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TEN GELEIDE

Dit gedenkboekje leidt u door zeven
eeuwen geschiedenis van de parochie en
het gidst u langs de muren van de kerk
waar als het ware in een strip—verhaal
het Oude— en Nieuwe Testament te lezen
staat. Ik noem dit feest 'monument van
liefde'. Het kerkgebouw is de heilige
plaats waar ue Gods liefde voor ons
vieren, maar ook de liefde voor en tot
elkaar. Kinderen worden er gedoopt,
prille liefde wordt ingezegend, dier-
baren worden weggedragen.

Het woord 'kerk' roept vele beelden op.
Is het het oude gebouw, dat onze voor-
ouders met hun geld en hun hart opbouw-
den? Is kerk het gezag, dat alsmaar
uitmaakt wat moet en mag gebeuren en
gelovigen aan de leiband houdt? Is kerk
een samen op weg zijn door de doolhof
van het leven en elkaar de weg wijzen
en onderweg helpen? In het evangelie
lees ik levende kerkbeelden van samen
gelovig zijn. Het leven is een woestijn
vol groene bomen; mensen zijn spring-
levende vissen in het water van de dode
zee; Jezus Christus is de heldere bron,
die de dorst van zijn vrienden lest.
Het klaterende water geeft verfrissing
aan de hardstenen mens en voert hem mee
naar grazige weiden.
De kerkgemeenschap van Maarheeze moge
een levende en levendige gemeenschap
blijven: een monument van liefde.

L.J. Nabuurs.
Pastoor.



Patrones van de parochie(kerk) te Maar—
heeze is van oudsher de H. Gertrudis
van Nijvel. Zij werd waarschijnlijk i ri
626 geboren te Landen (B),als dochter
van de Frankische hofmeier Pippijn I
van Landen en Itta (de H. Ida). Pippijn
I de Oude of van Landen is het oudst
bekende lid uit het Frankische vorsten—
geslacht van de Karolingen en recht-
streeks voorvader van Karel de Grote.
Na zijn dood (in 640) stichtte zijn
vrouw een klooster in Nijvel. Gertrudis
werd in 651 de eerste abdis van dit
klooster en bleef dat tot 17 maart 659;
toen gaf ze 'in het drieëndertigste
jaar van haar leven haar verlangende
ziel terug aan God'. Gertrudis was zeer
bekend om haar kennis van de H.Schrift.
In de middeleeuwen was zij een populai-
re volksheilige. Zij werd (en wordt)
vereerd als beschermheilige tegen rat-
ten— en muizenplagen; ook was zij de
patrones van de reizigers. Vroeger werd
ter ere van deze heilige het zogenaamde
'Sint Geerteminnewater' gedronken bij
verzoening of afscheid ten teken van
naastenliefde. Vanwege haar feestdag op
17 maart wordt zij ook wel de 'Lonte--
heilige' genoemd.
De H. Gertrudis wordt afgebeeld als ab-
dis., herkenbaar aan de kromstaf. Daar-
tegen kruipen meestal één of meer rat-
ten en/of muizen omhoog. In haar hand
heeft zij op veel afbeeldingen de H.
Schrift, soms een kerk of klooster.

VAN OORSPRONG TOT ONTNEMING (- 1648)

De bekering van onze gebieden tot het
Christendom, waartoe in de Romeinse en
Frankische tijd al aanzetten waren ge-
geven, is pas grootscheeps op gang ge-
komen aan het begin van de achtste eeuw
toen onder andere de bisschoppen Lam—
bertus en Hubertus hier predikend rond-
trokken. Het is vrijwel zeker dat Budel
in de achtste eeuw al een kerk had.
Lambertus was bisschop van Maastricht
maar verbleef vaak in Luik. Na zijn
vermoording rond 70O liet zijn opvol-
ger Hubertus zijn gebeente naar deze
plaats overbrengen, liet er een kerk
bouwen en maakte de stad tot bis-
schopszetel. Het bisdom Luik was later
een prinsbisdom: de wereldlijk heer
(prins) was tevens geestelijk heer
(bisschop). Het prinsbisdom Luik, on-
derdeel van het aartsbisdom Keulen, was
bestuurlijk onderverdeeld in acht zoge-
naamde aartsdiakenaten. Maarheeze en
omgeving behoorde tot het aartsdiake—
naat Kernpenland en daarbinnen tot het
dekenaat Woensel.
In wereldlijk opzicht was Maarheeze en
omgeving aan het begin van de dertiende
eeuw zeer waarschijnlijk in het bezit
van Dirk (III) van Altena. Deze Dirk
van Altena schonk in 1223 de eigen-
dommen die hij bezat in Hugten aan de
Munsterabdij in Roermond. Omdat dit
klooster was vrijgesteld van het beta-
len van bepaalde tienden, moest het
ieder jaar aan de 'capella' in Maar—
heeze een 'ferto' betalen. Uit deze
verklaring valt op te maken dat er in



1223 in Maarheeze een aan de godsdienst
gewijd gebouw(tje) stond
De opvolgers van Dirk van Altena in
onze dorpen waren de diverse heren van
Cranendonck. Als plaatselijke heren
hadden zij aanvankelijk het patronaats—
recht, het recht een pastoor voor te
dragen, die dan uiteindelijk door de
bisschop benoemd moest worden. De oudst
bekende pastoor van Maarheeze was Roe-
lof van Emmichoven, die we in stukken
uit 1368 en 1386 tegenkomen,
In 1399 werd door Jan VI van Beieren,
prinsbisschop van Luik, de H. Catharina'
kerk te Eindhoven tot collegiale kapit-
telkerk verheven. Dat gebeurde op ver-
zoek van Johanna, hertogin van Brabant
en Willern van Milberg, heer van Cranen-
donck en Eindhoven met het doel tot een
betere organisatie van de godsdienst-
uitoefening te komen. De kerken van
Vught, Tongelre en Aarle werden door
hertogin Johanna en die van Maarheeze
(waar op dat moment geen vaste bedie-
naar was) door Willem van Milberg aan
het kapittel van Eindhoven toege-
voegd. Het patronaatsrecht van Haarhee-
ze kwam vanaf dat jaar toe aan dit ka-
pittel, dat uit 9 kanunniken bestond.
De bij het kapittel gevoegde kerken
moesten door middel van onder meer
tienden in de onderhoudskosten van het
kapittel bijdragen. Voor de pastoors
van de betreffende plaatsen betekende
dit een vermindering van inkomsten.
Veel pastoors hielden het dan ook vaak
voor gezien, sommigen hadden een
plaatsvervanger.
De pastoor van Maarheeze had toch al
geen florisant inkomen. De kerk van

Maarheeze was een zogenaamde 'kwart-
kerk'. Dat wil zeggen dat zij aan be-
lasting ongeveer een kwart moest beta-
len van de hoeveelheid die een 'hele
kerk' had te voldoen. Een 'kwartkerk'
betaalde haar belasting niet aan de
bisschop of aartsdiaken, zoals de
'hele' en de 'halve' kerken, maar aan
de deken. De kerk van Maarheeze werd in
de jaren 151O-1566 getaxeerd op een
waarde van 10O mud rogge.

De oude kerk van Maarheeze stond op het
huidige kerkhof. De oorsprong van dit
in Gotische stijl opgetrokken gebouw
lag waarschijnlijk in de veertiende
eeuw. Het was een vrij eenvoudig gebouw
bestaande uit een schip van twee tra-
veeën, een lager koor van drie tra-
veeën, die aansloten op het schip. De
oorspronkelijke toren, waarvan geen ge-
gevens bekend zijn, werd aan het einde
van de achttiende eeuw vervangen. Naast
het absenteisme, het aanstellen van
plaatsvervangers, wat ook in Maarheeze
geen onbekend verschijnsel was, vormde
ons dorp geen uitzondering op een twee-
de euvel in de middeleeuwen: het niet
onderhouden van het celibaat door gees-
telijken. In 1436 - 1437 was 'Johannes,
benificiant van de kerk van Maarheeze'
wegens het niet onderhouden van het
celibaat een Franse kroon verschuldigd
aan het dekenaat. In 147O - 1471 maakte
pastoor Arnoldus Scouwerman het erg
bont: nadat hij al gewaarschuwd was,
had hij omgang met de dochter van Jan
vander Ho(e)ven 'om te beminnen en te
drinken'. Een aantal natuurlijke kin-
deren was het gevolg.



en Antonius.
genoemd de
Baptist in

Het is niet alleen negatief nieuws dat
uit oude archiefstukken tot ons komt.
Van Johannes van Eijk, als pastoor
genoemd in onder meer 1485 en 151O is
bekend dat hij tijdens zijn leven en na
zijn dood veel mooie boeken aan de
bibliotheek van het kruisherenklooster
in Maaseik schonk. Het was in zijn
tijd, dat de Geldersen, de grote tegen-
standers van de Brabantse hertogen
plunderend door onze streken trokken en
in oktober 1497 ook Maarheeze in de as
legden. In de kerk stonden in de 15de
en/of 16de eeuw altaren van Maria,
Lucia-Catharina-Barbara, Crucis en An-
na, Maria novum, Maria en Johannes
Evangelist, fraternitatis Maria, Maria

Ook wordt reeds in 14OO
kapel van Maria en Johannes
Soerendonk en was er in de

vijftiende en zestiende eeuw een kapel
in het kasteel van Cranendonck. Beiden
vielen onder de parochie Maarheeze.
De zestiende eeuw ziet twee verschijn-
selen op de voorgrond treden die uit-
eindelijk sterk met elkaar verweven ra-
ken: de Reformatie of Hervorming en de
centralisati e.
De grote kerkelijke hervormingsbewe-
ging, ingezet door Luther, Zwingli,
Calvijn en anderen, die de misstanden
en misbruiken in de katholieke kerk
aanvielen, leidde tot een reaktie van
katholieke zijde: de zogenaamde contra-
reformatie. Aan deze katholieke tegen-
hervorming werd vooral vorm gegeven
tijdens het Concilie van Trente (1545-
1563), dat de leer van de kerk nauw-
keuriger vaststelde, maatregelen nam
ter bestrijding van de misbruiken, en-
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zovoort.
De centralisatiepolitiek van Filips II
van Spanje, landsheer in de Nederlanden
en opvolger van de hertogen van Bra-
bant, uitte zich onder meer in het tot
stand brengen van een eigen Nederlandse
kerkprovincie. Hiertoe werd in 1559 de
pauselijke bul 'Super Universas' uit-
gevaardigd, waarmee een nieuwe kerke-
lijke indeling werd geschapen. Maar—
heez-e en omgeving, maakte vanaf die
tijd deel uit van het dekenaat Helmond,
onderdeel van het bisdom 's—Hertogen—
bosch, dat op zijn beurt deel uitmaakte
van het aartsbisdom Mechelen.
Het centralistische bewind en de vei—
volging van aanhangers van de Reforma-
tie door de Spaanse koning Filips II
waren belangrijke oorzaken van de zoge-
naamde Nederlandse Opstand ('Tachtig-
jarige oorlog'), de strijd van de her-
vormingsgezinde Nederlanden tegen het
Spaanse katholieke gezag, die uitein-
delijk bij de Vrede van Munster in 1648
leidde tot erkenning van de onafhan-
kelijkheid van de Republiek.
In Maarheeze klaagde pastoor Antonius
de Backere ondertussen in 1588 dat hij
onvoldoende inkomsten had om als pas-
toor deftig (naar zijn stand) te kunnen
leven: slechts tien mudden rogge of 12O
vaten Maarheezer maat. Hij verlangde op
grond van het Concilie van Trente een
behoorlijk bestaan en vroeg aan het
kapittel van Eindhoven om een ver-
meerdering van tien mudden uit de tien-
den van Maarheeze. Hij kreeg slechts de
kleine tienden door het kapittel toe-
gewezen. Deze brachten maar twaalf gul-
den op. Jacobus Boudewijns afkomstig

uit Boxtel was van 1592—1597 pastoor in
Maarheeze. Op 29 maart 1593 'als aflos-
sing, op een aan hem geleend bedrag van
vijfentwintig gulden verklaarde hij
jaarlijks op palmzondag twee gulden aan
do kerkmeesters te betalen'. De pastoor-
woonde op dat moment in een 'pastoors
huys metten aengelaech dat. hij van
Henricken Daems gecocht heeft ' .
Op 24 juli 1615 werd in Maarheeze een
kerkvisitatie gehouden door bisschop
Nicolaas Zoesius. Hij bezocht Johannes
Bartholomeus Bakermans, die toen 3O
jaar oud en zes jaar pastoor van Maar-
heeze was. Van zijn 6OO communicanten
werd niemand van ketterij verdacht. Aan
het altaar van Crucis en Anna moesten
drie missen per week worden gelezen. De
opbrengsten daarvan waren door bisschop
Masius aan degene die de vroegmis deed
toegekend. De opbrengsten van het Bar —
bara-altaar kwamen toe aan Johannes
Cuijtsius, kannunik te Eindhoven.
Hij moest hiervoor l mis in de week
doen. Deze mis deed hij —met bisschop-
pel i j K.& goedkeuring— in Eindhoven.
Omdat de pastoor het celibaat bleek te
overtreden (na Trente!) werd hem een
bedevaart naar de graven van de HH.
Petrus en Paulus te Rome opgelegd.
In 1616 schreef deze Bakermans een
brief aan de bisschop ten behoeve van
de rector van de kapel in Soerendorik.
Deze rector, Willem Lusca, was een
vreemdeling en hiertegen had de bis-
schop bezwaar. Nadat ook de schepenen
van Maarheeze en Soerendonk er een
verzoek bijgedaan hadden, kreeg Willem
Lusca toestemming van de bisschop in de
kapel van Soerendonk de mis te mogen
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doen. Aan het slot van zijn brief ver—
klaarde Bakermans, dat hij de kate-
chismus had ingevoerd maar het volk
tijdens de katechisatie moeilijk uit de
herberg houden kon.
Drie jaar later, in 1619 verklaarde de
pastoor van Maarheeze dat het Eind—
hovens kapittel weigerde nog geld te
geven voor het herstel van de kerk. Tot
dan toe gaf het kapittel hiervoor tien
Rijnlandse guldens. Er waren in dat
jaar overigens nog andere problemen:
Johannes Cuijtsius, kanunnik uit Eind-
hoven had zijn altaar noch met voor-
hang, noch met altaardoeken bekleed; in
de doopkapel was geen handdoek en de
biechtstoelen hadden geen tralies. De
bisschop legde voor dit laatste een
boete op van drie gulden. In 162O
bleek, dat het dopen van de kinderen

(binnen drie dagen)niet meteen
plaatsvond.
Drie jaar later constateerde de bis-
schop nog ernstiger zaken. De 'sacel—
lanus' bezocht dikwijls café's en nog
wel in het openbaar met andere jonge
mannen om te drinken en te dansen. Hij
droeg bovendien het kerkelijk gewaad
niet en ook de kerkelijke kruinschering
ontbrak. Aan hem werd op straffe van l
daalder bevolen om bekering te doen.
Verder werd eveneens in 1623 het vooi—
schrift van een brandende lamp voor het
Allerheiligste niet onderhouden en
moesten de vloer rond het hoofdaltaar
en het voetstuk van het beeld van de H.
Barbara noodzakelijke reparaties onder-
gaan. Veel personen waren met Pasen
niet ter communie gegaan.
Uit dit alles moge de spanning blijken



tussen de door 'Trente' voorgeschreven
orde en de (in Maarheeze) geleefde
praktijk. Johannes Bakermans, in wiens
periode dit waarschijnlijk allemaal
speelde, overleed te Weert op 24 janu-
ari 1638, waarna hij in het klooster
van de paters Franciscanen werd be-
graven. Na hem was de Franciscaan
Ludovicus van Berckel pastoor te Maar-
heeze. Hij overleed in het Francis-
canenklooster te Weert op 11 april
17O1. Van Berckel was vrijwel zeker de
laatste pastoor van Maarheeze, voordat
de kerk voor de katholieke eredienst
werd gesloten.

PREDIKANTEN NflflST PflSTOORS (1648-1798)

Na de verovering van 's—Hertogenbosch
op de Spanjaarden door de Staatse troe-
pen onder leiding van Frederik Hendrik
in 1629 werd vanuit deze hoofdstad ge-
poogd de hele Meierij gereformeerd te
krijgen. Deze pogingen waren tot 1648
tot mislukken gedoemd. Het Staatse en
Spaanse gezag betwistten eikaars rech-
ten op de Meierij. Bij de Vrede van
Munster in 1648 werd onder meer de
Meierij door de Spaanse koning afge-
staan aan de Staten—Generaal. Zij waren
vanaf die tijd soevereinen over dit ge-
bied, onderdeel van het generaliteits-
land Staats-Brabant. Nu werden de pro-
testant iseri ngspogingeri hervat en met
succes. Het plakkaat van 16 juni 1648
van de Staten—Generaal beval dat alle
kerken en kapellen voor de katholie-
ken gesloten moesten worden gehouden en
van alle 'paepse' ornamenten gezui-
verd. Er mochten geen katholieke gods-
dienstoefeningen meer worden gehouden,
op straffe van duizend gulden boete.
Het plakkaat gelastte verder aan alle
geestelijken en kloosterlingen het land
binnen acht dagen te verlaten op boete
van minstens zeshonderd gulden en straf
volgens het oordeel van de schepenbank.

In 's—Hertogenbosch werd in 1648 de zo-
genaamde 'Grote kerkelijke vergade-
ring' van de gereformeerden gehouden.
De vergadering liet zestien predikanten
beroepen, onder andere een in Budel. Op
24 oktober 1649 werd Gerardus Hoffman
(nus) (overleden 1662) als eerste pre-
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d I kant van Maarheeze en Soerendonk be-
vestigd. De predikantsplaats Maarheeze
met de combi natieplaats Soerendonk was
onderdeel van de ring Peelland, welke
viel onder de generaliteitsclassis
Peel— en Kempenland, geplaatst onder de
Gelderse synode. De predikanten werden
door de prins van Oranje als heer van
Cranendonck aangesteld. De gereformeer-
den hadden de beschikking over de grote
torenkerk van Maarheeze en cle kapel in
Soerendonk aan de Heuvel.
Nctast deze religieuze hervorming was er
ook de zogenaamde 'politieke Reforma-
tie' : ambtenaren en bestuurders moes-
ten ge r ef'o r mee; r d en republiek—gezind
zijn.
De katholieken van Maarheeze en omge-
ving konden dankzij de Franciscanen uit
Weert toch ter kerke
stereo 1649 al riepen
l ieken uit. omliggende
Meierij bijeen om op
katholiek gebied, op
het geheim ter kerke
bouwden de inwoners van
sen, waaronder
ter hoogte van Hugten,
grens op Spaans gebied,
greriskerkiïïonument is een

g aa n. Met P i n k—
de paters katho-
P laat se n in dei

1vei l i g' Spaans -
1 Bolderdijck' in
te komen. In 1651

enkele plaat-
Maar heeze een grenskapel

net over de
Het huidige
ree o ns t rukt i e

van deze opgegraven grenskapel. In 1654
beval William Trockmorton, drossaard
van de Baronie van Cranendonck de inwo-
ners van Maarheeze om bannen acht da-
gen alle 'kerKelijke goederen ofte or-
namenten' die zij sinds 1648 in hun be-
zit hadden aan de dominee te geven.
Het kerken over de grens werd na het
'rampjaar' 1672., waarin de Republiek in
oorlog kwam met Frankrijk, Engeland,

i



Munster en Keulen, langzaam minder.
Het verbod tot openbare uitoefening van
de katholieke godsdienst werd stilaan
verzacht. De Staten—Generaal stonden
oogluikend toe om op Staats gebied bin-
nen de paroohiegrenzen schuurkerken te
bouwen en pastoors te hebben. Dit was
wel aan strenge voorschriften gebon-
den: de kerken mochten niet als zo-
danig herkenbaar zijn rnaar moesten het
uiterlijk hebben van een soort schaaps-
kooi.' Ook de aanstelling van pastoors
liep via de overheid en die deed dat
niet kosteloos J De katholieken van
Maarheeze en Soerendonk kregen nu een
pastoor. ' A° 168O den 8 december heb
ick Godefridus Peten priester aan—
veert, den laste, en ziel sorge van de
parocnie van Maarheese' Hij ontving
jaarlijks honderd patekons, de helft
van het communiegeld dat er op de c om—
niebank geofferd werd met Pasen en
Kerstmis en verder alles dat er op de
altaren of communiebank werd geofferd.
Vanaf januari 1682 kreeg hij nog tien
patekons meer omdat er weinig geofferd
werd. De katholieken van Maarheeze en
Soerendonk hadden de beschikking over
een kleine schuurkerk aan de Heuvel in
Soerendonk. Rond 1684 hadden beide
plaatsen ieder een schuurkerk, Soeren-
donk nabij de huidige kerk, Maarheeze
ongeveer ter hoogte van het huidige
pand Oranje Nassau!aan 7. Vanaf' deze
tijd bestond in Maarheeze dus de vol-
gende situatie: Het overgrote deel van
de bevolking, dat katholiek was, had
een pastoor en een (te) kleine schuur—
kerk, terwijl de gereformeerde minder-
heid met haar dominee de beschikking

had over onder meer de 'grote' toren-
kerk van Maarheeze.
Pastoor Peten van Maarheeze kreeg in
1692 van de apostolisch vicaris (zoals
de bisschop toen genoemd werd) de
zielzorg van Sterksel opgedragen. Ter
assistentie kwam er een kapelaan, die
op zon— en feestdagen de dienst in de
schuurkerk in Soerendonk deed. De ka-
tholieken van Soerendonk waren het on-
eens over het betalen van deze kape-
laan en over het aantal kerkmeesters
uit hun plaats. Zij probeerden rond
1692 tevergeefs van de apostolisch vi-
caris toestemming te krijgen een eigen
parochie te mogen stichten.
In 1696 stierf in Maarheeze Johannes
Feylingius, sinds 1664 tweede predikant
van Maarheeze en Soerendonk. Feylin—
gius, die eerder predikant was in Budel
en Gastel, was bekend om enige dicht—
werkjes die hij liet uitgeven. Hij werd
begraven in de kerk in Maarheeze. Zijn
opvolger, Gisbertus Kaa, predikant te
Maarheeze en Soerendonk van 1697—1701,
kreeg in l7OO met een troep Fransen te
maken, die zijn woning plunderden en
beroofden.
De katholieke inwoners van Soerendonk
probeerden in 1717 tevergeefs om een
onder—pastoor te krijgen. Pastoor in
Maarheeze, Soerendonk en Sterksel was
toen Franciscus van Meyel. Zijn kape-
laans W. Pennincx (tot 1732), en J.F.
van Ham (1733—1741) waren allen, even-
als hijzelf afkomstig uit Gemert. Van
de twee laatstgenoemden is bekend dat
zij aan de Universiteit van Leuven
studeerden en daar met andere dorps-
genoten een soort Gemertse studenten—



club hadden. Johannes Franciscus van
Ham werd later pastoor van Maarheeze
(1741-1745). In 1765 werd door de
Staten—Generaal toestemming verleend om
een huis aan te kopen dat dienst moest
doen als pastorie voor pastoor Gosuinus
van de Linden. Zij gaven ook toestem-
ming voor het repareren van de kerk—
schuur in Maarheeze in 1773 en die van
Soerendonk in 1784.
Ook aan de kant van de gereformeerde
gemeente bestonden er huisvestings-
problemen. Op het kerkhof rond de grote
kerk stond reeds een klein schooltje,
waartegen in 1755 een raadhuisje werd
gebouwd. De toren van de grote kerk
vroeg veel onderhoud. Men besloot daar-
om een nieuwe toren en gevel te laten
bouwen. In 177O werd hiervoor een te-
kening, een uitgebreid bestek en een
begroting gemaakt. De begroting, op-
gesteld door 'Hendrik Deene Meester
molenmaecker tot Mierlo' voor 'Eenen
Nieuwen tooren tot Maarheese (...) hoog
75: voet, en wijt binnen werk 13: voet'
is f.3.754 en 18 stuivers. De bouw
heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in
1772—1773. In de toren was ook een
gevangenhok gemaakt. Dit alles vond
plaats tijdens het predikantschap van
Willem Vonk (1749-1788). Hij was zeer
omstreden omdat hij nogal eens buiten
het boekje ging. Zo werd Vonk in 178Ü
schuldig bevonden in het doen van
'bespottelijke expressien en uytdruk—
kingen op den heiligen predikstoel',
waarvan de Maarheezer gereformeerde
koster en schoolmeester Carel Greven
hem beschuldigde. De dominee werd tij-
delijk vervangen door collega's van

g5

buurgemeenten. Dat was voor hem aan-
leiding die personen tijdens de diens-
ten lastig te vallen of hen het regis-
ter voor het inschrijven van de dopen
te weigeren met grove woorden! Vonk
overleed in 1788. Hij werd opgevolgd
door Petrus Molengraaff C1790-18O4).
De woelige jaren van de pat riottent ijd
waren voor de katholieken van Soeren-
donk aanleiding een volgende poging te
wagen tot afscheiding van Maarheeze.
Opnieuw kregen ze in 1788 nul op het
rekest. Later dat jaar werd Larnbertus
Hertroys pastoor van Maarheeze, Soeren—
donk en Sterksel (1789-1817).
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VAN STRUBBELING TOT SLOOP (1798-19O3)

Na de inval van de Fransen werd in 1795
de 'Bataafse Republiek' uitgeroepen. In
'Bataafs Brabant' werd de vrijheid van
godsdienst afgekondigd en werden onder
meer de gelden die de katholieken moes-
ten betalen voor het gebruik van de
ochuurkerken en het hebben van pastoors
afgeschaft. Soerendonk greep voor de
zoveelste keer haar kansen, opnieuw
zonder het gewenste resultaat. De
scheiding van kerk en staat, de vrij-
heid van godsdienst en de teruggave van
de oude torenkerken aan de katholieken
werden wettelijk vastgelegd bij de Acte
van Staatsregeling van l mei 1798. Het
zesde additionele artikel bepaalde dat
alle kerkgebouwen en pastoriehuizen van
de 'voormaals heerschende kerk' (dit is
de gereformeerde) mits niet op diens
kosten gebouwd, moesten worden ovei—
gedragen aan het plaatselijk bestuur,
dat een vergelijk moest treffen 'binnen
de eerstkomende zes Maanden na de
aanneeming der Staatsregeling'. Dit
vergelijk hield in, dat de gezindte met
het grootst aantal leden de kerk en
pastorie in gebruik mocht nemen
(naasten). Dit na een begroting van de
waarde van de gebouwen te hebben ge-
maakt en een uitkering aan het afstand
doend kerkgenootschap te hebben gedaan.
De torens met klokken bleven eigendom
van de burgelijke gemeenten.
Naar aanleiding van deze Staatsregeling
kwam op 23 augustus 1798 het dorpsbe-
stuur van Maarheeze (Jan van Hooff,
Hiacintus van Li l, Godefridus Vonken,



schepenen en Francis van Luytelaar,
borgemeester) samen. Op deze vergade-
ring was Wilhelmus Bruynen als kerk-
meester aanwezig. Zij stelden een be-
groting op eri berekenden de door de
katholieken te betalen uitkering aan de
gereformeerden. De kerk en pastorie
werden samen getaxeerd op f.4. 72O,17
stuivers en 2 penningen. Het aantal
katholieken was 1265, er waren 28 ge-
reformeerden, totaal dus 1283. Na uit-
kering van f'. 102, 5 stuivers en 12 pen-
ningen aan de gereformeerden zouden de
kerk en pastorie weer in handen van de
katholieken komen. 'Het afstand doende
kerkgenootschap zal met en benevens
het naastende kerkgenootschap, het zij
gebruyk hebben en behouden van het
kerkhoff tot het begraven van derselver
lijken', besloot de vergadering.
Op 22 december- 1788 eisten vier katho-
lieken de sleutel van de kerk van domi-
nee Petrus Molengraaff. Deze schreef
zeer verontwaardigd over deze brutali-
teit een brief aan het dorpsbestuur,
waarin hij uiteenzette niet uit de
pastorie te zullen gaan en verzocht de
sleutels weer terug te mogen hebben om
de godsdienst te kunnen uitoefenen.
Deze houding was niet verstandig, want
de katholieken konden zich -weliswaar
niet voor d.e brutale wijze waarop het
gebeurde— beroepen op de wet: zij had-
den een overtuigende meerderheid aan
leden. De zaak werd in handen gesteld
van een soort 'nationale geschillen-
commissie ', naar diens voorzitter ge-
noemd de commissie Steijn Parvé. De
gereformeerde gemeente Maarheeze—Soe—
rendonk beweerde dat de kerk eigendom

was van het kapittel van de H. Catha-
rinakerk te Eindhoven en dat dit de
kerk, in ieder geval het koor, aan haar
ten gebruike had afgestaan. Vandaar
dacht de gereformeede gemeente dat
'haar' kerk buiten naasting viel. De
commissie Steijn Parve' oordeelde an-
ders. Het besluit van de 'Eerste Kamer'
van 17 juli 1799 waarbij de kerk werd
toegewezen aan de katholieken, werd op
22 augustus van dat jaar in een decreet
veranderd. Daarmee werd de kerk offi-
cieel toegewezen aan de katholieken. De
overname van de pastorie vergde nog
jaren van touwtrekken. De oude schuur—
kerk was nu niet meer nodig en deze
werd in 18O2 verkocht. Na de dood van
dominee Molengraaff op 6 februari 1804
werd de predikantsplaats opgeheven, l ri
1805 werd deze met Budel gecombineerd.
De aan de katholieken teruggegeven
torenkerk was in vrij slechte staat. Al
snel moest er dan ook voor herstel ge-
zorgd worden. Pastoor Lambertus Her—
troys schrijft in 18O7 aan de bisschop:
'De staed onzer gemeente is eeneri
enkelen boeren staet en eenige maar
zeer weijnige teuten (...). De gemeen-
te bezit de grote kerk die in goede
staad is en heeft reeds aan de gemeente
over de 3OOO gulden gekost om dezelve
in staed te stellen'. In totaal (met
Soerendonk en Sterksel) waren er 884
communicanten en 3O9 personen, die nog
niet ter communie werden toegelaten.
Ten behoeve van de pastoor werden er in
Maarheeze en Soerendonk twee 'omgangen'
in levensmiddelen gehouden. In Maai—
heeze brachten die voor honderdvijf—
endertig gulden op, in Soerendonk voor
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tachtig gulden. Van de bewoners van
Sterk.se! kreeg de pastoor jaarlijks ' 3O
vaten koren, 5 karren houdt en 1O
karren heij-turff'. Soerendonk droeg
ook nog tachtig gulden bij voor de ka-
pelaan. In 1819 werd eindelijk de af-
zonderlijke parochie Soerendonk opge-
richt. Het feit dat Soerendonk reeds
een zelfstandige burgelijke gemeente
was en de grond en stenen voor de bouw
van een pastorie gratis beschikbaar
werden gesteld, zullen hierbij mogelijk
de doorslag hebben gegeven. De af-
scheiding van Soerendonk betekende na-
tuurlijk wel een vermindering van in-
komsten voor de Maarheezer pastoor. Dé
bisschop stelde daarom een nieuw tarief
op voor Maarheeze. De buitengaanders
of teuten moesten voortaan het volle
kerkgeld betalen in plaats van het hal-
ve en ook enkele andere bijdragen ver-
anderden.
De oude pastorie van Maarheeze was in
182O 'zeer bouwvallig en volstrekt on-
geschikt om tot eene woning voor den
Heer Pastoor te kunnen strekken'. Het
kerkbestuur van Maarheeze verzocht de
bisschop dan ook om toestemming 'om tot
het opbouwen eener nieuwe Pastorij-
huize overtegaan' . De kosten zouden
voor zover mogelijk betaald worden door
de Domeinen, die de verplichting had de
kerk en pastorie te onderhouden en voor
de rest 'moetende het tekort komende
uit de bijzondere Liefdegiften en mild-
dadigheid der Rooms Catholijke Ingeze-
nen worden aangevuld'. Het plan voor de
pastorie werd opgemaakt in overleg met
de heer Essen uit Oirschot 'aan wien
dezelve als de minst kostbare, doch

tevens als de geschikste om een goede,
beknopte, gerieflijke en fraije woning
daar te stellen is voorgekomen'. De
kosten werden berekend op f.2.70O,-.
Daarnaast' had de genoemde bouwkundige
reparaties aan het kerkgebouw uitge-
voerd, bestaande uit het uitbreken van
de oude glasramen en het opnieuw inzet-
ten van nieuwe, vergrootte en van nieuw
glas voorziene ramen, begroot op
f.SOO,— De toen gebouwde pastorie is
nog steeds als zodanig in gebruik,
draagt jaarankers '1821' en staat op de
Rijksmonumentenlijst. In 1977-1978 werd
het gebouw grondig gerestaureerd en
aangepast aan de eisen van deze tijd.
In 1843 werden het schooltje en de
raadkamer op het kerkhof afgebroken.
Waar nu het gebouw van de voormalige
Mariaschool aan De Hoge Weg staat,
bouwde men toen een nieuw pand.
Op l O augustus 1849 schreef pastoor
F. J. Sauvé (1826-1865) aan de bisschop:
'Reeds over lang ben ik genegen geweest
voor eenen orgel in onze kerk: doch het
slecht vooruitzigt op den organist
heeft mij er tot nu toe van doen af-
zien'. In Maarheeze was er op dat mo-
ment echter iemand die zich toelegde op
het orgelspel eri de pastoor dacht dat
deze 'jongeling' na enige tijd ge-
oefend te hebben bekwaam genoeg zou
zijn voor het bespelen van een orgel in
de kerk. Ook de parochianen verlangden
naar een orgel. Naast hun bijdragen zou
de kerkekas bijpassen. De bisschop rea-
geerde waarschijnlijk gunstig want
twintig dagen later schreef de pastoor
hem opnieuw. De pastoor had organist
Christiaans uit 's-Hertogenbosch om ad-



vies gevraagd. Deze dacht dat de kerk
'om de hoogte en buitengewone galm' een
groter orgel nodig zou hebben dan voor
een kerk van vergelijkbare grootte. De
bekende orgelmaker J. Vollebregt uit
' s—Hert ogenbosch gaf' f.2.3OÖ,— als mi-
nimum. Christiaans vond dit weinig voor
een orgel van de voorgestelde grootte.
De parochianen tekenden in voor
f.1.6OO,— de rest moest de kerkekas
bijleggen en hiervoor vroeg de pastoor
toestemming aan de bisschop. De orga-
nist zou naast zestig gulden uit de
kerkelijke renten ongeveer twintig gul-
den uit stipendia voor 'zingende mis-
sen' krijgen. Een 'zingende' mis kostte
in Maarheeze toen een gulden. De voor-
zanger kreeg hiervan twintig cent, de
'choristen' vijf cent en de organist
ook nog wat. De bisschop keurde het
hele plan goed en in 1Ö5O had Maarheeze
een orgel. In 191Q toen de nieuwe kerk
werd gebouwd, werd het orgel voor
f.45O,— verkocht aan de Paters Francis-
canen i n Weert. Zij lieten het op 2O
maart 1911 plaatsen in de pas gestichte
kloosterkerk in Heerlen.
In 1866 liet pastoor Waltherus van
Gerwen (1865-19O7) de pastorie 'die
zeer in verval en ongerieflijk was'
ingrijpend verbeteren. Er werd onder
meer een hele verdieping op het be-
staande gebouw aangebracht.
In Sterksel werd in 1866 een kapel in-
gewijd door pastoor van Gerwen ter ere
van de H. Gertrudis. Er kwam nu ook
weer een kapelaan om
Sterksel te doen.
Na de afscheiding van

de missen i n

Soerendonk in

W. 1819 waren er geen kapelaans meer ge-
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weest, wel drie personen die als 'as-
sist ' fungeerden.
Pastoor van Gerwen begon in 1868 met
het wijden van water ter ere van de H.
Gertrudis, tegen 'ratten, muizen en an-
der schadelijk gedierte'. Dit Gertru—
diswater werd door de mensen
'Muuzewater' genoemd. Vanaf dat jaar
werd Maarheeze een bedevaartsoord ter
ere van de H. Gertrudis. Hij had hier-
voor de ritus ontvangen van pastoor-
deken Boermans van Weert, later coad-
jutor van Roermond. Deze ritus werd la-
ter door bisschop Godschalk goedge-
keurd. Naast de wijding van het Gertru—
diswater op haar feestdag 17 maart wei—
den ook één of meer H. Missen gelezen,
afhankelijk van het geld dat de bede-
vaartgangers offerden.
Honderd jaar later, in 1968 werd in
Maarheeze een carnavalsvereniging op-
gericht, die men de toepasselijke naam
'De Muuzevangers' gaf.
Rond 188O werd het een en ander aan de
inrichting van de kerk gedaan, er kwa-
men enige nieuwe altaren en men kocht
(in 1881) in Eindhoven een preekstoel
voor f.5O,—. Ook werden de biecht-
stoelen veranderd. Op 28 augustus 188Ü
sloeg een bliksem in de toren: 'Ik zat
in den biechtstoel, en het was of er
een zwaar kanonschot werd gelost'
schreef pastoor van Gerwen. Het vuur
was snel geblust maar de schade bedroeg
toch nog f.211,30.
De oude middeleeuwse kerk van Maar-
heeze raakte steeds meer in verval en
daarom besloot pastoor Henricus Jansen
(19O7—1827) om een nieuwe kerk te
bouwen. De oude kerk werd in de loop

van 1811 afgebroken. Met het puin
werden enkele zandwegen verhard.
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BOUWEN QAN EEN MONUMENT VflN LIEFDE
(19O9-1927)

Op 21 oktober 18O7 overleed te Maar-
heeze Waltherus van Gerwen,(geboren te
Eindhoven op 4 augustus 1818) na 42
jaar pastoor te zijn geweest. Een week
later werd door Mgr. van de Ven de ka-
pelaan van Helmond, Henricus A. M.
Jansen (geboren 23 september 1861 te
Tilburg) als zijn opvolger benoemd.
Een benoeming die voor de parochie veel
zou betekenen en na een periode van
rust, veel in beweging zou zetten.
Pastoor Jansen trof de pastorie en de
kerk in een vervallen toestand aan en
hij vond het noodzakelijk zo spoedig
mogelijk hierin verbetering aan te
brengen. In het voorjaar van 19O8 werd
door de gebroeders L. en G. de Vries,
aannemers te Helmond, begonnen met het
opknappen van de pastorie. Gang en
keuken werden veranderd, nieuw sanitair
werd aangebracht en het hele huis van
boven tot onder geschilderd en behan-
gen.
In een terzelfder tijd belegde vergade-
ring van het kerkbestuur (Petrus Cardi—
naai en Jan Winters) werd besloten om
met de reparatie van het dak de gehele
kerk van binnen en van buiten te laten
nazien. Toen de gebroeders de Vries aan
dit werk begonnen, bleek al heel snel
dat restauratie een onbegonnen werk zou
zijn. Na overleg met Mg r. van de Ven
werd Pastoor Jansen belast met de bouw
van een nieuwe kerk op het naast de
pastorie gelegen terrein. Hiermee was
ook de moeilijkheid opgelost omtrent de

plaats waarop de nieuwe kerk van
Maarheeze zou verrijzen. Op zondag 18
april l9O9 deelde pastoor Jansen de
plannen voor de nieuwe kerk mee tevens
een beroep doende op aller medewerking
om het grote werk tot stand te kunnen
brengen.
De nieuwe kerk van Maarheeze zou
gebouwd worden naar het model van de
enkele jaren eerder gebouwde kerk van
Einighausen bij Sittard (ontworpen door
architekt Franssen uit Roermond). De
stijl is Neoromaans. Het grondvlak be-
staat uit een rechthoek, vanuit de
lucht gezien heeft (heb dak van) de
kerk een kruisvorm. Het is een drie —
beukig gebouw met twee traveeën, er is
een aanzet tot een transept. Het pries-
terkoor bestaat uit één travee met vijf
zijden. De kerk heeft twee torens en
wel op de noordgevel. Zonder publieke
aanbesteding zou de kerk worden aan-
genomen, uitgevoerd en gebouwd door de
gebroeders de Vries uit Helmond voor de
prijs van f.35.44O.~. Het kerkbestuur
behield daarbij de verplichting om het
terrein in gereedheid te brengen en de
nodige bouwmaterialen aan te voeren.
Hiermee stond het kerkbestuur voor een
enorme opgave die zijn krachten ver te
boven ging. Maar na een opwekkend woord
vanaf de preekstoel verklaarden de pa-
rochianen zich bereid de helpende hand
toe te steken. Het terrein werd afge-
graven en van een nabij gelegen akker
(de huidige percelen Kerkstraat 15 en
17) werd heb zand gehaald voor het ont-
graven terrein. Iedereen, groot en
klein, jong en oud, bood hulp, door
hand— en spandiensten. Als bijzondei—



heid werd vermeld dat er ooit drie
mannen het bouwterrein stonden te
lechten die samen 232 jaren oud waren.
Spoedig begon men met de aanvoer van
kalk, maaszand en stenen. Deze mate-
rialen werden aangevoerd vanuit Weert.
Omdat men voor de provinciale weg Maar—
heeze—Soerendonk een speciale kaart
moest hebben (een soort wegenbelasting)
werd er bij Hof van Holland dikwijls
van. paard, en voerman gewisseld. Maar
ook gebeurde het dat een struise boe-
renzoon plaats nam tussen de burries en
de kar door enkele mensen tot aan de
bouwplaats werd geduwd. Er werd ook
efficiënt gewerkt. Brouwer Jan Winters
die ook in Weert bier leverde, nam op
de terugweg een lading stenen mee. Het
gezegde 'zijn steentje bijdragen', werd
hier letterlijk door iedereen in prak-
tijk gebracht.
Op iedere zon— en feestdag werd i n - de
school vergaderd om de werkzaamheden te
regelen. Bij die gelegenheid of op het
terrein van de kerk kregen de vrij-
willigers een kleine vergoeding uitbe-
taald van slechts een dubbeltje met een
of' twee sigaren. Het dubbeltje werd
vaak nog geweigerd in het belang van de
nieuwe kerk. Ieder huisgezin deed in
het jaar 18O9 een vrijwillige bijdrage
en zegde toe de eerstkomende zeven jaar
naar vermogen een vaste bijdrage te
doen, welke door de pastoor jaarlijks
in twee termijnen werd opgehaald.
In september 19O9 werd een begin ge-
maakt met het leggen van de, fundamen-
ten. Het najaarsweer was zo gunstig dat
de kerk kon worden opgetrokken tot aan
de raamdorpels van de zijbeuken. Na een
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zeer zachte winter werden de werk-
zaamheden op 8 maart 1S1O weer hervat.
Op 25 maart werd de eerste steen in-
gemetseld achter- het hoogaltaar met een
oorkonde waarop de volgende tekst:
'In het jaar onzes Heeren 1903 en 191O,
tijdens de zegenrijke regering van
Paus Pius X, Wilhelmus van de Ven,
bisschop van 's Bosch, Hare Maje-
steit UJi Ihelmina, koningin der Neder-
landen, toen Charles Moons Burge-
meester was van Maarheeze onder de
wethouders Jan Winters en Jan van
Werde, onder de kerkmeesters Jan
Winters en Petrus Cardinaal., welke
laatste in 1910 werd opge volg-d door
zijn zoon Martinus Cardinaal, toen
Henricus Jansen Pastoor was van de
Parochie van Maarheeze, ontworpen en
gebouwd door de Gebroeders Lambertus
de Vries (architect) en Gerardus de
Vries (aannemer), beiden wonende te
Helmond. Moge dit gebouw onder Gods
zegen allervoorspoedigst begonnen en
voltooid, in den loop der tijden
blijven getuigen van de offervaardig-
heid en den oprechten godsdienstzin
der parochianen van Maarheeze.
Gedaan op den feestdag van O. L. Vrouw
Geboorte in het jaar onzes Heeren
191O.
Charles Moons H. Jansen
Jan van Werde Jan Winters
Jan Winters Martinus Cardinaal.

De voortgang van de bouwaktiviteiten
verliep naar wens en er moest gedacht
worden aan de voor het nieuwe kerkge-
bouw benodigde klokken en uurwerk. Üp
22 april 181O begon het kerkbestuur
onderhandelingen met het gemeentebe-

stuur om de gemeentetoren, de klok en
het uurwerk te kopen. (De toren van de
oude kerk was eigendom van de gemeen-
te) .
In een Memorie van toelichting gevoegd
bij het Raadsbesluit van 31 juli 191Ü
werden de redenen opgesomd waarom de
Gemeente akkoord wilde gaan met de
voorstellenen van het R. K. Kerkbestuur;

1 De gemeentetoren vordert steeds
grotere uitgaven, zonder daarvan
oit voordelen te genieten.

2 De Gemeente ontvangt het vrij-
komend terrein na het afbreken
van de kerk en de gemeentetoren.
Dit is een groot voordeel daar
anders binnen enkele jaren de al—
mene begraafplaats,liggende rondom
de R. K. Kerk, noodzakelijk door
een ander moet vervangen worden.

3 De Gemeente zal in het algemeen
belang een nieuw uurwerk moeten
aanschaffen, daar het tegenwooi—
dige niet meer te herstellen of te
gebruiken is. Een solied uurwerk
is een onmisbaar vereiste.'

Van het door beide partijen opgestelde
contract was echter geen goedkeuring te
krijgen van de Bisschop van 's-Herto-
genbosch, Mgr. van de Ven.
Deze schreef dat het contract niet
onbeduidend afweek van de contracten,
zoals die met andere gemeenten waren
afgesloten.
Struikelblok was de voorwaarde, dat de
klokken ook geluid moesten worden bij
de begrafenis van een lidmaat van de
Nederduits—Hervormde Gemeente.



Zou de Gemeente die eis niet willen
laten vallen, dan moesten de klokken of
althans die klok, die bij de begrafenis
van een Protestant geluid werd, eigen-
dom blijven van de Gemeente.
In de raadsvergadering van 2Q augustus
191O werd het volgende besluit geno-
men:
De Gemeente verkoopt aan het R.K.
Kerkbestuur van Maarheeze onderhands de
gemeentetoren met de zich daarin bevin-
dende klokken — de grote uitgezonderd —
voor de som van een gulden onder voor-
waarde dat het door het afbreken van de
R.K. Kerk vrijgekomen terrein in eigen-
dom overgaat aan de Gemeente.
Het Kerkbestuur ontvangt hiervoor een
tegemoetkoming van:

a. Twee nieuwe stalen luistoelen en
luias met alle toebehoren;

b. een uurwerk met slagwerk voor de
hele uren voluit en voor de halve
uren een slag en de kosten van
het overbrengen der klokken van
de oude naar de nieuwe toren en
het ophangen; dit alles tesamen
tot een bedrag van f.95O,— onder
behoudenheid dat het R.K. kerk-
bestuur de verplichting op zich
neemt het uurwerk in goede staat
te onderhouden en naar wens te
doen bedienen.

Het Kerkbestuur verbindt
tijde het luiden der
gedogen;

zich ten alie
klokken te

a. in gevallen
nood.

van brand en waters-
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b. bij feestelijke gelegenheden van
het koninklijk huis, het Konink--
rijk of de Provincie en bij het
overlijden van vorstelijke per-
sonen.

Het kerkbestuur is gehouden ten alle
tijde de vrije toegang tot het luiden
van de grote klok ingevolge opdracht
van de Burgerlijke overheid toe te
staan, hetzij bij feestelijke gele-
genheden of anderszins, hetzij bij be—
grafenisplechtigheden van andersdenk-
enden. En verder mogen door het
R.K. Kerkbestuur voor het luiden
der klokken bij begrafenisplechtighe—
den geen rechten worden geheven.

Nadat tegemoet gekomen was aan opmer-
kingen van de Gedeputeerde Staten over
de sleutels voor de toegang tot de
grote klok, volgde op 21 september 181O
de uiteindelijke goedkeuring en werd
reeds op 24 september 191O onder lei-
ding van de heer Eysbouts uit Asten met
het overbrengen der klokken een aanvang
gemaakt.

Op 10 november 1911 werd door pastoor
Jansen vanaf de kansel een oproep
gedaan om hulp bij de afbraak van de
oude kerk. Als wederdienst werd de
parochianen beloofd dat er met het
uitgespaarde geld nieuwe banken bijge—
maakt zouden worden zodat iedereen een
zitplaats zou kunnen hebben. Het was al
eerder mogelijk geweest nieuwe banken
te laten maken voor een gedeelte van
het middenschip dankzij een gift van
Cato van Gerwen, zuster van de over-
leden pastoor van Gerwen
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De plechtige kerkconsecratie uerd vast-
gesteld, voor 12 juni 1312, maar kon
niet doorgaan vanwege een ernstige
ziekte van de pastoor. Daadwerkelijk
heeft de kerkwijding daarom plaatsge-
vonden op 9 juni 1813. Dit maal moest
de bisschop van Den Bosch zelf verstek
laten gaan vanwege ziekte, maar hij
stuurde zijn plaatsvervanger Mgr. Hof-
man.
Pastoor Jansen was zeer bezorgd over
het verloop van de feestelijkheden rond
de kerkwijding en op de zondag vooraf-
gaande aan de kerkwijding hield hij dan
ook een vermanende kermispreek:

'Het feest der kerkwijding is geen
werelds feest; alles moet vermeden
worden wat met het kerkelijk karak-
ter van dit feest in strijd is.
Vele vreemdelingen zullen uit
nieuwsgierigheid naar Maarheeze
komen en de misbruiken van de
plaats hunner inwoning meebrengen.
Maar voor Maarheeze geldt; geen
enkele vrouw , geen enkel meisje
van Maarheeze veroorlove zich het
bezoek aan een of' andere herberg J '

Üp de zondag na de kerkwijding dankte
hij alle parochianen voor het waardig
feest en kondigde voor iedere paro-
chiaan een dag van tractatie aan. Hij
besloot zijn preek:

'Moget gij hier uw tehuis vinden
in droeve en blijde dagen, in da-
gen van vreugde en rouw, van voor-
en tegenspoed'.

Na de kerkwijding werd de
werking van het interieur
nomen. In juli 1814 werd
de beschildering van het

verdere af —
ter hand ge-
begorinen met
priesterkoor



door de firma Joseph Lommen en zn.,
kerk.schild.ers te Roermond, voor
f.1.lOOj—. Dit bedrag werd door middel
van de jaarlijkse kerkkollekte van 1914
en 1915 bij elkaar gebracht. Aangezien
de schilders toch niets anders voor
handen hadden en dank2:ij giften van
vrienden en parochianen was de pastoor
in staat opdracht te geven de zijkanten
bij de zijaltaren, de altaren en de
communiebank te beschilderen. Uiteinde-
lijk kon ook het hoofdaltaar beschil-
derd worden. In maart 1915 werd het
werk afgerond. In het voorjaar van 1916
konden de schilders echter al terugko-
men om het triomfkruis en de diverse
beelden te beschilderen.
Op l september 1918 verkocht de familie
Jan Roothans—Hartens uit Bree het land-
goed Hugten aan de N. V.'De Heerlijkheid
Sterksel' voor een bedrag van
f.lSö.OOü,-. Vervolgens schonk deze
familie de kerk van Maarheeze een gift
van f.l.O6Oj—. Zodoende kon begonnen
worden met de beschildering van het
transept. Er was echter te weinig geld
in kas om de volledige beschildering nu
af te werken, ondanks dat dit vanwege
het ai aanwezige steigerwerk een
gunstig moment zou zijn. Op 18
september 1818 beklom de pastoor daarom
opnieuw de preekstoel om zijn
parochianen voor de zoveelste keer te
bewerken. In zijn preek wees de pastoor
op de treurige oorlogsjaren die voor
velen lijden en ontbering betekenden,
maar voor de boerenstand ook welvaart
bracht. Hij beëindigde zijn preek:

'Ik spreek hierbij den wensch uit
uit dat allen, zonder uitzonder—

ffl

ring, iets zullen bijdragen, zelfs
de kinderen uit hun spaarpot. Ik
herinner U tevens aan het woord
der H.Schrift; Wie veel heeft
geeft veel en die weinig heeft,
geve van dat weinige met een goed
hart. Maar denkt eraan wij hebben
veertienhonderd gulden nodig'.

In die week bracht pastoor Jansen zijn
parochiaal bezoek en in zijn volgende
preek kon hij zijn parochianen melden
dat ze f.1.661,1O bij elkaar hadden ge-
bracht, voldoende om het werk af te
lat e n make n.
Het totale werk had f.3.O25,lO gekost,
inclusief steigerwerk en kostgeld voor
de schilders. Naderhand bleek bij de
berekening van het kostgeld een fout te
zijn gemaakt, waardoor het nodig was
f.350,4O uit de kerkekas bij te passen.
Op 17 maart 191B werd de rekening be-
taald.
Normalerwijze zou het grote werk hier-
mee als afgerond beschouwd kunnen wor-
den. De parochianen van Maarheeze waren
trots op hun werk. Volgens pastoor
Jansen was nu echter naar veler oordeel
de Kruisweg niet meer in overeenstem-
ming met de kerk. Na een gift ontvangen
te hebben van de familie Joseph
Bogaers—Pollet uit Helmond, gaf de pas-
toor opdracht aan A. en P. Windhausen
uit Roermond een ontwerp te maken. Dit
werk viel zozeer- in de smaak dat aan de
realisering van het projekt begonnen
werd. Gaandeweg kwamen meer giften bin-
nen en kon de volledige kruisweg ge-
plaatst worden. De Kosten waren per
statie f'.25O,-, behalve de eerste en de
veertiende welke f.SOO,- per stuk



kostten. De inzegening en oprichting
van de kruisweg vond plaats op 16
januari 1921 door Pater Caelestinus
Hoovers van de paters Franciscanen te
Weert aan welke orde het apostolisch
privilege was verstrekt de inzegening
te verrichten.

In een periode van twaalf jaar had
pastoor Jansen dankzij zijn parochianen
een kerk gebouwd en ingericht! Zijn
werk als bouwpastoor mocht dan afge-
lopen zijn en zijn parochie kleiner
door het zelfstandig worden van de
parochie Sterksel in 1916, toch ging
pastoor Jansen niet op zijn lauweren
rusten. Zijn volgende aktie was er op
gericht zusters naar Maarheeze te krij-
gen met het oog op het onderricht en de
vorming van de schoolgaande meisjes en
vervolgens om het moeizame werk van een
bewaar- en naaischool te beginnen. Op
14 januari 1925 werd het kerkbestuur
officieel eigenaar van de oude school
en het bijbehorende woonhuis. Inmiddels
was ook de briefwisseling gestart tus-
sen Soeur Marguerite—Marie, visitatrice
van de zusters van de Goddelijke Voor-
zienigheid te RuilIe—sur—Loir, Mgr.
F.v. Diepen en de pastoor welke op 7
april 1926 resulteerde in de vesti-
ging van de zusters in Maarheeze. Op
zondag 13 september l92S had de pastoor
al een vriendelijk en dringend verzoek
gedaan aan de ouders van de school-
gaande meisjes na afloop van de missen
hun handtekening te komen zetten in de
sacristie der misdienaars orn zodoende
de veertig benodigde handtekeningen te
krijgen ter oprichting van een R. K.

Bijzondere Meisjesschool. Op l mei 1926
werd de Mariaschool ingezegend. De ar-
chitect was Cornelis Roffelsen uit Hel-
mond en de aannemer P'rans van Moorse!
uit Budel (aanbesteding f.5.66Q,-). Op
de eerste schooldag bezochten 63 leer-
lingen de nieuwe school. Ruim l jaar
later, op l juni 1927 kon de pastoor de
bewaar- en naaischool inzegenen, welke
na de opening door dertig kinderen werd
bezocht.
Drie maanden later, op 3Ü september
1827 nam pastoor Jansen ontslag vanwege
hartklachten en hij overleed op 19
november 1927 te Deurne. Hij was twin-
tig jaar pastoor geweest in Maarheeze.
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Na de dood van bouwpastoor Henricus
Jansen begon voor de Maarheezer paro-
chie een rustiger periode. Als opvolger
van Jansen werd per 3O september 1827
benoemd Eugene C.M. Grips (Schaarbeek
(B) 12 december 1079 - Eindhoven 8 mei
1349). Hij kreeg de zware taak de
Ilaarheezer parochiegemeenschap door de
moeilijke crisis- en oorlogsjaren gees-
telijk te begeleiden. Op l oktober 1929
werd de (sinds 1919) openbare jongens-
schooi omgezet in een R. K. bijzondere
lagere school. Het hoof?d van de school
was J. Niessen, onderwijzeres was Maria
van de Weegh, Jacques Hommel was onder-
wijzer. De huidige St. Josephschool
werd op 29 maart 193O door pastoor
Grips ingezegend.
Eerder dat jaar, op 15 januari, was de
afdeling Maarheeze van het Wit-Gele
Kruis opgericht. 121 vaders van huis-
gezinnen gaven zich op als lid.
In 1941 schreef pastoor Grips aan de
bisschop 'dat de storm van j.1. einde
194O grote schade heeft veroorzaakt aan
de gebrandschilderde kerkramen, zoodat
grondige en doeltreffende reparatie
hoogstnoodzakelijk gebleken is'. De
kosten werden beraamd op f.65O,—.
De sacristie liep tijdens de Tweede
Wereldoorlog aanzienlijke schade op
doordat er een brandbom uit een neer-
geschoten Engelse bommenwerper op
terecht kwam. Gelukkig waren de
gevolgen niet rampzallig omdat de bom
precies in de spouw viel.



J. der- Vlourton, j>«astoor-

De door de Duits-ers gevorderde Gertru--
disklok uit 16O1 werd op 9 april 1945
door pastoor Grips terugontvangen.
Grips overleed in het Binnenziekenhuis
in Eindhoven en werd begraven op het
kerkhof' i n Ï1aa r hè e z e.
Op 18 mei 1949 werd Johannes C.A. van
der Vleuten (Best l november 19O1 —
Rotterdam 2O december 1974) benoemd tot
pastoor.
Negen dagen later werd hij door de
Maresca-ruitertjes en vele andere vere-
nigingen en gezelschappen ingehaald en
welkom geheten door Burgemeester R. van
Schalk. Ondanks zijn zwakke gezondheid
had J. van der Vleuten zijn benoeming
geaccepteerd, ook omdat Maarheeze op
dat moment slechts een kleine parochie
was (12OO zielen). Hij begon zijn
pastoraat op een voortvarende manier.
Zijn eerste aandacht golden kleine re-
paraties aan de kerk. De dakgoten wer-
den gerepareerd en de electrische lei-
ding vernieuwd. Ten gerieve van de
parochianen werd in het najaar een
fietsenstalling geplaatst door W. Guns.
Verder werden pastorie en tuin opge-
knapt. Bijzondere aandacht verdient
echter de oprichting van het orgelfonds
in juni 195O. De parochianen hadden de
mogelijkheid elke week een kwartje of
maandelijks een gulden of twee kwartjes
te storten. Verder was de jaarlijkse
kerstcoliecte voor dit doel bestemd. Op
3.1 mei 1953 werd het zilveren pries—
terjubileum gevierd en werd door de
parochie een geldbedrag van f.2.5OO,-
bij elkaar gebracht, ten behoeve van het
orgelfonds. Dit bedrag en het aanbod
van de fa. Verschueren uit Heythuysen
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van een tweedehands orgel afkomstig uit
het groot seminarie te Roermond, gaven
de doorslag voor de aanschaf van het
huidige orgel op l nov. 1953 (kosten
f.S.lOO,-). Overigens richtte H. v.
Himbergen in diezelfde periode een kin-
derkoor op bestaande uit 35 kinderen.
Het volgende projekt dat aangepakt werd
was de realisering van de kerkverwar—
ming. Vanaf l oktober 1956 werd elke
zondag in de drie missen gekollekteerd
om het benodigde bedrag van f.lS.OOQ,-
bij elkaar te krijgen. In april 1957
rondde de firma Scheepers de werk-
zaamheden af en aan het eind van dat
jaar was de financiering grotendeels
rond.
In de jaren 1358-1964 waren er weinig
gebeurtenissen van enige importantie
vanuit de parochie te vermelden. Toch
waren het jaren van groot belang. De
industrialisering van het dorp nam een
grote vlucht. Pastoor van der Vleuten
vermeldde dat de huizenbouw gestaag
doorging. De parochie telde in 1963
22ÜÜ katholieken en 25O andersdenken-
den. Ook vermeldenswaard is natuurlijk
het Tweede Vatikaans concilie, dat ook
in flaarheeze zijn invloed liet gelden.
Vanaf december 1964 werd ook door Pas-
toor van Vleuten 'de nieuwe orde* in de
H. Mis ingevoerd. Uitgezonderd de hoog-
mis werden vanaf' die tijd de missen in
het Nederlands gelezen. Er werd een
nieuwe altaartafel gemaakt waardoor de
priester de mis voortaan kon lezen met
het gezicht naar de parochianen.
Pastoor van der Vleuten heeft nooit
bekend gestaan als een voortvarend
hervormer, toch heeft hij langzaamaan

het kerkelijk gebeuren inzichtelijk
weten te maken voor zijn parochianen.
Mede door zijn toedoen werd openneid
van zaken gegeven door het kerkbestuur
op financieel gebied.
In de jaren 1966—1968 werd opnieuw veel
aandacht besteed aan de restauratie van
de kerk. }-fet leien dak van de kerk en
de torens werden vernieuwd, de glas-in—
loodramen gerestaureerd en vervangen,
de elektriciteitsleidingen volledig ge-
renoveerd. Bovendien werd in 1960 ter
gelegenheid van het veertigjarig pries-
terjubileum door de parochianen een ge-
luidsinstallatie aan de pastoor ge-
schonken.
De op het eind van de jaren '50 inge-
zette ontwikkelingen in Maarheeze zet-
ten zich door. Het dorp werd ontsloten
door de aanleg van de E 8 en het in-
wonertal bleef stijgen. In 187Ü werden
er zelfs plannen ontwikkeld voor de
bouw van een kerk in de nieuwe wijk (in
het verlengde van de Jonkheer Smits van
Oyenlaan), rnaar het zou toekomstmuziek
blijven. Ondanks de bevolkingstoename
werd regelmatig melding gemaakt van het
feit dat ondanks dat 85% van de bevol-
king katholiek was het vervullen van de
zondagsplicht minder serieus genomen
werd.
Op 2Ü december 1974 overleed pastoor
van der Vleuten in het Dijkzigtzieken-
huis te Rotterdam. Bij zijn installatie
te Maarheeze verklaarde hij vanwege
zijn gezondheid genoegen te willen
nemen met 6 jaar parochiearbeid, het
waren 25 jaren intensieve arbeid en
zorg geworden.



L. pastoor-
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Nadat de kerkdiensten
waren waargenomen door
ker van Soerendonk en

ruim 4 maanden
pastoor J. Bak-
de paters J.

Vrijeen en St. van Vinken werd per l
mei 197b de huidige pastoor L.J.
Nabuurs (Wanroy lO augustus 1922) be-
noemd. Op 1O mei van dat jaar werd hij
plechtig geïnstalleerd door deken
Somers van Heeze. Vanaf het allereerste
begin van zijn taak probeerde hij de
mensen meer bij de parochiele aktivi—
teiten te betrekken, onder meer door
wekelijkse mededelingen in de weekbla-
den, speciale uitgaven rond Pasen en
Kerstmis, deelname aan de H. Missen, de
uitgave van eer» parochieblad sinds
1884. Daarnacist werd sinds 1975 het
systeem van gezinsbijdrage beter geor-
ganiseerd. Ook in deze periode waren
onderhoud en reparaties noodzakelijke
gebeurtenissen. Van 17 tot en met 24
januari 1977 werd het torenuurwerk ge—
eiectrificeerd: koster H. van Himber—
gen hoefde nu het klokketouw niet rneer
t o bt^dienen en de klokken konden vaker
worden geluid (kosten f.25.4O8,89).
Tussen 15 september 1977 en l roei 1978
werd de pastorie uit 1821 grondig ge-
restaureerd en gemoderniseerd. Pastoor
Nabuurs en huishoudster zuster Celesta
woonden toen tijdelijk op het adres
Gentiaanstraat 4. In de kerk. werd de
communie bank. tot altaar omgebouwd en
het priesterkoor opnieuw beschilderd.
In september 1979 werd het feit her-
dacht dat de oude Mariaklok 5OQ jaar
oud v/as. Bij die gelegenheid schreef
pastoor Nabuurs een boekje over de ge-
schiedenis van de huidige Gertrudis—
kerk.



Omdat ook de kerk aan herstel toe was,
werd met Pasen 1982 het restauratie-
fonds in het leven geroepen. Eind 1986
was ruim f.54.OOO3- bijeengebracht. De
beide torens werden geheel gerestau-
reerd.
Niet alleen de 'naaste medewerkers' van
pastoor Nabuurs (pater St. van Vinken
in 1882 4O jaar priester, H. van Him-
bergen in 1984 5O jaar koster), maar
ook de pastoor zelf had een jubileum:
4O jaar priester, 15 juni 1986. Tijdens
de viering hiervan kreeg de pastoor
symbolisch f.9. 115,- gulden overhandigd
bestemd voor de uitzending van H. Mis-
sen via de radio (FM 85.85), waarmee in
april 1986 was begonnen.
Later dat jaar werd het podium op het
priesterkoor over de hele breedte ver-
groot zodat er plaats was voor banken.
Er werd een orgel langs het hoogaltaar
geplaatst, zodat uitvoeringen van koren
voor in de kerk beter konden plaatsvin-
den. Naast uitvoeringen van koren en
zangverenigingen zijn ook de optredens
van Fanfare 'De Poort van Brabant' en
van schoolklassen opvallende gebruiken
van de laatste jaren.
Ook werden er plannen gemaakt voor een
nieuw kerkhof in de huidige tuin achter
kerk en pastorie.

T OEKOMSTVISIE.

In een tijd waarin we terugblikken op
het 75 jarig bestaan van de huidige
kerk mogen we ook even vooruitzien naar
de toekomst. Het kerkbestuur probeert
in dit artikel haar visie op de
toekomst te geven. In een roerige tijd
waarin waarden en normen omver worden
gegooid en verloren geraakte waarden en
normen weer teruggevonden worden zal
onze kerk toch overeind proberen te
blijven. ONZE kerk, want samen vormen
we de kerk. En we zullen het samen moe-
ten doen.
Zoals bekend werd tot voor kort een pa-
rochie bestuurd door een kerkbestuur,
een nogal exclusief college, voorname-
lijk gericht op het beheer van de fi-
nanciën. Een priester zorgde voor het
dagelijks bestuur en de zielzorg.
Mede door het afnemende aantal pries-
ters kwam er behoefte aan de mede-
werking en inbreng van leken in de
kerk.
Uit andere publikaties weet u dat ook
ons kerkbestuur al langere tijd met het
idee bezig is, onze parochie opnieuw te
organiser.en. Als overgangssituatie is
enige jaren geleden gekozen het kerkbe-
stuur met enkele mensen uit te breiden
en zodoende een begin te maken nieuwe
werkgroepen op te starten en ondersteu-
ning te geven aan bestaande groepen.
Inmiddels is ons gebleken dat we tot nu
toe niet de resultaten geboekt hebben
die we voor ogen hadden.
Mede omdat de mogelijkheid bestaat dat
onze pastoor, die dit jaar 65 wordt,
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misschien wel met pensioen wil gaan en
het de vraag is of er een andere
priester terugkomt in onze parochie,
wil het kerkbestuur zich bezinnen op de
toekomst. Het mag natuurlijk nooit zo
zij n dat onze parochie, door het weg-
vallen van de priester, ophoudt te be-
staan. Het is niet alleen de taak van
het bestuur van de katholieke kerk om
een oplossing aan te dragen. Wij, als
gelovigen, zullen er met z'n allen voor
moeten zorgen dat onze parochiegemeen—
schap aktief blijft.
Daarom opnieuw aandacht voor een paro-
chievergadering. Wat is een parochie-
vergadering zult u zich afvragen?
De parochievergadering heeft als doel
het algemeen beleid en bestuur van de
parochie in pastoraal en materieel op-
zicht. Dit in overeenstemming met het
bisschoppelijk beleid en de wensen van
de parochianen.
De parochievergadering behoort een af-
spiegeling te zijn van de gehele paro-
chie. De huidige aktiviteiten van het
kerkbestuur spelen zich momenteel nog
veel af op binnenkerkelijk terrein, zo-
als organisatie, onderhoud en finan-
ciën. Wij zijn echter van mening dat de
parochie ook dienstbaar moet zijn aan
de mens op de plaats waar hij werkt en
leeft.
Als Christen mogen we niet onver-
schillig staan tegenover bijvoorbeeld
eenzaamheid, echtscheiding, vervlakking
van normen, opvoedingsmoeilijkheden,
werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en
verantwoordelijkheid voor de omgeving.
Dit is ons leken niet zo uitdrukkelijk
bijgebracht; iri het verleden leerden

wij voornamelijk onze kerkelijke ver-
plichtingen te onderhouden en minder
vanuit die kerk naar onze omgeving te
kijken. De "kerk" zorgde wel voor de
oplossing van onze problemen. Dit gaat
in deze tijd niet meer op en met name
de parochievergadering kan hierin een
taak vervullen.
Al met al zal er in de nabije toekomst
nog flink veel werk verricht moeten
worden. Alleen vertrouwen en enthousi--
asme van de mensen die zich bij de kerk
betrokken voelen, zal deze ideeën in
werkelijkheid om kunnen zetten.



RONDLEIDING DOOR DE KERK

In de vorige hoofdstukken hebt u de
geschiedenis van de parochie kunnen
lezen en onder meer hoe de huidige
parochiekerk tot stand is gekomen en
onderhouden.
Binnenin die kerk is een ander verhaal
afgebeeld, in fragmenten uit het Oude
en Nieuwe testament en afbeeldingen van
heiligen als voorbeeld van mensen die
iets met hun leven hebben gedaan. Deze
thema's waren bedoeld om de kerkganger
te leiden en te inspireren. Voor velen
zijn het echter niet meer dan afbeel-
dingen waarvan de betekenis slechts ge-
deeltelijk bekend is. Daarom deze rond-
leiding. Als uitgangspunt is gebruikt
het boekje, geschreven door pastoor
Nabuurs, ter gelegenheid van het 5OO
jarig bestaan van de Maria—klok.

HET MIDDENSCHIP.
Als u de kerk binnenkomt en het midden-
schip inloopt ziet u links en rechts
beelden van enkele heiligen. De namen
worden vermeld op de sokkel.
De beelden zijn in 191O gemaakt door P.
Smeets (1865-1947) te Roermond. Hij
werd geboren als zoon van een maas—
schipper en een looiersdochter. In
twaalf jaar tijd was Smeets bij zes
verschillende ateliers in de leer. Hij
had zelf een atelier van 1894 tot 1947
en had gemiddeld dertig personen in
dienst. Van hem is bekend dat hij in
een periode van achtenveertig jaren
gewerkt heeft aan honderdacht kerken.
Behalve religieuze beelden maakte hij

ook fronten voor carrousels en kreeg
hij geregeld opdrachten voor het vei—
sieren van woonwagens met beeldhouwwerk
en lijstwerk.
De beelden werden geschonken door:
H. Barbara : Gilde van St. Barbara.
H. Joris : Gilde van St. Joris.
H. Sebastiaan •- Het doelgezelschap St.

Sebastiaan had voor
dit beeld f.5O,68 bij-
gedragen.

Verspreid over de kerk treft u nog
andere beelden van Smeets aan, waarvan
hier de namen en —voor zover bekend —
hun schenkers:
H. Moeder Gods: Meisjes- en vrouwencon-

gregatie van O.L.Vrouw.
H. Joseph : Burgemeester Ch. Moons.
H. Antonius : Familie Winters.
H. Franciscus : Kapelaan J. van der

van Assisie: Sande.
Verder de H. Petrus, H. Paulus, H. Hart
van Maria, H. Hart van Jezus.

Iets hoger in het middenschip ziet u
acht geschilderde afbeeldingen van
heiligen in cirkels. Ze werden geschil-
derd door J. Lommen (1859— ) en zoon.
Joseph Lommen kreeg zijn opleiding te
Antwerpen, waar hij in 1877 een eerste
prijs kreeg in tekenen. Hij had twee
kinderen en was werkzaam in Roermond.
Het zijn de volgende heiligen:
H. Cornelius : Patroon tegen stuipen

en pest bij het vee.
H. Aloysius : Patroon van de manne-

lijke jeugd.
H. Thomas van : Liefde tot de H. Eu—

Aquino: charistie.
H. Martinus : Met zwaard om zijn man--
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H. Appolonia

tel in stukken te snij-
den om deze te delen
met een bedelaar.
Met tang; patrones te-
gen taridpijn.

H. Maria
Margaretha
Alacoque

H. Clara

Met haar devotie tot
het H. Hart.
Ook weer liefde tot de
H. Eucharistie.

H. Agnes : Patrones van de vrou-
welijke jeugd.

Opvallend is dat alle vrouwelijke hei-
ligen links zijn afgebeeld en alle man-
nelijke heiligen rechts.
Voor de volledigheid is het goed te
wijzen op de voetstukken van de
verschillende beelden. U vindt in al-
lerlei mensen— en dierenafbeeldingen
(bijvoorbeeld een sraulpaap, een gie-
rigaard, een varkenskop, een slang) de
goede hoedanigheden van de mens maar
ook zijn zwakheden uitgebeeld: in de
kerk, het huis van God, zoekt de mens
kracht in zwakheid.
Het meest blijven wel aanspreken de
symbolen van brood en wijn; de drui —
vent rossen en korenaren. Want in het
huis van de Heer weten we zijn Zoon
aanwezig onder de tekenen van brood en
wijn. Hij heeft zich voor ons prijsge-
geven.

Tevens treft u in het middenschip de
preekstoel aan. Hij is sinds 1801 in
het bezit van onze parochie; toen werd
hij voor f.5O3— gekocht van de Catha—
rinakerk te Eindhoven. De maker, noch
de precieze ouderdom zijn bekend.
De voet van de kuip is een vrouwen-

figuur -vrouwe Fides- die onze Moeder
de H. Kerk

• ^ „ symboliseert
met het kruis
in de hand. De
kerk verkon-
digt de ge-
kruisigde
Christus. Op
de kuip staan
in de vlakken
de vier grote
kerkieraren
afgebeeld:
Ambrosius,
Gregorius,
Augustinus en
Hieronimus.

Op de hoeken de symbolen van de vier
evangelisten, Johannes als adelaar,
Marcus als Leeuw, Lucas als rund en
Matheus als engel. Deze symboolge—
stalten zijn geïnspireerd op de visi-
oenen van Ezechiël 1,5 w. en Openba-
ring 4,6 w. , op vrij losse wijze in
verband met hun evangelie. Op het rug-
paneel een ovaal waarin 'IHS' (In Hoc
Signo = in dit teken) met kruis. Op de
onderzijde van het klankbord de duif,
symbool van de H. Geest.

HET PRIESTERKOOR.
Bij de ingang van het priesterkoor
hangt het triomfkruis. Het is een ge-
schenk van de parochie bij het zilveren
priesterfeest van pastoor Jansen op 4
juni 1912. Het is vermoedelijk gemaakt
door de firma Üor te Roermond en gepo-
lychromeerd in 1916. Het corpus is
ongeveer 11O centimeter. De balken ein-
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digen in een clipeus (met de symbolen
van de vier evangelisten) en een Franse
Lelie.
Het priesterkoor is beschilderd door de
firma J. Lommen en zn. (1914-1915).
Het hoogaltaar met het tabernakel is
het Heilige der Heiligen, zoals in de
tempel van het Oude Verbond. Dat Hei-
lige der Heiligen was met een gordijn
afgescheiden, vandaar het gordijnenmo—
tief.
Op de muren is verder uitgewerkt welke
vruchten de Eucharistie afwerpt in het
leven en dat gebeurt volgens het
antwoord van de oude Katechismus:
1. zij verenigt ons inniger met Chris-

tus en door Hem met elkaar; symbo-
len van zuiverheid, rechtvaardig-
heid, vrede en liefde;

2. zij geeft ons lust en kracht tot
het goede: adelaars duiden aan dat
het leven gericht moet zijn op God,
een hoge vlucht moet nemen;

3. zij is een onderpand van onze glo-
rievolle verrijzenis: de pauw met
zijn rijke kleurenpracht is teken
van onsterfelijkheid, gesierd met
een rijkdom aan deugden.

Het eerste deel van de Eucharistievie-
ring is de verkondiging van Gods woord,
vandaar vindt u geschilderde afbeel—
di ngen van de vier grote profeten van
het Oude Testament: Jesaja, Jeremias,
Daniél, Ezechie'l; de vier evangelisten
van het Nieuwe Testament: Matheus,
Marcus, Lucas en Johannes met hun
symbolen en verder de vier grote wes-
terse kerkleraren:
Ambrosius : hij wordt afgebeeld als

bisschop met een boek

Hieronimus

August i nus

Gregorius

en / of duif. Soms ook
met een gesel (om het
striemende woord waai—
mee hij toestanden
laakte.

; afgebeeld met een leeuw
en kardinaalshoed.

: afgebeeld als bisschop
met een boek en een
met pijlen doorboord
hart; soms ook wel met
een adelaar (hoge
vlucht van de Geest).

: wordt afgebeeld schrij-
vend en met een duif
op zijn schouder; sym-
bool van de overtui-
ging dat zijn werk door
de Geest gedicteerd
was.

De rajne_n achter in het priesterkoor
zijn geleverd door de firma P.Stroucken
glasschilders te Roermond (191O).
Het middelste raam -de H. Gertrudis- is
geschonken door pastoor Jansen.
De vier andere zijn een geschenk van
Cato van Gerwen ter blijvende herinne-
ring aan de familie van Gerwen. Cato
van Gerwen is de zus van pastoor van
Gerwen en zij woonde samen met hem op
de pastorie.
Het zijn de afbeeldingen van Johannes
de Evangelist en de H. Elizabeth, de
patroonheiligen van vader en moeder van
Gerwen, de H. Waltherus, patroon van de
pastoor en de H. Catharina, patrones
van Cato.

Het hoogaltaar is in 191O gemaakt
door de Roermondse beeldhouwer J. A. Oor



(1828—1910) uit zandsteen en marmer.
Het is versierd met twee bijbelse tafe-
relen: het offer van Abraham (Genesis
22, 1-19) en het offer van Nelchisedech
(Genesis 14, 18-24).
De afbeelding op de deur van het ta-
bernakel , vervaardigd door C. Esser uit
Weert in 1812, laat een pelikaan zien,
die zijn jong voedt met zijn eigen
bloed. Zo heeft Jezus Christus ook zijn
bloed voor de mensen vergoten.
Thomas van Aquino bezingt in het Lauda
Sion: Liefderijke Pelikaan, Heer Jezus

zuiver mij, onzuivere, door Uw
bloed. Een druppel is voldoen-
de om al de misdaden van de
wereld af te wassen en de
wereld te heiligen.

Het altaar, dat tegenwoordig in ge-
bruik is, was vroeger de communiebank
(J. A. Oor, Roermond 191O). Aan de
voorzijde het Lam Gods: "Zie het Lam
Gods dat de zonden der wereld weg-
neemt", aan de linkerzijkant de leer-
lingen van Emmaüs (Lucas 24, 13-35) die
Jezus op de paasavond herdenken bij het
breken van het Brood en op de andere
kant Jezus in gesprek met de Samari—
taanse vrouw bij de put, waar hij tegen
haar zegt "Ik ben de bron van levend
water", (Johannes 4, 1-29).

ÜË LINKER ZIJBEUK.
Hier vinden we vooraan het MarjLâ i
altaar. De tombe, het onderste ge-
deelte is geschonken door pastoor Louis
Gast uit Oostelbeers en gemaakt door
J.A. Oor. Het houten bovenstuk (met
draai-tabernakel) is gemaakt door

Parras uit Weert en in de vorige eeuw
geschonken door Petrus van Lil. Het
schilderstuk voorstellende Maria met
kind dat de H. Dominicus de rozenkrans
schenkt is gemaakt door A. Goossens
('s-Hertogenbosch, 188O).
Aan de voet van de H. Dominicus ligt
een zwart-wit gevlekte hond met een
fakkel (symbool van de geloofsverkondi-
ging) in de mond. Deze voorstelling
gaat terug op de droom die Dominicus"
moeder kort voor zijn geboorte gehad
zou hebben, namelijk dat een hond met
een fakkel in zijn bek de hele wereld
in brand zette. Aan dit visioen zouden
de heilige en zijn orde ook de naam
ontlenen: Domini canis - hond des
Heren. Het altaar is omlijst met af-
beeldingen genomen uit de litanie van
Maria:
ivoren toren zetel van wijsheid
geestelijk vat toren van David
poort van de Hemel gouden huis

Op het Maria-
altaar staat
het -vermoede-
lijk— oudste
beeld van onze
parochie: Een
.<s t aakmadonna.
Het beeld is
in weze niet
meer dan een
houten corpus
met hoofd en
handen. De
beeldhouwer is
onbekend. Wel
is er nog iets
bekend over



de ornamenten en de kleding. In 1835
werd er f.35,25 betaald voor de stof
en het maken van de kleding. In 1039
kregen zowel Maria als het kind een
zilveren kroon, gemaakt door W.F. Her-
mans (Eindhoven 1835—1867) waarvoor
f.36,— werd betaald. Vervolgens werd in
1845 een gouden keten gemaakt van oude
kruisjes.
Op de geschilderde afbeeldingen
direkt boven de altaarnis zingen drie
engelen de lof van Maria, daarboven
ziet u de kroning van Maria en daar
recht tegenover een der aartsengelen.

Links van het Maria-altaar staat een
van de beide b i echt stoelen die ook in
de oude kerk hebben gestaan. Mogelijk
werd hij gemaakt door de in 18O6 in
Maarheeze geboren L. Koenen, die van
183O tot 184O vaak voor de kork werkte.
De biechtstoel is tweedelig en heeft
rondboogingangen, waarboven relieftak-
ken.
Op de middenstijl een engelenkopje; op
de zijstijlen een gestyleerde bladvo—
l uut.
Boven de biechtstoel ziet u opnieuw een
gesehiIderde afbeeld!ng: De Goede
Herder, geflankeerd door Maria Magda—
lena, in de kunst wordt zij geïden-
tificeerd met de zondares uit Lucas 7,
37—5O en afgebeeld als boetvaardige
zondares. Maria Egyptiaca (van Egypte):
zij zou volgens de legende na een
zondig leven in Alexandrië, als kluize-
res in de woestijn zevenenveertig jaren
zware boete hebben gedaan en in 421
gestorven zijn. Zij is de bescherm-
vrouwe van de zigeuners.

Als u van hieruit weer naar achteren
loopt, ziet u rechts van u de kruis-
weg. De kruisweg werd in 192O op
triplex geschilderd door de gebroeders
Albinus (1863-1846) en Paul Windhausen
(1871-1944) ook al weer werkzaam in
Roermond.
De gehele kruisweg werd geschonken:
1 ste statie ; Pastoor Jansen;
2 de statie : Familie Bogaers- Pol —

let uit Helmond;
3 de statie : Idem;
4 de statie : Kinderen Cardinaal;
5 de statie : Familie Jan Guns- van

Kessel;
6 de statie : Petrus Cardinaal Thzn;
7 de statie : Kinderen Henricus van

der Putten;
8 ste statie : Petrus en Mechtildus

van Gansewinkel;
9 de statie : Idem;
10 de statie : Families H. van Beur-

den — Janssen en Was—
sing uit Tilburg;
Willem Pessers — Note—
boom uit Geldrop;
Parochiegeschenk kope-
ren priesterfeest pas-
toor Jansen;

13 de statie : Idem;
14 de statie : Dokter. Peeters - Del-

waide uit Weert;

Verspreid over heel het kerkgebouw
vindt u twaalf zogenaamde Kerkwij—
dings—kruisjes, glazuren tegels met
een kruis: twee in het priesterkoor,

acht bij de kruiswegstaties,
twee tegen de ingangsmuur.

De twaalf koperen wandarmen horen

11 de statie

12 de statie



allen bij deze kruisjes te hangen en
zijn afkomstig uit de oude kerk.

Tegen de achterwand van de zijbeuk
vindt u een kruisweggroep:
De gekruisigde Jezus met aan de voet
van het kruis Johannes en Maria (Johan—
nes 19, 25—27). Deze groep stond in de
oude kerk boven op het hoofdaltaar.

DE RECHTER ZIJBEUK.
Het middenschip overstekend komt u bij
de oude doopkapel. Deze wordt momenteel
vooral gebruikt als bergruimte.
Hierin bevinden zich twee oude proces-
si evaandels. Het oudste, vermoedelijk
uit 1846 is beschilderd met de afbeel-
ding van Maria onbevlekte ontvangenis.
Het tweede vaan uit 1879 is gesigneerd
T.h.B.. In het ovale schild is de H.
Gertrudis op doek geschilderd.
Deze vaandels herinneren aan de sacra-
mentsprocessie die trok over de kerk-
straat — Leenderweg (huidige Moonslaan)
-Vogelsberg - Sterkselseueg - Stations-
straat en terug naar de kerk. De
straten werden gesierd en er werden
twee altaren opgericht. Eentje op de
Vogelsberg en eentje bij het voormalige
café Concordia aan de Stationsstraat.

De zijbeuk doorlopend komt u bij het
altaar van de patroonheilige van onze
kerk, het Gertrudis-altaar. De tombe
werd ook gemaakt door J. A. Oor (191O),
en geschonken door Frans eri Louis van
Otterdijk. Het houten bovengedeelte
werd gemaakt door Parras uit Weert en
evenals het Maria-altaar geschonken
door Petrus van Lil.

Het schilderstuk, de H. Gertrudis vooi —
stellende, werd geschilderd door A.
Goossens ( ' s-Hert ogenbosch 188O).
Een aardigheid is dat beide zijalta—
ren, als omlijsting van een schilderij,
de vorm hebben van een klein huisje,
geflankeerd door twee zijpanelen.
Boven het altaar werd door de firma
Lommen en zn. een afbeeldin
dejrdvan het H. Huisgezin te Nazareth,
met rechts daartegenover de aartsengel
Gabriel .
Rechts van het altaar staat een Anto—
nius beeld, afkomstig uit de oude. kerk,
noch de ouderdom noch de maker zijn be-
kend.
De geschilderde personen boven de
plaats waar vroeger de biechtstoel
stond zijn van links naar rechts:
David ; in verband met over-

spel zondeval
Joannes : martelaar van het
Nepomucenus : biechtgeheim.
Salomo n : de man van het wijze

oordeel .
Links van het Gertrudis altaar staat de
doopvont . Deze dateert van 1846. De
voet is van hardsteen, het deksel van
rood— geel koper. In het rekeningenboek
staat nog te lezen dat voor het hard-
stenen gedeelte f. 74,— en voor de dek-
sel f. 55,— werd betaald.

DE UITGANG
Teruglopend naar de uitgang ziet u het
SjrgeJL, het interieur is oorspron—
lijk afkomstig van het orgel uit het
Grootseminarie van Roermond. Na res-
tauratie werd het op l november 1953 in
gebruik genomen en ingespeeld door
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koster H. van Himbergen.
Terugkijkend op het kerkgebouw dat u
zojuist verlaten hebt, ziet u de twee
torens. In elk der torens hangt een
klok.
In de toren aan de kant van Soerendonk
hangt de Maria-klok, de grote klok.
Ze heeft de slagtoon es, heeft een
hoogte van 1.37 meter en een omtrek van
4.35 meter, met een gewicht van ca.
16OO kg. Het opschrift in mooie
Gotische letters luidt:

'MARIA IS MINEN NAEM
MYN GHELUYT SY GODE BEQ.UAEM
IC BEN GOET ENDE WAEL GHERAECT
GOBBEL, MOER HEEFT MY GHEMAECT
INT JAER ONS HEREN MCCCCLXXIX'

Dit opschrift was te lang om in zijn
geheel op één regel te kunnen, daarom
staat het jaartal (1473) wat hoger. Het
opschrift begint met een soort lelie-
kruis, voorafgegaan door een ornament
waarbinnen een cirkelvorm met Maria en
een gekroond kind te zien is.
De maker van deze klok, Gobelinus Moer,
is oorspronkelijk afkomstig uit Keulen
en vestigde zich in 1452 in Den Bosch.
Omstreeks 146O werd hij zelfstandig
gieter en goot onder meer klokken voor
de Eusebiustoren te Arnhem (1477), voor-
de Nieuwe Kerk in Delft (1484), voor
Douai in P'rankrijk (1471). Zijn zoons
Jasper en Willem en zijn kleinzoon Jan
Moer waren bekende klokkengieters.
De Maria-klok is eigendom van de ge-
meente.
In de toren aan de zijde van de pasto-
rie hangt de Gertrudis—klok met de
slagtoon ges. Zij is 98 centimeter hoog
en heeft een omtrek van 3. IC) meter en

een gewicht van 48O kilo.
Het opschrift luidt:

'S1NCTE GERTRVT IS MYNEN NAEM
HENRICH VANDER BVRCH ME FECIT
ANNO 16O1'

Daaronder is een ornamentband aan-
gebracht van 6 centimeter breed, waarin
als herhaalde versieringsmotieven een
mannen— en een vrouwenhoofd voorkomen
met de aangezichten van elkaar afge-
wend, telkens afgewisseld met figuur-
werk van lijnen en krullen.
Over de maker is niets bekend.



KERKELIJKE KUNSTSCHATTEN

Handleiding bij de tentoongestelde oude
gebruiksvoorwerpen en enkele documenten
uit het archief'.

Gebruiksvoorwerpen.

1.

2.

Processiekruis: hoogte ?'2. centime—
ter; verzilverd koper; eerste
helft negentiende eeuw. Boven het
corpus engeltje met INRI; aan de
drie uiteinden van de kruisbalken
ornamenten; voetstuk van het kruis
gevormd door vaas.

Kelk en pateen: hoogte 23 centime-
ter; diameter voet 18 centimeter;

verguld
zilver: merken
meesterteken
WM boven 5 (=
W.W. Manders,
Eindhoven,
1878 19O5;
jaarletter K
( = 1834): op
pateen; Wl'15 en
zwaardje.
Op de zeslob—
bige voet
voorstel!i ngen
Kruisgroep
H. Walthèrus —
Franciscus
Xaverius

Lam Gods met vaan - H. Gertrudis-
H. Jozef; inscriptie op de voet:
'Aan den Zeer Eerw. Heer W. van

B

4.

Geruen pastoor te Maarheeze Ge-
schenk der parochianen ter gele-
genheid van het 5O-jarig Preister-
schap 1894' onder in de voet:46/3O.

Ciborie; hoogte 3O centimeter (met
deksel 4O centimeter); diameter
voet 16 centimeter; zilver merken:
een onleesbaar merk (handje?); ge-
kroonde T; België, 1697.
Ronde voet met festoenen en drie
cartouches; in een van de cartouch-
es; een wapen: helm boven schild;
in het schild: 1ste kwartier: kla-
verblad — 2de kwartier: viergeai—
ceerde palen -3de en 4de kwartier:
drie eendjes; peervormige, getor-
ste nodus tussen twee platte
nodi; op tegencuppa: ranken en
druiventrossen op deksel: koren-
aren en bol (bol later aange-
bracht). Inscriptie onder in de
voet: 'P.R. GV0S ' O. V. WERDEN SYN
HVYSVROV . GEVEN . DESEN . KOP. AEN

. DE . KERC . VAN MARHEES TER EEREN

. GODTS ANNO 1697 27 MERDT' .

Nonstrans; hoogte 62 centimeter:
diameter voet 21x16,5 centimeter;
zilver; merken: stadsteken: ge-
kroond handje (=Antwerpen); jaar-
letter: bekroonde 55 (=1755) kruis
in schild.
Ovale voet met schelpmotieven en
cartouches; peervormige nodus; on-
der de lunula: pelikaan met jongen;
aan weerszijde van lunula knielende
engel in aanbidding; boven de lu-
nula Geestesduif onder gedrapeerd
baldakijn, waarop een kroon met
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kruisje.

Twee oliebusjes; hoogte 7 centime-
ter breedte (samen) 7 centimeter;
zilver; merken: GR met takjes eron-
der; nog een merk met twee takjes;
gekroond schild met klimmende leeuw
en een ander dier; achttiende eeuw.
Bajonet-sluiting, Inscriptie: on-
derzijde: 'MARHEEZE ET SOERENDOoMc'
ingekrast:R.D.Godefridus. .PETTEN.

Bedieningsdoosje; hoogte 7 centi-
meter; diameter, 4 centiemeter;
zilver; merken GR met twee takjes

eronder, een
ander rnerk met
twee takjes,
gekroond
schild met
klimmende
leeuw en ander
dier; acht-
tiende eeuw.
Bajonet slui-
ting; olie-
doosje met
hostiepixis
erop; inge—
krast; 'R.G.
Peter. Pastor
in. . ' .

7. Reliekhouder; hoogte 21,5 centime-
ter; hout; rond de reliek zilver
met ornament van schelpen, voluten
en bladeren; tweede helft achttien-
de eeuw. Eenzelfde exemplaar be-
vindt zich in Soerendonk.

BI

8.

9.

Twee ampullen met blad; ampullen
hoogte 12 centimeter; blad ovaal
26,5 x 19,5
merken; °FL»
mi ne rvakopj e;
(=Belgie 1831-

centimeter;
zwaardje;
Januskop

1868); circa.

z i lve r;
Belgisch
met 2
1840.
godron-
1ichaam

Ampullen; ronde voet met
randje; na inenoering op
palmetbladeren; voluutvormig hand-
vat; op het gewelfde deksel van
wijnkannetje een druiventros; blad
met brede rand, geheel onversierd;

Wierookvat; hoogte 31 centimeter;
diameter vat 14 centimeter; zilver;
merken; Januskop met 2 (=Belgie
1831-1868); oFLo met rad erboven
in vierkant; Belgisch mirierva-
kopje; circa 184O.
Ronde voet met sierrandje; op on-
derzijde vat bladmotieven; op b o—
venrand van vat rozetten en blad-
motieven; opengewerkt deksel.

10 Wierookscheepje; hoogte lb, lengte
21 centimeter; zilver; merken:
Januskop (België 1831-1868); garan-
tiemerk; Belgisch mine r vakop j e; en
zwaardje (1831-1868); oFLo onder
een rad in vierkant; circa 1835—
4O. Ronde, geprofileerde voet; op
de stam een parelrandje; op het
scheepje een gedreven guirlande; op
de krul een palmet blad; op het
deksel een knopje.

11 Missaalbeslag; schilden hoogte 16
centimeter; zilver; merken: mees —
terteken H+E (=H.G. Esser, Weert
1838-1892); zwaardje; 1881.
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Op voorzijde op schild inscriptie
'Petr. v. Moorsel en Eliz. Praats
conjuges D.D. 1881'; op achterzijde
in schild: H. Gertrudis; geen
hoeks t ukken.

12 Altaarschei; hoogte 16 centimeter;
diameter 2O centimeter; rood en
geel koper; negentiende eeuw.

Oude documenten

1.

3.

Brief' waarin ridder Trockmorton,
drossaard van Cranendonck, de in-
woners van Maarheeze gelast de
kerkelijke goederen binnen acht da-
gen in handen te stellen van de
predikant. Gedateerd: 5 juni 16b4.

Stuk betrekking hebbende op ver-
schillen van mening tussen de paro-
chianen van Maarheeze en die van
Soerendonk. Meningsverschillen over
de verdeling van de lasten en de
verdeJing van het aantal kerkmees-
ters uit beide plaatsen. Het is een
brief gericht aan de Apostolisch
Vicaris Generaal van het bisdom Den
Bosch. Gedateerd: mei 1633.

GezameJijk herderlijk schrijven van
de bisschoppen van Mechelen, Roei—
rnond, Brugge, Gent eri Den Bosch
handelend over drankmisbruik en ze-
denverval. Gedateerd: 18 november
1697.

SIotgedachte

U hebt de geschiedenis van de parochie
doorlopen en de kerk doorgewandeld. Is
het louter een soort nostalgie? Dat zou
dood-jammer zijn voor dit monument van
liefde. Mensen voor u hebben met geld
en hart voor deze kerk geijverd, hun
geloof beleefd. Het is waardevol dit
voort te zetten. We blijven samen bou-
wen aan een kerk die ons leven be
zielt en overeind houdt. Daarvoor is
ook nodig dat kerkgebouw overeind te
houden en voor elkaar te zijn een monu-
ment van liefde.

L. J. Nabuurs.
Pastoor.
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Deurne, Streekarchivariaat Peelland.
Oud archief der gemeente Maarheeze,
-Voorl. inv. nr. 313, Stukken betreffende de afbraak van de oude
en de bouu van de nieuwe toren aan de kerk in Maarheeze,
1770-1773;

-Voorl. inv. nr. 314, Stukken betreffende de kerknaasting
1798-18O4;

-Overzicht borgemeestersrekeningen Maarheeze 1692-1809 (type-
Bchrift), 1770-1773.
Nieuw archief der gemeente Maarheeze,
—Samenvatting jaarverslagen gemeente Maexrheeze 1851—1935.

's-Hertogenbosch. Rijksarchief in Noord—Brabant.
Archief van de Classis Peel- en Kempenland, sedert 1816 Classis
Eindhoven, 1651-1912,
-Inv. nr. 6: Aktenboek 1777-179O.
Bosch Protocol,
-Fiches 'Maarheeze' en 'Kraandonk', 1368-1495.

Maarheeze. Archief parochie H. Gertrudis.
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Liber Memorialis i!85O-196O,
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-passim.
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Maarheeze door het bisdom 's—Hertogenbosch, 14 mei 1973 en 5
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Registers bevolking en burgerlijke stand.
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S. Bannenberg, A. Frenken, en H. Hens.
De oude dekenaten Cuyk. Woensel en Hilvarenbeek Deel I (Nijme-
gen 1968) pp. 2O6-2O8; Deel II met supplement (Nijmegen 1970)
pp. 3O6-3O8

J, Biemans, De naasting van kerk en pastorie in Maarheeze rond
1798 in: Aa-Kroniek 1(1382) nr. l pp. 26-28.

H. Beex, Sint Geertrui en de muizen in: B i sdomb i ad 6O(19Ö2)

nr. 46 (12 november) p. 16.

P.C. Boeren, (diverse titels) in: Kerkklokken voor het
Hgkenaat Geldrop nrs. 32,34,35,36 en 38 (april - september
1337).

H.P.H. Camps, Oorkonderboek van Noord-Brabant tot 1312 Deel l
De Meierij van ' s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert)
('s-Gravenhage 1979) pp 192-194 (nr. 124).

(Diverse auteurs) in: Parochie(blad) H. Gertrudis Maarheeze
l(1984)-.

L- A. W. M. van Exel, Maarhoeze. Soerendonk. Sterksel en Gastel
in oude ansichten (Zaltbcmmel 1972/1982) passim.

ft.M. Frenken, De latere kerkvisitaties. .. in: Bossche
Bi.idragen XXVII (1963-1964 l passim.

P. Gerlach, Van een merkwaardig Brabants studentenboek. . . in:
Brabantia 7(1958) pp. 78—84.

U. Guns, Oud Maarheeze op de foto! (Boxmeer 1985) passim.

L. Heere, Kleine aanteken!r.gen over de kruisheren in; Brabants
Heem 2(195O) p. 88.

L.G.A. Houben, Geschiedenis van Eindhoven (Turnhout 189O,
herdruk Eindhoven 1974) Deel l p. 383 (Bijlage II).

R. J. Jansen, Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke stee
(Maarheeze 1985) p. 27,31.

F. Jespers en A. van Sleuwen, Tot roem van zijn makers. . .
('s-Hertogenbosch 1978) pp. 149-151.

D. de Jong, Nog eens Kerken in het Ueerter bos. . . in: De
Maasgouw 71(1952) Deel 66 (ook de artikels van M. Heijer).

D. de Jong, Grenskapellen voor de Katholieke inwoners der Gene-
raliteitslanden (Tilburg 1963) passim.

L. J. Nabuurs, 1 4 73 1 3 79 ( boek j e uitgegeven naar aanleiding van
5OO jaar Mariaklok) (Maarheeze 1979) passim.

P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Franschen tijd
(Nijmegen, Utrecht 1337) passim.

Qrgani . ie en indeling van de Kempen. . . ' (Kultuurhistorische. . .
verkenningen in de Kempen deel VII) (Eindhoven 1981) pp. 9-3O,
73-108.
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J.W.M. Peijnenburg, Schuurkerken en Generaliteitslanden in de
18e eeuw in: Bisdomblad 64(1986) nr. 49 (5 december) p.12.

L.H.C. Schutj©s, Geschiedenis van het bisdom 's—Hertogenbosch
Deel V ('s-Hertogenbosch 1876) pp. 1-7.

D. va n Wely, Liber Recommendationia Conventus Werthensis
O. F. M. (Weert 1961) pp. 2O,3O.

S.H. Winkelmolen, Budel en Cranendonk voorheen en thans (Budel
1961/1977) passim.
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