Op de fiets van Antwerpen via Maria van Renkum naar Bonifatius in Dokkum
Leden Priesterbroederschap met jongeren op fietsbedevaart
Zes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar meldden zich maandag 26 juli
2021 bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een
vijfdaagse fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in
Dokkum. Broeder René Maria Oude Elferink en priester Louis Bochkoltz van de
Priesterbroederschap Pius X te Antwerpen begeleidden hen. Het Mariabedevaartsoord
Renkum was een mooie halte- en slaapplaats op hun fietsbedevaart.

Aan het eind van hun tweede, 92 kilometer lange, dagetappe vanuit Goirle via Den
Bosch, de Betuwe, Rhenen en Wageningen arriveerde de groep fietsers in Renkum.
“Als we aankomen, staat de deur van de pastorie wijd open”, schrijft de broeder, die
vertelt dat de jongste deelnemer (van 14) het even zwaar heeft gehad.
Het gezelschap sliep in de pastorie. De volgende dag om half acht ging de priester in
de Mariakapel voor in de Heilige Mis; “de wereld kan gemakkelijker zonder zon bestaan
dan zonder de Heilige Mis”, citeerde broeder René Maria pater Pio.
“Er moest flink worden gegeten, want die dag hadden ze de langste dagetappe van
zo’n 130 kilometer voor de boeg, naar Ruinerwold.” Alles werd keurig afgewassen en
opgeruimd, daarna een laatste gang naar de kerk om een kaarsje bij Maria op te steken.
Om kwart over negen stapte de groep de derde dag van hun vijfdaagse op de fiets.

Uitleg door Leny van de Stichting MvR over Maria van Renkum

Broeder René Maria: “Het was een zeer geslaagde fietsbedevaart naar Bonifatius,
mede dankzij de gastvrije overnachtingsmogelijkheden.”

Slapen en ontbijten in de pastorie

Verder op weg naar Dokkum

Bonifatius bij Dokkum vermoord - een historisch feit dat bij velen bekend is. Als oude man van 80 jaar
was de Angelsaksische missionaris Bonifatius teruggekomen naar het land der Friezen om het woord
Gods te verkondigen. In zijn jonge jaren had Bonifatius er gewerkt onder Willibrordus, en was het
Utrechtse missieklooster zijn uitvalsbasis geweest. Daarna had hij een glanzende carrière gemaakt in
het gebied ten oosten van de Rijn. De gruwelijke moord van 5 juni 754 gaf onmiddellijk aanleiding tot
legendevorming. Het was het begin van een cultus die te Dokkum tot op de dag van vandaag
voortduurt. Wat was de rol van Bonifatius en waarom werd hij vermoord? Hoe ontwikkelde de legende
zich? Waarom sprak juist Bonifatius zo tot de verbeelding? Historicus Marco Mostert, hoogleraar aan
de Universiteit Utrecht, geeft antwoord op deze vragen.

