RK Jeroenskerk
noordwijk

s
t
a
a
l
p
t
r
a
a
v
e
Bed eroen
St.J 2
sinds 189
g: € 25,--)
a verschijnin
,-- (N

€ 15
Intekenprijs:

Publicatie eind 2017
Boekpresentatie december 2017 in de RK Jeroenskerk
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Speciale actieprijs bij voorintekening

Unieke boekuitgave over de patroon van Noordwijk
en zijn inspiratie voor velen
De oudst bij naam bekende Noordwijker is de priester Jeroen. Afkomstig uit Ierland (of Schotland) trekt hij in 847 naar de Lage Landen om er
de christelijke boodschap te brengen. Die boodschap van liefde slaat kennelijk aan: in 851 sticht hij een christelijke gemeenschap en bouwt een kerkje
dat naar St. Maarten wordt genoemd. Echter na enkele jaren wordt de gemeenschap opgeschrikt door een aanval van de Vikingen (856).
Zij plunderen het dorp en nemen Jeroen als voorman van de christenen gevangen. Zij eisen dat hij het christelijk geloof afzweert en zich bekeert
tot de Germaanse goden. Jeroen weigert dat en wordt daarop onthoofd, de prijs van zijn standvastigheid. Jeroen raakt daarna in de vergetelheid
totdat ongeveer honderdtwintig jaar later zijn graf op wonderbaarlijke wijze wordt herontdekt. Jeroen wordt voortaan aangeroepen als patroon van
verloren zaken en door de bevolking tot heilige verklaart. Als kort na 1300 zijn schedel wordt gevonden, trekken tal van pelgrims naar Noordwijk
om de heilige te vereren. De bisschop van Utrecht verleent Noordwijk in 1429 zelfs de status van officiele bedevaartplaats.
Door de Reformatie komt daar een einde aan. Pas aan het einde van de 19e eeuw is er sprake van een herleving van bedevaarten naar Noordwijk.
In 1892 verleent paus Leo XIII aan Noordwijk voor de tweede maal de status van bedevaartplaats. Een gebeurtenis die zich dit jaar precies 125 jaar
geleden heeft afgespeeld. Een prima aanleiding voor allerlei activiteiten, waaronder de uitgave van dit boek. Daarin uitgebreide aandacht voor de figuur
Jeroen, die zowel in het kerkgebouw (beeldbepalend in Noordwijk!), in voorwerpen, maar vooral ook in activiteiten van mensen zijn sporen
heeft nagelaten. Rijk en vooral kleurrijk fotomateriaal is in deze uitgave volop aanwezig.
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