen vallen onder de psychiatrische stoornissen.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 6 april, 14.00 uur: doop Sem Teluy
Zaterdag 6 april, 2e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Theodoor Driessen en Petronella Keijsers (jaardienst)
2. Frans Geurts (jaardienst), Leen Geurts-Smedts en overledenen v.d. familie
3. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardienst),
4. Gerard Hermans, Anna Hermans-Reijnders en zoon Martin (jaardienst)
Zondag 14 april, 19.00 uur 3e zondag van Pasen,
viering van de 1e H. Communie
1. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst),
2. Jean Jennskens en Anna Jenniskens-Verheijen (jaardienst),
3. Pieter Craenmehr (verjaardag), Bertha Craenmehr-Hoeijmakers en dochter Koos
Lectoren:
06-04: Susan Baltussen
14-04: Sophie Houben

Acolieten:
06-04: Cor Ambrosius, Alexander, Joep en Wicher
14-04: Theo v. Rens

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1, op het wekelijks spreekuur ( donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
2. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een
envelop deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
3. door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van
de intentie en de datum van de intentie.
Attentie:
Wilt u op deze manier een H. Mis bestellen? Geef dit dan minimaal 2 weken vantevoren op.
Een en ander moet administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens
een keer op de website, in ‘t Krèntje en in de Trompetter kunnen plaatsen.
Doopdata Meterik in 2013: 14-04, 09-06, 11-08, 13-10 en 08-12.
Opgeven voor doopsel: s.v.p.. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
Data om te onthouden:
Zaterdag 6 april 14.00 uur: doop Sem Teluy. Hierbij zullen de communicantjes aanwezig zijn.
Eerste H. Communie: zondag 14 april, 11.00 uur.
De mis van zaterdagavond 13 april komt te vervallen.

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.
(Chinees spreekwoord)
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KIENEN

Maandag 8 april is er weer kienen voor iedereen die een middag ontspanning wil hebben en
als het een beetje meezit ook nog mooie prijzen kan winnen, en voor € 5,00 een middag
plezier. Er worden 20 ronden gespeeld, dus 40 leuke prijzen.
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

WEEK VAN DE GOEDE DOELEN
Dinsdag 26 en woensdag 27 maart was in Meterik wederom de Collecte Goede Doelen.
Er werd gecollecteerd ten behoeve van:
Astmafonds
Ned. Brandwondenstichting
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Ned. Hartstichting
KWF Kankerbestrijding
Nierstichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Fonds
Ned. Rode Kruis

Meer dan 60 collectanten en brievenbezorgers
hebben ervoor gezorgd dat de collecte prima is
verlopen. Hiervoor onze hartelijke dank. De
organisatie hoopt ook volgend jaar weer op u te
kunnen rekenen.
Dank aan alle gulle gevers.
SAMEN HEBBEN WE ER WEER EEN
SUCCES VAN GEMAAKT.
Heeft u de collectant gemist? U kunt de envelop met
uw bijdrage deze week nog afgeven op St. Jansstraat
nr. 1. De opbrengst van de collecte wordt over enkele
weken in het Krèntje bekend gemaakt.
Volgend jaar wordt de Collecte Goede Doelen gehouden in week 15, evenals in bijna geheel
Horst aan de Maas.
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Pasen is alweer voorbij, maar wist u dit:
Pasen is een lentefeest: de natuur komt opnieuw tot leven na de lange winter. Aan het begin
van de lente leggen de vogels hun eitjes en beginnen te broeden. In het ei zit nieuw, jong
leven verstopt…
- “Alle leven komt uit het ei”, zeiden de Romeinen al.
- Maar al eerder werden ‘eieren’ en vruchtbaarheid of vragen om een rijke oogst met elkaar
in verband gebracht. Soms werden eierschalen mee in de grond gezaaid. Dit gebeurde al
voordat het christendom in heel West-Europa werd ingevoerd.
Toen de boeren zich bekeerden tot het christendom, veranderde die gewoonte. Geen ei,
maar een stukje van een gewijd palmtakje werd op de akkers in de grond geplant. Om
God/Jezus te vragen om een goed jaar en een rijke oogst. Dat palmtakje krijg je op
Palmzondag in de kerk. Dit is dus een oeroud gebruik in een christelijk jasje.
Zoeken naar eieren: ook al zo’n gebruik uit de tijd vóór het christendom. Dit betekende:
zoeken naar nieuw leven. (Het was immers soms als eierschaal meegezaaid in de grond!)
Denk maar aan het zoeken van het eerste kievitsei, wat nu nog
gebruik is in Nederland.
- Ook het beschilderen van eieren had een symbolische
betekenis. Door het beschilderen van een voorwerp breng je de
kracht die in dat voorwerp zit in beweging. Dat geloofden onze
voorouders tenminste. Beschilderen van eieren voor Pasen is
vanaf de 16e eeuw in gebruik en betekent dan: de vreugde laten zien over het nieuwe leven
dat in het ei verborgen zit.
- De beroemdste versierde eieren zijn de eieren van Fabergé.
Deze kunstenaar-edelsmid maakte ze voor de Russische
keizer, zoals Tsaar Nicolaas II. Ieder jaar gaf deze tsaar
(keizer) met Pasen zo’n ei aan zijn vrouw, Tsarina (keizerin)
Alexandra. Ze waren altijd rijk versierd met edelstenen, parels,
goud etc. Soms zat er ook iets in zo’n ei verstopt. In 1897, toen
keizer Nicolaas werd gekroond, maakte Fabergé een gouden
ei, met daarin een gouden koetsje. Tussen 1885 en 1917
maakte Fabergé 52 van zulke super-de-luxe eieren.
- In het christendom staat het ei voor het witgepleisterde graf van Jezus Christus. Net zoals
een ei geopend wordt om het nieuwe leven dat er in verstopt zit geboren te laten worden
(het kuikentje), zo opent Jezus’s graf zich om Hem die erin verborgen lag prijs te geven:
Jezus verrijst.
Zo zie je maar weer: heel veel tradities van de christenen waren heel veel eeuwen voor de
komst van het christendom al in gebruik. De missionarissen die het christendom in onze
streken invoerden, maakten gebruik van die aloude, heidense, tradities. Dan hoefden de
mensen die zich bekeerden geen afscheid te nemen van hun oude gewoonten. Jezus gaf
een nieuwe, bijzondere betekenis aan de oude gebruiken.
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