
Het Angelusklokje 
 
Ja, weet U het nog van vroeger? 
Het kleinste klokje (Angelusklokje) in de kerk luidde dagelijks om 6 of 8 uur 12 uur en 18 uur. 
Op dat moment legde een ieder het werk neer en op de plek waar men was,  
werd het “Engel des Heren” ( Angelus)gebeden. 
 Je hoort direct na het slaan op de tijdstippen van 6 uur of 8 uur, 12 uur en 18 uur: 
3x "slaan", pauze, 
dan weer: 3x "slaan", pauze, 
dan weer: 3x "slaan", pauze 
en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting. 
Dit 'ritmisch' klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Angelusgebed ofwel het gebed 'Engel 
des Heren'. De gelovige wordt opgeroepen op deze tijdstippen het Engel des Heren te 
bidden. Wanneer je dit gebed bidt, dan merkt je dat de gebedsregels precies begeleid wordt 
met het 'kleppen' en het 'na-luiden'. 
De pauzes geven de gelovigen de gelegenheid om op 3 plaatsen het Weesgegroet te 
bidden. God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de Verlosser, kortom 
de drukte van je eigen werk gewoon onderbreken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens 
alles aan Hem te danken hebt. 
Gewoon even stil worden ... en als daarbij een klokje klept, wordt die stilte vanzelf een 
vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook heeft ervaren: De Engel des Heren heeft aan Maria 
geboodschapt ... 
Onze parochiaan Herman Koggel heeft eind vorig jaar een geheel nieuwe schakelkast 
gemaakt voor de grote klokken en heeft het nu zo gemaakt dat het technisch mogelijk is om 
dagelijks ook het Angelusklokje om 12 uur te luiden. 
Toch mooi dat een oude traditie in ere hersteld is. 
Nu is alles klaar is kan op zondag 1 maart om 12 uur het Angelusklokje luiden. 
In de viering van zaterdagavond 29 februari willen we wat meer aandacht aan het 
Angelusklokje schenken en nodigen U allen van harte uit om tijdens de viering die klok met 
ons te luiden. 
 
De pastoraatsgroep. 

 


