
 

Sint-Bavo 

=  Allowin, Aldawin van 
Haspengauw 
 
° 590 in Haspengauw 
+ 655 in Gent  

Data 

 Ken jij mensen die  

Sint-Bavo 

1 oktober 
Patroonheilige van bisdom 
Gent, de valkeniers en tegen de 
kinkhoest. 
 
Hij wordt afgebeeld met 
zwaard, valk en kroon 
 

 door een gebeurtenis  

Feestdag 

Sint-Bavo 

Allowin had een wilde jeugd en 
verkocht oa zijn personeel als 
slaven. Maar wanneer zijn 
vrouw sterft bekeert hij zich en 
treedt in.  

legende 

tot geloof kwamen  

Sint-Bavo 

- De Sint-Baafskathedraal  
- de BAVO-dag die jaarlijks 
wordt georganiseerd voor alle 
vormelingen van Bisdom Gent 

Gekend om 

 of het net verloren? 



 

Sint-Antonius 

van padua 

Data 

 Wat 

= Fernandez 
 
° 1195 – Lissabon 
+ 1231 – Padua  

Sint-Antonius 

van padua 

13 juni  
 
Hij is patroonheilige van Portugal, 
de verloren voorwerpen, vrouwen 
en kinderen, de verliefden, tegen 
schipbreuk en koorts  

 wil jij 

Feestdag 

Sint-Antonius 

van Padua 

Sint-Antonius wordt geboren in 
een rijke familie en treedt in bij de 
Augustijnen. Onder de indruk van 
de eerste martelaren bij de 
minderbroeders, vertrekt hij zelf 
als missionaris naar Noord-Afrika 
om het geloof te verspreiden onder 
de moslims.  Later doceert hij op 
vraag van Franciscus theologie aan 
zijn medebroeders. 

… Antonius wordt aangeroepen om 
verloren zaken terug te vinden: 
“Heilige Antonius, beste vrind, maak 

dat ik m'n (sleutels) vind”  
… de teunisbloem, die naar hem 
werd vernoemd. 

Gekend om 

 verliezen? 

Sint-Antonius 

van padua 

legende 

 nooit 



 
 

= Jozef De Veuster 
°  3 januari 1840 in Tremelo 
+ 15 april 1889 op 49-jarige leeftijd 
in Molokai 

Data 

Wanneer 

Feestdag op 10 mei 
Patroonheilige van melaatsen en 
aidspatiënten 

Feestdag 

is voor jou  

Pater 

Damiaan 

Pater 

Damiaan 

Pater 

Damiaan 

Pater 

Damiaan 

Hij trekt als jonge man in plaats van 
zijn zieke broer naar de andere kant 
van de wereld. Hij gaat er vrijwillig 
in de melaatsenkolonie op Molokai 
werken en wordt één van hen:  
“Wij melaatsen …” 

Legende 

iemand  

Gekend om 

In 2005 wordt Damiaan tot 
Grootste Belg verkozen. 
Jaarlijks worden ten voordele van 
de Damiaanactie miljoenen stiftjes 
verkocht. 

heilig?  



 

Data 

 Wie zijn 

= Giovanni Bosco 
 
° 16 aug 1815 - Italië 
+ 31 januari 1888 

Don Bosco 

Feestdag 

 voor jou 

31 januari  
 
 

Don Bosco 

Don Bosco 

legende 

 de arme kinderen 

Als kind uit een arm boerengezin,  
droomt Don Bosco al dat hij met 
jongeren zal werken. Als priester 
ontmoet hij een ontmoedigde 
jongen in Turijn, die na een goed 
gesprek met Don Bosco, de 
volgende keer vrienden 
meebrengt. Zo groeide een 
centrum waar ze terecht konden 
om te spelen en te leren.  

Don Bosco 

... de broeders (salesianen) en 
zusters van Don Bosco  
… de vele scholen en 
speelpleinwerkingen van Don 
Bosco 

 van vandaag? 

Gekend om 



 

Sint-

Franciscus 

Data 

 Hoe dank 

° 1182 – Assisi  
+ 4 oktober 1226  

Sint-

Franciscus 

 jij God 

Feestdag 

4 oktober  
 
Hij is patroonheilige van de 
franciscanen, de armen, sociale 
werkers, milieubewegingen, tegen 
de pest en hoofdpijn. 

Sint-

Franciscus 

Franciscus, die als rijke koopman 
werd geboren, bekeerde zich en 
koos er voor om in pure armoede 
te leven. Hij sprak met de vogels en 
een wolf.  Tijdens een scène op het 
plein bij de bisschop, legde hij zijn 
laatste kleren voor zijn vader neer 
als teken dat hij nog maar 1 Vader 
(God) heeft.  

 voor de 

legende Gekend om 

 schepping? 

... de franciscanen 
… het Zonnelied waarin hij de 
prachtige natuur bezingt 
… Assisi als bedevaartsoord 

Sint-

Franciscus 



 

Data 

 Welke duivel  

°  650 – Merchtem  
+ 712 – Moorsel  

Sint-Goedele 

Feestdag 

 blaast jouw  

8 januari 
 
Ze wordt afgebeeld met een 
lantaarn. 

Sint-Goedele 

legende 

 lantaarn wel 

Goedele ging elke ochtend zeer 
vroeg naar de kerk om te bidden. In 
het donker blies de duivel echter 
haar lantaarn uit zodat ze zou 
afdwalen. Maar wanneer Goedele 
tot God bad, ging het licht in de 
lantaarn vanzelf terug aan.  

Sint-Goedele 

Gekend om 

 eens uit? 

... de Sint-Mischiels en Sint-
Goedele Kathedraal in Brussel 

Sint-Goedele 



Sint-Jozef 

19 maart – Jozef als bruidegom 

1 mei – Jozef als arbeider 

Patroonheilige van timmerlieden 

en arbeiders in het algemeen, van 

België en het huisgezin 

net zo graag zien 

Feestdag 

Sint-Jozef 

= Pleegvader van Jezus Christus 

Kan je een pleegvader 

Data 

Sint-Jozef 

Jozef en Maria zijn verloofd 

wanneer hij hoort dat ze zwanger 

is. Toch neemt hij haar in huis en 

wordt zo de pleegvader van 

Christus.  

als je 

Legende 

Sint-Jozef 

Jozef werd in 1870 uitgeroepen 

tot de beschermer van de Kerk. 

echte vader?  

Gekend om 
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Data 

Maria 

= Moeder van Jezus 

 

 Welke rol speelt 

Feestdag 

 jouw eigen 

1 januari – Maria, Moeder van God 

2 februari – Maria Lichtmis 

15 augustus – Onze-Lieve-Vrouw- 

Hemelvaart. 

 

Ze is patroonheilige van alle 

moeders. 

Maria 

legende 

 moeder in je 

Als jong meisje krijgt ze bezoek van 

de engel Gabriël die haar meedeelt 

dat ze uitverkoren is om moeder te 

worden van Gods zoon. Ze draagt 

dit in alle eenvoud.  

Maria 

Gekend om 

geloof? 

... de vele pelgrimsoorden waar ze 

aan mensen is verschenen 

… ‘Moeder Gods’ 

… de vele Mariakapelletjes langs 

de weg. 

Maria 



 

Data 

 Durf jij 

° 3de eeuw – Rome 

Sint-Quintinus 

Feestdag 

 ‘kleur’ of ‘geloof’ 

31 oktober  
 
Hij is patroonheilige van artsen, 
kleermakers, tegen koorts en 
verkoudheden, en van de stad 
Hasselt. 
 

Sint-Quintinus 

legende 

 bekennen 

Quintinus is de zoon van een 
Romeins senator, maar hij bekeert 
zich en trekt als missionaris naar 
Gallië. Hij is daar zo succesrijk dat hij 
uiteindelijk wordt gevangen 
genomen en onthoofd. Zijn lichaam 
wordt verstopt. Een blinde vrouw 
weet hem te vinden en zij krijgt later 
haar gezichtsvermogen terug.   

Sint-Quintinus Sint-Quintinus 

... als martelaar 
… de Sint-Quintiunuskathedraal in 
Hasselt 
 

bij je vrienden? 

Gekend om 



 

Data 

 Hoe belangrijk 

= Rumoldus 
 
°  ? 
+ 775  

Sint-Rombout 

Feestdag 

 is materiële 

1 juli 
 
Hij is patroonheilige van 
Mechelen. 

Sint-Rombout 

legende 

 rijkdom voor 

Rombout laat een kerk bouwen en 
geeft de werknemers hiervoor een 
mooi loon. Daarom verdenken 2 
mannen hem ervan om steenrijk te 
zijn. Ze vermoorden hem, stelen 
zijn weinige geld en dumpen zijn 
lichaam. Een mysterieus licht zorgt 
ervoor dat het lichaam toch 
gevonden wordt. 

Sint-Rombout 

Gekend om 

 jou? 

... de Sint-Romboutskathedraal 
in Mechelen 

Sint-ROmbout 



 

Data 

 Waar/Hoe 

= Jezus Christus  

Sint-Salvator 

Feestdag 

 merk je vandaag  

Christus wordt met een rijksappel 
(wereldbol met kruis) afgebeeld, 
als verwijzing naar zijn rol als 
Redder van de wereld. 
 
Hij is patroonheilige van het 
bisdom Brugge 
 

Sint-Salvator 

legende 

 dat Jezus 

Salvator of Salvador komt uit het 
Latijn en betekent Redder of 
Heiland.  

Sint-Salvator 

Gekend om 

 mensen redt? 

... de Sint-Salvatorskathedraal in 
Brugge 

Sint-Salvator 



 

 

 
 

Sint-Nicolaas 

Data 

 Tot welke leeftijd 

° 280 na Chr. In Klein Azië 
+ 6 december 342 of 352 na Chr. 

Sint-Nicolaas 

6 december 
Hij is patroonheilige van de 
kinderen, de zeelieden en 
Rusland. 

Feestdag 

 mag je kinderen 

Sint-Nicolaas 

Wanneer een herbergier 3 
jongetjes vermoord, in stukken 
snijdt en in een ton met pekel 
stopt, weet Nicolaas van Myra 
hen te bevrijden en opnieuw tot 
leven te wekken.  

 laten geloven in 

legende 

Sint-Nicolaas 

In de nacht van 5 op 6 december 
brengt de goedheilige man 
‘Sinterklaas’ alle kinderen 
cadeautjes en snoepgoed. 

 Sinterklaas? 

Gekend om 



 

Heilige 

Tarcicius 

 Waarom 

Data 

° 3de eeuw – Rome 

Feestdag 

 werd 

15 augustus  
 
Hij is de patroonheilige van de 
misdienaars en wordt meestal 
afgebeeld met de heilige 
communie, een palmtak en stenen. 

Heilige 

Tarcicius 

Heilige 

Tarcicius 

legende 

 jij  

Tarcicius was onderweg door Rome 
om de communie te brengen naar 
de zieken, toen hij werd 
lastiggevallen door niet-christenen. 
Omdat hij de communie niet wilde 
laten zien, stenigden ze hem en 
lieten hem dood achter langs de 
weg. 

Heilige 

Tarcicius 

... jullie ☺☺☺☺ 

Gekend om 

 misdienaar?  



 

Sint-

Willibrord 

Data 

 Hoe vaak 

= Clemens Willibrord 
 
° 658 - Northumbria 
+ 739 - Echternach 

Feestdag 

 lees jij  

7 november 
 
Hij is patroonheilige van 
Nederland en Luxemburg, tegen 
epilepsie, huidziekten en stuipen. 

Sint-

Willibrord 

Sint-

Willibrord 

Als 7-jarig jongetje wordt 
Willibrord door zijn vader in het 
klooster achtergelaten. Eenmaal 
opgegroeid, trekt hij als 
missionaris naar Ierland en 
Luxemburg. Hij bouwt vele  
kerken en kloosters.  

 in de 

legende 

Sint-

Willibrord 

... de Apostel van de Benelux 
… de springprocessie van 
Echternach 
…één van de bekendste 
Bijbelvertalingen in het 
Nederlands 

 Bijbel? 

Gekend om 
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