Eucharistieviering St. Servatius Raam - zaterdag 15 mei 2010.
Beste Schutter, schuttersvrienden en symphatisanten.
In naam van de voorzitter, L. Nies, heet ik jullie allen van harte welkom op onze
jaarlijkse Eucharistieviering ter ere van onze patroonheilige St. Servatius.
Gezien vandaag met deze viering de officiele start van ons schutterszeisoen wordt gegeven,
zijn wij net als alle vorige jaren, weer verheugd u in grote getalen te mogen verwelkomen
op deze heugelijke dag.
St. Servatius, latijns voor St. Servaas, is volgens de vele overleveringen gekend als
de eerste Bisschop van Tongeren en later, onder druk van de Romeinse invallen
in onze gebieden, naar Maastricht getrokken waar vandaag nog steeds de beroemde
Servaas Basiliek terug te vinden is. Bovendien is St. Servaas ook een van de bekende
ijsheiligen en wordt zijn naamdag gevierd op 13 mei.
Het is dan ook niet toevallig dat het leven van onze patroonheilige, net als onze schutterij,
vol van tegenstrijdigheden zit. Zo wordt er tot vandaag nog steeds getwijfeld aan zijn invloed
op het kerkelijke leven en zelfs over zijn bestaan vinden vandaag de dag nog diskussies
plaats.
Doch net als destijds St. Servaas weten wij wel beter. Zo slagen ook wij ondanks de soms
wat moeilijkere tijden, er telkens weer in om op het juiste moment de gelederen te sluiten
en als één grote familie naar buiten te treden om onze naam en faam te verdedigen.
En net dat maakt onze schutterij zo speciaal.
Tevens willen wij tijdens deze Eucharistieviering ook gebruik maken om onze nieuwe
proost, de Eerwaarde Heer Luc Vanherck, officieel bekend te maken. Wij hopen dat hij zich
thuis mag voelen in onze prachtige vereniging en nog vele jaren te gast mag zijn op de
talrijke christelijke feesten die onze schutterij rijk is.
Ten slotte zou ik willen afsluiten met een moment van innerlijke stilte ter nagedachtenis
aan onze schuttersvrienden die van ons zijn heengegaan.

R.V

