
 

H. Donatus

 



 

 

Sint Donatus, ook bekend als Donatus van Münstereifel, is een heilige wiens 

relieken bewaard worden in de Jezuïetenkerk van het Duitse stadje Bad Münstereifel. Over 

zijn leven is niet veel meer bekend dan dat hij rond 140 na Christus geboren moet zijn en 

waarschijnlijk rond 173 de martelaarsdood gestorven is. Volgens de meest bekende legende 

behoorde hij tot het Romeinse Legio Fulminatrix (Bliksemlegioen).

Over zijn verering is des te meer bekend. In 1649 werden in Rome relieken gevonden 

die toegeschreven werden aan een mannelijke heilige, “Saneti Donati Martyris”, zoals op 

de cederhouten kist stond waarin de overblijfselen opgeborgen waren. De Jezuïeten van 

Münstereifel kregen de relieken toegewezen en tijdens de plechtige processie op 30 juni 1652, 

waarin de relieken overgebracht werden naar een nieuw gebouwde kerk in Bad Münstereifel, 

brak een hevig onweer los. De bliksem sloeg in en de priester die voorging werd er door 

geraakt. Toen deze daar echter snel van herstelde en zelfs de viering kon vervolgen was 

het begin van de verering van de H. Donatus als ‘donderheilige’ een feit. Ook de paters 

Kapucijnen van Aarlen (Arlon) in Belgisch Luxemburg vereerden de H. Donatus. Vanuit 

dit Kapucijnenklooster en waarschijnlijk via het nabij gelegen Kapucijnenklooster in Velp 

heeft Reek een relikwie van de H. Donatus verkregen en aldus werd vanaf 1779 Donatus 

óók in Reek vereerd. Toen enige jaren daarna, in 1789, een nieuwe kerk gebouwd werd 

was er ook alle ruimte om op de 2e zondag van juli in Reek op uitgebreide schaal de H. 

Donatus te vereren. Reek is de oudste bedevaartsplaats voor wat betreft de verering van 

de ‘catacombenheilige’ St. Donatus. 

In de kerk van de H. Antonius Abt te Reek, links van het hoofdaltaar, staat een 

gepolychromeerd, eind 18e eeuws lindehouten beeld van de H. Donatus dat wordt 

toegeschreven aan de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven. Het beeld stelt de heilige 

voor als Romeins soldaat. Hij draagt een zwaard aan zijn gordel, heeft een palmtak in zijn 

rechterhand en houdt een speer tegen zijn rechterarm waaraan een banderolletje is bevestigd 

met de tekst 'christianus sum' ('ik ben een christen').

 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legio_fulminatrix&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bliksemlegioen&action=edit&redlink=1


 

 

GEBED TOT DE H. DONATUS

 

 

 “Hij spreidde zijn handen voor de HEER, en de donder en de hagel hielden op. 
Er stortte geen regen meer op het land” (EXODUS 9 : 33)

 

- H. Donatus, Martelaar van Christus, bid voor ons
- Opdat wij tegen alle gevaar en schade van onweer beschermd worden

 

Laat ons bidden:

 

Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, verhoor de gebeden van uw 
dienaren en dienaressen, die in bezorgdheid tot U smeken.

Laat onze verzuchtingen opklimmen tot de troon van Uw hemelse Vader; richt 
Uw barmhartig oog op ons in onze nood en verlos ons van alle gevaren, die ons 
in onweer omringen.

Dit smeken wij U bij de verdienste van Uw bitter lijden en op voorspraak van de 
glorievolle maagd Maria, van de H. Donatus en al Uw heiligen.

U, die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest door 
alle eeuwen der eeuwen, AMEN
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