N o veen t o t
S i n t - G er t r u d i s

De d e v o t i e t o t S i nt -G e r t r ud i s v a n N i j v e l
i n Be r g e n o p Z o o m

Sint-Gertrudiskapel te Bergen op Zoom, Scheldelaan 101
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S i nt -G e r t r udi s v a n N i j v e l
Sint-Gertrudis wordt geboren in 626 als dochter van Pepijn en
Itta. Haar vader wil haar uithuwelijken aan een edelman, maar
Gertrudis weigert te trouwen. Ze wil alleen Christus dienen en
wordt kloosterlinge in de abdij van Nijvel. De abdij is gesticht
door haar moeder. Na de dood van haar vader wordt Gertrudis in
652 door bisschop Amandus tot abdis aangesteld. Ze overlijdt op
17 maart 659 en ligt begraven in het klooster van Nijvel in België.
Over Sint-Gertrudis gaan heel wat legendes de ronde. Zo zou ze
in 654 de kerk van Bergen op Zoom hebben gesticht en Vrouwe
van het land zijn geweest. De Sint-Gertrudiskapel heeft zes glasin-loodramen waarop een deel van het leven van de
patroonheilige wordt afgebeeld. De ramen bevatten vele
symbolische verwijzingen naar de oude legendes rondom
Gertrudis. Zo is op een van de ramen te zien hoe ze door bisschop
Amandus tot abdis wordt gezegend. Hij hangt haar de sluier om.
Haar moeder heeft symbolisch een vlecht van Gertrudis in haar
hand. Die heeft ze afgeknipt ten teken dat Gertrudis haar
wereldse leven heeft verruild voor het kloosterleven. Ook is de
legende van de zoetwaterbron op een van de vensters afgebeeld.
Dat Sint-Gertrudis bescherming biedt tegen ratten en muizen is
ook in glas-in-lood afgebeeld. Al vanaf de dertiende eeuw riep
men Sint-Gertrudis aan om de graanoogst te beschermen tegen
ratten en muizen. Op 17 maart, haar naamdag, begonnen de
werkzaam-heden op het land weer. Het was een oud gebruik om
die dag een briefje op de schuurdeur te spijkeren met de tekst:
‘Heden is het Sinte Geertruydendag, dat rat noch muis hier
komen mag.’
Sint-Gertrudis wordt vaak afgebeeld met een of meer van de
volgende attributen: een abdijkerk, boetekleed, staf, drinkbeker,
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muizen en een kat. Dit laatste attribuut is ontleend aan
een seculiere context en heeft zich sinds het einde van de jaren
negentig vooral via het internet verbreid.

De S i nt -G e r t r u di s k a pe l
De huidige kapel is opgebouwd uit materialen
afkomstig van inmiddels afgebroken Bergse
kerken. Zo zijn de vloeren afkomstig van het
altaar van de H. Maagdkerk, komt de sokkel
waarop het Sint-Gertrudisbeeld staat uit de
Sint Josephkerk en sierde het torentje
oorspronkelijk de H. Martelarenkerk. SintGertrudis zou de stad uit dankbaarheid een
zoet waterbron hebben geschonken, door met
haar staf in de grond te prikken. De
historische Gertrudisbron stond iets ten
zuiden van de huidige kapel aan de voet van
de Brabantse wal, ongeveer waar nu de
voetgangersbrug ligt. Nabij de bron stond een
kapel, deze kapel stond wat hoger op de Brabantse wal. Tijdens
stormvloeden rond 1530-1570 is de zoetwaterbron verloren
gegaan. De kapel is vermoedelijk voor 1400 gebouwd en is na de
reformatie in 1580 verwoest. Door de eeuwen heen is de in 1631
gebouwde stadsfontein aangezien voor de Gertrudisbron. De
stadsfontein stond ter noorden van de huidige SintGertrudiskapel, ongeveer waar nu de Olof Palme brug ligt. Meer
informatie over deze kapel kunt u vinden op de website:
http://www.sintgertrudiskapelboz.nl/
Enkele foto’s en teksten zijn met toestemming van de Stichting
Sint-Gertrudis Kapel overgenomen in dit Noveenboekje.
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Reliekhouder Sint-Gertrudis van Nijvel
De Oudenbosche kunstenaar Rinus Bouwmeester heeft zich laten
inspireren door het leven van Sint-Gertrudis. De houder heeft de
vorm van een kruis. Als volgeling van Jezus de Christus heeft ze de
Blijde Boodschap naar Bergen op Zoom gebracht, vandaar het
open evangelieboek. Haar leven was een pelgrimstocht. Ze is
patroon van de reizigers en de beker staat voor de heils-dronk van
de pelgrims. Met haar staf, voorzien van muizen - ze wordt
aangeroepen tegen muizenplagen - sloeg ze de bron. Daarom is de
relikwie - as uit
haar graf te Nijvel
– aangebracht in
het hart van een
waterdruppel. In de
voet van de houder
vinden
we
de
wapens van Bergen
op Zoom, Nijvel,
Brabant en van het
bisdom van Breda
afgewisseld met het
kruis
van
de
verrijzenis.
De relikwie van
Sint-Gertrudis
is
geschonken
aan
onze
parochie
door de kinderen
van Jan van Giels.
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Bronzen beeldje van Sint-Gertrudis van Nijvel
Kunstenares: Ellen Tolboom
De verhalen over het leven van Sint-Gertrudis laten mij het beeld
zien van een sobere vrouw, die niets liever wilde dan de rust van de
verlossing van het aardse leven. Ze onthield zich daarom van
materiële weelde, aardse liefde en zelfs voedsel en stierf - net als
Jezus - al op 33-jarige leeftijd aan de uitputting waarin zij zichzelf
jarenlang had onderworpen, blij en voldaan dat het moment
waarop zij zo lang had gewacht eindelijk daar was. Nu is de aarde
soms een verdrietige plek voor gevoelige zielen. Ik kan me zo
voorstellen dat Sint-Gertrudis die sensitiviteit bezat - een te groot
hart om het aardse leed te kunnen verdragen - en zich daarom met
hart en ziel richtte op de hemel. Door haar vroomheid werd ze een
soort gids of geleide naar het hiernamaals voor andere zielen. Ik
heb haar daarom afgebeeld als een vermoeide vrouw voor wie de
stappen op aarde steeds zwaarder vielen, haar blik gericht op de
hemel, het heilig schrift op haar hart gedrukt en de zielen van de
overledenen (de muizen) op haar staf.
Ellen Tolboom

Dit bronzen beeldje is te koop bij intekening.
De hoogte ervan is 30 centimeter.
Inlichtingen bij pastoor Paul Verbeek..
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Noveen tot Sint-Gertrudis
G e b e d e n i n he t r o z e nk r a ns g e b e d
H et g ebed vo o r i ed er e d a g s t a a t o p bl a d z i j d e 12
G el o o f s b el i j d en i s / T w a a l f Ar t i kel en va n h et G el o o f
V.

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

A.

Ik geloof in de Heilige Geest;
de Heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.
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On z e V a d e r
V.

A.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees g eg r o et
V.

A.

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Do xo l o gi e / L o fp ri j z i n g
V.
A.
V.
A.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend,
van nu af tot in eeuwigheid.
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Li t a ni e v a n S i nt -G e r t r udi s
Heer ontferm U over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons.

Heer ontferm U over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader,
God, Zoon, Verlosser der wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,

ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.

Heilige Maria,
Heilige Gertrudis,
Heilige Gertrudis, die uit edele ouders
in Haspengouw geboren zijt,
- die door uw moeder, de heilige Itta,
in christelijke leer werd opgevoed,
- die van uw vader, Pepijn van Landen,
de deugden van edelmoedigheid en
rechtvaardigheid meekreeg,
- die door Sint-Amandus werd ingewijd
in de kerstening van onze streken,
- die van jongsaf een grote liefde koesterde
voor armen en misdeelden,
- die op jeugdige leeftijd aan een rijk huwelijk
verzaakte om alleen God te dienen,
- die na de dood van uw vader,
verzaakte aan de wereldse geneugten
en u de haren liet afsnijden,
- die uw moeder volgde in het klooster,
door haar gesticht,
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bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.

bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.

bid voor ons.
bid voor ons.

- die na de dood van uw moeder,
als abdis werd verkozen,
- die streng was in het onderhouden van
de kloostertucht voor uzelf
en voor uw medezusters,
- die als abdis rechtvaardig was in het beheer
van de kloostergoederen,
- die door studie de gehele bijbel
in uw geheugen heeft opgenomen,
- die Gods woord mocht verkondigen
geholpen door de heilige Geest,
- die veel kloosters en kerken liet bouwen,
- die missionarissen aantrok
en overlaadde met weldaden,
- die een bijzondere ijver vertoonde voor
het verzamelen van gewijde boeken,
- die steeds vermaande dat overbodig goed
niet nodig is, nu noch later,
- die op de drempel van de dood schrik
had voor Gods oordeel,
- die navraag liet doen bij uw biechtvader
over uw levenseinde,
- die voor uw dood de belofte kreeg
door Sint-Patrick te worden opgewacht,
- die na het sterven een heerlijke geur
in uw sterfkamer verspreidde,
- die op uw graf ontelbare weldaden
hebt uitgedeeld,
- patrones tegen zenuwziekten,
- patrones van de reizigers,
- patrones van de pelgrims,
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bid voor ons.

bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.

- patrones van de zieken,
- patrones van een goede dood,
- patrones tegen allerlei ziekten en kwalen,
- patrones tegen ongedierte,
- patrones van Kuringen,

bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods,
dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods,
dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Bid voor ons, heilige Gertrudis,
opdat al wie u aanroept geholpen mogen worden.

Ge be d v o o r e l ke dag
Goede God,
bescherm ons, zo smeken wij U, Heer,
door de gebeden van uw heiligen,
opdat wij, die de heilige Gertrudis aanroepen,
door haar trouwe hulp beveiligd worden
en naar haar heerlijk voorbeeld
in de deugd mogen groeien
door Christus, onze Heer.
Amen.
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E e r s t e da g
Heer God,
het is een wonder van Uw goedheid
dat Gij mensen nodig wilt hebben
om Uw liefde voor deze wereld te tonen.
Zo hebt Gij de heilige Gertrudis geroepen
en haar begeleid op de weg die de Uwe was.
Levend vanuit Uw liefde
werd zij een teken en aanreikster
van Uw liefde voor elke mens,
in het bijzonder de armen en de zieken.
Ook vandaag nodigt Gij ons uit
in haar spoor te gaan.
Daarom bidden wij U:
maak onszelf tot dienstbare, gegeven mensen,
die beschikbaar kunnen zijn
voor wie in nood verkeren.
En moge de heilige Gertrudis voor ons allen
een aansporing en uitdaging blijven
om haar levenswijze van gebed en inzet
voor armen en zieken tot de onze te maken.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer.
Amen.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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T w e e de da g

P.V. 2020

Heilige Gertrudis,
met ijver bracht je het geloof
in de Verrezen Heer naar onze stad.
Je sloeg een bron van levend water,
verwijzend naar Jezus,
die zegt:
Al wie van dit water drinkt
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer.
Je bron is dicht geslipt in onze stad.
Met jouw hulp willen we haar openslaan.
Breng ons opnieuw naar de bron.
Leer ons te leven vanuit de geest
van het Evangelie.
Leer ons elkaar de dorst te lessen.
Verdrijf de muizenissen
van angst en geweld uit ons hoofd.
Heilige Gertrudis,
bescherm onze stad en parochie.
Amen.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Derde dag

P.V. 2017

Heilige Gertrudis,
Gij hebt het geloof naar onze stad gebracht
en een bron van levend water geslagen.
Zo verwijst u naar Jezus onze Heer,
die voor ons de bron van Levend Water is.
Onze kerk en stad staan onder Uw bescherming.
Wees ons voorbeeld om te getuigen van
de Blijde Boodschap van Jezus onze Heer.
Neem de muizenissen weg,
die ons leven beknellen,
zodat we innerlijk vrij
ons hart openstellen voor een ieder,
die een beroep op ons doet.
Laat ons naar uw voorbeeld
putten uit de bron van Levend Water
en hiervan uitdelen aan iedere mens van goede wil.
Amen.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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V i e r de dag
Sint-Gertrudis doet een bron
op de Scheldeoever ontspringen
Volgens een oude legende zou de zoetwaterbron op de Scheldeoever bij Bergen op Zoom ontsprongen zijn, doordat SintGertrudis ter plekke haar abdissestaf in het zand zou hebben
gestoken tijdens haar bezoek aan deze streek.
Men vertelt dat zij en het haar begeleidend gezelschap,
bestaande uit Ierse monniken en bisschop Amandus, die over een
militair geleide beschikte, ter hoogte van de bron een rustpauze
hielden. Een van die monniken zou het water eerst hebben
geproefd en vervolgens zijn voorraadkan er mee hebben gevuld.
De bron heeft steeds tot de volksverbeelding gesproken, te meer
omdat zoet water opwelde op een plaats waar het zoute
Scheldewater twee maal daags tegen de Brabantse wal spoelde.
Omdat het zoete bronwater bij eb rijkelijk over de drooggevallen
slikken vloeide, werd ook het bevloeide zand als wonderdadig
beschouwd.
Op 17 maart kwam men uit wijde omtrek naar de bron om er niet
alleen water te halen, maar ook wat zand uit de omgeving van de
bron. Het zand werd thuis op de hoeken van erf en land gestrooid
om het te beschermen tegen ratten en muizen. Lang bestond het
gebruik om achter in de kerk een kuip met Gertrudiszand te
plaatsen op de dag, dat men haar naamdag vierde.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis en de bron
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V i j fde da g
Sint-Gertrudis redt de ridder uit de macht van de duivel
Een middeleeuwse legende verhaalt over een jeugdige ridder,
die, onder de indruk van Gertrudis’ schoonheid, haar tot zijn
bruid wilde kiezen. Vastberaden werd hij door Gertrudis
afgewezen omdat zij, zo sprak ze: “Christus reeds tot bruidegom
had verkozen”.
Na nog vele keren tevergeefs aan de kloosterpoort te hebben
geklopt om Gertrudis te mogen zien, gaf de ridder zich over aan
allerhand aardse genoegens.
De duivel, die gespind was op zijn ziel, beloofde de ridder deze
genoegens, mits de ridder het door de duivel opgestelde contract
met zijn eigen bloed wilde tekenen. Hetgeen geschiedde.
Na zeven jaren van geluk en genot kwam de duivel de ridder
onherroepelijk halen. Vrezende voor eeuwig te worden
verdoemd, riep de ridder in zijn doodangst Sint-Gertrudis aan. Zij
gaf hem te drinken uit een gouden beker, zeggende: “Drink dit uit
ter ere van Sint Jan en ter minne mijn en vaart wel”.
Op datzelfde ogenblik, dat de ridder dronk, was de ziel van de
ridder bevrijd uit de macht van de duivel, die, woedend over zijn
nederlaag, het perkamenten contract verscheurde.
In het venster is op het perkament de letter T te zien. De legende
van de ridder gaat terug op een gebeurtenis uit de 7e eeuw, waar
priester Theophilus uit Adana in Klein Azië, uit nederigheid
weigerde het bisschopsambt te aanvaarden en daarna in handen
van de duivel viel. Door tussenkomst van Maria werd hij van de
eeuwige verworpenheid gered.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis als redster
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Z e s de dag
Sint-Gertrudis, beschermster tegen ratten- en muizenplagen
Vanaf de 13e eeuw riep men Sint-Gertrudis aan om de-te-velde
staande graanoogst te beschermen tegen ratten en muizen;
dieren, die tevens de pest verspreidden. Rat en muis betekende:
ziekten, honger, dood. Het omdragen van Sint-Gertrudis’
stoffelijke resten door de velden van Nijvel zou rat en muis daar
toen verdreven hebben. Op een van de oudste blokdrukken werd
Sint-Gertrudis afgebeeld, zittend op een spinstoel, terwijl een
muis de gesponnen draad wil doorknagen. Zij heft tegen de muis
bezwerend haar hand op. Een gebedenboek ligt op haar schoot,
teken dat zij arbeid en gebed verenigt. Rat en muis waren
symbolen van het demonische, dat Sint-Gertrudis door haar
heilige leven wist te overwinnen. Zij stierf in een harig
boetekleed. Het verband tussen Sint-Gertrudis en de muizen
wordt ook verklaard vanuit haar feestdag, 17 maart, de dag
waarop de werkzaam-heden op het land weer begonnen. De
veldmuizen werden alom uit hun winterschuilplaats verdreven.
Op 17 maart was het een oud gebruik om een briefje op de
schuurdeur te spijkeren met de tekst: “Heden is het Sinte
Geertruyendag, dat rat nog muis hier komen mag”. Opmerkelijk
is het getal van vijf muizen. Dat zou verwijzen naar de vijf gouden
muizen, die de vijf stadsvorsten der Filistijnen op de
Verbondsark legden met nog vijf gouden pestbulten. Het was hún
offer om verlost te worden van de builenpest, uitgebroken to en
zij in het bezit van de Verbondsark kwamen. Muizen en builen
van massief goud werden in een kistje op de wagen van de
Verbondsark gezet, waarvoor twee koeien, uit eigen beweging de
ark naar de Israëlieten terugbrachten. De pestbuilenziekte hield
onmiddellijk op.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis: beschermheilige van Bergen op Zoom
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Z e v e nd e d a g
Sint-Gertrudis verzorgt de zieken en stervenden
Sint-Gertrudis had een warm hart voor de zieke en arme mens.
Dagelijks klopten er velen aan de kloosterpoort aan, die een
beroep op haar milddadigheid deden. Zij gaf de hongerigen te
eten en verzorgde de zieken. Zij werd de patrones van de
stervenden, van hen die de Grote reis begonnen.
In de vroege middeleeuwen krijgt Sint-Gertrudis in onze streken
soms de plaats van Maria toebedeeld. Met de bloei van de
mariale devotie in de 15e eeuw krijgt Maria haar plaats weer
terug. De H. Aartsengel Michaël, boven in het raam afgebeeld,
beschermt de stervenden tegen de listen en bedreigingen van de
duivel. Op zijn schild is een monogram, bestaande uit de
beginletters van “Quis Ut Deus”, de leus waaronder Michaël ten
strijde trekt. “Wie is aan God gelijk?” Volgens een oud volksgeloof
zouden de zielen van de overledenen drie dagen onder de hoede
van Sint-Gertrudis blijven voor zij geoordeeld werden. In de
kerkelijke liturgie is het de H. Aartsengel Michaël die de plaats
krijgt van de zieleweger. Hij oordeelt wie waardig is om voor
Gods aanschijn te mogen komen.
Sint-Gertrudis geeft de zieke man te drinken uit een
drielingvaatje met tuitje. Op de vaatjes symbolen van de
Goddelijke Drieëenheid. Dit vaatje werd gevonden in de bodem
van de Bergen op Zoomse binnenstad.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis als verzorgster van zieken
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Ac ht s t e da g
Sint-Gertrudis wordt tot abdis gezegend
Na het overlijden van Pepijn, de vader van Sint-Gertrudis, gaf
bisschop Amandus (594-684) aan Itta, haar moeder de raad om
het huis te Nijvel tot een besloten huis te maken.
Van claustrum of klooster werd de jonge Gertrudis tot abdis
aangesteld.
Ten teken dat Gertrudis voor goed de wereld wilde verzaken,
knipte Itta bij Gertrudis haar lange vlechten af. Dat gebeurde in
643.
Zij ontving daarop de sluier uit handen van bisschop Amandus, in
aanwezigheid van haar moeder, die haar enige poos later de
abdissestaf schonk waarmee Gertrudis de leiding kreeg over een
gemeenschap. Beide gebeurtenissen: het ontvangen van de sluier
en de abdissestaf, zijn in het venster als een gelijktijdigheid
uitgebeeld.
Het gebeuren speelde zich af in het kerkje van Ste. Marie, een van
de drie kerkjes op het Nijvelse kloosterdomein. De twee andere
kerkjes waren toegewijd aan de H. Petrus en de H. Paulus.
Bovenin het venster is het kerkje van Ste. Marie te zien; een
reconstructie aan de hand van de opgegraven funderingen. SintGertrudis legt haar rechter hand op het Evangelieboek, dat open
ligt bij de tekst van het Magnificat, de lofzang van Maria.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis wordt gezegend tot abdis
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N e g e nd e d a g
Sint-Gertrudis, patrones van de reizigers en pelgrims
Twee pelgrims drinken uit de Gertrudisbron te Oud-Borchvliet
waar het op haar feestdag een komen en gaan was van SintGertrudis-vereerders en vereersters.
Zij doen de heilwens ter ere van St. Jan en Sinte Geerten, de zgn.
St. Geertenminnedronk opdat zij op hun pelgrimstocht zouden
worden beschermd tegen allerlei bedreigingen. Achter de beide
reizigers staat Sint-Gertrudis als beschermvrouwe. Boven haar
hoofd een vurige vlammende bol.
Haar eerste levensbeschrijver vermeldt, dat gedurende geruime
tijd tijdens het koorgebed in het klooster te Nijvel dit vuur bove n
Sint-Gertrudis bleef staan. Het zou zich ook boven een aantal
medezusters hebben gesteld.
Links en rechts in het venster twee verticale golflijnen, die
respectievelijk de Schelde- en Maasstroom weergeven. Langs en
tussen beide rivieren ontwikkelde zich vanuit Nijvel de verering
van Sint-Gertrudis en straalde haar geest op steden en dorpen
uit.
Langs de rivieren zien we de wapens van steden met een SintGertrudiskerk:
Aan de Schelde o.a. Bergen op Zoom, Hildernisse, Ossendrecht,
Zandvliet en aangrenzende plaatsen als Prinsenbeek en Heerle.
Langs de Maas o.a. Maaseik, Wijlre, Beesel, Nijmegen en
Geertruidenberg.
G ebed vo o r el k e dag o p bl adz i j de 12
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Sint-Gertrudis: patrones van reizigers en pelgrims
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Ge be d t e r ke uze
Heilige Gertrudis,
u staat niet op reclameborden,
maar zoekt heel bescheiden een plaats in ons hart;
ook in deze tijd waar de herinneringen aan u
en uw devotie lijken te vervagen.
U bent een heilige van deze streken,
die de boodschap van Christus uitdroeg:
“Bemint een ander zoals u zelf bemind zou willen worden.”
Daarom bent u patrones van zieken en zenuwzieken,
van zwervers, reizigers en pelgrims geworden;
van allen die langs hun levensweg soms vertwijfeld
een richting zoeken om uiteindelijk thuis te komen.
Om deze reden bent u ook de patrones van de Goede Dood
en ontstond uw Sint Geertens Minne,
een dronk op de behouden thuiskomst - niet alleen hier -,
maar vooral ook op weg naar het huis van de Vader.
U die alles zo uitnemend bezit,
laat ons iets van uw kwaliteiten delen.
Leer ons zoals u, eenvoudig en onopvallend
onze weg te gaan.
Amen.
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Eén van de tegeltableaus aan de buitenkant van de kapel
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Een deel van de tegelvloer van het priesterkoor
uit de voormalige kerk van de H. Maagd

Op initiatief van pastoor Paul Verbeek van de R.-K.
Lievevrouweparochie is deze Noveen tot Sint-Gertrudis
gerealiseerd.
Samenstelling en lay-out: Diaken Jan Foesenek
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H e t S i nt -G e r t r udi s b e e l d
Het bronzen beeldje van
Sint-Gertrudis
in
de
kapel is een bronzen
afgietsel van een beeldje
dat in 1938 door
beeldhouwer Piet van
Dongen is gemaakt. Dit
stenen origineel staat in
een
nis boven de
doorgang naar het Sint
Annastraatje, links naast
het Oude Stadhuis op de
Grote Markt te Bergen op
Zoom.
Een
ander
bronzen afgietsel is te
vinden in de SintGertrudiskerk op de
Grote Markt. Daar staat het beeldje in het tweede transept aan de
rechterzijde, in de permanente tentoonstelling van de
kerkschatten. Het beeld in de Sint-Gertrudiskapel staat op een
houten sokkel waarin as uit het graf van Sint-Gertrudis uit Nijvel
is verwerkt.
Afbeelding voorzijde Noveenboekje:
Glas-in-loodraam Sint-Gertrudiskapel:
Sint-Gertrudis: beschermheilige van Bergen op Zoom
Afbeelding achterzijde Noveenboekje:
Beeld van Sint-Gertrudis in de Stadskerk van Sint-Gertrudis,
Grote Markt - Bergen op Zoom
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R.-K. Lievevrouweparochie
Parochiecentrum
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
T: 0164 233 574
E: info@lievevrouweparochie.nl
W: www.lievevrouweparochie.nl
F: facebook.com/lievevrouweparochie
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