
Bidprentjes 

Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje dat 

binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan een overlijden 

wordt uitgegeven. Op het prentje wordt de naam, titel, geboorte- 

en sterfdag van de overledene vermeld. Het gebruik van een 

bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken. 

De bidprentjes worden tijdens de uitvaart aan de aanwezigen 

uitgedeeld. Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een 

heilige werd afgebeeld in zwart-wit maar vaak ook in kleur, wordt 

nu ook vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld. 

 

Een veelvoorkomend formaat voor bidprentjes is het A7-formaat, een 

formaat dat hiervoor zeer lang de standaard was. De oudste bidprentjes 

hebben enkel een voor- en achterzijde. Later werd een 

dubbelgevouwen A6-formaat gebruikt, waarbij de afbeelding aan de 

buitenkant stond en de gebedstekst binnenin. Recent wordt echter meer 

en meer gebruikgemaakt van een vierkant formaat (bv. 10cm x 10cm). 

 

Deze bidprentjes worden vaak in een missaal gestoken, zodat men 

tijdens een Mis al eens kan bladeren en zo deze personen in 

herinnering roepen. Zo komt het vaak dat deze bidprentjes langer bewaard werden dan 

doodsbrieven. Ze zijn dan ook een goede vertrekbasis bij het opstellen van een stamboom, 

maar de informatie moet met enige omzichtigheid gebruikt worden omdat er al eens fouten of 

onnauw-keurigheden (bv. in de naam van een persoon) voorkomen. 

De heemkundekring “De Vierschaer” heeft een 

verzameling bidprentjes van zo’n 33.600 prentjes. 

Daarvan zijn er meer als 8.575 van personen die 

geboren, gewoond of gestorven zijn in de dorpen 

Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. 

De (enkele) prentjes van voor 1960 zijn allemaal 

keurig opgeborgen in 35 albums. 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overlijden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papierformaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Missaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prentjes van na 1960 worden opgeborgen in het 

archief. Dit is een kast met 40 laden, waarin de prentjes 

op alfabetische volgorde worden opgeborgen.  

De prentjes worden regelmatig getoond op 

verzameldagen, op genealogische dagen en wanneer 

men erom vraagt. Ook worden er gegevens en 

kopietjes verstrekt aan personen die genealogisch 

onderzoek doen naar hun familie.  

De heemkundekring heeft een werkgroep die dit van  

a tot z verzorgt. De werkgroep bestaat uit: Annelies 

Cuperus-Vissenberg en Cees Cuperus.  

 

 

Gooi dus nooit prentjes weg!  

Ons adres is: 

Postbus 57, 4724 ZH te Wouw 

Adres van de werkgroep is: 

Annelies en Cees Cuperus 

Strijp 17 

 4724 EM te Wouw.  

U kunt ze ook bellen: 0165 – 301597.  

e-mailadres: c.cuperus@home.nl 

 


