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Maria – deel 2

Informatie

het verhaal van Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Heiloo (deel 2)

We gaan weer terug in de tijd: wat gebeurde er in de zestiende eeuw? Protestantse vrijheidsstrijders,
Geuzen, vernietigen de kapel van Runxputte. En de nabijgelegen put wordt in de volgende eeuw
gedempt met puin van de kapelrestanten. Dit is de situatie op de historische avond van 8 december
van het jaar 1713, het jaar waarin Heiloo en omstreken door veepest geteisterd worden. Een veepest
die maakt, dat de ziekte die de dieren treft, boeren berooft van het schamele inkomen dat zij met
hun beesten verdienen. Ten einde raad, geïnspireerd door het geloof van de vorige generaties,
trekken katholieke boeren uit de omgeving van Heiloo gezamenlijk op naar de plek waar de kapel en
de put zich ooit bevonden. Ondanks de verboden van de protestantse machthebbers. De boeren
willen daar Onze Lieve Vrouwe ter Nood om hulp vragen, zodat een grote ramp voorkomen wordt. Die
avond, biddend op de plek waar ooit de kapel had gestaan, gebeurt het: terwijl de boeren zich op het
kapelterrein in smeekgebed verenigen, welt achter hen met kracht water op uit het puin waarmee de
put heel lang geleden gedempt was! De dieren die van het water drinken, overleven de veepest.
Ter herinnering aan deze gebeurtenis is op de rand van de huidige put een koperen plaat aangebracht
met de tekst: "De Runxput werd tot Mariabron in de nacht van 8 op 9 december".
Tot op de dag van vandaag drinken mensen het water uit die put of bron, in de hoop op genezing of
verlichting van klachten.

Opdracht

Beantwoord schriftelijk deze vraag:
Is het volgens jou mogelijk dat dieren en mensen genezen door het
drinken van water? Waarom wel of waarom niet?

Er bestaan verschillende Maria-bedevaartplaatsen op
de wereld. Zoals Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Plaatsen
waar mensen heengaan om Maria om hulp, troost te
vragen of om haar te bedanken. Of ze doen boete voor
hun zonden, hun fouten.

Opdracht
Zoek op internet informatie op over: a. Lourdes, b.
Fatima, c. Guadeloupe. Misschien heb je er wel
eens over gehoord? Zoektermen: bedevaartsplaats
Lourdes, bedevaartsplaats Fatima,
bedevaartsplaats Guadeloupe. Schrijf daarna
steeds op wat jij graag wilt vertellen over die
plaatsen, iets wat jij er goed van zult onthouden.
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