De heiligenverering in de Sint-Niklaaskerk te
Wimmertingen
In het kader van de cursus Volkskunde aan de Provinciale Bestuursschool Provincie Limburg
Finaliteit Toeristisch Gids Limburg werd ons de opdracht gegeven een werkstuk te maken
over een onderwerp met betrekking tot de religieuze volkscultuur.
Als onderwerp koos ik : De heiligenverering in de Sint-Niklaasparochie te Wimmertingen.
Cleuren Umberto

De Sint-Niklaaskerk te Wimmertingen
Als je van Hasselt de rijksweg neemt richting Tongeren doorkruis je de Mombeekvallei en in
de kromming van de weg heb je aan de rechterzijde de Sint-Niklaaskerk.
De Sint-Niklaaskerk biedt plaats aan een
450-tal mensen en is eerder een kleine
kerk, goed onderhouden en gezellig
warm in de wintermaanden. De parochie
telt ongeveer 1500 parochianen, waarvan
een 300-tal inwoners van de
deelgemeente Wimmertingen en de rest
komt uit de aangrenzende gemeenten.
Het kerkbezoek ligt er rond de 800 in de
gewone weekends en tot 1550 tijdens de
grote feestdagen. Dit wil wel zeggen dat
het kerkje zeer in trek is en mensen van
heinde en ver naar Wimmertingen
brengt.

De heiligenverering
Als je de kerk betreedt valt je oog op het hoofdaltaar recht voor je met 6 beelden.

Van links naar rechts herkennen we :
Sint-Blasius, Maria met kind, SintNiklaas, Sint-Lambertus, SintGillis en Sint-Hubertus.
Het altaar is er geplaatst in 1902 bij
de heropbouw en herinrichting van de
kerk na de brand die de toren, de
zoldering en het hoofdaltaar
vernielde.

Het derde beeld van links stelt Sint-Niklaas voor. Hij is al sinds midden 17de eeuw de
patroonheilige van onze parochie. Van hem heeft de kerk ook een gepolychromeerd beeld in
1737 aangekocht door toenmalig pastoor Mattheus Vandormael. Verder zien we in de linker
zijbeuk een glasraam er in 1901 door de Hasseltse glasschilder W. Jeurissen geplaatst en door
de bewoners van Wimmertingen en gehuchten aan de kerk geschonken. Op de drie beelden is
Sint-Niklaas afgebeeld met een kuip en 3 kinderen, wat verwijst naar één van de
wonderverhalen van de bisschop van Myra toen hij 3 jongetjes uit het pekelvat van de dood
redde. Het gepolychromeerd beeld telt maar 2 kinderen. Het derde kind is vermoedelijk
verloren gegaan bij het in veiligheid brengen tijdens de brand.
Het feest van Sint-Niklaas vieren we op 6 december. Het weekend na 6 december viert
Wimmertingen klein kermis. Er zijn dan wel geen kramen en tenten op het plein maar in de
huizen zit de familie gezellig in feeststemming rond de tafel.
Ook is het zo dat de heilige de laatste jaren in hoogsteigen persoon afscheid komt nemen van
zijn parochianen voor hij weer naar Spanje afreist.

Naast het beeld van Sint-Niklaas staat het beeld van Maria en kind. Maria heeft steeds een
stille verering gekend in Wimmertingen. Voor Sint-Niklaas was de kapel en kerk onder haar
bescherming. Van haar is er een Spaans beeld op het linkerzijaltaar, waarvan de ouderdom
niet gekend is. Sinds de fusie met Groot-Hasselt wordt het beeld meegedragen in de VirgaJesseommegang.

Ook werd in 1941 aan de oostelijke buitengevel van het koor een gedenksteen geplaatst bij
gelegenheid van de toewijding van de parochie aan Onze Lieve
Vrouw. Dit gebeurde naar aanleiding van de oproep die de
Luikse bisschop in de vastenbrief van 1941 tot de parochies
richtte: zich toe te wijden aan O.L.Vrouw. Dit gebeurde op
feestelijke manier op zondag 13 juli, kermiszondag. Tevens
werd er een grot ter ere van haar opgetrokken aan de pastorij en
de meisjesschool in de Smetstraat. De kinderen kwamen er in
de meimaand dagelijks bidden en zingen. Daarbij kreeg de
Smetsteeg een nieuwe naam, de O.L.Vrouwstraat, en dit tot bij
gelegenheid van de fusie met Groot-Hasselt in 1977 en men weerom Smetstraat ging
bezigen. Tot voor enkele jaren werd er de meimaand steeds feestelijk afgesloten, ook deze
gewoonte is verloren gegaan.
Het derde beeld van rechts stelt Sint-Lambertus als bisschop met een
kerk in de hand voor. Hij is de patroon van het bisdom Luik, waartoe onze
parochie vóór 1966 hoorde. Hij werd in 670 bisschop van het bisdom met
als residentie Maastricht. Op 17 september 703 of 704 werd hij om het
leven gebracht met een werpspies in het stadje Luik. Op deze plaats
ontstond er een grote volkstoeloop. Een kerk, de Sint-Lambertuskerk, later
kathedraal, werd rondom de relieken van de heilige als een schrijn
opgetrokken. In 718 zou zijn opvolger bisschop Hubertus de
bisschopszetel van Maastricht naar Luik overbrengen zodat we vanaf dan
van het bisdom Luik spreken.

Ook is er in de toren een klok die zijn naam draagt. Op zijn mantel is het hiernavolgende tekst
aangebracht :
Aan Sint-Lambertus werd ik heden toegewijd,
Ik roep het Christenvolk bijeen van wijd en zijd.
Ik werd dank aan gehuchten en dorpsgenoten
Met mijn zuster saâm door Beullens Alfons gegoten.

Uiterst rechts op het hoofdaltaar
staat de beeltenis van SintHubertus met een hert aan zijn
voeten en het heilige boek der
verkondiging in zijn linkerhand.
Ook in het glasraam rechts op het
koor vinden we hetzelfde tafereel.
Het glasraam is in 1901 door W.
Jeurissen daar geplaatst. Maar naar
alle waarschijnlijkheid is het een
oud glasraam dat hij gerecupereerd
heeft.
Hij was de bisschop die de H.
Lambertus opvolgde. Hij wordt
telkens afgebeeld met een hert,
verwijzend naar het feit dat hij
tijdens een jachtpartij een hert
ontmoette met een lichtgevend kruis
tussen de takken van het gewei. Het
kon niet anders. Dit was een
bijzonder teken van hierboven. Ook
klonk er een stem , die hem beviel
naar Lambertus van Maastricht te
gaan, hetgeen hij ook deed. Daarom
hebben de jagers hem ook
uitgekozen als hun patroonheilige, maar als dusdanig wordt hij in Wimmertingen niet vereerd.
Op zijn naamdag, 3 november, wordt er tijdens de misviering wel het brood, door de
kerkgangers meegebracht, gewijd. Het gewijde brood behoedt de mensen, die ervan eten,
tegen alle gevaren maar ook het vee tegen allerlei ziekten. Deze
vieringen worden nog enkel
bijgewoond door een kleine kern
trouwe misgangers.
Uiterst links op het hoofdaltaar staat
Sint-Blasius met in zijn rechterhand
een hekel en in zijn linkerhand het
heilige boek der verkondiging. Het
attribuut, de hekel, een met stekels
bezette kam, verwijst naar de
folteringen die hij had moeten
doorstaan voor hij de marteldood stierf
in 316(?). Op het linkerzijaltaar staat

een ander gepolychromeerd beeld van de heilige, als bisschop met staf en met het evangelie in
de andere hand als verkondiger, in 1863 aangekocht door de toenmalige pastoor Duchateau
samen met een relikwie. Dat relikwie bevindt zich nog in de sacristie maar wordt niet meer
gebruikt
Hij was bisschop van Sebaste in Armenië. Eertijds werd hij vereerd als beschermer van het
vee, later kwamen daar ook de keelaandoeningen bij. Volgens de legende riep een wanhopige
vrouw de hulp in van de bisschop, die men naar de rechtszaal of gevangenis voerde. Haar
zoontje was de verstikkingsdood nabij tengevolge van een grote visgraat in zijn keel. Het
gebed van Blasius zorgde voor redding en genezing. Oudere mensen vertellen dat vóór 1950
de Blasiusviering in Wimmertingen belangrijker was dan de Sint-Gillisviering. Volgens een
oud krantenknipsel kwamen bedevaarders naar Wimmertingen tijdens het octaaf om de
Blasiuszegen te ontvangen, de relikwie te vereren, zich in te schrijven in de broederschap en
te bidden dat zij op zijn voorspraak gevrijwaard zouden blijven van allerlei keelaandoeningen.
De relikwie is nog in de sacristie; van de broederschap heeft niemand nog weet, van het octaaf
of noveen is er ook geen sprake meer maar de zegen wordt nog elk jaar op 3 februari gegeven.
De priester houdt daarbij twee, op Lichtmis (2 februari) gewijde kaarsen, kruiselings rond de
hals terwijl hij zegt: Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God U
van alle keelziekten en alle andere kwaad in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Amen.

De zesde en laatste heilige in rij is Sint-Gillis met een opspringend hert
tegen zijn zij. In de linkerhand heeft hij zijn staf als abt van het klooster te Saint-Gilles (ZuidFrankrijk) en in de rechterhand een pijl uit een boog. Het hert en de pijl verwijzen naar de
hinde die de koning der Westgoten Flavius Wamba naar de grot bracht waar de heilige zich
als kluizenaar schuilhield en waar deze laatste door een pijl getroffen werd bij het beschermen
van de hinde (de onschuld) tegen de jager (het kwaad). Dit voorval leidde tot de stichting van

een klooster, door de koning bekostigd, onder de leiding van Sint-Gillis in de omgeving van
Nimes. Sint-Gillis stierf aldaar op 1 september 725. Al vlug werd de abdij een druk bezocht
bedevaartsoord van de H. Gillis, werden mensen verhoord, gebeurden er wonderen en werd
hij in 873 heilig verklaard.
In 1863 verwierf pastoor Duchateau een relikwie van de H. Gillis, kocht een
gepolychromeerd beeld en richtte de broederschap op. De heilige wordt speciaal aanroepen
tegen kinderziekten zoals stuipen, koortsen en besmettelijke kwalen en de laatste jaren ook
tegen allerlei zenuwaandoeningen.

Wimmertingen werd een gekend bedevaartsoord en is dat nu nog. Na de tweede wereldoorlog
kwam de verering van deze heilige tot grote bloei. We konden de hand leggen op een
bedevaartslied waarbij meester Albert Smeets tevens orgelist op het gekende lied, “Te
Lourdes op de bergen”, een aangepaste tekst schreef die door de zangers uit volle borst
gezongen werd tijdens de Sint-Gillisvieringen:

In een krantenknipsel na de oorlog lezen we dat pastoor Quintiens (1942-1953) autobussen
inlegde om mensen uit de Mijnstreek de mogelijkheid te bieden naar Wimmertingen te komen
om er de heilige te vereren. Door de opkomst van de auto werden de mensen in de jaren 50
meer mobiel en werd het kerkje vlug te klein. Daarom heeft pastoor Lambert Nulens de octaaf
uitgebreid tot een maand.

In het jubeljaar 2000 werd er een speciale uitgave samengesteld voor de bedevaarders met het
levensverhaal van Sint-Gilles, de geschiedenis van de parochie Wimmertingen, als SintGillisbedevaartsoord en de levensvisie van Sint-Gillis in een eigentijds kleedje gestoken (een
20-tal bezinningsteksten).
Tijdens de septembermaand kunnen de bedevaarders de mis bijwonen en na de mis de
relikwie vereren. In elke bedevaartsmis wordt er dan ook met een speciaal gebed de zegen van

Sint-Gillis afgesmeekt. De missen vinden in het weekenden van september plaats op zaterdag
om 18 en 19 u. en op zondag om 7u30, 9u30, 10u30,11u30 en 17u. Gedurende de week is er
in de maand september een avondmis om 18u. ter ere van Sint-Gillis. Gedurende het gehele
jaar is de zondagmisviering van 10u30 ter ere van Sint-Gillis speciaal voor de leden van de
broederschap. Na de mis kunnen ze in de sacristie terecht om zich in te schrijven in de
broederschap, om gewijd water, een medaille, een bidprentje aan te schaffen, de persoonlijke
zegen te vragen of om missen te bestellen voor een bijzondere intentie.
Nog steeds zijn er 1700 families ingeschreven in de Broederschap van Sint-Gillis waarvan de
overgrote meerderheid uit Limburg komt en dan nog voornamelijk uit Hasselt (363),
Diepenbeek (319) , Alken (136), Genk (126), Kortessem (90). Er zijn echter ook die komen
uit de provincies Brabant, Antwerpen en Luik en zelfs uit Oost- en West-Vlaanderen. De
mensen kunnen altijd terecht bij de pastoor na het maken van een afspraak
Noveengebed tot Sint-Gillis
Voor de genezing van kinder- en zenuwziekten
Heilige Gillis, die van God de macht ontvangen hebt ons te genezen en ons lijden te
verzachten, bekom ons de genade welke wij U met vertrouwen afsmeken.
Schenk genezing en kalmte aan hen (of N…) voor wie wij uw machtige voorspraak inroepen.
Wij van onze kant beloven U, trouw te zijn aan onze kristen plichten.
Een Onze Vader… Een Wees Gegroet…
Cleuren Umberto

