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LIEF EN LEED  
Overleden:  

07 april: Piet Bek 

03 mei:  Adrie (Adriaan) Boonman. 

08 mei: Jan Traas. 

09 mei: Charles (Carolus Joseph) Spelier:  

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we stellen de doelen wel beschikbaar: 

23 mei: Pinksteractie/Week van de Nederlandse Missionarissen 

30 mei: Kerk-TV. 

06 juni: zondag van de diaconie/ Sacramentsdag 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

Zaterdag 22 mei: vooravond van Pinksteren                            
H. Rita van Cascia (kloosterlinge) 

16.30 – 18.00 uur: oefenen communievoorbereiding en maaltijd met pater 
Thaddy de Deckere in parochiezaal. 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zangensemble Missicanto. Liturgische kleur: rood. 
 
Misintenties:  
Albert Rijk * Cornelis Bierens/ spoedig herstel voor zijn 
vrouw * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Tonnie 
Kopmels van den Dries * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman en 
Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Marien de Vos-Maria 
Rentmeester en ov. fam. * tot zekere intentie * Jrgt. Klazien 
Martens-Boonman * ov. ouders de Hond- van den Dorpel , 
zoon Sjaak en kleinzoon Gerard.* beterschapswens aan 
pastoor Fons van Hees en aan alle leden van het pastoraal 
team die met gezondheidsklachten te maken hebben. 
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Zondag 23 mei: Pinksteren:  
Geen viering in onze  kerk!  
Wel diensten te: Heinkenszand (9.00 uur); Ovezande/ Hansweert (9.30 uur),  
Lewedorp (10.45 uur) en Goes-Kwadendamme ( 11.00 uur). 
 

 Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
 

12.00 uur: besloten viering Eerste Heilige 
Communie enkel voor communicanten en hun 

ouders/genodigden. Via Kerk-TV wel te volgen. Zang 
door Missicanto-leden.  
Thema: Lang leve(n met) God 
Onze communicanten: Eloise Sinac- Julia Kaca- Esmee 
van de Kreeke en Britt Rentmeester. 
 

Dinsdag 25 mei: (Maria, 
moeder van de Kerk) eigenlijk 

valt deze dag op maandag 24 mei, 
maar vanwege Pinksteren en het 

communiefeest houden we om 19.00 uur een Mariaviering. 
U bent van harte welkom en u hoeft zich vooraf NIET aan te 
melden. 

 
Woensdag 26 mei: Quatertemperdag: een van de 

vier seizoensgebonden woensdagen; de woensdag na Pinksteren maakt hier deel van uit.  
Quatertemperdagen komen voor op de liturgische kalender behorende bij het Missaal 
van 1962 (Tridentijns Missaal) en hebben hun wortels in vroeg-christelijke tijden. (In 2005 
hebben de bisschoppen van Nederland deze dagen opnieuw vastgesteld voor de gehele 
Nederlandse Kerkprovincie.) In de eerste eeuwen van het christendom was het 
gebruikelijk om wekelijks te vasten op woensdag en vrijdag. Op woensdag, omdat 
Christus op die dag is verraden; op vrijdag, omdat Hij op die dag is gekruisigd. In Rome 
kwam daar de zaterdag bij, de dag waarop Christus in het graf verbleef. 
In de derde eeuw raakten de wekelijkse vastendagen wat op de achtergrond, maar werd 
er juist gevast bij de wisseling van de seizoenen. 
Zo ontstonden de Quatertemperdagen. Het zijn dagen van gebed, boete, inkeer, vasten 
en onthouding. De woensdag en zaterdag zijn halve onthoudingsdagen, dat wil zeggen 
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dat het gebruik van vlees uitsluitend is toegestaan tijdens de hoofdmaaltijd. De vrijdag is 
een volledige onthoudingsdag, zoals alle vrijdagen in het jaar, met uitzondering van 
kerkelijke feestdagen. 
Regelmatig vasten is een oude christelijke traditie. Het gaat erom onze geest te 
onthechten aan het aardse en te richten op de Heer, onze God. Vasten wapent ons 
bovendien tegen allerlei grote en kleine bekoringen waaraan we dagelijks zijn 
blootgesteld. Vandaar ook dat de liturgische kleur 'paars' is. 

De Quartertemperdagen worden ook herinnerd met de vier termen: 

• Post Cineres - na de as, de as van Aswoensdag, in de Vastentijd 
• Post Ignes - na het vuur, het vuur van de uitstorting van de H. Geest met Pinksteren 
• Post Crucem - na het kruis, het feest van de Kruisverheffing op 14 september 
• Post Lucem - na het feest van de H. Lucia, 13 december, in de Adventtijd 

 

Vrijdag 28 mei: H. Mariana van Paredes (maagd) 

Parochienieuws komt uit! 

 
 

Zaterdag 29 mei: H. Paulus VI 
10.00- 12.00 uur: afgifte spullen kerksnuffel in mortuarium-gebouw.   Op 
zaterdag 5 juni is er weer een ‘rommelroute’ in ons dorp uitgezet, waarbij 
veel mensen hun spulletjes langs de weg mogen verkopen. Ook de dames 
van de Kerksnuffel doen mee, maar zullen ‘veilig- coronaproof’ hun 
uitgestalde waren proberen te verkopen. U kunt uw overtollige goederen 
afgeven of even vooraf contact zoeken met mevr. Corrie Hoondert-Paree          
(tel. 351489) of mailen naar info@rksheerenhoek.nl 
 

Zondag 30 mei: Drievuldigheidszondag  
De eerste zondag na Pinksteren wordt ook wel Drievuldigheidszondag 
genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. 

In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en 
gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen 
ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen 
feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder anderen door paus 
Alexander II (1061-1073). Toch verbood hij de viering van triniteitsfeesten die in sommige 
streken bestonden, niet. 
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Verplicht feest sinds 14de eeuw 
Het was paus Johannes XXII (1316-1334) die bepaalde dat op de eerste zondag na 
Pinksteren het feest van de Heilige Drie-eenheid in de hele Kerk gevierd moest worden. In 
1911 verhief paus Pius X het tot een feest van de eerste klasse, als afsluiting van het 
pinksteroctaaf. 

Hoogfeest 
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg de Romeinse Ritus een nieuw rangenstelsel van 
bijzondere dagen op de liturgische kalender: facultatieve gedachtenis, verplichte 
gedachtenis, feest, hoogfeest. Drievuldigheidszondag moest voortaan als hoogfeest 
gevierd worden. 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep. Orgelspel en cantor. 
 

Misintenties:  
Frans Rijk en Sjaan Rijk-de Koster * Jrgt. Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * 
Ad Rijk-Smits * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Nel Paree, Jan en Toos. 

Maandag 31 mei: Maria Visitatie  

Maria-Visitatie of Maria-Bezoek is een christelijke feestdag die gevierd 
wordt op 31 mei en 30 maart. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan 
haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas. 
Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth 
van Johannes de Doper. 

Zaterdag 5 juni: H. Bonifatius/ Bonifacius 

Onze mede-parochiekern Kwadendamme viert deze feestdag vaak samen 
met sacramentsdag/-processie. 

10-12 uur: Rommelroute in ’s-Heerenhoek 

Zondag 6 juni: Sacramentszondag. Feitelijk zou Sacramentsdag tien 

dagen NA Pinksteren gevierd moeten worden, maar door de ontkerkelijking van de 
Nederlandse bevolking wordt deze dag – ook bij katholieken- op de daarop volgende 
zondag gevierd. Het heilig Lichaam en Bloed vormen de basis van dit hoogfeest; vaak met 
uitstelling van het Allerheiligste middels de monstrans. 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy. Kleur: wit/ 

orgelspel met cantor. 
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Misintenties:  

Fonds Willemse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria 
van Aert-Vos en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge * 
Laurentius Rijk en Maria Menheere * Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter. 

GEEN MISBOEKJE? 

Deze keer ontvangt u bij ‘Rond de Kerk’ thuis geen misboekje. De reden 
hiervan ligt in het feit dat we te weinig misboekjes op voorraad hadden en 
meer mensen in de kerk verwachten vanwege Pinksteren. Dankzij de 
medewerking van onze mede-parochiekern Lewedorp kunnen we voldoende 
boekjes in de kerk uitdelen. 

Kerkelijke waardigheid 

Een kerk is niet zomaar een gebouw, maar een 

huis met eigen waarden en normen. Ieder 

huisgezin kent regels en afspraken die binnen de 

muren of direct daarbuiten gehanteerd en 

gerespecteerd moeten worden. 

De kerncommissie ziet binnen de mogelijkheden 

van verhuur of medegebruik toe op het gebruik 

van voorwerpen, ruimten en meubilair van alle kerkelijke goederen. Vaak zijn 

het spullen die al generaties meegaan en met liefde door parochianen in het 

verleden zijn geschonken of waarvoor mede is gedoneerd.  

Alle gebruikers van onze kerk (zowel kerkgangers als andere bezoekers) 

wordt gevraagd hygiëne te betrachten en te letten op het voorkomen van 

achterlaten van mondkapjes, zakdoeken of persoonsgebonden spullen.  

Koffiebekers in een kerkbank achterlaten geven geen goed visitekaartje af 

en dat past niet binnen onze waardigheid als godshuis. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Bij het verzorgen van diensten en vieringen gaan we 

erop toezien dat de functie van het orgel een basis 

vormt. Diensten enkel met geluidsopnamen (cd’s of 

stick) keuren wij niet goed. Los van de rechten, die 

feitelijk betaald zouden moeten worden, heeft het 

orgel/ de organist een wezenlijk bestaansrecht 

gekregen en is het beslist geen versiering aan de muur. 

Bovenal willen we een goede gastheer zijn en blijven: 

of u nu de kerk wilt bezoeken voor een bezichtiging, 

een concert, een vaccinatie of ‘gewoon’ als deelgenoot aan een viering. We 

zijn trots op ons 147 jarige H. Willibrordus en hopen dat nog lang te mogen 

volhouden. 

Kerkbijdragen en GIVT 

 We blijven dankbaar voor alle collectes en 

bijdragen (in welke vorm dan ook) die 

parochianen van de kern/ inwoners van ’s-

Heerenhoek ons in welke vorm dan ook 

schenken. 

De kasbeheerder vindt regelmatig kleine 

giften voor Kerk-Tv, een bedrag voor het 

koor, onderhoud restauratiefonds of 

‘zomaar’ in zijn postvak. De gemiddelde 

opbrengst per kerkganger in de viering is 

ook beduidend gestegen en daar zijn we 

alleen maar enorm blij mee. 

Nieuw is de vorm van digitaal doneren: u 

krijgt de mogelijkheid om via een zogenaamde QR-code geld over te maken met uw 

telefoon. Volledig betrouwbaar en net zo anoniem als de gewone gift via de collectezak. 

In de bijsluiter van dit blad, leest u er meer over. Zeker voor hen, die vooral via Kerk-Tv 

direct meekijken (en dat zijn er gemiddeld 47 per week) en niet mee kunnen doen met 

collectes voor welk doel dan ook! 
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Reductierecht 

Binnen ons cluster West was er al langer sprake 

van een regeling, waarbij men kerkbijdragen van 

de afgelopen drie jaar meetelde bij een verzoek 

voor een te verzorgen kerkdienst ( in de meeste 

gevallen een uitvaart).  Binnen het 

parochiebestuur is deze regeling lang een punt 

van gesprek geweest. In het algemeen deel leest 

u hierover meer, maar is het goed om te weten 

dat er voor de parochiekern ’s-Heerenhoek niets 

wezenlijks verandert. Uw geldelijke bijdrage telt 

mee en registratie van giften kan u (en ons) 

voordeel opleveren!  

Ziekenbezoekgroep 

Binnen elke leefgemeenschap is er altijd sprake van lief en leed. Zaken van 

blijdschap worden makkelijker gedeeld dan momenten van leed, verdriet, 

ziekte of isolement. 

Ook in ons dorp horen we lieve en zorgelijke 

nieuwsberichten. Het komt helaas nog steeds 

voor dat we laat (ook wel eens te laat) horen 

dat een dorpsgenoot het ‘moeilijk’ heeft. 

Natuurlijk schreeuwt niemand dat van de 

daken, maar medeleven = mededelen  kan zo 

goed doen. De ziekenbezoekgroep vindt het 

lastig om mensen die kwetsbaar zijn te bezoeken, maar aandacht/tijd geven 

kan op zovele manieren.  Geef gerust een buurtgenoot (als deze het zelf niet 

kan) door, maar vergewis u dat dit op prijs wordt gesteld.  Het maakt niet 

uit, of de persoon in kwestie een parochiaan is, of niet! Iedereen is voor ons 

gelijk in tijden van zorg en welzijn! U mag Marlies Westdorp-van Damme 

hiervoor benaderen, of gewoon via het mailadres/ de brievenbus van het 

parochiecentrum ons inlichten. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over 
de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de 
geboorte van de Kerk. 

Vijftigste dag 
De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 
'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die 
aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing 
van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. 

Heilige Geest 
De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden 
gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de 
Heilige Geest gedreven wordt. 

Belofte van Jezus 
Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de 
avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hen de Geest zal zenden. De Geest zal 
hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te 
leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der 
Apostelen daalde de Geest uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat 
gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, zeven weken na Pesach. 

Joods Pinksterfeest 
Het joodse pinksterfeest heet Sjavoeot. 'Sjavoeot' is Hebreeuws voor 
'Wekenfeest': het feest moet volgens de Wet van Mozes namelijk zeven 
weken (49 dagen) na Pesach gevierd worden. 

Sjavoeot de bekroning van Pesach 
Met Pesach herdenken de joden de bevrijding uit Egypte, en met Sjavoeot de 
openbaring van de Tora op de berg Sinaï. Sjavoeot is feitelijk de bekroning 
van Pesach: de uittocht van het joodse volk uit Egypte en de weg naar het 
Beloofde Land wordt bekrachtigd door een godgegeven Wet, waar het volk 
voortaan naar leven kan. 

Pinksteren de bekroning van Pasen 
Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen: 
de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, 
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wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de 
Heilige Geest. 

Vurige tongen 
Lucas beschrijft in de Handelingen der Apostelen hoe de apostelen aan het 
begin van Sjavoeot in Jeruzalem bijeen zijn. 

"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. 
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, 
en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, 
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen 
vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de 
Geest hun ingaf" (Handelingen 2, 1-4). 

Vreemde talen of dronkemansgelal? 
Lucas schildert de neerdaling van de Geest als een wonderbaarlijke 
gebeurtenis. Het wonder mist zijn uitwerking op de buitenwereld, en dan 
met name op de in Jeruzalem aanwezige buitenlanders, natuurlijk niet: 

"Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, 
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld 
en vroegen zich verwonderd af: `Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die 
daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn 
geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, 
Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, 
Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen 
taal spreken over de grote daden van God.' Ze stonden allen versteld, en in 
grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' 
Maar anderen zeiden spottend: `Ze zitten vol zoete wijn.'" (Handelingen 2, 5-
13) 

Discussie: xenoglossie versus glossolalie 
Bijbelgeleerden houden zich nog steeds bezig met de vraag of het 
taalwonder van Pinksteren een kwestie is van glossolalie of xenoglossie. 
Glossolalie is het 'spreken in tongen': een bovennatuurlijk verschijnsel dat 
voorkomt bij mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest. In extatische 
toestand spreken zij een onbegrijpelijk taal. Xenoglossie is het charisma om 
talen te spreken die de spreker eigenlijk onbekend zijn. 
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Universele taal 
De theologische betekenis van het taalwonder heeft in ieder geval te maken 
met de katholiciteit van de Heilige Geest. 'Katholiek' betekent namelijk 
letterlijk 'universeel'. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich 
verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich 
voortaan niet langer aan één volk maar aan alle volken, rassen en talen. De 
apostelen zijn de vertolkers van de taal van goddelijke liefde en zijn daardoor 
toegerust om het Evangelie in heel de wereld te verkondigen. 

Geboorte van de Kerk 
De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de 
Handelingen beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de 
Geest presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in 
Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat 
beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de 
apostelen naar voren treedt en zich richt tot de "joodse mannen en 
bewoners van Jeruzalem". Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer 
nog driemaal verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan 
de hand van de Heilige Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn 
toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord 
aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen 
zich aansloten (Handelingen 2, 41). 

'Hij ademde over hen' 
In het Nieuwe Testament wordt nog een andere wijze beschreven waarop 
de apostelen de Geest ontvangen. Tijd van handeling is de avond van de dag 
der Verrijzenis. Het Evangelie van Johannes beschrijft dat Jezus die avond 
zijn apostelen uitzendt met de woorden:`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zo zend Ik jullie.' Johannes vervolgt: Na deze woorden ademde Hij over hen. 
`Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, 
dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze 
behouden.'" (Johannes 20, 19-23) De Heilige Geest wordt hier dus gelijk 
gesteld met de adem van Christus. Aan deze 'beademing' is bovendien een 
volmacht verbonden: de apostelen mogen in naam van Christus zonden 
vergeven. De aangehaalde tekst van Johannes wordt op Pinksterzondag 
tijdens katholieke eucharistievieringen voorgelezen. 
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Geschiedenis van Pinksterfeest 
Al vroeg in de geschiedenis van de Kerk wordt het christelijk pinksterfeest 
op de vijftigste dag van de Paastijd gevierd. Aanvankelijk worden met 
Pinksteren zowel de neerdaling van de Geest als de Hemelvaart van 
Jezus gevierd. In 310 besluit het Concilie van Elvira dat de Hemelvaart 
voortaan als zelfstandig feest gevierd moet worden, en wel op de veertigste 
dag van Pasen. Pinksteren wordt een zelfstandig feest, geheel gewijd aan de 
uitstorting van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt dan 
het Pinksternoveen, waarin voor de werking van de Heilige Geest wordt 
gebeden. 

Pinksteroctaaf 
Sinds het Concilie van Elvira is de viering van Pinksteren in de Kerk steeds 
rijker geworden. Pinksteren kreeg bijvoorbeeld net als Pasen een octaaf: een 
achtdaagse viering. Omdat Pinksteren van oorsprong de afronding is van de 
vijftigdaagse Paastijd, oordeelde het Tweede Vaticaans Concilie dat het 
Pinksteroctaaf niet gepast was en besloot het daarom af te schaffen. Wel 
werd bij de afschaffing de afsluiting van het Pinksteroctaaf, de 
zogenoemde Drievuldigheidszondag, als hoogfeest gehandhaafd. 

Rozenpasen 
Vanaf de Middeleeuwen werd Pinksteren in Nederland ook wel Rozenpasen 
genoemd, omdat er tijdens de Pinkstervieringen uit de kerkgewelven 
rozenbladeren werden neergelaten, als symbool van de neerdaling der 
vurige tongen. Mogelijk duiden de rozenbloemen ook op een verwantschap 
met het folkloristisch feest van de Pinksterbloem of, zoals het in Oost-
Nederland heette, Pinksterbruid. 

'Pinksterbruid' 
Oorspronkelijk was het feest van Pinksterbruid een ode aan het voorjaar. Het 
mooiste meisje van het dorp werd door de jongemannen tot pinksterbloem 
of -bruid gekozen en met bloemen versierd en gekroond. De bloem of bruid 
symboliseerde het begin van een nieuwe zomer, maar ook de seksualiteit en 
de vruchtbaarheid. Het feest is overigens vrijwel overal verdwenen. 

Pinksteren en Maria 
In de uitbeelding van het Pinksterwonder zoals het in Handelingen 
beschreven staat duikt, of het nu om oosterse iconen of westerse 
schilderijen gaat, opmerkelijk genoeg vaak Maria op. De Moedermaagd 
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neemt doorgaans zelfs een centrale plaats in: zij wordt afgebeeld in het 
midden van de kring van twaalf apostelen; boven elk hoofd zweeft 
doorgaans een tongvormige vlam, soms ook een stralenbundel. Dat Maria in 
het begeesterde gezelschap is gezeten, is niet zo vreemd. Maria 
symboliseert namelijk de Kerk, die bij Pinksteren in het aanschijn treedt. Haar 
plaats in het geheel is overigens ook met een beroep op de Schrift te 
rechtvaardigen. In Handelingen waarin wordt namelijk verteld hoe de 
apostelen na Jezus' Hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem: 

Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem ligt, op 
een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad 
binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: 
Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en 
Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij 
bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met 
Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers (Handelingen 1, 12-14). 

Maria, zo maakten kunstenaars uit deze tekst op, verbleef blijkbaar in het 
gezelschap van de apostelen, en kon dus met het volste recht in hun midden 
worden afgebeeld. 

Kijktip/ zie website:  

 

 

met Pinksteren spreken we in alle talen 
elkaar hoopvol aan, zodat we het 
geloof onder mensen enthousiast 
kunnen blijven verkondigen! 
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