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Zomer - Jaargang 11
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Redactie Retoriek

Inhoud

Zo aan het begin van de vakantieperiode
een nieuw Spintölke. Nummer 52 al weer, wat
vliegt de tijd.
De kopij is nu echt op. Dus het volgende
nummer komt pas als U weer kopij aangeleverd hebt.
Denkt u er aan dat er een jaarvergadering is
gepland in september? Een mooie gelegenheid om andere leden weer eens te ontmoeten. Ik kijk er naar uit.

Birgitte Beeren
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Foto voorkant:
Het tabernakel
uit de oude Sevenumse kerk.
Nu terug onder de toren
in de nieuwe kerk van Sevenum.
Foto: 2021, Jan van Enckevort

DER TABERNAKEL
Viele Völker verehren völlig
der Kirchen heilig` Tabernakel.
Der Tabernakel ist nicht wenig
Symbol für Glauben ohne Makel.
Des Tabernakels wertvoll` Inhalt
ist uns`res Glaubens stärkst` Gestalt.
Der Inhalt ruht im hehr` Gefäß
und ist Mittelpunkt ein` jeder Mess`.

Vor der Wandlung geht der würdig` Priester
regelrecht vergeistigt hin zum heilig` Orte.
Und ganz gesammelt holt des Gottes Diener
von dort die Reliqua Sacramenti ohne Worte.
An der Kirchen hinterst` Wand,
der Tabernakel heilig steht.
Sein` Heiligkeit, sie hat Bestand
bis an der Welten End` !

Er ist das Heiligste auf dieser Erd`
und nichts erreicht jemals sein` Wert.
Wo sonst Vergänglichkeit ist auf der Welt,
ist Ewigkeit hier hehr am Werk.
Er ist der allerheiligst` Aufbewahrungsort
von Christi Leib und wird immer bleiben dort.
Die wertvoll` Hostien, die dort ewig sind,
in Heil`ger Mess`, sie werden konsekriert.

Hanns Seydel, 24.06.2019
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Juffrouw van gezelschap in Amsterdam (deel 2)
In het vorige nummer volgden we het spoor van Anna Gertrui Bruinen, in
1851 in Sevenum geboren. Ze trouwt met Jean Hermans, en na diens
overlijden, verhuist ze in 1884 naar Amsterdam, naar de Zeedijk 39. Ze gaat
bij de familie Brüning wonen.
We pakken haar spoor nu weer op. Maar eerst het bewijs dat ze écht als
‘juffrouw van gezelschap ingeschreven werd.

Bevolkingsregister Amsterdam 1880-1900
Bruinen, Anna Gertrui, geb. 24-07-1851 Sevenum, Limburg, RC (Rooms Catholiek)
W (weduwe), Juffrouw van gezelschap, (gekomen) 04-04-1884 (vanuit) Sevenum, (vertrokken) 15-11-1888
ambtshalve uitgeschreven

Een snelle zoektocht door het bevolkingsregister van Amsterdam leert dat er
meerdere (jonge) vrouwen als gezelschapsdame ingeschreven staan in die
tijd. Dat was een respectabele manier
voor een alleenstaande vrouw om een
inkomen te verdienen.

Lambert Verhoeven
Een interessante man, deze Lambert
Verhoeven. Op het moment dat hij met
Gertrui trouwt, heeft hij zijn sporen in de
maatschappij al verdiend. In 1839 wordt
hij in Elten, Duitsland geboren. In 1871
trouwt hij in Vlissingen met Anna Hülsen.
Volgens de trouwakte is hij dan arbeider
van beroep.
Lambert klimt snel op, want vanaf 1875
wordt hij steenfabrikant genoemd. Het
gezin woonde in de Brugstraat in Grave.
In zijn steenfabriek wordt met name
plaveisel voor wegen geproduceerd. En
dat brengt het gezin op meer plekken,
o.a. in Oosterbeek bij Arnhem.

In 1888 woont Gertrui niet meer in de
hoofdstad. Tot nu toe heb ik nog niet
achterhaald waar ze dan wel woont. Ik
vind haar spoor pas weer in 1899. In dat
jaar trouwt ze in Deurne met Lambertus
Jacobus Verhoeven. Volgens de trouwakte woont ze dan ook in Deurne, maar
het bevolkingsregister vermeldt haar niet.
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Daar was hij verantwoordelijk voor het
plaveisel van de afslag op de weg
Nijmegen-Arnhem.
In 1885 gaat Lambert aan de slag als
hoofdopzichter
bij
Maatschappij
Helenaveen.

Zo vonden de arbeiders dat er te veel
werkkrachten van ‘buiten’ werden
aangetrokken. Vroeger kwamen er ieder
seizoen veel Duitsers, maar na het seizoen
keerden die terug naar hun geboorteland. In het laatste kwart van de 19e
eeuw werden er arbeiders uit Drenthe en
Overijssel aangetrokken. Die namen hun
gezin mee naar Helenaveen en bleven er
permanent wonen. Dat zorgde er voor
dat er in de winterperiode te weinig werk
was voor de hele bevolking.

Helenaveen
De familie Verhoeven woonde in de
statige directeurswoning in Helenaveen.
Het huis staat er nog steeds en ligt aan
de Helenastraat 16, precies waar de
Geldersestraat via een brug op de
Helenastraat uitkomt.

In april 1891 komt het tot een uitbarsting.
Met stenen worden de ramen bij
directeur Bosch en zijn boekhouder in
gegooid. Bosch reageert door enkele
schoten met zijn geweer te vuren.
Volgens hem hebben de daders
geroepen: “Wij zullen niet ophouden voor
gij de Peel uit zijt!”
De marechaussee wordt gewaarschuwd
en een onderzoek wordt gestart. Er was al
bekend dat de verhouding tussen
directeur Bosch en zijn hoofdopzichter
Verhoeven minimaal stroef was. Diverse
bewoners worden gehoord over de
gebeurtenissen en die verhoren zijn
bewaard gebleven. Een uniek kijkje in het
reilen en zeilen in het dorp.

De directeurswoning in Helenaveen

De familie Van der Griendt uit Den Bosch
heeft in Helenaveen al jaren een veenbedrijf. In 1885 breidt men de activiteiten
ook naar de gemeente Horst uit, waar
het latere Griendtsveen uit ontstaat. De
toenmalige hoofdopzichter, de heer
Schellings, besluit mee te gaan naar
Horst. En zo komt zijn functie in
Helenaveen vrij. Maar liefst 17 jaar zal
Lambert deze functie uitoefenen. Maar
hij is niet helemaal onomstreden.

Zo wordt ook de pastoor ondervraagd.
Over zijn verhouding met Verhoeven zegt
hij dat die ‘niet bizonder is, zijn
(Verhoevens) vrouw wil de baas zijn in de
kerk, dus ben ik niet goed met hem. Verhoeven staat thans zeer hoog bij het
volk”. Deze vrouw is overigens de 1e
echtgenote, Anna Hülsen.

Tot 1890 was Verhoeven de hoogste
baas van de Maatschappij ter plekke. Hij
hoefde alleen verantwoording af te leggen aan het hoofdkantoor in Den Bosch.
Daar vond men het niet helemaal lekker
lopen. Daarom werd directeur Bosch in
1890 overgeplaatst naar Helenaveen.
In de loop der jaren waren er diverse
(financiële) wantoestanden gegroeid,
die Bosch wilde uitroeien. En dat legde
diverse problemen en wrijvingen in
Helenaveen bloot.

Directeur Bosch verklaart dat hij in eerste
instantie in een goede verstandhouding
samen werkte. Maar dat verslechterde
volgens hem, toen zijn wensen meer en
meer onjuist werden opgevat, zodat de
belangen van de Maatschappij er onder
ging lijden. Bosch is ook van mening dat
de bedrijfsstructuur anders zou moeten.
Kortere lijnen door meer onderbazen en
geen hoofdopzichter meer. Dat zou de
echte pijn bij Verhoeven zijn.
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De onderlinge verhouding veranderde
toen Bosch zelf in Helenaveen kwam
wonen. De ‘stoffelijke voordelen’, die
Verhoeven genoot, werden door Bosch
afgekeurd en ingeperkt.

Het is duidelijk Gertrui en Lambert waren
’in zeer goeden doen’.
Overlijden Lambert
In 1911 overlijdt Lambert Verhoeven. Hij
was al geruime tijd ziek als hij op 72-jarige
leeftijd overlijdt.
In de overlijdensadvertentie staat abusievelijk 73 jaar.
Het verhaal over Gertrui is nog steeds niet
af. Houdt in gedachten dat ze een
‘weduwe in zeer goeden doen’ was.
Daar gaan we mee aan de slag in het
volgende nummer.

Het moge duidelijk zijn dat Bosch en
Verhoeven elkaar niet liggen en niet
kunnen of willen samenwerken.
Uiteindelijk wordt Bosch ontslagen en
vervangen. Dit alles gebeurde vóórdat
Gertrui in 1899 met Verhoeven trouwt.

Birgitte Beeren

Een aantal jaren gaat het goed in
Helenaveen. Maar in augustus 1899,
amper een maand nadat Gertrui met
Verhoeven trouwde, stuurt de nieuwe
directeur een brief over het functioneren
van Verhoeven naar de hoofddirectie.
De verschillende vrijdommen (lees; voorrechten) geven weer aanleiding tot
misbruik door Verhoeven. De directeur
ziet die graag geschrapt, dat schept
duidelijkheid. Verder zou Verhoeven niet
altijd de orders van de directeur naleven
of doorgeven. Zo zet hij namen van
arbeiders op lijsten, die net door de
directeur verwijderd waren. En in 1901
barst de bom. Vroeg in de zomer van dat
jaar vraagt de directeur om het ontslag
van Verhoeven. En dat gebeurt ook. Hij
krijgt na wat geharrewar wel een toelage
mee. Samen met Gertrui verhuist hij naar
Blerick. Maar eerst verkopen ze hun hele
inboedel in Helenaveen.
Op 30 december 1901 verkoopt notaris
Vissers uit Blerick hun ‘deftige en goed
onderhouden inboedel’. Deze bestaat uit
onder andere: eiken en mahoniehouten
meubels, zoals hangkasten, secretaire,
ladetafels, ledikanten met ressorts. En
een mahoniehouten uittrektafel met
plaats voor 30 personen !!! Maar ook 2
hangklokken met wekker, een goede
piano, 2 pendules met candalabres,
meerdere schilderijen en spiegels,
serviezen en andere inboedel, vee en
veldvruchten. En ook 3 goede rijtuigen (2
Bosscher karretjes voor 4 personen en
een Barouchette voor 6 personen).
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De reis van het tabernakel van Sevenum
Op 22 november 1944
werd de oude kerk van
Sevenum door de Duitsers
verwoest. Alle meubilair,
zoals banken, stoelen,
beelden, maar ook het
tabernakel uit 1885, en
een groot beeld van de
H Jozef met kind, werden
uit de puinhopen gered.
Alles wat nog heel was,
ging naar de noodkerk in
het
patronaat.
Daar
werden vanaf toen de
H. Missen opgedragen.
Interieur van de oude kerk in Sevenum.
Die noodkerk was te klein,
Het tabernakel staat in het midden van de foto, achter het altaar.
daarom werd er een tweeHij had veel hulp nodig. Overtollig meubilair
de zaal aan de achterzijde bijgebouwd. Hieruit de oude kerk werd aan deze parochie
door kwam het altaar in het midden van de
geschonken. De Don Bosco-parochie werd in
kerk te staan. Het tabernakel werd naar de
2016 aan de eredienst onttrokken.
zijkant verplaatst, vanwege het zicht op het
altaar.
In 2020 hoorde men In Sevenum dat er nog
meubilair van de Don Boscoparochie in een
loods in Venlo opgeslagen was. Navraag bij
de deken van Venlo leerde dat er ook enkele
attributen uit de oude kerk van Sevenum bij
zaten.

In de tijd van de nieuwbouw van onze kerk,
werd onze kapelaan Engelbert Gommans
benoemd tot bouwpastoor voor een nieuwe
parochie in Venlo, de Don Bosco-parochie.

De noodkerk in het Patronaat.
De tabernakel staat in de linkerboog.
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Enkele mannen zijn gaan kijken,
en jawel...

Het tabernakel in de Don Boscokerk

… daar stond het oude tabernakel. En het mocht worden
meegenomen.
Vier vrijwilligers hebben het tabernakel opgehaald. ‘De Witte’
sponsorde de vrachtwagen. Het
hele gevaarte (ca. 600 kilo) kon
met moeite via de laadklep in de
vrachtwagen getild worden. In
eerste instantie kreeg het zware
gevaarte een plek in de hal van het
parochiehuis.

Dankzij vijf mannen, te weten Ton Hermans,
Ger Hermans, Wiel Janssen, Gerrit Huijs en Jan
van Enckevort, is het tabernakel weer terug in
de kerk van Sevenum.

Er werd een antiek altaar gezocht, en ook
gevonden en opgeknapt. En inmiddels staat
alles op de definitieve plek onder de toren.
Daar is het te bezichtigen. Op mooie dagen
staan de grote kerkdeuren wagenwijd open,
zodat iedereen uitgenodigd wordt om
binnen te komen.

Jan van Enckevort

Het tabernakel in volle glorie op de nieuwe plek onder de Sevenumse toren
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Heiligen (14): H. Donatus
Donatus is een zoon van Christelijke ouders.
Als hij 17 jaar is, wordt Donatus soldaat. Hij
wordt legeraanvoerder van het 12e legioen.
Met dat legioen vecht hij tegen de
Germaanse Marcromannen. Ze werden
omsingeld, het was bloedheet, ze vergingen
van de dorst, en de situatie leek hopeloos.
Donatus en zijn legioen knielden neer en
baden om regen. Er prompt brak er een
malse regen boven hen uit, die voor verfrissing zorgde. Bovendien werd het kamp van
hun vijand door een stevig onweer met
hagel en bliksem getroffen. Zodat deze op
de vlucht sloeg. Donatus en zijn legioen
kregen de bijnaam “Legio Fulminata”, ofwel
“bliksemlegioen”.

Bij het uitbreken van noodweer maakte men
vroeger een rondgang door het huis, terwijl
de litanie van Donatus hardop gebeden
werd. Sommigen rinkelden daarbij met een
belletje, op andere plekken werden de vier
hoeken van het huis besprenkeld met
wijwater tijdens het gebed van Donatus.
Tijdens de oorlog werd Donatus ook
aangeroepen als bescherming tegen de
bombardementen.
Litanie van H.Donatus
Spaar ons Heer van alle schadelijke onweders en
kwade luchten, van alle verderf en schade der stormwinden, hagel, donder en bliksme, van vuur en brand,
van schadelijke regens, droogten en overstrooming,
van een haastige en onvoorziene dood . . .

Tegenwoordig wordt een plotselinge dood
steeds meer veroorzaakt door autoverkeer.
Dat was voor Helenaveense parochie reden
op de feestdag van Donatus voertuigen in te
zegenen. Nog altijd worden op de 2e zondag
in juli auto’s, motoren en andere voertuigen
gezegend door de pastoor van Helenaveen.

Als beloning werd hij door Keizer Marcus
Aurelius benoemd tot diens opperlijfwacht.
En hij mocht trouwen met Alexandra, de
nicht van de keizer. Dat laatste weigerde Donatus vanwege zijn geloof. Waarop hij
‘wegens minachting der Goden’, met de
dood werd bestraft .
Al snel werd Donatus’ naam gegraveerd in
kerkklokken, die bij noodweer en brand
werden geluid.
Naam:

Geboren:
Overleden:
Feestdag:

Donatus
De letterlijke betekenis uit het Latijn is ‘geschonken’. De
naam wordt dan ook wel uitgelegd als gave of geschenk.
ca. 140 na Chr. In Rome
vóór 180 na Chr.
30 juni

Beschermheilige:
Donatus wordt in onze streken aangeroepen als beschermheilige tegen
onweer en blikseminslag. Hij is de patroonheilige van diverse schuttersverenigingen.
Symboliek:
Donatus wordt meestal als Romeins soldaat afgebeeld met een pijlenbundel in zijn hand. Of met een (martelaars) palmtak, bliksemschicht, graanbundel of wijnstok. Soms houdt hij een hand beschermend boven zijn
hoofd of dat van andere mensen. Of houdt hij zijn hand boven een dorp.
Weerspreuken:
 Sint Donatus, de soldaat, zorgt dat het donderen gaat
 Sint Donatus, schiet de donderbus
 Sint Donatus kijk op ons neer en bescherm ons tegen onweer
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Heiligen (15) Maria Dolorosa
In de 13e eeuw leefde in het hertogdom
Brabant een zeer gelovig echtpaar. Hun enig
kind heette Maria. Al op jonge leeftijd was
ook zij diepgelovig en stelde ze zich maar
één doel: haar kuisheid bewaren. Ook zag ze
af van bezit.
Maria was een mooie jonge vrouw en al snel
was er een jongeman tot over zijn oren
verliefd op haar. Maar ze wees hem af. Als
wraak nam hij een zilveren beker en stopte
deze in de tas van Maria. Toen de diefstal
ontdekt werd, wees hij Maria als dader aan.
Voor de rechter vertelde hij ook nog dat ze
een heks was, die hem betoverd had, een
zeer zware beschuldiging in die tijd. Maria
belandde in de gevangenis en werd ter
dood veroordeeld. Ze zou levend begraven
worden. Ook zou er een paal door haar hart
geslagen worden. Die slagen zouden tot in
de wijde omtrek te horen zijn geweest. Bij het
voltrekken van het vonnis zou ze gezegd
hebben: “Wat ben ik ongelukkig”. In de
volksmond wordt ze daarom ook Lenneke
genoemd, een verbastering van ‘Alleynder
Maria’, ofwel Maria de Ongelukkige.

Naam:
Geboren:
Overleden:

Al snel voltrekken zich wonderen bij haar graf,
zodat al snel aan haar schuld getwijfeld
wordt. De ware dader wordt gestraft doordat
zijn lichaam in bezit genomen wordt door een
boze geest. Zeven jaar gaat men met hem
alle bedevaartsplaatsen af, zonder resultaat.
Ten einde raad gaat men naar het graf van
Maria. Zijn metgezellen baden tot de Heilige
Maagd en warempel, de ketenen van de
krankzinnige braken los en hij was op slag
weer gezond. De dader wierp zich op haar
graf, vraagt Maria om vergiffenis en bekende
alsnog zijn daad.
Daarop daalden 13 zeer mooie vrouwen uit
de hemel neer. Ze vertelden dat Maria
Dolorosa maar liefst 3 kronen draagt: die van
de vrijwillige armoede, die van de kuisheid en
die van het martelaarschap.
Haar Franse naam ‘Marie-la-Douloureuse’ leidt
uiteindelijk tot de meest gangbare naam:
Maria Dolorosa. Douloureuse betekend
pijnlijke.
Nog altijd vindt er in de derde week van
september de Lenneke Mare-processie plaats
in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Maria Dolorosa
ca. 1270 Sint-Lambrechts-Woluwe, België
18 juni 1290 Sint-Lambrechts-Woluwe, België

Feestdag:
18 juni
Heiligverklaring: ze is alleen zaligverklaard, (nog) niet heilig)
Beschermheilige:
Ze wordt aangeroepen tegen onterechte veroordelingen.
Symboliek:
Ze wordt afgebeeld met een zilveren beker of een scherpe staak (haar martelwerktuig). Ook een lelie (zuiverheid) of een kronkelende slang, symbolen voor
haar leugenachtige belager, worden toegevoegd aan haar beeltenis. Aan haar
voeten liggen soms de 3 kronen (voor armoede, kuisheid en martelaarschap).
Weespreuken:
 Regen op Sint Magdaleen, dat is regen dagen achtereen
 Brengt Magdaleen regen, dan brengt ze weinig zegen.
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Heilwens: Verstegen - Huis
Op 12 april 1917 trouwen Pieter
Jan Verstegen en Maria
Hendrina Huijs in het oude raadhuis aan de Markt in Sevenum.
Zoals gebruikelijk in die tijd is het
burgerlijk huwelijk een formaliteit.
Op 17 april wordt hun huwelijk in
de kerk ingezegend, en dát telt.
Dan wordt ook het feest gevierd.
Piet woonde in Kronenberg, op
de ouderlijke boerderij in de
Simonsstraat F17. Zijn ouders zijn
al een aantal jaren overleden.
Samen met zijn ongehuwde
broers Grad, Toën en Ties
bewerkt hij de boerderij.
Drienke werkte voor het huwelijk
als dienstmeid bij Verstegen.
Vermoedelijk woonde ze bij haar ouders aan
de Americaanseweg F51 in Kronenberg.
Piet en Drienke krijgen 4 kinderen:
1.
2.
3.
4.

Maria 1920-2003
Tren 1921-2000, gehuwd met Cisca Verheijen
Dien 1923-2015, gehuwd met Lei Draak
Hand 1924-1994, gehuwd met Anneke Draak

1917
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Vermoedelijk 1929: koperen huwelijk
Op 17 april, de dag van het kerkelijk huwelijk,
wordt de heilwens voorgedragen door
Elisabeth van den Munckhof. Elisabeth is een
26-jarig buurmeisje van Piet.
Ze is een dochter van Jan en Cornelia van
den Munckhof-Billekens. Zij wonen op het
adres Simonsstraat F15. In 1921 trouwt
Elisabeth met Hendrik Roodbeen. Samen
gaan ze in de Hees wonen. Daar worden hun
6 kinderen geboren. Hendrik overlijdt in 1929,
Elisabeth in 1973.

In deze Heilwensch is een klein
schrijffoutje geslopen. In de
laatste alinea staat “ons allerlieften” in plaats van allerliefsten.
De maker, meestal de koster,
heeft dit óf niet gezien, óf niet
m e er w i l l e n o f k u n n e n
corrigeren. De meeste heilwensen waren kant en klaar
met poezieplaatjes en tekst.
Zodat men van te voren kon
uitkiezen welke men wilde
schenken.
De variabele tekst, de namen
van bruid en bruidegom, de
geefster en de datum, werden
er pas op het allerlaatst
ingevuld.

Sevenum, 17 april 1917

Verder valt op dat er duidelijk
Sevenum bij de datering staat.
Terwijl het feest toch zeker op
de Kronenberg plaatsgevonden
heeft.

Heilwensch
aan het echtpaar

Peter Jan Verstegen
Maria Hendrina Huis

O Gij, wier hart steeds naar deez’ uur heeft gehaakt
Wat vreugd’ en wat blijdschap hebt Gij heden gesmaakt
O wat geluk heeft thans uw ziele niet doorwoeld
En wat vrede heeft deez’ ochtend Uw harte niet gevoeld
Mogen op uw levenspad slechts enkel bloemen bloeien
Hoog’ de vreugde vliet steeds om U henen vloeien!
Versier, o God hun huwelijk met een gelukkig kroost
Tot hunner en ons aller, vrienden, troost
Op God, ons allerlief[s]ten Vader, zij steeds U nog gericht
Van hem toch komt geluk in ’t klaarste hemellicht
Een bede nog, o God: ontvang hen naar ’t aardsche streven
In ’t eeuwig volzalig leven
Hun opgedragen door Elisabeth van den Munckhof
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Met dank aan Sjak Draak voor de mooie foto’s

Geluk! Driewerf geluk met Godes rijksten zegen
Die door Gods milde gnade U op is neergezegen!
Thans, nu de Priester Gods in deze blijde stond
Uw beider hand door den trouw verbond.

Zaerumse
records
Het lijstje met records is nog lang
niet compleet. Maar een paar
nieuwe records wil ik graag hier
vermelden. Misschien inspireert
het u tot aanvullen.

AGENDA

Volgende uitgave
ca. september 2021

Dinsdag 14 September 2021
Jaarvergadering HVS
De Wingerd, Sevenum
Let op de datum van de
jaarvergadering is gewijzigd !

Aantal huwelijken
Veel mannen trouwen drie keer, maar het grootste aantal
huwelijken dat ik tot nu toe gevonden heb is VIER keer. Twee
mannen met vier huwelijken zijn bekend.
Christiaan v.Enckevort (Sevenum 1838 Sevenum – Sevenum 1930)
X 1867: Anna Catharina Daniels (Sevenum 1840 - Sevenum 1868)
X 1869: Anna Catharina Baeten (Sevenum 1840 - Sevenum 1874)
X 1875: Elizabeth Louiza Dupont (Swolgen 1841 - Sevenum 1876)

COLOFON
Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

E-mail
heemkundesevenum@gmail.com
Website
www.heemkundesevenum.nl

X 1878: Anna Mechtildis Peeters (Venray 1842 - Sevenum 1903)
En Hendrik Schouten (Horst 1830 - Horst 1902)

Openingstijden De Spinde

X 1862: Johanna Corstjaans (Sevenum 1830 - 1866 Sevenum)
X 1868: Lucia van de Water (Oirlo 1834 - Horst 1869)
X 1871: Joanna Maria v.d. Goor (Sevenum 1838 - Horst 1882)

Iedere zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur.

X 1883: Elisabeth van den Beuken (Horst 1842 - Horst 1917)

Op feestdagen en in de
zomermaanden gesloten.

Hendrik is in Horst geboren. Maar zijn 1e en 3e vrouw waren
Sevenumse dames.

Tijdelijk gesloten vanwege de
pandemie-maatregelen

Ook veel vrouwen trouwen drie keer. Maar van Aldegonda
Janssen (Venray 1836 - Venray1936) zijn ook VIER huwelijken
bekend:

Contributie

X 1879: Peter Antoon Litjens (Venray 1845 - Venray)
X 1884: Mathijs Derikx (Horst 1844 - Venray 1880)
X 1891: Reinier Schreurs (Sevenum 1834 - Sevenum 1905)
X 1907: Pieter Jan van den Goor (Sevenum 1839 - Sevenum 1913)
Gon werd in Venray geboren, maar haar laatste 2 huwelijken
waren met Sevenummers. In een van de laatste jaarboeken staat
een mooie huwelijksketen rondom Gon Janssen.

Birgitte Beeren
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