
Meimaand ……. 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.  

Twee maanden  
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 Maria-gebed 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 Maria-processies en het organiseren 
van bedevaarten naar Maria-oorden. 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. 
 
Maia  
De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar 
Maia vernoemd. Zij was de oudste en 
mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters 
van Atlas en Pleione. Het Griekse woord 
maia betekende oorspronkelijk 'moeder' en 
later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden 
deze Griekse moedergodin omdat zij de 
dingen van de natuur zou laten groeien. Het 
Latijnse woord maior (= 'groter') is dan 
ook aan maia verwant. 
 
Germaanse meifeesten  
Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus 
rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 
mei) stond in het teken van de 
vruchtbaarheid. De Germanen en West-
Slavische volkeren kenden ook een in mei 
gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse 
feesten werden gevierd rond op open plekken 
opgerichte bomen of boomstammen, die later 
Meibomen zijn gaan heten. Zoals de 
Romeinen vierden ook de Germanen in mei 
de zich opnieuw manifesterende groeikracht 
van de natuur en de overwinning van de 
zomer op de winter. Meifeesten rond 
Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen 

en Meigraven bleven ook na de kerstening 
van Europa bestaan. 

Projectie op Maria  
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse 
lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- 
en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker 
geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 
431 officieel als de Moeder Gods werd 
vereerd. In de 13e eeuw ontstond in Italië de 
idee om de meimaand geheel in het teken te 
stellen van de verering van Maria. Tijdens de 
Contrareformatie waren het vooral de 
jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit 
gebruik over heel de Kerk verspreidden. 
 
Aflaten voor vierders Mariamaand  
Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die 
deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich 
in de maand mei op bijzondere wijze 
toelegden op de verering van Maria. Pius IX 
(1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Deze 
pauselijke gunsten betekenden in de 19e 
eeuw voor een groot aantal katholieken nog 
veel. Daardoor kreeg de viering van de 
Mariamaand een geweldige impuls. 
 
Encycliek  
Paulus VI (1963-1978) schreef een Encycliek 
over de Mariamaand, getiteld Mense Maio 
('De maand mei'). Tegen de achtergrond van 
de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval 
hij daarin het vieren van de Mariamaand aan 
als een krachtig middel ter verkrijging van 
vrede en gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen 
op in de meimaand veelvuldig tot Maria te 
bidden voor het welslagen van het Tweede 
Vaticaans Concilie en de doorwerking van 
haar besluiten (1962-1965). 
 
                Geestelijke Verzorging en Pastoraat
   



 
Bezinnen en vieren 
Wanneer u behoefte heeft aan een moment 
van rust, stilte, bezinning of gebed dan kunt u 
dag en nacht terecht in de stilte ruimte .   
Ook voor een kaars op te steken of een 
intentie neer te schrijven. 
 

De stilte ruimte is gelegen op de begane 
grond,  nabij meldpunt West 06 en is voor 
iedereen toegankelijk. 
 

Op zon- en feestdagen is er in de Stilte Ruimte 
om 10.00uur  een  eucharistieviering.  
U bent van harte uitgenodigd om aan deze 
vieringen deel te nemen.  
Wanneer u gebonden bent aan bed of rolstoel 
staat een aantal vrijwilligers klaar om u te 
helpen bij de stilte ruimte te komen en u weer 
terug te brengen naar de afdeling.  
Wanneer u een viering wilt bijwonen, kunt u 
dit kenbaar maken aan de verpleging op de 
afdeling. 
zondag 7 mei H.Mis   
met orgelspel Efrem / samenzang  
 

zondag 14mei, moederdag   H.Mis 
met Aqua e Vinho 
 

zondag 21 mei H.Mis  
 

donderdag 25 mei Hemelvaart H.Mis 
 

zondag 28 mei H.Mis met Elmy en Aukje 
 

Op zon- en feestdagen is er een 
communierondgang  op alle afdelingen  
vanaf 10.00 uur.  
Op woensdag  is er vanaf 13.00 uur een 
communie-rondgang op de afdelingen van  
revalidatie.  Op donderdag  vanaf 13.00uur 
communie-rondgang in ziekenhuis . 
 
 

 
Contact en bereikbaarheid 
Wanneer u een gesprek op prijs stelt, kunt u dit 
kenbaar maken bij de verpleging of arts van 
uw afdeling. 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat is tijdens 
kantooruren bereikbaar. Voor noodsituaties 
kent men een 24 uurs bereikbaarheid. 
 
Het team  bestaat uit: 
 
M. Reul, rector  
- tel. 06 5120 8348 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH, verloskamer, OK, dialyse. 
GGZ 08, 18 
 
pater J. Verkoelen, conrector    
- tel. 06 5121 8575 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH, verloskamer, OK, dialyse. 
Revalidatie West 26, 36, 46 
 
dhr. P. Prins, predikant    
- tel 046 - 4360037     
ten behoeve van patiënten met een 
protestantse achtergrond op alle afdelingen  
van O.M.C. 
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Wat is en doet geestelijke verzorging   
en pastoraat ? 
 
Een ziekenhuisopname kan vragen, 
gedachten en gevoelens oproepen waarover 
men wil praten. Dikwijls zal het gaan om 
fundamentele vragen over ziekte en 
gezondheid, leven en dood. 
De term ‘pastoraat’  verwijst naar de 
christelijke geloofstraditie.  
De term ‘geestelijke verzorging’  geeft aan 
dat  deze zorg beschikbaar is voor iedereen 
ongeacht geloofs-of levensovertuiging. 
 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat is er om 
mensen in hun levens- en/of geloofsvragen te 
ondersteunen. Wij bieden een luisterend oor 
voor de gedachten, vragen en gevoelens die 
er in u omgaan. Ook als die niet direct met uw 
behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis 
verband houden. 


