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Redactie Retoriek 

 

Onlangs was ik op bezoek bij Jan van 

Enckevort. Uiteraard keurig de 1,5 meter in 

acht houdend. Hij nam contact op vanwege 

mijn verhaal in het jaarboek over oorlogs-

bronnen. We hadden een mooie middag   

samen. Niet alleen was het de eerste zonnige 

lentedag van het jaar, maar hij gaf me ook 

genoeg voer voor meer artikelen in het 

Spintölke.  

In deze editie trappen we af met twee 

‘Heilige Wensen’ uit de familie Van Enckevort. 

Veel leesplezier. 

 

Birgitte Beeren 
 

 

Welkom nieuwe leden 
 Frans Vermeeren, Sevenum 

 Jan Kerstjens 

 Joep Weijs, België 

 Will Litjens, Reuver 

Foto voorkant: 

Een toepasselijk 

beeld, zo voor de 

Paasdagen. Wie 

herkent het kruis en 

kan er iets meer 

over vertellen? Ik 

denk de              

Kronenbergse kerk 

rechtsonder te    

herkennen.  

Mogelijk is het kruis 

hiernaast , waarvan 

het kruisbeeld        

vergroot is           

afgedrukt,          

hetzelfde kruis. 

 
 www.geheugen.delpher.nl.  

De titel aldaar is:  

“Kruisbeeld in avond-schemering  

langs de weg. In Sevenum,                         

aan de rand van de Peel” 
Fotograaf: Wiel van der Randen 

Bestuurs Babbels 

Het leek ons mooi om bij het ingaan van de 

lente een beetje extra vrolijkheid te brengen in 

de vorm van het Jaarboek 2020. Als het goed 

is, heeft ieder lid inmiddels een exemplaar    

ontvangen.   

De jaarvergadering stellen we uit tot het begin 

van de herfst. Hopelijk dat we deze dan veilig 

kunnen houden. 

 

Pete Leijsten 
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Michel Janssen vroeg om foto’s 

van de voormalige Raiffeisen-

bank in de Pepestraat. Nel     

Thijssen stuurde eerder de foto 

hiernaast in. Dit is het pand van 

de voormalige CHV, waar nu ‘t 

Klökske gevestigd is. 

Blijkens het jaartal in de muur, is 

het in 1914 gebouwd. Zie foto’s 

hieronder. 

Zelf vond Michel in de jubileum-

uitgave van de Rabobank een 

andere foto van de Raiffeisen-

bank. Niet van hetzelfde pand, 

maar dat er naast. De foto’s 

staan op de volgende pagina. 

In dat pand was eerder het    

kantoor van bouwbedri j f      

Wanten gevestigd. 

Later was kinderopvang Pino 

hier gevestigd. En tegenwoordig 

zetelt Tandunique hier. 

Ingezonden 

Maart 2021 
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Maart 2021 



- 5 - 

 

Naar aanleiding van het vorige nummer, 

waarin de Erdbrug als voorbeeld werd         

gebruikt, stuurde Michel Janssen nog wat    

extra informatie en twee mooie foto’s met   

betrekking tot deze boerderij. Zelf heb ik er 

nog wat info over vroegere bewoners bij     

gezocht voor dit artikel. 

 

De Erdbrug is een van de oudste boerderijen 

in Sevenum. Tussen de 16e en 18e eeuw is ze 

opgesplitst, zoals bij meer boerderijen gedaan 

werd. De oorspronkelijke boerderij, de Grote 

Erdbrug, lag wat meer van de huidige         

weg af, dan de nieuwere, de Kleine Erdbrug. 

De vroegste bewoner die ik heb kunnen      

achterhalen, is Jacob Verstappen.   

In 1747 wordt hij in de lijst voor het beestengeld 

(belasting op vee) genoemd. Hij heeft dan 4 

koeien, 2 runderen, 11 ganzen en 20 bijen-

korven. Hiervoor moet hij 2 pattacons, 6 schil-

lingen en 2 stuivers aan belasting betalen. 

 

Op de thiendscarte uit 1745 hieronder, zien we 

de Kleine Erdbrug in de rode cirkel. De grond 

onder nummer 29 (en 28 dat in het verlengde 

ligt) horen bij deze boerderij. De Grote Erdbrug 

ligt in de gele cirkel. In de rechter-beneden-

hoek is Kasteel Steinhagen te zien, met daar-

boven de Schenckenborg. En daar tussenin 

buigt de huidige Grubbenvorsterweg nog net 

naar rechts. 

 

De Erdbrug 
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De boerderij wordt verder in de tijd steeds 

bewoond door nakomelingen van Jacob 

Verstappen. Tot in 1827. Dan overlijdt       

Willem Engels.  

Zijn dochter en schoondochter wonen bij 

hem in. Jacob Maessen kon of wilde deze 

pacht niet voortzetten. Hij verhuist met zijn 

gezin naar de huidige Boswachtersweg. De 

eigenaar van de Kleine Erdbrug in die tijd is 

overigens Pieter Everts, juist ja, de              

Sevenumse burgemeester. Wiens familie op 

de Grote Erdbrug woonde. 

De nieuwe bewoners zijn Andries en Elisabeth 

Billekens-Kersten. Ik heb nog niet kunnen        

achterhalen of ze de boerderij ook kochten en 

zo ja, wanneer. Hun zoon Pieter is de volgende 

bewoner. Zijn huwelijk blijft kinderloos.  

Rond 1880 komt nichtje Maria Agnes Thijssen uit 

Velden bij hen wonen. Haar moeder is over-

leden en haar vader hertrouwt. Op de kinder-

loze Erdbrug was genoeg plaats 

voor een kind. Maria Agnes blijft bij 

haar oom en tante wonen. Ook na 

haar huwelijk met Thei Willems uit 

Horst. Zodoende komt de familie Wil-

lems op deze boerderij. 

 

Deze Thei heeft een mooie bijnaam 

“Ties Pastoors Thei’. De oorsprong 

van deze bijnaam is mij nog niet   

duidelijk. Als iemand dat wél weet, 

dan hoor ik dat graag. 

 

Birgitte Beeren 

 

Nieuwe Venlosche Courant 

dd. 29-09-1928 

Alias”’ Boëne Koëbus’ 
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De aartsengel Gabriël is geen menselijk wezen 

geweest, zoals de meeste heiligen. Toch 

wordt hij als een heilige vereerd. 

De aartsengel was de boodschapper van 

God bij alle belangrijke gebeurtenissen. De 

meesten kennen hem als de boodschapper 

die de ‘blijde boodschap’ aan Maria brengt. 

Hij zegt de bekende woorden: “Wees           

gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is 

met U, gij zijt de gezegende onder de vrou-

wen en gezegend is Jezus de vrucht van uw 

schoot”. Het feest van Gabriël wordt daarom 

daags vóór Maria Boodschap gevierd. 

 

Gabriël kondigde ook de geboorte van        

Johannes de Doper aan zijn vader Zacharias 

aan. Deze laatste vroeg hem of die bood-

schap wel juist was. Waarop Gabriël           

antwoordde: “Ik ben Gabriël, die altijd in 

Gods nabijheid is, en ik ben gezonden om je 

dit goede nieuws te brengen”.  

 

Gedichtje uit “Roosjes uit de Hemeltuin”, 1946: 

Sint Gabriël, die vlug en zacht 

De Maagd de liefste boodschap bracht, 

Zij heeft uw tijding blij aanvaard 

Al bleef geen droefheid haar gespaard. 

Kom bij mij engel, als ‘k vergeet 

Wat Jezus’ Moeder voor ons leed. 

 

Nog een grappig verhaal uit Nicaragua over 

Gabriël. Hij werd eens vermomd naar de      

aarde gestuurd om te zien wie goed en wie 

slecht was. Gabriël bezocht het huis van een 

arme vrouw en vroeg haar wat te eten. Zij    

antwoordde: “ik heb alleen maar tortilla’s en 

een beetje bruine bonen. Maar ik deel het wel 

met je”. En zo gebeurde. Na het eten zei 

Gabriël. “God zegene u, mevrouw en           

vermenigvuldige honderdduizend keer het 

eerstvolgende dat u gaat doen”.  

De vrouw bedacht wat ze voor het avondeten 

zou maken. Ze pakte haar beursje en telde het 

weinige geld dat ze had. Het duurde drie        

dagen voor ze klaar was met tellen. 

Een paar dagen later klopte Gabriël bij haar 

buurvrouw aan. Ook daar vroeg hij wat te 

eten. De vrouw had het verhaal van haar 

buurvrouw inmiddels gehoord en ging naar de 

keuken. Daar pakte ze het eten van een van 

de knechten af en gaf het Gabriël. Toen die 

klaar was zei hij weer: “God zegene u,          

mevrouw, en vermenigvuldige honderd-

duizend keer het eerstvolgende dat u gaat 

doen.” Waarop de vrouw haar geld wilde 

gaan tellen. Maar eerst ging ze nog naar de 

WC om te plassen. En daar zit ze nu nog…. 

Heiligen (7): H. Aartsengel Gabriël 

Naam: Gabriël 
 Het Griekse woord Engel of .Ανγελος , betekent letterlijk 

‘Boodschapper van God’.  De betekenis van de Hebreeuwse 
naam Gabriël is ‘de Kracht Gods’ of ‘Man Gods’. 

Feestdag: 24 maart  
 (ook op 29 september, samen met Raphaël en Michaël) 
  

Beschermheilige tegen: 
Als boodschapper van God is hij natuurlijk bij uitstek geschikt als patroon-
heilige van allerlei boodschappers, zoals postbodes en filatelisten. Maar ook 
van medewerkers bij de modernere media, zoals de radio, televisie en        
telefonie. 
 

Symboliek: 
Gabriël wordt meestal afgebeeld in een lange tuniek met een bodestaf in zijn 
hand. De staf symboliseert de Goddelijke boodschapper. Meestal heeft hij 
vleugels op de rug en een aureool rond zijn hoofd, als teken van heiligheid. 
Vanaf de 13e eeuw heeft hij meestal een lelie, als symbool van de maagdelijk-
heid van Maria, of olijftak, in de hand. 
 

Weerspreuken (25 maart—Maria Boodschap): 

 Met Maria Boodschap komen retour, de zwaluwen bij de boer. 

 Als Maria Boodschap schoon en helder is voor zonsopgang, komt er een 
vruchtbaar jaar. 
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Zij is een van de oorspronkelijk Nederlandse 

Heiligen. In 1380 wordt ze in Schiedam       

geboren uit arme ouders. Ook in die tijd    

vermaakte men zich in de winter vaak op 

het ijs. Als 15-jarige ging Lidwina, samen met 

vriendinnen schaatsen op de dichtgevroren 

Maas. Ze viel en brak een rib. Thuis werd ze 

op bed gelegd. Dit was het begin van haar 

lijdensweg. In het begin leek het nog erg    

onschuldig, maar ze liep koudvuur op. Ze kon 

niet meer lopen en haar gehoor raakte aan-

getast. Ze kwam onder de gezwellen te     

zitten en kon nauwelijks voedsel binnen-

houden.  Ondanks deze lijdensweg, klaagde 

het meisje nooit. Ze begon haar martelgang 

te zien als een goddelijke opdracht. Hierbij 

werd ze gesteund door de Schiedamse    

priester Jan Pot, die haar dagelijks de    Com-

munie kwam brengen. Dat was het enige 

dat ze binnen kon houden. 

In visioenen had Lidwina contact met Maria 

en met haar engelbewaarder. In die          

visioenen ‘bezocht’ ze samen met de engel-

bewaarder Rome, het Heilig Land, de hemel 

en het vagevuur. Tijdens een van die ‘reizen’ 

zag ze een rozenstruik. Haar engelbewaarder 

gaf haar een takje en vertelde haar, dat ze 

niet zou sterven voordat alle rozen ontloken 

waren. Pas na 23 jaar lijden kwam er een 

eind aan haar leven.  

Op 38-jarige leeftijd overleed ze, nadat ze in 

een visioen een bloeiende rozenstruik gezien 

had. 

Al meteen na haar dood komt de devotie tot 

Lidwina op gang. Al in 1434 wordt in de 

Schiedamse Janskerk een kapel ter ere van 

haar gebouwd. 

Hedendaagse medici denken dat zij een van 

de vroegste personen is, waarbij de ziekte MS 

(Multiple Sclerose)  geconstateerd is 

Gedichtje uit “Roosjes uit de Hemeltuin, 1946: 

Lidwina, na uw val op  ‘t ijs 

Begon uw weg naar ‘t paradijs 

Een weg van zwaar en bitter lijden 

Die uitkwam bij ‘t zoetst verblijden 

Leer mij een zelfde weg te gaan 

Door steeds na ‘t vallen op te staan. 

Heiligen (8): Heilige Lidwina 

Naam: Lidwina 
 Lidwina is een Germaanse naam en betekent: ‘mensenvriend’. Het 

woord wordt gevormd door ‘luid’ - volk, en ‘win’ - toegewijd of vriend. 
Geboren: 18 maart 1380 (Palmzondag) in Schiedam 
Overleden: 14 april 1433 Schiedam 
Feestdag: 14 april 
Heiligverklaring: 14 maart 1890 door Paul Leo XIII 
 
Beschermheilige: 
Ze is de patrones van de zieken en van het ziekenpastoraat. Maar ook van de schaat-
sers en de stad Schiedam. 
 
Symboliek: 
Lidwina wordt afgebeeld met een krans van rozen rond haar hoofd. In de ene hand 
heeft ze een kruisbeeld en in de andere een bloesemtak of rozentak. 
 
Weerspreuken: 

 Op Sint-Lidwina na de noen, worden alle velden groen. 
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Nee, een heilwens had Jan van Enckevort 

niet, maar wel een ‘heilige wens’. Hij liet mij 

twee apostolische of pauselijke zegens zien. 

De ene uit 1962 ter gelegenheid van zijn   

eigen huwelijk met Jet Huijs, de andere uit 

1982 ter gelegenheid van het gouden       

huwelijksfeest van zijn ouders. Twee prachtig 

gekalligrafeerde documenten, in het        

Nederlands opgesteld.  

 

Pauselijke zegen 

Katholieke gelovigen kunnen, voor het      

geval zij niet in de gelegenheid zijn de Paus 

persoonlijk te ontmoeten, een apostolische 

of pauselijke zegen, ofwel ‘benedictio apos-

tolica’ of ‘benedictio papalis’ aanvragen. 

Deze zegen kan men aanvragen bij         

speciale gelegenheden als een doop,     

eerste communie, vormsel, huwelijk of      

huwelijksjubileum. Daarbij opgemerkt dat 

deze zegen (uiteraard) alleen verleend 

wordt aan katholieken en niet aan mensen 

van een ander geloof. Maar ook niet aan 

overledenen, dieren of materiële voor-

werpen. De zegen wordt ook niet verleend 

ter gelegenheid van iemands geboorte, 

want pas met de doop wordt men katholiek. 

En ook niet voor gebeurtenissen uit het            

verleden.  

 

Het document 

De zegen wordt belichaamd in een fraai 

vormgegeven en op perkament gedrukte 

oorkonde met een handgeschreven         

gekalligrafeerde tekst. De aanvrager kan uit 

diverse modellen kiezen, waaraan natuurlijk 

een eigen prijskaartje hangt. Op het           

document staat ook de foto van de paus 

van dat moment.  

 

Heil(ige) wens (4): van Enckevort - Huijs 

Jan van Enckevort & Jet Huijs 
Huwelijksinzegening 28 november 1962 
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Jan vertelde dat hij, maar ook al zijn broers 

en zussen die gehuwd waren, een           

dergelijke zegen gekregen hadden bij hun 

huwelijk. Twee neven van zijn moeder      

waren werkzaam in het Vaticaan. Een van 

hen zou deze zegens geregeld hebben. 

 

De pauselijke zegen van Jan en Jet van 

Enckevort-Huijs is op de vorige pagina      

afgebeeld. Op deze zegen siert het portret 

van de toenmalige paus Johannes XXIII,           

geboren als Giuseppe Angelo Roncalli 

(1881-1963). In 1958 werd hij tot paus        

gekozen. In 2000 werd hij zalig verklaard en 

in 2014 volgde de heiligverklaring. 

 

De tweede pauselijke zegen, die Jan mij liet 

zien, was in 1982 ter gelegenheid van het 

gouden huwelijksfeest van zijn ouders,    

Chris en Cor van Enckevort-Verstappen,  

aangevraagd. Deze is hieronder afgebeeld. 

Op deze zegen staat het portret van paus 

Johannes Paulus II. Hij werd in Polen geboren 

als Karol Józef Wojtyla (1920-2005). Al in 2011 

werd hij zaligverklaard. En op 27 april 2014 

volgde de heiligverklaring. 

 

 

 

Heil(ige) wens (5): van Enckevort - Verstappen 

Chris van Enckevort & Cor Verstappen 
50-jarig huwelijksfeest, 6 juli 1982 
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Michel Janssen kreeg van Sjraar 

van Horen uit Beringe een foto waar mogelijk 

ook mensen uit Sevenum en Horst op staan.  

 

De foto dateert van 1945-1946. Ze werd        

gemaakt  voor de pastorie in Beringe, na een 

mis in de kerk ter nagedachtenis van Jan 

Brummans. Jan werd tijdens de 8 oktober    

razzia opgepakt en is in 1945 in Polen            

verongelukt. 

Op de foto staan mensen uit Beringe,        

Grashoek en waarschijnlijk ook uit Sevenum en 

Horst, die bij de 8 oktober razzia opgepakt   

waren. Volgens Sjraar van Horen waren ze in 

een suikerfabriek tewerkgesteld. 

 

De foto op deze pagina is flink geknipt om ze 

zo groot mogelijk af te kunnen drukken. Via 

deze link is ze op de site van  Peel en Maasnet 

te bekijken. Daar kan ze ook nog flink vergroot 

worden, zodat de gezichten misschien beter 

te herkennen zijn. 

 

De volgende namen zijn bekend: 

Voorste rij: 

1. NN 

2. Doris van Moorsel, Grashoek 

3. Piet Maessen, Grashoek 

4. Piet Engels, Beringe 

5. Volgens Michel is dit Jan Hendrik Tielen,      

* 27-06-1889 Sevenum (smid) 

6. Piet Brummans, Beringe (vader van Jan 

Brummans) 

7. NN 

8. NN 

9. Sjeng Korsten, Beringe 

10. NN 

 

Rij 2: 

11. NN 

12. NN 

13. NN 

14. Jan Hanrats, Beringe 

15. Driekes Peeters, Beringe 

16. Bertus Hanrats, Beringe 

17. Sil (Giel) Jacobs, Beringe 

18. Lod Smedts, Beringe 

19. Sil Naus, Beringe 

20. Harrie Broekmans, Beringe 

21. Pieter Verber, Beringe 

22. NN 

 

Rij 3: 

23. Harrie Lintjes, Beringe 

24. NN 

25. Herm Joosten, Grashoek 

26. NN 

27. Mies Zegers, Beringe 

28. Sjraar Winkelmolen, Beringe 

29. NN 

30. NN 

31. Lei Pubben, Beringe 

32. Jan Kessels, Beringe 

33. Leo Engels, Beringe 

34. NN 

35. Leo Gielen, Beringe 

36. Thei Hanrats, Beringe 

 

Aanvullingen graag naar het secretariaat   

sturen. Zodat ze in het Spintölke vermeld     

kunnen worden, en Michel ze naar Dhr. Van      

Horen door kan leiden. 

 

 

Groep mannen in Beringe ‘45-’46 

https://peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/25577190-d14d-3a4a-9ed1-ba10b29a48ab/media/21a60098-24dd-115f-ce1a-1d241f95d979?mode=detail&view=horizontal&q=105642&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Afbeeldingen%22
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Volgende uitgave 

ca. april 2021 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 tot 
12.30 uur.  

Op feestdagen en in de zomer-
maanden gesloten. 

. 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 
€ 35,- per gezinslidmaatschap 
Over te maken op Rabobank-
rekening 

NL76RABO0147218012   
 

E-mail 
heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 
www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
 

In verband met 

landelijke restricties  

zijn alle activiteiten  

voorlopig afgelast. 

 

Ook in 2021 

Aanvulling Groep Mannen, Beringe 

(vorige pagina) 

 

De Jan Brummans voor wie de mis 

opgedragen werd, was Johannes 

Jacobus Henricus Brummans, op 7 

november 1926 in Beringe geboren 

als zoon van Peter (Piet) Brummans 

en Maria Catharina (Cato) Smits.  

Jan overleed op 9 januari 1944 in   

Starachowice, Polen, op 18-jarige 

leeftijd tijdens een bomaanval. 

De suikerfabriek is vermoedelijk de 

Zuckerfabrik, Groß Mahner. Groß 

Mahner is tegenwoordig een       

stadsdeel van Watenstedt-Salzgitter. 

In die fabriek werd jarenlang suiker 

gemaakt van suikerbieten. In het 

jaarboek 2020 staat op pagina 68-69 

e e n  l i j s t  m e t  n a m e n  v a n                   

Sevenummers die in die fabriek     

tewerk-gesteld zijn geweest. Ook 

J.H.Tielen wordt genoemd. Ik heb de 

originele stukken er nog eens bij      

gepakt, maar Jan Brummans staat 

daar niet op genoemd.   

Op de site van het ITS Arolsen vond ik 

hem onder ‘Brumans’. Hij werd te 

werk gesteld in de Suckerfabrik in 

Baddeckenstedt. Dat ligt in de        

huidige Duitse deelstaat Nieder-

sachsen. Hoe hij in Polen verzeild is 

geraakt is mij onbekend. 

Onderaan deze pagina is de regel 

m.b.t. Jan Brummans afgedrukt.  

 

Birgitte Beeren 

Jaarboek 2020 

Onlangs hebben alle leden het 

Jaarboek 2020 in de brieven-

bus ontvangen. Nel Thijssen en 

Pieter Baeten zijn er weer in   

geslaagd om prachtige         

verhalen te bundelen tot mooi 

bewaarboek. 

 

Mocht u geen Jaarboek      

hebben gekregen, neemt u 

dan contact op met het       

secretariaat.  


