Gruun Schut bij Diomage viering
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Diomage is in Gemert een bekend begrip. Het centrum daarvan is de voormalige Pius-X-school
aan het Frans Brugske. Daar worden geregeld activiteiten ontplooid voor de meer dan 100
bewoners van diverse huizen in Gemert. De bewoners zijn geestelijk en/of lichamelijk
gehandicapt en hebben afhankelijk daarvan meer begeleiding/verzorging nodig. Veel inwoners
hebben zich als vrijwilliger gemeld om een bewoner van deze huizen geregeld een of meer
dagdelen te begeleiden om hun leven te veraangenamen.
Het Sint Antonius en Sebastianus Gilde Gemert heeft voor een aantal jaren op zich genomen
om de bewoners kennis te laten maken met een van de oudste Gemertse verenigingen. Dat
gebeurt in de vorm van de palmpasenviering in de Sint-Gerarduskerk. Dat gebeurt afwisselend
met het zustergilde Sint Joris. De beide gilden willen op deze wijze uitvoering geven aan de
sociale taak, welke van oudsher wordt vervuld. Vroeger was de zorg voor zieken, zeker in tijden
van besmettelijke ziekten, een van de hoofdtaken. Maar ook het begraven van overledenen
hoorde daarbij. In de legger van het gilde zijn talrijke vermeldingen opgenomen van de
medewerking van het gilde bij deze droeve gebeurtenissen.

Nu ziekenverpleging en begrafenissen door beroepskrachten is overgenomen zijn deze taken
vervallen. Voor wat de begrafenissen betreft blijft de medewerking van het gilde beperkt tot de
eigen leden. Hiervoor geldt een bijzonder ceremonieel.
Ook het bezoek aan de bewoners van het huidige Ruijschenbergh, voorheen Zorgcentrum
Ruijschenbergh vindt het gilde een sociale taak. Dat geldt dus ook voor de bewoners van
Diomage.
Zondag 20 maart a.s. vindt weer een Diomageviering plaats en ook deze keer in de
Sint-Gerarduskerk. Het groene gilde trekt daarvoor op naar de huisvesting van de bewoners
aan het Frans Brugske en gaat de bewoners en hun begeleiders vooraf naar de kerk. Na afloop
van de dienst wordt aan de geestelijkheid en de bewoners een vendelgroet gebracht bij de
ingang van de kerk.
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