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Vieringen 
Zondag 29 apr. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 2 mei om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna om 9 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 5 mei om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 6 mei om 10.00 uur is er weer een peuterviering 

Agenda. 
Zondag 29 april: 19.30 uur is de jongerengroep van de Clara aanwezig in het Achterom. 

Woensdag 2 mei om 19.30 uur is er weer schriftinstuif in Langeraar. 

Mededelingen. 
Dit jaar viel er bij de jaarlijkse lintjesregen ook in onze kerklocatie wat te vieren. Vera v/d 

Hoorn werd onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Naast veel ander werk is zij 

in onze kerklocatie bekend als wijkcontactpersoon. Wij feliciteren haar met deze 

onderscheiding.  

 

Meimaand is van oudsher Mariamaand.  
 

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de 

moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden 

aan Maria, de Moeder Gods. 

 

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria 

wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: 

mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de 

Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed 

Weesgegroet. 

 

Bedevaarten 

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door 

het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het 

houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De 

meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie. 

 

Heidense achtergrond 

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is 

een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden 

ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het 

feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd. 

 

Wij bidden voor iedere woensdagmorgenviering in deze meimaand om 8.45 uur het 

rozenhoedje, voor het eerst op woensdag 2 mei. 
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