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DEVOTIE'PRENTJES
zo WORDEN DE HIER AFGEBEELDE PLAATJES
GENOEMD. AAN DEZE LEVENDIGE HANDEL
WERD VROEGER DOOR DIVERSE KLOOSTERS
GOED VERDIEND. NIET IEDEREEN KON TEN
SLOTTE BIER BROUWEN OF KAARSEN MAKEN.
DE PRENTJES FUNGEERDEN ALS RICHTPUNT
EN HULPMIDDEL BIJ HET BESCHOUWEN VAN
HET GEBED. HET WAS BOVENDIEN EEN MOOI
MIDDEL VOOR DE KERK OM AANDACHT TE
VRAGEN VOOR EEN HEILIGE OF EEN EXTRA
GEBEURTEN'IS. DE MAAT VlD BIDPRENTJES
IS NU NOG ALTIJD STANDAARD WAARBIJ HET
FORMAAT VAN 'N KERKBOEK DOORSLAGGE
VEND IS OMDAT DE PRENTJES IN DAT KERK
BOEK WORDEN BEWAARD. NA DE MIS B1J BE
GRAFENISSEN DEELT DE FAMILIE DE PRENT
JES TER NAGEDACHTENIS AAN DE OVERLE
DENE ACHTER IN DE KERK UIT AAN ALLE BE
LANGSTELLENDEN. DE DODE WORDT OP DE
ACHTERKANT VAN DAT PRENTJE, VIA 'N KOR
TE BESCHRIJVING, DE HEMEL IN GEPREZEN.
MOMENTEEL WORD'EN DE BIDPRENTJES NET
ALS VOETBALPLAATJES VERZAMELD DOOR
'ONGELOVIGEN' EN NIET LANGER IN KERK
BOEKEN OPGEBORGEN MAAR IN 'N ALBUM....
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DOOR DE

Eerw. Paters Redemptoristen
J. H. Donker, . Grond, G. Verheyen,
in de parochie van H. Maria ten' Hemel~
opneming te Doetinchem.
10 Oct. - 14 Nov. 1943.
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Dt' z.iel verloren, alles verloren: vlucht dus de zondr
alle gelegenheid fot zonde.
i'Jiet genoeg is het ft' beginnen: wees g-etrouw tot in

den dood.
Het gebed en de H.H. Sacramenten van Biecht co Cam.
muuie met de eredienst van Maria zijn de krachtigste
midddcn ter volharding.
Woon zoveel mogelijk dagelijks de H. Mis bij; bid
'5 ólvonJs met tlkander hef Rozenhoedje.
Echtgenoten, Uw huwtlijk is heilig zorgt deze
heilige verbintenis op generlei wijze te schendtn.
Oudt:rs. Uw hoogste plîcht is de katholieke opvoeJing
uwer kindcun.
Jongelieden, bidt voor uw levensstaat en bedenkt
steeds, dat eén zondige verkering nOOit tot geluk brengt.
Kindt:ren, weest gehoorza.1m a.an uw oudtrs <115 ól.an
God ze1ven.

Q.L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand, doe mij
volharden in de goede voornemens der Retraiten.

TOEWIJDING AAN HET
ONBEVLEKT HART VAN MARIA
V1'edesge ed van Patts Pitls XII
Koningin van d ..n heDigen rozf'nkrllllS,
hulp ';\ d chrbtt'u on, toevlucht VIlO
h t menschdom. ij die in elkl'n kruis
och a s BI' r Jl zeg loj rt, - sm kcnd
v Hen wij n r 'oor uw troon, vol " r
trouwen, dat J:"ij on harmharti h Id %ul
velwerv 11
dat gij n io dezefl 1UUp
vonen tijd genlld n, tijelf r~ hulp 'n IJ 0
scherming zult
vell niet om onze
verdie.n t
waarop wij oOJ Die I ten
v r,tau,n, maar ult.!.lult~nd om de on
met lijk goedheid van uw moederlijk
Hart.
V"r nlgd met iJ hem e
rk, het
my. Heke Uchaam ilO uw J(' llS, dat op
zooveel plll.llts'n Hjelt en bloedt
zoo
he\'jg \ rtIt beproefd. ere"nlgd ook
ropt de gcheele w rl'ld, die door \ IIde
vij nd chop
rscheurd n door vi m
meJld~n hlUlt v rt
rd wordt, I n nhJllS
llet.lachtoHer hl sn hallr 1'1J;f'n 00&,6
I'cllhtlgh Id, - vertl'ouwpn I"n Wijl""n wij
on aan uw ollblJ lekt nnrt loe op deTA:!
bllDA'e stonde In de gesclUed 'uls del'
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JDl'nschbeld.
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Zie vol medelijden neer op 'Zooveel
1

ICONOGRAFIE - BIDPRENTJES 
DE AARTSBROEDERSCHAP DER H. MIS VAN EER
HERSTEL TE HEESWIJK VIEL ONDER DE ORDE
DER NORBERTIJNEN. ZIJ DRUKTEN DUIZENDEN
BIDPRENTJES WAARMEE ZIJ IN HUN LEVENS
ONDERHOUD VOORZAGEN. "N BEKENDE ONT
WERPER VAN DE BIDPRENTJES UIT M"N JEUGD
WAS DE LIMBURGER HUBERT LEVIGNE.

Moeder van Goeden Raad
bid voor ons.
Om Uwentwil worden wij Ier dood
gebracht de ganse dag, worden wij
behandeld als slacht ee.
Rom. 8.36

van Roe.urn Ulteeht
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HET VOORLEESBOEK
"MOEDERS MOOISTE UURTJE"
DIT BOEK WERD IN 1946 UITGEBRACHT DOOR G.P.J. VAN DE BURG
VOORZIEN VAN 'rEKENINGEN VAN MARIJKE POVEL. HET VOORLEES
BOEK MOEST VAN DE KERK DOOR ELK KATHOLIEK GEZIN WORDEN
GEKOCHT•••• OOK WIJ HADDEN ZooN BOEK. BIJ HUWELIJKEN WAS
HET "N STANDAARDCADEAU. HET WAS DE BEDOELING DAT MOEDER
THUIS DE BASIS LEGDE VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFSBELEIDENIS
ZODAT DE NONNEN ER OP ""DE BEWAAR- OF KLEUTERSCHOOL"" VER
DER OP KONDEN "DOORBORDUREN" •••••••••••
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VAL EN TRAF DER E GELE
andaag gaat moeder nog eens vertellen over de engele ,
die God zo maar van niets maakte. Niet één, of tien,
maar zoveel .. zoveel .. moeder zou ze niet eens kun
nen tellen. Kijk hier op het plaatje zie je een paar
engeltjes. Mooie vleugeltjes, hè? God, die goede Vader
in den hemel, had de engeltjes zo blij en gelukkig
gemaakt. Ook kregen ze zo'n mooi huis om in te
wonen: den hemel. Maar de engelen konden lieven
Heertje in den hemel niet zien. Dat mochten ze niet.
Lieve Heertje dacht: Ik wil, dat de engelen alles doen,
wat Ik wil hebben, ze moeten aan Mij gehoorzaam zijn en als ze dat doen, mo
gen ze Me in den hemel zien en voor altijd bij Mij zijn. De engelen wisten
dat ook heel goed. En denk je, dat alle engelen gehoorzaam waren? Luister maar
eens, wat er gebeurde.
Er was één engel zo mooi en prachtig, Lucifer heette hij. Als Lucifer voorbij ging,
dln straalde het om hem heen van licht, van schitterend goud licht. Lucifer zag
wel, hoe mooi hij was. Wie had hem zo mooi gemaakt? Nu denkt mijn kindje
zeker: 0, Lucifer zal wel dikwijls gezegd hebben: Lieve Heertje, ik bedank U.
Nee hoor. De andere engelen deden dit wel. Die knielden neer en baden sarr en
eerbiedig: Lieve Heer, wij bedanken U, omdat U ons zo mooi gemaakt hebt,
wij willen goed gehoorzaam zijn aan U. Lucifer bleef dan alleen staan. De andere
engelen zeiden wel: Kom, Lucifer, kom ook den lieven Heer bedanken. Hij heeft
je zo mooi gemaakt. Maar Lucifer keek boos. Hij wilde niet ....
· wat h"IJ we'1 wilde.....
';l
W eet Je,
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0, dat durft moeder haast niet te zeggen. Hij wilde. . .. net zo
mooi en wijs zijn als God .... En nu ging Lucifer overal rond
om de andere engeltjes ook op te stoken en even slecht te maken
als hij zelf. Overal fluisterde hij: Kom bij me, doe maar met me
mee, kom, we doen, wat we zelf willen, niet wat God wil, we
willen niet meer gehoorzaam zijn aan God. Eerst schrokken al
de engelen van dien stouten Lucifer. Maar al gauw liepen er een
paar achter Lucifer aan, en deden ook met hem mee en ....
telkens kwamen er meer bij, die naar Lucifer luisterden. Ze wil
den niet meer gehoorzaam zijn aan God. Maar toch waren er
gelukkig nog heel, héél wat brave engeltjes. Ze deden
precies, wat lieve Heertje wilde en bedankten God nog
dikwijls, omdat Hij hen zo mooi gemaakt had. Eén van
die brave engelen was Michaël. Michaël was een grote
20
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sterke engel. Hij riep alle brave engelen bij elkaar en samen
gingen ze nu naar Lucifer en de stoute, slechte engelen.
Michaël zei tegen hen, dat het heel lelijk was om zo te doen
tegen den goeden God, van Wien ze alles gekregen hadden
en Die helemaal de Baas over hen was. En denk je, dat het
hielp? 0 nee, hoor. 't Werd nog erger. \Y/eet je, wat Lucifer
nu zei: We willen naar den troon van God, we willen net
als God zijn. Kom, ga mee. Lucifer ging voorop en met al
de slechte engelen trok hij al hoger en verder. Daar héél
hoog stond de prachtige troon van God. Van alle kanten
straalde het van schitterend licht. De engelen zagen niets
dan licht. God Zelf zagen ze niet.
Michaël en de brave engelen probeerden om Lucifer
boze engelen tegen te houden, maar het hielp niet, ze deden toch,
wat ze zelf wilden. Toen God zag, dat de slechte engelen niet na.ar
Michaël wilden luisteren, werd Hij 0 zo boos. Hij ging ze straffen.
Luister eens wat God zei: Ik wil Lucifer en die stoute, slechte
eng~len niet meer in den hemel hebben. Nóóit mogen ze Mij zien.
God ging naar Michaël en de brave engelen toe en zei tot hen:
Jaag al die boze engelen weg. En dat gebeurde. Michaël ging voorop
en eerst werd- Lucifer weggejaagd en toen ook de andere slechte
engelen. Maar er gebeurde nog iets héél ergs. Dacht je nu, dat die
stoute engelen zo mooi mochten blijven? Nee hoor, ze veranderde
allemaal in afschuwelijke duivels. En de duivel is zo lelijk, dat kan
moeder je niet eens vertellen. Oei, wat zou mijn kindje schrikken,
als er nu eens een duivel de kamer kwam binnengelopen. Je zou
vast nog dichter bij moeder kruipen en niet durven kijken. Maar
. /
wees maar niet bang, kindje. Dat gebeurt niet, 11oor! Weet
~, /
je, waar de duivels zijn? In de hel. De duivels moesten toch
~'J' ~
gestraft worden en daarom maakte God de hel. In de hel is
f.~l~ ~', ~
het zo erg, daar is niets dan vuur, overal vuur .... en in
", :::;'~~:.:.. .
dat vuur moeten de duivels branden.
i
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Laatst heeft broer per ongeluk met zijn handje de warme
kachel aangeraakt. Weet je nog, hoe je huilde? Hoe erg of
het was? En toch was het maar een heel klein plek je, alleen
op je handje. In de hel is het helemaal vuur, erg heet. ...
en daar moeten de duivels altijd helemaal in blijven. Nooit
mogen ze lieven Heertje zien.
J a, dat was een erge grote straf, hè? Lieve Heertje
is een goede Vader, maar Hij doet net als vader thuis.
Je weet wel, hoeveel vader van zijn kinderen houdt.
Maar als er één echt stout is en niet wil doen, wat
vader zegt, dan wordt vader boos en dan geeft vader
straf. Dan zegt vader ook wel eens: Ga maar weg,
zo'n stout kind wil ik ni et zien.

Zo ging het ook bij die slechte engelen. Die waren toch wel heel, héél erg stout
en daarom moest God ze zo'n erge, grote straf geven. Zorg maar, dat je altijd
een héél braaf kindje bent, dan hoeft lieve Heertje nooit boos op je te zijn.
Naar brave kindertjes ziet Hij zo graag. Hij houdt zoveel van kindertjes, die mooi
bidden, netjes met de oogjes dicht, die lief spelen met broertjes en zusjes, en die
altijd dadelijk doen, wat vader en moeder zeggen. Wil jij ook zo'n kindje zijn?
Zeg het maar even aan den lieven Heer.
Lieve Heertje, ik wil een braaf kindje van U zijn.

