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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Mei 2022 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER 
• Zondag 15 mei, Eerste H. Communieviering, 5e zondag van Pasen, 11:00, 

celebrant pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 17 mei, 10:30 Seniorenviering, Eucharistieviering, celebrant pastor 

G. Nijland, m.m.v. Memento 
• Zondag 22 mei, 6e zondag van Pasen, 10:00 Woord- en Communieviering, 

voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 24 mei, 10:00 gebedsviering  

• Donderdag 26 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00 Woord- en 
Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings 

• Zondag 29 mei, 7e zondag van Pasen, 10:00 Eucharistieviering, celebrant 
pastoor J. Skiba 

• Dinsdag 31 mei , 10:00 gebedsviering 
• Zondag 5 juni, Hoogfeest van Pinksteren, 10:30, Oecumenische openlucht 

viering op het terrein voor het gemeentehuis, bij slecht weer wordt uitgeweken 

naar de OLV kerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven.  
De H. Michaëlkerk is deze dag gesloten. 

• Dinsdag 7 juni, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 12 juni, Feest van de Heilige Drie-Eenheid, 11:00, 

Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 14 juni, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 19 juni, Sacramentsdag, 10:00, Woord- en Communieviering, 
voorgangster W. Sarot, pastoraal werkster 

 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 
uur uitgezonden via Kerkomroep. 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

Bijzonder Feest in de kerk!  
 

Zondag 15 mei om 11.00 uur vieren we de  

Eerste H. Communie in de Michaelkerk. 
Pastor Mauricio Meneses gaat voor in de viering en het Ecclesiakoor zingt. 

 
Er zijn 7 kinderen die zich een aantal weken op zondagmorgen hebben  

voorbereid op deze belangrijke stap in hun leven. Een bijzonder moment  
voor de kinderen met hun ouders/dierbaren, maar ook voor onze lokale  

gemeenschap. 

 
Met deze communie voorbereiding zijn we gestart op 16 januari; het loopt  

tot 13 mei met op zondag 15 mei de grote dag voor iedereen. In het project 
worden we ondersteund door Wies Sarot en de methode: “Ik ben bij je”. 

 
Iedereen is welkom om te komen en dat is voor de kinderen natuurlijk  

fijn, een volle kerk. 
 

 
 

Hartelijk dank!  
 

Voor alle levensmiddelen en gelden die voor de Voedselbank in De Bilt binnen 
zijn gekomen gedurende de Vastenperiode.  

 

Namens alle gezinnen/alleenstaanden en de vrijwillige medewerkers veel  
dank daarvoor. 

 
 

 
Vijf stappen voor een missionaire parochie 
 

Wat is een missionaire parochie? Waar gaat het om ? 
Aan de hand van vijf inhoudelijke punten kunnen parochies concrete stappen 

zetten en meer missionair worden. 
In maart vond er een conferentie over de missionaire parochie plaats in het 

Bisdom Breda. Ook leden van de Martha en Mariaparochie hebben 
deelgenomen. Er waren rond de 1000 aanwezigen en samen met James 

Mallon, die vanuit Canada was overgekomen, is gesproken over diverse 
onderwerpen om een parochie weer bloeiend te krijgen. 

U kunt de lezingen beluisteren op : https://www.katholiekleven.nl/podcasts  
 

Ook in het laatste nummer van Op Tocht dat achter in de kerk ligt kunt u een 
verslag lezen.  

https://www.katholiekleven.nl/podcasts
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Uitnodiging voor de seniorenviering op 
 

dinsdagmorgen 17 mei om 10.30 uur. 

 

 

Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand 

mei in de  Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt. 

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren (het koor zal 

zingen) en daarna is er ruim tijd voor koffie/thee met iets lekkers en 

uiteraard ontmoeting met elkaar. 

Onze nieuwe pastor G. Nijland gaat voor in de viering en daarna kunt u 

kennis met hem maken. 

Indien u vervoer wenst graag even een telefoontje naar het secretariaat ( ma, 

di, wo, vr. mo van 9-12 uur) Telefoon: 030-2200025 of u belt de regiotaxi. 

 

Wij hopen U allen te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groeten : 

     

Wijkcontactgroep Michael-Laurenslocatie De Bilt/ Bilthoven.  
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ROUWBEGELEIDINGSGROEP 

DE BILT-BILTHOVEN-MAARTENSDIJK 

    H.H.Michaёl/Laurens 

    O.L.V. van Altijddurende Bijstand 

    Sint Maarten 
 

Bilthoven, 15 april 2022 
 

Enige tijd geleden bent u geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. 

Met u en met andere parochianen uit De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk, die 

ook een dergelijk groot verlies hebben geleden, willen wij een 

herdenkingsbijeenkomst houden met als thema: 
 

     DRAADLOOS 
 

Wij nodigen u van harte uit op: Woensdagmorgen 1 juni 2022. 
 

Zoals u misschien weet staan in de viering van Allerzielen op 2 november de 

overledenen in het centrum; in deze herdenkingsviering zijn de herinneringen 

aan hen dichtbij ons, maar u, als degene die achterbleef, staat nu centraal. 
 

We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te 

Bilthoven.  

We ontvangen u met koffie/thee vanaf half elf. 

Om elf uur gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep 

rouwbegeleiding, voor in gebed en overweging. 
 

Daarna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan bij een lichte lunch. 

Of  misschien wilt u graag iets van uw gedachten in ons midden leggen. Circa 

13.00 uur ronden we de bijeenkomst af. 

Als u het prettig vindt om iemand (of meerdere) mee te nemen, dan zijn deze 

mensen van harte welkom. De deur staat voor iedereen open. 
 

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden; wij kunnen indien nodig voor 

vervoer zorgen.  Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.  
 

Wilt u ons uiterlijk 15 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen 

rekenen?  
 

U kunt zich aanmelden bij  

Hélene de Bakker tel. 030 – 878 91 34  (Kerk van Onze Lieve Vrouw),  

Mieke Bonouvrier, tel. 030-228 41 50 (Kerk van H.H.Michaël/Laurens)  

Ineke Geurtsen, tel.0346-28.14.28 (Kerk van St.Maarten). 

Zij kunnen u ook helpen wanneer u meer informatie wenst. 
 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep Rouwbegeleiding
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Tiende Spiritueel Filmfestival De Bilt 
 

Nadat het Filmfestival 2 jaar moest worden uitgesteld, is iedereen op vrijdag 

20 en zaterdag 21 mei van harte welkom op het inmiddels Tiende Spiritueel 

Filmfestival in De Bilt. Voor dit feestelijke tweede lustrumjaar kozen wij 4 

films die aanzetten tot innerlijke reflectie, onze interpretatie voor spiritualiteit 

benaderen, en die alle bekroonde films zijn. De films worden kort ingeleid en 

na afloop kunt u na praten over uw indrukken. Als vanouds is de toegang 

gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen. 

Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.  
 

Vrijdag 20 mei, 10.00 uur. 

Kapsalon Romy.  Deze film verhaalt over de band van 

de tienjarige Romy (Vita Hijmen) en haar oma Stine 

(Beppie Melissen), die kapster is. Doordat Romy’s 

moeder gaat scheiden moet Stine vaak op Romy 

oppassen, wat ze eigenlijk niet zo ziet zitten.  

 

Er ontwikkelt zich een speciale band tussen deze 

twee generaties. Stine neemt Romy in vertrouwen 

dat ze tegenwoordig wat vergeetachtig is. Wie zorgt 

nu eigenlijk voor wie? Hoe om te gaan met iemand 

met alzheimer? Regie: Mischa Kamp, 2019. 

 
 

Vrijdag 20 mei, 14.00 uur. 

The Children Act. Dit verhaal gaat over de 
17-jarige Adam Henry (Fionn Whitehead) 

met leukemie, die als Jehova getuige geen 
bloedtransfusie wil. De rechter, Fiona Maye 

(Emma Thompson), moet uitspraak doen 
over de al dan niet gedwongen behandeling 

van Adam. Ze wil Adam goed leren kennen 
om dit enorme dilemma op te lossen. 

Uiteindelijk besluit ze tot gedwongen 
behandeling en Adam geneest.  

 
Er ontstaat een genegenheid tussen hen, 

waarbij Fiona Adam later overtuigt afstand 

tot haar te houden. Adam’s leukemie keert 
echter terug en Fiona worstelt met haar 

huwelijk en haar gevoelens. Wat gaat ze 
doen? Kent ze Adam voldoende? Regie: 

Richard Eyre, 2017. 
 

https://www.google.com/maps/search/Kerklaan+31,+De+Bilt?entry=gmail&source=g
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Vrijdag 20 mei, 19.30 uur. 

 

Roma. De hoofdpersoon in deze prachtige film, die zich afspeelt in de 
Mexicaanse wijk ’Roma’, is Cleo Gutiérrez (Yalitza Aparticio). Cleo is hulp in 

de huishouding bij een welgesteld gezin met vier jonge kinderen. Het huwelijk 
van het echtpaar Sofia (Marina de Tavira) en Antonio (Fernando Grediaga) 

staat onder spanning tot Antonio niet meer terugkomt van een congres. Cleo 
wordt daarentegen steeds meer onderdeel van het gezin op een mooie 

intieme wijze, maar kent haar eigen relatieproblemen.  
 

Het gezin raakt verweven met Cleo’s zwangerschap. Welke betekenis heeft de 
wonderlijke redding aan de zee? Welke onzichtbare banden bestaan er tussen 

dit gezin en Cleo? Een film waarvan de prachtige beelden en het verhaal je 
niet snel verlaten. Regie: Alfonso Cuarón, 2018. 

  

Zaterdag 21 mei, 19.30 uur. 
Greenbook. Greenbook vertelt het (op waarheid gebaseerde) verhaal van een 

beroemde pianist Don Shirley (Mahershala Ali), die een gids nodig heeft voor 
zijn tournee door het zuiden van de Verenigde Staten van 1962. Een tijd nog 

vol strenge wetten om Afro-Amerikanen van witte mensen te scheiden. De 
kunstzinnige Don huurt de ruwe 

Tony Vallelonga (Viggo 

Mortensen) in, een tegenpool van 
hemzelf.  

 
Hoe kunnen zulke compleet 

verschillende mensen het met 
elkaar vinden – en welke rol 

heeft de racistische omgeving 
hierop? Een sterke film vol 

Holywoodnominaties. Regie: 
Peter Farrelly, 2018.  
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

MGR. DE KOK VIERT 40-JARIG BISSCHOPSJUBILEUM 
  

Emeritus-hulpbisschop mgr. J. de Kok 

o.f.m. van het Aartsbisdom Utrecht 
bracht op 25 april een bezoek aan het 

bisschopshuis aan de Maliebaan. 
Aanleiding was het 40-jarig 

bisschopjubileum van mgr. De Kok 
(91), een mijlpaal die hij in januari van 

dit jaar bereikte. Hij had eerst een 
persoonlijke ontmoeting met kardinaal 

Eijk, daarna sloten de andere leden van 

de bisdomstaf zich bij hen aan. 
 

Het was een inhoudelijk en gezellig gesprek, aldus hulpbisschop mgr. Woorts. 
Er werd onder meer teruggeblikt op de tijd dat mgr. De Kok hulpbisschop van 

het aartsbisdom was en vicaris voor de religieuzen. Voor mgr. De Kok waren 
de contacten in de parochies met onder meer de leden van de pastorale 

teams het belangrijkste, zo vertelde hij. 
Hij kijkt niet alleen met veel genoegen terug op zijn tijd als hulpbisschop, 

maar heeft ook een duidelijke visie over de toekomst van de Kerk. Zo 
benadrukt hij het belang van het leerhuis in de parochie en daarnaast de 

Alphacursus: dat we als katholieken leren van ons geloof is essentieel voor de 
toekomst van de Kerk, aldus mgr. De Kok. 

 
Mgr. De Kok sprak ook met enkele medewerkers die hij nog kende uit zijn 

actieve tijd als hulpbisschop. Hij kreeg bovendien een korte rondleiding door 

het gerestaureerde bisschopshuis. Met een gezamenlijke maaltijd met de 

bisdomstaf werd zijn bezoek afgesloten. 
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OPEN KLOOSTERDAG 15 MEI: DIT ZIJN WIJ!  

Op zondag 15 mei wordt voor de tiende maal de Open Kloosterdag gehouden. 

Zo’n 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. ‘Dit 
zijn wij!’ is het thema van deze Open Kloosterdag. 

 
De zusters, paters en broeders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor 

staan. Ze vertellen waarom zij kiezen voor een leven als religieus; om zich in 
te zetten voor anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God. Elk 

deelnemend klooster biedt een eigen programma variërend van exposities, 
rondleidingen, gesprekken met religieuzen en de mogelijkheid om mee te 

vieren en bidden. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat 
centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven. 

 

In het Aartsbisdom Utrecht doen onder meer de Karmelietesssen in Arnhem 
mee, alsook de Augustinessen in Utrecht, de Benedictijnen van de Sint 

Willibrordsabdij (Doetinchem) en de slotzusters van Klooster Cenakel 
(dienaressen van de H. Geest van de altijddurende aanbidding) in Utrecht. Op 

15 mei wordt in Rome ook pater Titus Brandsma heilig verklaard. Enkele 

kloosters staan hierbij stil tijdens de Open Kloosterdag. 

Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van alle deelnemende 
kloosters en hun programma’s. Meer informatie: KNR (Konferentie Nederlandse 

Religieuzen), e-mail: communicatie@knr.nl of tel.: 073 6921321. 

 

http://www.openkloosterdag.nl/
mailto:communicatie@knr.nl
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DUBBELE DIAKENWIJDING IN UTRECHTSE KATHEDRAAL 
  

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht 

Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 
startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente 

diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. 
“We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de 

diakenwijding gaan ontvangen.” 

 
Kardinaal Eijk noemde als bijzonder detail dat beide wijdelingen vlakbij een 

parochiekerk of in een geloofsgemeenschap wonen, waar zij ook actief zijn en 
waarvan bovendien een permanent diaken de patroonheilige is.  

 
“Voor Antoon betreft dit de 

parochiekerk in De Bilt, onder 
andere toegewijd aan de H. 

Laurentius, en voor Richard de 
parochiekerk in Hoonhorst, die 

is toegewijd aan de H. Cyriacus. 
Laurentius en Cyriacus waren 

diakens in het Rome van de 
derde/vierde eeuw die voor hun 

geloof in Christus en 

dienstbaarheid aan de Kerk de 

marteldood gestorven zijn.  

Op voorspraak van deze twee 
heilige diakens bidden we dat Antoon en Richard naar hun voorbeeld en op 

hun voorspraak als permanente diakens vruchtbare en moedige getuigen van 

Christus mogen zijn.” 

Ook rector Kuipers van de priester- en diakenopleiding het Ariënsinstituut 
benadrukte dat 7 mei “een vreugdevolle dag” voor het Aartsbisdom Utrecht 

was. Hij zei bij het moment in de liturgie van de uitverkiezing van de 
kandidaten dat de wijdelingen twee mannen met twee totaal verschillende 

levensgeschiedenissen zijn, “maar beiden hebben de Heer in hun leven 
ontmoet en zijn op Zijn uitnodiging tot navolging ingegaan.”  

 
Antoon van Gaans werd geboren in een belijdend katholiek Brabants gezin en 

van jongs af aan vertrouwd met het geloof heeft hij altijd de band met de 

Kerk behouden. Kuipers: “Hij is lange tijd actief in de Kerk, met name in de 
geloofsgemeenschap St. Michaël en Laurens in De Bilt (parochie HH. Martha 

en Maria) heeft hij vele functies vervuld. In 2015 is hij gestart met de 
deeltijdstudie theologie omdat hij van mening was dat hij als voorzitter van 

de pastoraatsgroep meer theologische achtergrond moest hebben. Die studie 
wakkerde zijn interesse in de theologie en het pastoraat aan en geleidelijk 

ontstond het verlangen om diaken te worden.” 
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Richard Meijer is geboren in een Nederlands Hervormd gezin in het Groningse 

Bedum. “In zijn jeugd werd naar eigen zeggen de kiem gelegd voor zijn 
verdere geloofsontwikkeling,” aldus Kuipers. “Zoals vaker werd zijn 

betrokkenheid bij kerk en geloof tijdens zijn tienerjaren minder en nam hij 
afstand van de kerk. Toen hij begin twintig was, bezocht hij voor het eerst 

een katholieke viering, hij voelde zich er thuis en na enkele gesprekken en 

geloofsverdieping werd hij opgenomen in de katholieke Kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verschillende ervaringen maar vooral een bedevaart naar Lourdes hebben 
hem een verlangen naar meer doen ervaren. Hij heeft de pastorale school van 

het aartsbisdom gevolgd en kwam tot de conclusie dat de opleiding en 

vorming tot permanent diaken een passende weg voor hem zou kunnen zijn.” 

Op de tweede plaats doet de diaken welswaar voor een deel dezelfde dingen 
als ook andere parochianen, maar hij doet dat op een essentieel andere 

manier, aldus kardinaal Eijk.  
 

“Door de diakenwijding wordt de kandidaat in zijn zijn veranderd. Dit is een 
zijnsverandering die hij voor de rest van zijn leven, maar ook in eeuwigheid 

als een merkteken zal behouden. En deze zijnsverandering komt hierop neer 
dat hij door de wijding een zodanig intense verbondenheid met Christus 

krijgt, dat hij zijn dienstbaarheid op sacramentele wijze tegenwoordig stelt 

onder de mensen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd.  
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De taken die hij verricht, kunnen voor een deel wellicht door anderen worden 

uitgevoerd, maar krijgen door de sacramentele tegenwoordig stelling van de 
dienstbaarheid van de verrezen Heer via de diaken een zeer bijzondere 

werking en betekenis.” 

 

 
Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er een receptie in de nabijgelegen 

Nicolaïkerk, waar velen de gelegenheid namen om de wijdelingen te 

feliciteren.  
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HEILIGEN 

Gregorius Paus VII (Hildebrand) osb, Salerno, Italië; † 1085. 

Feest 25 mei. 
 

Hildebrand was afkomstig uit de Noord-
Italiaanse landstreek Toscane, waar hij rond 

1020/25 geboren moet zijn. In Rome was hij 
ingetreden bij de benedictijnen op de Aventijn. 

Paus Leo IX benoemde hem tot overste van het 
St-Paulusklooster te Rome. Hij bekleedde allerlei 

kerkelijke functies en werd zonder formele 
stemming door de aanwezige kardinalen op 22 

april 1073 tot paus gekozen; hij nam de naam 

aan van Gregorius VII. 
 

Hij vocht tegen allerlei misstanden in de kerk en 
trok de macht steeds meer aan zich. Hij haalde 

zich de vijandschap van de Duitse keizer 
Heinrich IV († 1106) op de hals, die plechtig 

verklaarde dat de paus verstoten was. Daarop 
deed Gregorius Heinrich in de ban.  

 
De andere vorsten namen het niet voor hem op, 

integendeel; ze lieten Heinrich weten dat ze hem 

zouden laten vallen, als de ban binnen drie jaar 
niet zou zijn opgeheven.  

 
Heinrich trok - letterlijk - het boetekleed aan en 

trok naar Canossa, waar Gregorius zich op dat 
moment bevond, en beleed schuld. Dit was de 

beruchte ‘Tocht naar Canossa’. Maar drie jaar 
later was het weer mis. Gregorius zette Heinrich 

af. Deze riep in de Zuid-Tiroolse stad Brixen 
(Bressanone) een bisschoppenvergadering 

bijeen, waar aartsbisschop Wibert van Ravenna 
tot tegenpaus werd gekozen. Hij nam de naam aan van Clemens III. 

Gezamenlijk verjoegen zij Gregorius, die in ballingschap overleed. 

 

  

Linksboven, gekleed als abt, 

paus Gregorius. Aan zijn 

voeten ligt koning Heinrich iv 

geknield. Markgravin 

Mathilded bemiddelt. Het 

onderschrift luidt: 'De koning 

legt een verzoek voor aan de 

paus ('abbas' = 'vader'; dat is 

ook de oorspronkelijke 

betekenis van 'paus', vgl. het 

Italiaanse 'papa' en het Duitse 

'Papst'); ook Mathilde richt een 

smeekbede.' ca 1150, 

handschriftverluchting. Italië, 

Canossa, abdij. 
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Odulfus van Utrecht, Nederland; priester; † ca 855. 

Feest 12 juni. 
Odulfus was afkomstig uit Best bij Oirschot in 

Noord-Brabant. De naam van zijn vader is nog 
bekend: Ludgis. Zijn ouders stuurden hem 

naar Utrecht om hem daar te laten studeren: 

dat betekende in die tijd automatisch, dat je 
geestelijke werd. Volgens de verhalen zou hij 

het liefst monnik geworden zijn in het klooster 
van Utrecht.  

 
Maar zijn ouders hadden hem graag dichtbij 

zich in de buurt, op hun eigen landgoed. Daar 
bediende hij dan ook een klein kerkje. Na hun 

dood trok hij zich echter inderdaad terug in 
een Utrechts klooster.  

 
Hij was daar onder meer één van de adviseurs 

van de toenmalige bisschop, de heilige 
Frederik. Deze stuurde hem op een goed 

moment naar de Friezen, die - aldus de 

kroniekschrijver - indertijd nog zeer wreed 
waren. De geloofsverkondigers waren nog 

lang niet vergeten, dat daar bij Dokkum 
honderd jaar eerder Sint Bonifatius het leven 

had gelaten. Odulfus' werkterrein lag vooral in 
de buurt van Stavoren. 
 

Hij voorspelde aan de Friezen hoe zij door 

heidense invallen van hun geloof zouden 
worden beroofd. Dat zou gebeuren op het 

moment, dat de zware steen, die vlak voor kerk van Stavoren lag, eigener 

beweging in zee zou rollen... Maar zodra die steen op dezelfde manier weer 
op zijn plaats terug zou komen - dat kon zelfs wel na Odulfus' dood zijn - dan 

zou het geloof hun weer opnieuw geschonken worden. Deze voorspelling ging 
in vervulling met de invallen van de Noormannen. 
 

Als raadsman van de bisschop in Utrecht was hij ook betrokken bij het zoeken 

naar een waardige opvolger van Frederik, nadat deze gestorven was. Ze 
vonden Hunger, eveneens een bisschop die als heilige wordt vereerd. 
 

In de Middel-Eeuwen genoot Odulfus in de Nederlanden een geweldige 
verering. In het bisdom Utrecht was zijn feestdag een officiële vrije dag. In de 

steden werd dan markt en kermis gehouden.  
In Amsterdam herinnert de Sint-Olofspoort nog aan hem (of is dat toch de 

patroon van de zeevaarders Olaf van Noorwegen?).  
 

>1900.Glasschilder-kunst. 

België, Borgloon, kerk St-

Odulfus. Scenes uit het leven 

van Odulfus. 
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In Delft de Olofstraat en de Odulfusstraat. Het was op zijn feestdag dat in het 

jaar 1327 de blinde Mechteld uit de Den Haag tijdens de opheffing van de 
hostie door de priester aan het altaar van Maria van Jesse in de Oude Kerk, 

plotseling kon zien. Sindsdien werd in Delft op zijn feestdag of op de zondag 
erna de ommegang van Maria van Jesse gehouden. 

In Best is hij te vinden in het wapen van de gemeente; vroeger bestond daar 

een kapelletje dat aan Odulfus was toegewijd: 'Capelle van synte Tolof tot 

Best'. 

 

 

 

BEZINNING      

Over God praten is niet de beste manier waarop we onze energie 

kunnen aanwenden. Als we de Heilige Geest ervaren, ervaren we 

God niet als een idee, maar als een levende werkelijkheid. 

 Thich Nhat Hanh, Boeddha leeft, Christus leeft, blz.39 


