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   DEN 
HEYLIGEN SANT 
   AL IN BRABANT

DE SINT-MARTINUSKERK VAN WEZEMAAL 
EN DE CULTUS VAN SINT JOB 1000-2000

Een greep uit de rijke inhoud:

● Voorwoord – pastoor-emeritus 
Michel Tilleman

● Het boek Job in de Bijbel – Pierre Van Hecke
● De geschiedenis van de Sint-Martinuskerk 

van Wezemaal en de cultus van Sint-Job – 
Bart Minnen

● Sporen van Sint-Job in de plaatsnamen 
in en om Wezemaal – Bart Minnen

● Pelgrimssouvenirs uit Wezemaal – Marike de Kroon
● De bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk – 

Frans Doperé
● De middeleeuwse beeldenschat – Ingrid Geelen en 

Anna Bergmans
● Het verloren en bewaard kunstbezit, 16de-20ste 

eeuw – Dirk Van Eldere
● Het muziekleven – Steven Mariën en Bart Minnen
● De klokken en de beiaard – Luc Rombouts

   DEN 
HEYLIGEN SANT 
   AL IN BRABANT

B O E K P R E S E N T A T I E

Uitnodiging

MR4046/052011



Uitgeverij Altiora Averbode, 
de Sint-Martinusparochie van Wezemaal 

en de auteurs van het boek, zijn verheugd u te mogen 
uitnodigen voor de intekening en boekpresentatie 

van het unieke lees- en kijkboek: 
“Den heyligen Sant al in Brabant”.

De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus 
van Sint-Job (1000-2000)”

Programma
19.00  uur

Verwelkoming door E.H. Peter Kastekkere, pastoor
●

Inleiding door E.H. Michel Tilleman, pastoor-emeritus
●

Voorstelling van het boek door Bart Minnen
●

Muzikale omlijsting door het ensemble
 “Il Nostromo del Sogno” 

met muziek voor Sint-Job (16de - 18de eeuw)
●

Opening van de tentoonstelling door burgemeester Dirk Claes
●

Receptie in de parochiezaal
●

Mogelijkheid om het boek af te halen tijdens de receptie 
of tijdens de tentoonstelling

Mogen wij u vragen uw intekening, bestelling 
en/of komst te bevestigen via bijgaande antwoordstrook 

of via e-mail:  boekvoorstelling@verbode.be

A N T W O O R D S T R O O KUitnodiging

U wordt van harte uitgenodigd 
om in te tekenen op deze unieke uitgave 

aan de promotieprijs van 

€ 60 

( Uw naam wordt in het boek vermeld – intekenen voor 31 juli! )

Boekpresentatie
Tevens bent u uitgenodigd op de 

boekpresentatie op het feest van Sint-Martinus 
11 november 2011 om 19 uur 
in de parochiekerk van Wezemaal 

en/of op de tentoonstelling die loopt 
van 11 tot en met 14 november.

Rond 1500 trok het Brabantse dorp Wezemaal jaar-
lijks duizenden pelgrims aan uit grote delen van 
Europa. Voorwerp van hun devotie was het mira-
kuleus beeld van Sint-Job in de Sint-Martinuskerk. 
Tot in de jaren 1960 bleef de bedevaart een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen. In dit uitzonder-
lijk boek brengen verschillende auteurs de rijke 
geschiedenis van Wezemaal en de Sint-Jobsdevotie 
weer tot leven. Uit onuitgegeven archieven, eeu-
wenoude afbeeldingen, foto’s en talrijke voorwer-
pen scheppen zij een verrassend en veelzijdig  ver-
haal: over de golfslag van de bedevaart, met haar 
pieken en dalen; over stenen, beelden en schilde-
rijen die  hun geheimen onthullen; over de klan-
kenrijkdom in en om de kerk (koorgezang, orgel, 
klokken en beiaard). Sint-Job heeft een onuitwis-
bare stempel gedrukt op Wezemaal, haar Sint-Mar-
tinuskerk, en haar ziel.

De auteurs zijn stuk voor stuk experten in hun vakgebied 
en belichten de geschiedenis van Wezemaal vanuit 

verschillende aspecten.

Uniek
aanbod

NAAM (GRAAG DRUKLETTERS!)

ADRES

TEL/GSM

E-MAIL

O  schrijft zich in voor de boekvoorstelling 
van “Den heyligen Sant al in Brabant” 
op 11 november 2011.

O  tekent in voor het boek aan de intekenprijs 
van 60 euro onder bovengenoemde naam 
(graag drukletters) en ontvangt per kerende 
een overschrijvingsformulier. (Na overschrijving 
van het bedrag is de intekening definitief).

 O  haalt het boek op na de voorstelling/tijdens de 
  tentoonstelling (schrappen wat niet past)

 O  krijgt het boek toegezonden 
 (verzendkosten worden aangerekend).

O  bestelt het boek aan 70 euro (zonder intekening)
 O  haalt het boek op na de voorstelling/tijdens de 

 tentoonstelling (schrappen wat niet past) en betaalt ter plaatse 

 O  krijgt het boek toegezonden 
 (verzendkosten worden aangerekend).

Handtekening 

Unieke
uitgave

Dit rijk geïllustreerde 
werk wordt u aangeboden 
in twee gebonden delen, 
samengehouden in een 
foedraal.


