
Buig voor je held!

Wie is jouw voorbeeld? 



Wat is een held/heilige?

• Heilige: iemand die een goed en eerlijk leven 
heeft geleid en daardoor een voorbeeld is 
voor anderen. 

• Held: iemand die grote daden verricht, iets 
bijzonders heeft gedaan of uitmunt in moed of 
in een prestatie. 



Heiligen van toen en helden van nu

• Mensen die een goed voorbeeld zijn voor 
andere gelovigen worden door de katholieke 
kerk ‘heilig’ verklaard. Men gelooft dat het 
vereren van deze heiligen ervoor zorgt dat jij 
ook beschermd wordt en een goed leven hebt. 

• Tegenwoordig kiezen mensen vaak helden of 
voorbeeldfiguren in de politiek, de sport of in 
de muziek. 



Twee voorbeelden van heiligen

• In Oldenzaal zijn twee heiligen die terug te 
vinden zijn in de geschiedenisverhalen over 
deze stad: 

Ø  De Heilige Plechelmus

Ø  Sint Maarten





Wie was Plechelmus?

• Een rondreizende monnik uit Ierland.
• Hij wilde mensen bekeren tot het christelijke geloof 

en reisde daarom rond. 
• Hij stierf waarschijnlijk op 15 juli 768. 
• Of Plechelmus ooit echt in Oldenzaal geweest is 

weten we niet zeker. 
• Wel wordt er een kerk in Oldenzaal gebouwd die zijn 

naam krijgt. De mensen hadden vertrouwen in 
Plechelmus en geloven dat hij je beschermt. 

• Plechelmus betekent: hij die je beschermt. 



Plechelmus in Oldenzaal

• Overblijfselen van zijn lichaam zijn naar Oldenzaal 
gebracht. Die worden bewaard in de 
Plechelmusbasiliek. 

• Jarenlang kwamen daarom veel mensen naar deze 
kerk in Oldenzaal om Plechelmus te eren. 

• Ieder jaar is er in de zomer een Plechelmus-feestdag 
in Oldenzaal. 

• Het verhaal van Plechelmus kun je zien op het 
Plechelmusraam in de kerk. 



Plechelmusbasiliek



Sint Maarten



Wie was Sint Maarten?

• Martinus werd geboren in Hongarije in 316. 

• Hij was een ruiter te paard in het Romeinse leger. 

• Hij ontmoette een bedelaar die hem om geld vroeg. Martinus 
scheurde zijn mantel in twee stukken en gaf de bedelaar een 
deel van zijn mantel. 

• Martinus werd priester. Later werd hij bisschop van Tour in 
Frankrijk.

• Hij stierf op 11 november 398. Daarna was hij voor veel 
mensen een heilige. 

• De mensen vinden hem een voorbeeld omdat hij deelde met 
de armen. 

• Ieder jaar vieren we Sint Maarten op 11 november.  







Vragen bij een held/heilige uit de 
themakoffer

• Wat is de naam van deze held-heilige?
• In welke tijd leefde/leeft deze held-heilige?
• Waarom is deze held-heilige een voorbeeld 

voor anderen?
• Hoort er ook een feestdag bij deze held-

heilige? Welke feestdag is dat?

• Wie is jouw voorbeeld? Waarom?


