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13 Mei 2017  
is de 100e verjaardag van de verschijning van 

 Maria van Fatima  
 

 
 

 
Het Fatima Huis aan de Coenraad Abelsstraat 31A is de voormalige parochiekerk 
van de Weerter stadswijk Fatima. Deze kerk was toegewijd aan het Onbevlekt 
Hart van Maria kortweg Onze-Lieve-Vrouw van Fatima genoemd. Zij verscheen 
in 1917 zes keer aan drie herderskinderen. Dit jaar is dat 100 jaar geleden. Bij de 
laatste verschijning -op 13 oktober- vond het zonnewonder plaats wat tien-
duizenden toeschouwers ‘life’ gezien hebben. In het grote raam boven de hoofd-
ingang van het Fatima Huis is dit zonnewonder te bekijken. Hierboven staat het 
afgebeeld.  
Veel mensen kennen de geschiedenis van deze verschijningen in Fátima niet of 
niet meer. In deze folder wordt dit verhaal in het kort verteld en uitleg gegeven 
over de afbeeldingen die in het raam te zien zijn. 
 
Om deze 100e verjaardag te gedenken en te vieren zijn het Fatima Huis en de 
Fatima Kapel op zaterdag 13 mei de hele dag geopend van 10:00 tot 18:00 uur. 
Er is dan koffie en gebak! Kom ook kijken. 
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Het Zonnewonder uitgebeeld in het westraam van het 
Fatima Huis te Weert 

 
In 2017 is het 100 jaar geleden dat Maria zes keer verscheen aan drie herderskinderen in Fátima. Dit 
gehucht in Midden-Portugal is sedertdien uitgegroeid tot een van de bekendste Mariapelgrimsoorden 
in Europa. Bij de laatste verschijning op 13 oktober 1917 stonden 70.000 mensen uren in de stromende 
regen te wachten in de buurt van de plaats waar de andere verschijningen hadden plaatsgevonden. Er 
was voorspeld dat er op die dag een wonder zou gebeuren en daar wilden ze een glimp van opvangen. 
De drie kinderen Lucia (10 jaar), haar neefje Francisco (9 jaar) met jonger zusje Jacinta (7 jaar) waren 
nog maar net aangekomen bij hun geliefde plek waar de steeneik stond toen Lucia meteen op haar 
knieën viel. Op een wolk boven het boompje verscheen de witte Dame die nu bekend maakte wie ze 
was. Maria vroeg –als altijd– om de rozenkrans te bidden. Later verscheen ook Jozef met het kind op 
de arm naast haar. Na enige tijd zag de grote menigte de zon door de wolken komen. Die maakte 

draaiende bewegingen en leek in een zigzagbaan ‘naar beneden’ te komen. De mensen 
werden bang, begonnen te schreeuwen en velen knielden neer in de modder. Het ver-
schijnsel hield enige tijd aan waarna de zon weer de normale stand aannam. De grond 
was droog en niemand nog nat of doorweekt. De bewegingen van de zon zijn tot ver 
buiten Fátima waargenomen. 
 

Dit zogeheten Zonnewonder is het thema van het grote westraam in de voormalige Fatimakerk. Het is 
ontworpen door Charles Eyck en geschonken door industrieel en parochiaan Henri Smeets.  
Het 30 m2 grote glas-in-loodwerk is gevat in negen lancetramen met betonnen omranding die samen 
het westraam vormen. In het midden is de hevig wentelende zon uitgebeeld met 
warmkleurige stukken glas, aan de randen door geschilderde vlammen nog extra be-
nadrukt. Links van het midden is de verschijning te zien van Maria en Jozef met kind 
boven het eikenboompje. Door het gebruik van speciaal wit-gespikkeld glas in het kleed 
van Maria gaat er een enorme schittering uit van haar beeltenis. Rondom de draaiende 
zon staan nog andere taferelen. Rechtsonder zien we de drie kinderen, bijna weggedrukt 
in een hoekje. Van beneden uit moeilijk zichtbaar. Links Francisco de jongen die enigszins 
verwonderd opkijkt. Daarnaast Lucia en Jacinta.  
 
De verschijning in oktober was de laatste in een reeks van zes. Toen de witte Dame op 13 mei, geheel 

onverwacht was verschenen in de dorre streek waar de kinderen hun schapen hoedden, 
konden zij dit niet voor zich houden terwijl Maria dit wel gevraagd had. De moeder van 
Lucia geloofde haar dochter niet en werd heel boos. De felle terechtwijzing die volgde, is 
in de linker onderhoek van het westraam afgebeeld.  
Het nieuws verspreidde zich snel waardoor er bij de tweede verschijning al nieuwsgierige 
bewoners meegekomen waren, maar zij zagen niets. Maria vroeg steeds om de rozenkrans 
te bidden voor een betere wereld en bekering van de mensen. Pas dan zou de grote oorlog 
(Wereldoorlog I, het was immers 1917) beëindigd worden en anders zou een nog veel 
groter onheil (WO II) over de wereld komen!  
Het aantal nieuwsgieringen dat kwam kijken groeide sterk. De Dame had gevraagd steeds 
op de 13e van de maand terug te komen. Het tumult rond de verschijningen werd steeds 
groter. Kerk en overheid gingen zich ermee bemoeien, de kinderen werden ondervraagd 
en in augustus enige tijd opgesloten waardoor ze op de 13e niet op de vaste plaats konden 
zijn. Toch was er een grote menigte aanwezig maar er gebeurde niets. Enkele dagen later 
gingen de kinderen weer met hun schapen naar de plek en had alsnog een verschijning 
plaats. De Dame klaagde dat ze er de 13e niet waren. Er zal in oktober een wonder 
gebeuren kondigde zij aan, maar dat zal nu minder groot zijn. Tijdens de verschijningen 
gaf de Dame boodschappen (geheimen) door aan Lucia. Francisco en Jacinta kregen van 
haar te horen dat zij hen spoedig met zich mee zou nemen naar de hemel. Zij zijn 
inderdaad twee jaar later gestorven aan de Spaanse griep die toen in Europa veel 
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slachtoffers maakte. Lucia is oud geworden. Ze werd non in een klooster, linksboven 
afgebeeld in het westraam.  
 
Er zouden drie geheimen geopenbaard zijn tijdens de verschijningen. De eerste twee 
werden snel bekend, hoewel Lucia pas in 1943 alle geheimen op schrift heeft gesteld. De 
kinderen zou de hel getoond zijn met daarin de ‘arme’ zondaars. Ook enkele 
voorspellingen waaronder opnieuw een groot onheil (WO II) als de mensheid niet op zou 
houden God te beledigen. Over het derde geheim is veel gespeculeerd; het was alleen 
bekend aan de paus. In 2000 maakte Johannes Paulus II –een groot Mariavereerder– in 

Fatima bekend dat de aanslag die in 1981 (op 13 mei!) op hem gepleegd was in dat 
geheim voorzegd zou zijn. De kogel die hem toen trof werd die dag in de kroon op het 
Mariabeeld bevestigd als aandenken. Lucia overleed in 2005 op 97-jarige leeftijd. Op 13 
mei 2017 zal paus Franciscus haar zalig verklaren; Francisco en Jacinta waren al eerder 
zalig verklaard. 
In 1916 –het jaar voorafgaande aan de verschijningen– waren de kinderen tijdens het 
hoeden van de schapen al eens door een engel ‘bezocht’. Hij gaf Lucia de hostie en liet 
Francisco en Jacinta uit de kelk drinken. Ook dat is uitgebeeld in het westraam: rechts van 
het midden. 
 
Tijdens de bouw van de kerk werden alle ramen van de kerk beglaasd met lichtgekleurde kleine 
rechthoekige ruitjes. Die zijn nu nog te zien in de oude sacristie. In het westraam boven de zangtribune 
zou het Zonnewonder van Fatima worden uitgebeeld in glas-in-lood. Hiervoor werd een gerenom-
meerd kunstenaar benaderd. Parochiaan Henri Smeets die het raam wilde schenken was bekend met 
Charles Eyck. Die werd al in 1954 –nog tijdens de bouw van de kerk– gevraagd om een ontwerp te 
maken. Het was de bedoeling dat het raam eind 1955 klaar zou zijn; dus in hetzelfde jaar waarin de 
kerk werd ingewijd. Het zou dan op 13 oktober –herdenking van de laatste verschijning– met een 
grootse Mariaviering worden ingezegend. De jonge parochie had al een traditie opgebouwd met het 
vieren van dit Mariafeest.  
Charles Eyck had echter op dat moment veel werk om handen en liet weten dat dit niet ging lukken. 
Zelfs een persoonlijke brief van Henri Smeets waarin hij liet doorschemeren dat de opdracht dan 
misschien wel naar een ander zou gaan mocht niet baten. Charles Eyck schreef terug: 
“Waarde vriend Smeets, ik heb nog diverse opdrachten uit te voeren. Je begrijpt dat ik 
geen rotatiepers ben. Een kerkraam is iets dat voor alle tijden is. Het moet over 200 jaar 
nóg mooi zijn en wat maakt op die tijd 1 jaar uit?” Het raam werd in 1956 voltooid en 
schittert na ruim 60 jaar inderdaad nog altijd even mooi! 
  
© Jos Brouwer (foto’s en tekst) vrienden van de wijk Fatima maart 2017                   
 
Op zaterdag 13 mei zijn Fatima Huis en Fatima Kapel de hele dag opengesteld van 10:00 tot 18:00 
uur. Er wordt uitleg gegeven bij het raam dat het zonnewonder uitbeeldt. 
Op 12 en 14 mei is de Fatima Kapel geopend van 10:00 tot 18:00 uur. Bloemen zijn welkom. 
 
 
 

 
Fatima Huis BV 
Coenraad Abelsstraat 31A 
NL-6001 VJ Weert-EU 
info@fatimahuis.nl 
www.fatimahuis.nl 
FATIMA AAN ZET! 
Doet U ook al mee? 
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