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Moederdag/ Moeder Maria / meimaand 

Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de 
moderne Moederdag en gaat terug op de moedercultus in het 
klassieke Griekenland. De formele moedercultus met 
ceremonies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, 
werd overal in Klein-Azië beoefend op de ides (15e dag) van 
maart.  

De katholieke Kerk kent een lange traditie 
van verering van Maria, de moeder van 
Jezus. 

In het Verenigd Koninkrijk is Mothering 
Sunday een christelijke feestdag, te vieren 
op de vierde zondag in de Vastentijd, de 
aanloop naar Pasen, waaruit de huidige 
Britse variant van Moederdag is 
geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland 
voor het eerst sprake van een Moederdag 
zonder kerkelijke achtergrond. 

Pas in het midden van 19e eeuw werd Moederdag in Amerika 
geïntroduceerd. In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit 
Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor Moederdag, 
een dag die in het teken moest staan van pacifisme en 
ontwapening door vrouwen. Het succes kwam echter pas 
nadat Anna Marie Jarvis in 1907 Moederdag begon te promoten 
als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseerde 
Anna Jarvis (1864-1948) uit Grafton, West Virginia de eerste 
Moederdag, vooral om haar moeder Ann Reeves Jarvis te 
herdenken die in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde 
Mother's Day Work Clubs had georganiseerd om voor voedsel en 
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medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee 
sloeg aan, en Jarvis zette door om meer mensen over te halen. 
In 1914 besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede 
zondag in mei voortaan Mother's Day zou zijn, een nationale 
feestdag. 

De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde 
Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. In 
Nederland begon de traditie rond 1925. 

De Amerikaanse Moederdag was nog niet bekend, toen de 
Antwerpse liberaaldenkende kunstenaar en schepen Frans van 
Kuyck (1852-1915) in 1913 een Moederdag lanceerde op 15 
augustus, de feestdag van Maria, sinds 1124 de patrones van de 
stad. Het was de dag van de grote Mariaprocessie. Volgens de 
Antwerpse schepen was de sociale orde in het begin van de 
eeuw grondig verstoord door de ingrijpende modernisering. Zijn 
remedie: het herstellen en cultiveren van de waardigheid van de 
familie. Hiervoor moest volgens Van Kuyck alles ingezet worden 
op het in beeld brengen van de rol van de moeder in het gezin 
en de maatschappij. Een speciale dag leek hem een ideale 
techniek. Van Kuyck mobiliseerde de plaatselijke pers en de 
scholen, publiceerde een scenario en zette een 
propagandacomité aan het werk. De kinderen en vader 
moesten moeder verrassen met versieringen, 
gelegenheidsversjes, bloemen, speciale broodjes en zelfs 
juwelen. 

Meimaand 

Mei (ook wel: bloeimaand of Mariamaand) is de vijfde maand in 
het jaar van de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mei is 
misschien vernoemd naar de Griekse godin Maia of Romeinse 
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vruchtbaarheids-godin Bona Dea, wier feest in mei werd 
gevierd. 

Mei valt op het noordelijk halfrond geheel in de lente en op het 
zuidelijk halfrond geheel in de herfst. 

In de Keltische traditie is 1 mei het begin van de zomer, dat 
wordt gevierd met het Beltane-feest. 

De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei 
hadden ze het meerdaagse bloesemfeest, de Floralia geheten. 
Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de 
aardgodin Bona Dea ('de Goede Godin'), die later met de 
Griekse godin Maia werd geïdentificeerd. Zij was de oudste en 
mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en 
Pleione. Het Griekse woord μαια (maia) betekende 
oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw' (μαιεια-maieia). 

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin opdat zij de 
dingen van de natuur zou laten groeien. Zij 
noemden de meimaand (Maius in het Latijn) naar 
haar. Het Latijnse woord maior (= 'groter') is 
aan maia verwant, zo ook het woord maiestas (= 
'aanzien', 'pracht', 'het hoog in aanzien zijn', 
'verheven zijn'). 

In de Middeleeuwen ontstond in Italië het 
gebruik om de maand mei te wijden aan Maria, 
de "Moeder van God". 

Mariaviering 

Het is een goede gewoonte om moeder Maria te 
eren in de meimaand. Vandaar dat in onze 
parochiekern op dinsdag 13 mei een speciale 
viering wordt gehouden om 19 uur. Jong en 
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ouder praten, zingen en bidden op eigen wijze over de rol van 
Maria in ons geloof. 

U bent van harte uitgenodigd! 

 

Lief en leed: 
Overleden:  
19 maart: Bastiaan Simonse 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette 
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde. 

 

zondag 11 mei: Moederdag/ vierde zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 
Voordeckers en zang van het herenkoor. 
Extra collecte voor: Roepingenzondag  (zie informatie in dit blad) 

 
Misintenties: 

 Jobina de Jonge-Vette *  Franciscus Stokx * Jan Goense-
Maria Rosalia Uitterhoeve * Marian de Jonge-de Jonge * 
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck 
en fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac *  ov. Leden V.O.K. * ov. 
fam. Vermue-Priem * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * 
Jeroen Vette en Jozina Rijk * voor het slagen van een 
operatie en een goede gezondheid * Albrecht Remijn-
Johanna Boonman en ov. kinderen * Tilly Vermue-Joossen * 
Leen van Gessel. 
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dinsdag 13 mei: H. Maagd Maria van het Sacrament 
19.00 uur: Mariaviering verzorgd door de liturgische werkgroep 

en zang van het dameskoor. 
  
zaterdag 17 mei:  
19.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep met zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Cornelia Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Mina Stokx-

Capello * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 
Dries, ov.ouders en zussen Jo en Corrie * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge , zonen Jan en 
Joop en schoondochters Catrien en Agnes * Jacobus van ’t 
Westende en Jacomina Moison. 

 

zondag 18 mei: vijfde zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang; organist Wolfgang Nijholt. 
Misintenties:  
 fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jrgt. Jaap Vermue * 
Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Jacobus de 
Hond-Cornelia de Hond- van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. 
fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Leen van Gessel. 
 
10.30 uur: bijeenkomst van eerste communicanten in 
Willibrorduszaal.  
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Zaterdag 24 mei:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Missicanto. 
Misintenties: 
Engelbertus Rentmeester-Clazien Rijk en dochter Mariëtte 
* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 
en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders. 
 
Zondag 25 mei: 6e paaszondag  
9.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door 
de liturgische werkgroep. Zang: dameskoor. 
Misintenties: 

 Gretha Schrieks-Rentmeester * Franciscus Stokx * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * 
Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders. 

 
Bedevaartreis Banneux 
Op zondag 25 mei is er een bedevaartreis naar Banneux. Voor velen 
uit onze parochie een bekende plaats. Vorig jaar ging de bedevaart 
niet helaas niet door, in verband met de geringe opgave. Dit jaar 
gaat deze bedevaart WEL door. 
De kosten zijn € 30.- en de opstapplaats is bij het Van der Valkhotel 
te Goes.  
Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Bel Ria Hoogesteger-Geijs. tel. 
0113-351875. 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 13 mei  voor de volgende  editie 

doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de 
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mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 
Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 

 
Ziekenbezoekgroep:   

 Geeft u door indien iemand al langere tijd in 
het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende 
is? Een klein gebaar of bezoek wordt erg op 
prijs gesteld door velen.  Contactpersoon voor 
mei:  Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, 
tel. 352029.  

 
Roepingenzondag (weekend van 10-11 mei 2014) 

Op de 4e zondag van Pasen viert de Kerk Roepingenzondag. 
 
De liturgie vertelt die dag het evangelie van de Goede Herder. 
Het geheim van elke roeping ligt bij Jezus die ons bemint en op 
vele wijzen tot ons hart spreekt. 

Boodschap van de paus 
Donderdag 16 januari heeft paus Franciscus zijn boodschap voor 
de 54-ste Wereld-gebedsdag voor roepingen vrijgegeven. Het 
thema van de tekst is “Roepingen, getuigenis van de waarheid”. 
De dag wordt gevierd op 11 mei 2014, de vierde zondag van 
Pasen. 

In zijn boodschap onderlijnt de paus dan de mens ‘het eigen-
dom’ is van God, niet in de zin van “bezit dat tot slavernij leidt” 
maar in de zin van “een sterke band die ons verenigt met God 
en met elkaar, als een verbond dat eeuwig duurt”.  
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 “Elke roeping vraagt een ‘exodus’ uit 
jezelf om het eigen bestaan te centreren 
rond Christus en zijn evangelie”. Daarbij 
moedigt de paus aan “wijzen van denken 
en handelen die niet conform de wil van 
God zijn voorbij te streven”, zonder bang 
te zijn “tegen de stroom in te gaan” of 
“obstakels in en buiten jezelf tegen te 
komen”.   

De paus nodigt uit “naar Jezus te luisteren 
en Hem te volgen, zich innerlijk te laten veranderen door Zijn 
woorden” en “met vertrouwen deel te nemen aan een gemeen-
schappelijke weg die de beste krachten in jezelf en om je heen 
vrijmaakt”. (Rknieuws.net) 

In alle rooms katholieke kerken en kloosters wordt vandaag 
speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, 
diakonaat en godgewijde leven. Ook de Pater Damiaan- 
parochiekern ‘s-Heerenhoek zal in Woord en gebed en via een 
speciale collecte stilstaan bij deze Roepingenzondag.  

De katholieke kerk in Nederland kent verschillende opleidingen 
tot een pastoraal ambt en/of kerkelijke functie. "Ook voor een 
leven als religieus liggen diverse wegen open. Wanneer u 
hierover informatie wilt ontvangen kan het secretariaat van uw 
parochie, een gesprek met een pastor of een bezoek aan een 
klooster u op weg helpen. Op deze wijze kunt u vaak goede 
oriënterende informatie vinden over kerkelijke ambten en 
beroepen, over religieus leven." 

 


