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Beste parochiaan,  
 

25 november is de feestdag van St. Catharina van Alexandrië, de patrones van onze 

parochie. Wat verbindt ons anno 2020 met deze figuur die heel lang geleden, zo’n 1700 jaar, 

leefde? Alexandrië ligt ver weg, in Egypte, op een plaats waar de Nijl, de Middellandse Zee 

en de woestijn elkaar raken. Het was een metropool, een multiculturele stad, een centrum 

van wetenschap. Wat we van Catharina weten is ons overgeleverd in verhalen, eerlijk gezegd 

nogal sterke verhalen. Strikt historisch is er bijna niks bekend over haar. Maar de verhalen 

over haar hebben christenen in Oost en West steeds bezield en moed gegeven om in 

moeilijke omstandigheden met Christus verbonden te blijven.  
 

Catharina komt naar voren als een vrouw die intelligent was, welbespraakt, iemand die 

moed toonde en daardoor geleerde en machtige mannen een lesje leerde. In die zin is ze 

een moderne vrouw. Het verhaal gaat dat de keizer, Maxentius, een oogje op haar had en 

haar tot zijn vrouw wilde hebben. Maar Catharina had zichzelf gegeven aan Christus, die ze 

beschouwde als haar ware bruidegom. Niets bracht haar daarvan af, noch de dreigementen 

van de keizer, noch de filosofen en wetenschappers die op haar afgestuurd waren om haar 

op andere gedachten te brengen. Haar getuigenis, haar bereidheid om voor haar verbintenis 

met Christus te sterven bezegelde ze met haar bloed. Ze werd geradbraakt en uiteindelijk 

onthoofd. Haar moed en de rustige overtuiging waarmee ze dit onderging, maakten diepe 

indruk. Haar naam en martelaarsdood werden niet meer vergeten. Zo heeft ze vele eeuwen 

later haar naam gegeven aan het klooster Sint Catharinadal. Vandaar is de naam overgegaan 

op de parochie. Sint Catharinadal draagt de naam van Catharina al 750 jaar! Wij als parochie 

pas 10 jaar. We moeten die naam als het ware nog verdienen!  
 

Het toeval wil dat onze kapelaan Rodrigo, die per 1 november in onze parochie benoemd 

werd, in Alexandrië als priester gewerkt heeft. De christenen zijn daar nu een kleine 

minderheid. Ze hebben veel moed nodig om te laten zien dat ze van Christus zijn. Sommigen 

van hen tatoeëren een kruisje op hun pols om zichzelf voortdurend te herinneren bij wie ze 

horen, van wie ze willen zijn. Ze geven zo ook aan ons een sterk getuigenis van geloof.  
 

Christenzijn anno 2020 is in ons land steeds minder evident. Hebben we woorden paraat om 

te spreken over onze verbondenheid met Christus? Duiken we weg voor eventueel onbegrip, 

voor mogelijke negatieve reacties? Of durven we te getuigen van wie Christus voor ons is? 

Hopelijk blijft de heilige Catharina ons bezielen en bemoedigen om te leven uit en te spreken 

van ons geloof. 
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