
Wat is en wil
het apostolaat
van de weg ?
De omvang van het verkeersprobleem en het aantal slachtoffers dat het ver-
keer elke dag eÍs1., L,ragen reeds lang om een antwoord, waarbij alle ern-
stige en goedwillende christenen ingeschakeld kunnen worden.

Het probleem van de verkeersonveiligheid is een zaak, die ons al1en aan-
gaat. Het is een zaak rran levensbelang en levensbehoud geworden.

De verkeersonveiligheid, dat een probleen van deze tijd is, houdt voor
ieder een speciale vraag en opdracht in, n.1. het liefdegebod van Christus
op een geheel nieuwe, aan deze tijd aangepaste wÍjze te vertolken en uit
te dragen.

"Daaraan za1 men U herkennen, dat gij tie liefde beoefent". Dit betekent
ook dat elke mens de plicht heeft het leven van zijn mederrens te respecte-
ren en bovendien de opdracht anderen een voorbeeld tr: zi.jn.
In ons gedrag op de weg dienen wij het liefde-voorbeeld van Christus dage-
lijks te herhalen en opnieuw te voltrekken j
Juist, waar wij in onze naasten tegenover God zelf staan, ingevolge Joan-
nes woord: "Niet hierin bestaat de liefde dat glj God liefhebt, maar wan-
neer gij elkander bemint, dan is de volmaakte liefde tot Hem j-n LI".

Ernst maken met de liefde tot God kan men dus op geen andere wijze, dan
ernst maken met de li-efde tot de rnedemens J

Wij moeten door ons voorbeeld onze medemens opnieuw de vraag ontlokken,
die ook het liefdevoorbeeld van de eerste christ.enen, de Grieken en Romei-
nen de vraag deed stellen: "Wat bezj-tten deze nlensen toch die zich chris-
tenen noemen, dat zij zích zo door hun li.eilcle onderscheiclen."

Deze vraag, ook door r.rns gedrag op de weg opnieur,v tot een realiteit maken,
is de opdracht van al1en die het met hun christen*zijn ernst is"
Deze boodschap is het, die het Apost.olaat van de Weg wi1 ultdragen om al*
dus een algehele en radicale mentaliteits-vera.ndering van ons gedrag op de
rveg te verwezenlijken en, zo het aI niet in ons vermogen ligt om daaraan
een einde te maken, het aantal verkeer:ssLachtoffers toch zeker tot een mi-
nimum te helpen beperken.

DIT MOET ITET ANTIVOORD VAN DE CHRISTENEN VAN DEZE TIJD ZÏJN OP EEN GROOT EN

ACTUEEL PROBLEEM .I
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Het Apostolaat van de Weg is een gemeenschap van deelnemers aan het
verkeer, die aan de "Broederschap voor Veilig Verkeer" een nieuwe
zin wi11en geven.

De Broederschap werd op 5 aprlt 1936 opgerj.cht en ls aangesloten bij
de Aartsbroederschap Salnt Christophe, 1e Jajolet-Orne (Frankrljk).
De hoofdzetel ls gevestigd te Elsendorp (N.Br. )

Doel:

Het doel van het Apostotaat is a1le weggebruikers te activeren tot
Christelijke. naastenliefde bij de verkeersdeelname.
De verkeersintensiteit maakt bezinning op het verkeersgedrag meer
dan ooit nodig. Een bezinnlng uit eerbied voor de mens a1s hoogste
scheppÍng Gods, met erkenning van de menselijke uitingen, die zijn
gedrag op de weg beÍnvloeden.

het gedrag 1n het veÍkeer moet men méér de mede-mens gaan zien:
al1een als menselljke verschijning, maar als naaste.

Apostolaat van de \4reg wil streven naar een mentallteits-omvorming;
een herrpaardering van de eerbÍed voor het 1even.

Bij
niet
Het
naar

Bestuur:

De Algemeen Bestuurder van het Apostolaat van de Weg is de Pastoor
van de Sint Chrlstoffel-kerk te Elsendorp.

Deelname:

Tot het Apostolaat van de lYeg kunnen toetreden: voetgangers, fietsers,
bestuurders van treinen, bussen en trams; van alle soorten voertuigen,
zoal.s vrachtwagens en luxe-auto's, motorfietsen, bromfletsen, scoo-
ters, enz.

Activlteiten:
Duizenden nemen reeds deel aan het Apostolaat van de ÏIeg.
Hun opdracht is door gedrag en voorbeeld een goed Christen te zijn bij
de verkeersdeelname.

Het Apostolaat van de Weg wil alle verkeersdeelnemers in deze opdracht
he,trekkenr o.Itt. door:

1. Een beroep doen op het geweten van iedere weggebruikerl
2. "Elke deelnemer een zlchtbaar teken op zijn voertuig te doen plaat-

sen als een persoonlijke getuigenis van naastenliefde op de weg;
3. Het zegenen van voertuigen te propageren en deze plechtigheid in

meendere plaatsen mogelljk te maken;
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4. Dagelijks voor alle deelnemers aan het verkeer en de slachtoffers
daarvan een H. Mis te doen celebreren en op de Natlonale Bezln-
ntngsdag een Pontlflcaal JaargetlJde voor alle verkeersdoden, zo
mogeltjk gevolgd door een natÍonaaI doden-appèl;

5. In overleg met de onderwljs-lnstantles de schoolJeugd ln de actl-
vitelten te betrekken, tenelnde de verkeerspllcht ult naasten-
liefde aan te kweken.

AalmoezenLer van de weg :

DagellJks vormen de verkeersdeelnemers de grootste "parochle" van ons

land, Mocht ln de toekomst de instelllng van het lnstituut "Àalmoeze-
nier van de lYeg" wensellJk zLin, dan hoopt het Apostolaat van de lYeg

hleraan medewerklng te verlenen.

Het Apostolaat denkt hterblJ tevens aan een "geestelljke wegenwacht",
met de waarde als de geestelljke telefoondiensten ln de grote steden.

Drive-in-kerkJes :

Indien de wensellJkhetd bllikt aan de autowegen drive-ln-kerkjes te
stichten, zal het Apostolaat van de lïeg aan de totstandkomlng daarvan
medewerken.

Deze drlve-l-n-kerkjes zouden tevens ven bljzonder nut kunnen zlJn voor
deelnemers aan het steeds toenemende bermtourLsme.

Kenteken, voor priesters
Het Apostolaat van de lleg overrrreegt, desgewenst, aan prlesters, dle
gebrulkmaken van een voertuig, een kenteken aan te bleden ter beves-
tlglng aan hun voertulg, ln de geest van het esculaap blJ nedicl.

H. OIle :

Het Apostolaat van de l{eg hoopt te mogen meewerken, dat elke prlester,
wiens taak het meebrengt veel te rljden, de H. OIle meedraagt.
Daartoe zou het Apostolaat speciale ampullen ln rels-etul beschlkbaar
wilIen stellen.
Geldelijke mlddelen :

Het Apostolaat van de Weg kent geen Ieden, doch deelnemers. De deelne-
mers tezamen vormen het Apostolaat. AIs aandeel ln de flnanclerlng van
de actlvlteiten wordt aan de deelnemers Jaarlljks een bljdrage gevraagd
van;F 2150 (persoonlljke deelname) of / 5r= (gezlnsdeelnane).
Voor wle dÍt bezwaarltjk is kan zonder bijdrage als deelnemer toetreden.

Orgaan :

Het Orgaan van het Apostolaat van de I{eg wordt aan ledere deelnemer kos-
teloos toegezonden. De lnhoud is afgestemd op bezlnning en actlverlng.

HET GAAÏ OM ISET{SENLEïÍENSI
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punten uit ons programma

Herstel van het gebruik van het bidden van een reisgebed.

Veiligheidsconferenties in kerkelijke gemeenschappen.

Instellen van een adviescommissie voor nagelaten betrekkingen
van verkeersslachtof f ers

Gespreksstof over naastenliefde op de weg t.b.v. jongeren.

Plichtsbesef aankweken tegenover bejaarden op de weg.

Maandelijkse dlstributie van kernspreuken over naasten-
liefde op de weg.

7. Clementie voor rijlessers en voor hen die gebrek aan rijvaar-
dlgheid tonen.

8. Christelijk ged::ag tegenover wegherstellers, bestuurders van
moellijke transporten en tegenover mensen, die op de weg in
moeilijkheden zljn.

9. Meer aandacht voor spelende kinderen (achter iedere ba1 loopt
een kind).

1O. Deelnemers opwekken geestelijke hulp te verlenen bij ongeval-
1en, o.a. door te bidden bij en met het stachtofferl verstrek-
ken van speciale gebedsteksten.

Toezendlng van bezlnnings- en propagandamateriaal aan pers- en
publlciteits-organen, om een ruime beleving van het doel van
het Apostolaat van de lVeg te bevorderen.

Opwekken van belangstelling voor :

Ritten voor ouden van dagen, invallden, spastische kinderen,
vervoer van zieken bij tridua, stemplicht, bedevaarten,
sterritten voor moeders, enz.

ZTJ, DTE TOT HET APOSTOLAAT VAN DE WEG WILLEN TOETREDEN OF NADER

GEINTORMEERD WENSEN TE WORDEN, OT OP EEN ANDERE MANIER AAN DE

ACTIVITEITEN WILLEN MEDEHELPEN, KUNNEN ZICH WENDEN TOT DE HOOFD-

ZETEL VAN HET APOSTOLAAT, TE ELSENDORP (N.Br. ), ttrlBrOON O 4925-
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St. Christoí{elkerk te Elsendorp, waar 25 iaar geleden de Broederschap
werd opgericht en het ,,Apostolaat van de Weg" uit geboren werd.

INDIEN OOK U TENV'OLLE DOORDRONGEN BENT VAN HET GEVAAR,

dat het verkeer voor ieder van ons geworden is, alsmede van de noodzaak dat
dit gevaar een radicale aanpak eist en dit wel op een veel grotere schaal
dan dit tot op heden het geval was, n.1. met inschakeling van heel
Nederland, dan zult U ongetwijfeld wil1en toetreden tot het Apostolaat van
de Weg.

WIJ VI1AGEN GEEN LEDEN EN WI.I VRAGEN GEEN CONTRIBUTIE

lVij vragen alleen of U, indien U met onze doelstellingen sympathiseert, ons
wilt helpen de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken.

EEN ENORME PROPAGANDA STAAT ONS VOOR OGEN

Dat vraagt natuurlijk veel geld. Indlen U dit financieel mogelijk is, kunt
U ons helpen door jaarlijks een aandeel in de propaganda-kosten te schenken
van f 2,5O (individuele bijdrage) of f 5,= (gezinsbljdrage).

DIT GELD ZAL UITSLUITEND GEBRUIKT I{ORDEN

ter bestrijding van de kosten, die onze
zullen meebrengen. fn ons orgaan leggen
wat wij, dank zij Uw hulp konden doen.

U BENT ZELF HET APOSTOLAAT VAN DE }íEG

activiteiten noodzakelijk met zich
wij rekening en verantrfloording af

omdat wlj slechts met U en door U kunnen bestaan en werken.

Door middel van I Ondergetekende :

nevenstaand for-
mulier kunt U I Wonende :

toetreden aIs
deelnemer van I Plaals :

Laat het niet I tt u"n bereid een aandeel in de koslen te nemen van:

hetAPoSroLAAT I.-"'-
VAN DE WEG .. . I lk,nrens toe .te treden als deelnemer van het Apostolaat

I to{oorbeweging voor veilig verkeer"
van de Weg, Chris-

aan een ander
over.

Treed zelf toe.
VANDMG NOG.

f 2,50 per jaar (persoonlijke deelname)

f 5, - per jaar (gezinsdeelneming)

s.v.p. doorhalen wat niet bedoeld wordt.

lk wens voor propaganda in mijn omgeving kleine raambiljetten le ontvangen.
(lormaat 2l x14 cm\
Verzoeke mij .................. exemplaren te zenden

lk ontvang kosteloos elke drie maanden het orgaan van het Apostolaat van
de Weg.

§ecretariaat: APO§TOLAAT VAN DE WEG
PO§TBUS 211, NIJMEGEN

Nieuw Girono. : 109.35.90

Handlekening :


