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Roermond, oktober 2022 

Geachte dames, 

 

De ontmoetingsdagen in Susteren waren een groot succes. Graag willen wij u uitnodigen voor de ontmoetings-

dagen in de advent. Dit keer is weer gekozen voor de alom bekende locatie in het Bisdomgebouw gelegen aan 

de Swalmerstraat 100 te Roermond. 

 

Sint Nicolaas, wie kent hem niet? Echter tegenwoordig komt de Goedheiligman niet verder dan pakjesavond 

met surprises en gedichten. 

 

In deze lezing wordt u meegenomen naar de bron. Nicolaas was een heilige die geboren werd in Klein-Azië en 

die door enkele eenvoudige daden van naastenliefde en vrijgevigheid wereldfaam verwierf en om wie in de loop 

der eeuwen talrijke tradities gegroeid zijn. Het brede publiek heeft nauwelijks weet van het ontstaan van de 

Nicolaasverering, de vele legenden die rond zijn persoon ontstonden en die veelal aan de basis stonden van 

bepaalde gebruiken. U wordt tijdens de lezing meegenomen naar zijn historische achtergrond en de bekendste 

legenden beschreven en geplaatst in hun tijd. Elk tijdvak en elke regio viert Sint-Nicolaas op zijn eigen wijze. 

Tradities ontstaan, verdwijnen en worden geherintroduceerd. Zoals het schoen zetten, de herkomst van 

speculaas, voorspreker voor geliefden en zelfs prostituees. Wie is die zwarte knecht en waar komt hij vandaan? 

En waarom dansen de mensen in Zwitserland met grote mijters op hun hoofd op 5 december door bepaalde 

dorpen? 

In 2020 verscheen van zijn hand het nieuwe standaardwerk m.b.t. Sint Nicolaas “heilige Nicolaas, 

bruggenbouwer tussen Oost en West”. Dit boek zal ook te koop zijn op deze middag voor de prijs van € 25,-- 

(alleen contante betaling). 

 

Ook de dames van GIA zullen weer met hun stand aanwezig zijn en veel leuke artikelen verkopen. Met de 

opbrengst worden Sinterklaascadeaus gekocht voor kinderen uit gezinnen die over minder financiële middelen 

beschikken. 

 

Wij hopen u weer te mogen verwelkomen. Uw vriendin, buurvrouw of een andere dame die hierin 

geïnteresseerd is, is ook van harte welkom. 

 

Met hartelijke groet, 

Stg. Mgr. Schrijnen-Huis 



 

PROGRAMMA 

13.00 uur  Inloop met koffie 

13.30 uur Lezing Pastoor Vankan 
 Marcus Vankan studeerde filosofie en theologie op het Grootseminarie Rolduc. Op 

dit moment is hij werkzaam als priester voor het bisdom Roermond en woonachtig 

in Heythuysen, waarvan de kerk is toegewijd aan de H. Nicolaas van Myra. Al ruim 

26 jaar legt hij zich toe op het verzamelen van Sint-Nicolaasvoorwerpen. Op basis 

van deze collectie organiseert hij regelmatig tentoonstellingen. Daarnaast geeft hij 

al vele jaren lezingen over Sint-Nicolaas / Sinterklaas in Limburg en elders in 

Nederland. Hij is bestuurslid van het Sint-Nicolaas-genootschap Nederland. Sinds 

2007 is hij regelmatig te gast in Bari, waar hij contacten onderhoudt met andere 

Sinterklaasliefhebbers uit Europa die zich aldaar treffen. Vanuit deze passie is hij 

ook al 26 jaar sinterklaas-adviseur voor de Goedheiligman en kruipt hij jaarlijks 

onder diens baard.  

 

15.00 uur Koffie met vlaai 

15.30 uur  Afsluiting van de middag met koffie en vlaai, en gelegenheid voor een gezellig 

gesprek en het bezoeken van de stand van GIA. 
 

Aanmelden: 

• Via de mail: schrijnenhuis@gmail.com  

• U ontvangt een bevestiging van aanmelding. 

 

 

• De toegang is vrij (inclusief koffie/vlaai) en er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

• Inschrijven is wel noodzakelijk omdat het totale aantal deelnemers begrensd is.  

Het is mogelijk om deel te nemen aan de ene of de andere dag. 

 

• Indien u na inschrijven toch verhinderd bent om te komen verzoeken we u DRINGEND  

om zich telefonisch of via email af te melden, zodat dames op de reservelijst een kans krijgen  

om toch te komen. 

 

• Bereikbaarheid: 

Met de trein: ca. 15 minuten lopen vanaf treinstation Roermond 

Met de auto: parkeren op parkeerplaats Wilhelminaplein 

 

• Tijdens de ontmoetingsdagen houden we de dan geldende maatregelen van het RIVM in acht. 
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