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Redactie Retoriek

Inhoud

Op het laatste Spintölke kwamen mooie reacties.
Daaruit zijn weer een paar aanvullende verhalen
in dit nummer uit voortgekomen.
U ziet, uw reacties worden zeer op prijs gesteld. En
er wordt zeker wat mee gedaan.
In het kader onderaan op deze pagina ziet u hoe
ons bestuur onze activiteiten weer wil opstarten.
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Redactie Retoriek

Tot die tijd is er dit Spintölke, dat voor afleiding
kan zorgen. Ik hoop dat u weer veel plezier
beleeft aan de verhalen. Maar ook dat u geniet
van de fotomontage van het missiekruis in onze
kerk. En dat we er samen tóch achter zijn
gekomen wie de ongelukkige 24-jarige Chris van
Enckevort uit het vorige nummer is geweest.
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Inmiddels is ook bekend dat er weer wat
meer mag. De eerste activiteit van onze
vereniging staat gepland voor 8 maart a.s.:
de jaarvergadering. Noteert u dat vast in de
agenda. En ik mag ook al vertellen dat we
de vergadering afsluiten met vrolijk
entertainment. Mia Dekkers, de troubadour
die eerder voor onze vereniging speelde,
gaat nu weer voor vrolijkheid en lachsalvo’s
zorgen op de jaarvergadering.
Vanaf 1 februari a.s. gaat de Spinde ook
weer open. Daar gelden de normale regels
van de overheid. En vanwege de grootte (of
juist kleinte) van de ruimte, mogen er
maximaal 7 personen tegelijk in de ruimte
zijn.
Het bestuur gaat zich binnenkort buigen óf
en hoe andere activiteiten weer opgestart
kunnen worden. U hoort daar later meer
over.
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Foto voorkant:
Huidige Raadhuisstraat, ca. 1930

Reacties van Lezers
Kruis met evangelisten
Binnen 2,5 uur na het verschijnen van het vorige
nummer, kreeg ik van Piet Oomen een paar
mooie foto’s uit het archief van Le Lorrain. Het
betreft detail foto’s van de vier evangelisten op
de punten van het grote kruis, dat midden in
onze kerk (nog steeds) hangt. Op de volgende
pagina is geprobeerd met deze foto’s het kruis
te ‘reconstrueren’.
Als extraatje stuurde Piet een foto van een
plechtigheid in de kerk mee. En een foto van de
kerk in de jaren 60 van de vorige eeuw. Deze
foto’s staan op deze pagina afgedrukt.

Raadhuisplein, Sevenum—2e helft jaren 60

Opkamer
Nel Thijssen meldt: “Uit de beschrijving lijkt het
net of het een kelder is, maar het is een kamer.”
Ze verwijst naar pagina 262 van het Sevenums
woordenboek. Daar staan de woorden
opkelder en opkamer: een kamer/ruimte boven
de verhoogde kelder, meestal in gebruik als
slaapkamer en bereikbaar via enkele treden.
Soms werd het opkamer genoemd. Zoals bij
Schouten in de Peperstraat, daar was het een
slaapkamer. Maar ook bij Vermeeren (tante
Wies), daar was het de woonkamer achter de
winkel. Op de boerderij van Thijssen
(Helenaveenseweg) werd
het
opkelder
genoemd. Daar fungeerde het als slaapkamer
voor 4 meisjes.
Nieuwjaarsadvertentie uit 1914
Nel heeft ook aanvullingen voor de mannen die
deze advertentie geplaatst hebben.
H. Simons. Peter Hendrikus Simons die in het
vorige nummer voor H.Simons aangezien werd,
heette Piet. Hij trouwde rond 1943 met de
weduwe van Grad Thijssen, die al 4 kinderen
had. Ze woonden in Horst.
Nel vermoedt dat Hendrikus Simons, de broer
van ‘Kluntjes-Piet’ of
‘Erver-Piet’, de juiste
H.Simons is. Deze Hendrikus (1887-1942) trouwde
in 1922 met Beatrix Dings uit Kessel.
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H. Geurts. Dit zou ook Pieter Jan Hubert
Geurts kunnen zijn, geboren in 1892 als zoon
van Theodoor Geurts en Mechtildis Cornelia
Koolen. Hij was een kolenboer en caféhouder in de Donckstraat. In 1919 trouwde
hij met Anna Catharina van Enckevort. En zij
is een zus van Maria Jacoba van Enckevort,
die met de M. Rijs uit de advertentie
getrouwd is. Deze M. Rijs zullen de meeste
lezers beter kennen als Teng Rijs van de
Siberiëweg. In 1894 geboren als zoon van
Herman Hubert Rijs en Maria Petronella
Verrijth.
Erver-Handrie
Ook Cor Huijs reageert op de nieuwjaarsadvertentie. Hij meent dat H.Simons ‘ErverHandrie’ is, net als Nel Thijssen.
Matteüs
Cor vertelde nog een Sevenumse weerspreuk bij Matteüs: “Met Sint Mathies spölt
de kater met de mies!”
Verder zegt hij dat er vroeger op 25 april de
Marcus-processie was. Die processie trok
‘s morgens na de mis van 06.30 uur, vanuit
de kerk naar het kerkhof, maakte daar een
rondje en eindigde weer in de kerk. Tijdens
de rondgang werd de verkorte versie van
de litanie van de heiligen gezongen,
dezelfde als in de Paaswake. (Meer info hier)
De lange versie zong men met de
veldprocessie tijdens de kruisdagen.
St. Marcus was de laatste mogelijke Paasdag. Alleen als Pasen op 24 of 25 april viel,
dan moest de Marcus-processie wijken.

Missiekruis
Dit grote kruis, dat hoog in de
kerk hangt, hing ook al in de
oude kerk, die door Cuypers
ontworpen werd.

De symboliek

Door het opblazen van de
toren door de Duitsers in 1944
raakte het kruis zwaar
beschadigd.

Adelaar, symbool voor Johannes

Het corpus, dat dateert van
vóór 1600, kon gelukkig gered
en gerestaureerd worden.

Stier, symbool voor Lukas.

Engel, symbool voor Matteüs
Leeuw, symbool voor Marcus

Het lichaam en de geknoopte
lendendoek zijn beschilderd.

Bron info op deze pagina:
Sevenum en zijn kerk,
pagina 180-181

(zie foto in het midden).

Restauratie


Omdat het kruis beschadigd was,
werd de corpus na de oorlog
tijdelijk op een stel sobere houten
balken bevestigd.
In eerste instantie werd het tegen
de achterwand van de nieuwe kerk
geplaatst.

In die medaillons schilderde de
Jezuïetenbroeder Joseph (= Sef
Janssen, de broer van Frits), de
traditionele symbolen voor de 4
evangelisten aan de hand van een
oude foto.

In de 80-er jaren van de vorige
eeuw maakte timmerman Frits
Janssen een nieuw kruis.

In 1988 werd het kruis weer terug
gehangen op de oorspronkelijke
plek, boven het altaar in het
midden van de kerk.
Daar hangt het nog steeds.

Het werd een kopie van de
vroegere kruisplanken met
klavervormige medaillons op de
uiteinden.
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Verhaal voor bij het haardvuur
Harrie Jenniskens stuurde het volgende verhaal
in. Hij vindt het uitstekend bij deze tijd van het
jaar passen. Op 20 januari wordt namelijk het
feest van de patroonheiligen van onze kerk
gevierd.
Over de Peel zijn eeuwenlang sterke verhalen
verteld en het wonderlijke was, dat deze
verhalen mettertijd uitgroeiden. Wist de een te
vertellen over dwaallichtjes boven ‘t Wertemeer,
de volgende deed er nog een schepje bovenop en kwam met gedrochten of misschien
waren het wel heksen, die hij in de avondnevel
had zien dansen achter de Driekooien. En over
een afgevallen Pastoor, of was het een
kluizenaar, die in ‘de Meer’ van alles uitspookte
wat het daglicht niet kon verdragen. Om maar
te zwijgen van de schatgravers, die op de
Schatberg of op de Kronenberg hun geluk
(tevergeefs) beproefd hadden.

trakteerde op bier en pannenkoeken en
daar hadden ze zich laten gaan. Zodat ze
zich de volgende morgen tot overmaat van
ramp hadden verslapen. Gelukkig was hun
paard wel goed uitgerust en verzorgd. En
was de klok al op de kar geladen. Daarom
vertrokken ze toch maar, ondanks hun
zware kop. Ze zagen dus niet dat er een
verandering in de lucht zat. Na een paar uur
varens zag je dat er sneeuw op komst was.
En goed en wel in de Peel, kwam die al naar
beneden. Eerst zo’n dunne jaagsneeuw,
maar later dikke vlokken, zodat de
karresporen van daags te voren al niet meer
te zien waren. Hun kar begon steeds
gevaarlijker te bonken en te kraken als ze
van de ene kuil holder-de-bolder in de
andere werden getrokken.
“Laat ons bidden”, zei Ties, “dat we
behouden thuis komen”. “Ik bid nog niet”,
brulde Fepke. En hij galmde er een paar
driedubbele vloeken achteraan dat het
knetterde. Wellicht om zichzelf moed in te
spreken, want, eerlijk gezegd, het angstzweet brak hem ook al uit.
“Van sneeuw en onweer, verlos ons Heer”,
bad Ties weer in zijn angst. Maar als hij
gisteravond goed nuchter was geweest en
geholpen had de klok te laden, had hij de
spreuk gezien, die in de klok is in
geboetseerd:

Nu wil ik u vertellen hoe de Kerkekuilen aan die
naam gekomen zijn. Dat moet nog voor de tijd
van Pastoor Heesemans zaliger geweest zijn. Bij
gelegenheid van een geslaagde missie had de
Pastoor beloofd, dat er een nieuwe klok zou
worden aangeschaft. En daar er in de Meierij
nog steeds klokkengieters waren, moest de
Pastoor naar Asten, Helmond of Aarle-Rixtel. De
oudste klok in de toren van Sevenums was van
Jacob van Helmond. Dus besloot de Pastoor uit
te zoeken of er nog afstammelingen waren van
deze
beroemde
klokkengieter,
of
opvolgers van zijn bedrijf, maar tevergeefs.
“Fabiaen en Sebastiaen, Patronen deser kercke
Uiteindelijk werd er toen maar een klok
Die ons in onssen noot wilt verstercken.
besteld in Asten, en wel ter ere van de
Daarom als gij mij tot Godts dienst hoort klinken
patronen van de kerk: St. Fabianus en
Verlaet het tijdelijck, de herbergh ende drincken.
Sebastianus.
Ties van Tomperboor en Fepke van Smeed
Maan zouden ze met paard en wagen
gaan halen. En daar de inwijding op 20
januari, de feestdag van de patroonheiligen zou moeten plaatsvinden,
vertrokken ze reeds daags na Driekoningen. Onder gelukkig gesternte, want
het was helder weer en geen vuiltje aan
de lucht. Voor alle zekerheid trokken ze
eerst naar Ommel om bij de O.L.Vrouw
een kaars voor behouden thuiskomst aan
te steken. Maar eenmaal in Asten waren
ze al gauw hun goede voornemens
vergeten. In de herberg “De Blauwe Pan”
troffen ze een vreemde snuiter, die hen
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En dat hadden ze niet op kunnen brengen. En
nu zaten ze midden in de Peel, midden in de
sneeuw, die zonder ophouden neerviel, die elk
geluid smoorde, en man en paard alle gezicht
benam. Fepke begon vloekend en tierend rond
de kar te lopen. Ties hield zich er krampachtig
aan vast. Of Fepke, de smid, het paard stiekem
een prik in de ribben gegeven heeft, weten we
niet, maar het dier sloeg plotseling viersprongs
aan, waardoor de touwen braken en de klok
van de wagen viel. Het paard sloeg op hol.
Gelukkig gaat een paard dat naar zijn stal wil
meestal de goede kant op. Dus de mannen
gingen dat paard achterna. In een van de
kuilen liep er, tot overmaat van ramp, nog een
wiel van de kar, zodat het geheel maar moeizaam vooruit kwam. Toen ze paard en wagen
tot stilstand gebracht hadden, spanden Ties en
Fepke het paard uit. Snel klommen ze op de rug
van het dier en gingen op die manier terug naar
huis.
Thuisgekomen deden ze alsof ze overvallen
waren. Een geluk dat het nog lang aanhield met
sneeuwen, zodat de groepjes dorpsgenoten die
op onderzoek uitgestuurd werden, niets konden
vinden. Zelfs toen de sneeuw begon te smelten,

Hemonyklok
De grote klok in de Sevenumse toren weegt
1.950 kilo. Ze werd hergoten in 1653 met het
volgende opschrift:
'Fabian(vs) en Sebastian(vs),
syn patronen deser kercken
die ons van Sevenheim
in onsen noot willen verstercken.
daerom als ghy
my tot Godts deinst hoort klinken
soo verlaet hedt tyttelyck herberghen drincken.
darvm bin ick hergoten vant ick waer geschevrt
door sterck lveyn so dickwils gebevrt.
P. Hemony me fecit // ao 1653.'
Wonder boven wonder kwam deze klok in 1944
ongeschonden onder het puin vandaan, na het
opblazen van de toren.
Bron: www.meertens.knaw.nl
Voor wie het geluid van deze klok wil horen, heb
ik een filmpje gevonden op Youtube. Alle klokken uit de Sevenumse toren komen voorbij.
Deze oude klok, ook wel Hemonyklok genoemd,
komt rond 15:30 minuten aan de beurt. Klik hier.
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heeft men niets meer teruggevonden, zodat
men mag aannemen, dat een en ander
precies in het drassigste deel van de Kerkekuilen zich heeft afgespeeld.
Sindsdien mijdt men die streek. De smalle
paden, die kriskras lopen, groeien dicht als
ze een tijdlang niet meer gebruikt worden. In
de warreling van vliegdennen, berken en
andere struiken kan men gemakkelijk
verdwalen en dan is men verloren in dit
verraderlijke ‘moor’.
Ties van Tomperboor zat wel met een levensgroot schuldgevoel en ging daarom in de
meimaand te voet naar Ommel om te
biechten. Ommel, want de eigen pastoor
hoefde niks te weten. Maar Fepke van
Smeed Maan fantaseerde er lustig op los als
men hem vroeg wat er nu precies gebeurd
was . . .

Onze Lieve Vrouw van Ommel

Pareltje in het Aezel-projek (2)
In dit deel van deze serie schrijf ik wat meer
over Pierre Cuypers. Een fascinerende man,
met een even fascinerende familie.
In mei 1827 wordt Pierre in de Hamstraat in
Roermond geboren. Hij groeit op in een
katholiek gezin, waar kunst een grote rol
speelde. Vader Cuypers was namelijk kunst–
en huisschilder.
Antwerpen
Op 17-jarige leeftijd vertrekt Pierre naar
Antwerpen, om er architectuur te studeren
aan de Academie der Schone Kunsten.
Daar wordt zijn liefde voor gotiek en andere
middeleeuwse bouwstijlen aangewakkerd.
Hij is een briljante leerling. Bij zijn afstuderen
in 1849 ontving hij de Prix d’Excellence.
Roermond
Hij ging terug naar zijn geboortestad en
vestigde er zich als architect. Al in 1851 werd
hij benoemd tot stadsarchitect. Een jaar
later richtte hij samen met zijn compagnon,
de textielfabrikant en handelaar in kerkbenodigdheden, François Stoltzenberg, het
Atelier Cuypers-Stoltzenberg op. In dat atelier werden kerkelijke kunst en meubelstukken gemaakt, gecombineerd met architectuur. Op deze manier kon men de kerken
compleet met interieur ‘leveren’.
Een jaar later worden een grote werkplaats
en twee woonhuizen aan de Maastrichterweg in Roermond gebouwd. Beide families
gaan er wonen en werken. Tegenwoordig is
dit bekend als het Cuypershuis en herbergt
het een museum.
Alberdingk Thijm
De prominente katholieke schrijver Joseph
Alberdingk Thijm uit Amsterdam roemt de
neogotiek van Cuypers als de ‘ware
katholieke architectuur’. Thijm is hoogleraar
estetiek en kunstgeschiedenis aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam, dus een man met aanzien op
dat vakgebied. Er ontstaat een hechte
vriendschap tussen beide mannen. En de
opdrachten stromen binnen bij Cuypers,
vanuit het hele land.
-7-

Gezin
Tijdens zijn studietijd in Antwerpen
ontmoette hij Rosalia Vandevin. Ze
trouwen in 1850 en krijgen 2 dochters.
Helaas overlijdt Rosalia aan tuberculose,
samen met hun jongste dochter. Pierre
hertrouwt met Antoinette Alberdingk
Thijm, de zus van zijn goede vriend. Uit
dat huwelijk worden een zoon en drie
dochters geboren.
Ontwerper
Wij kennen Cuypers als architect van het
Rijksmuseum en heel veel kerken, zoals
de oude kerk van Sevenum. Maar hij
heeft meer ontworpen. In 1904 heeft hij
bv. het hele interieur van de Ridderzaal
gerestaureerd en vernieuwd. Ook de
troon.
En ook het ontwerp van de versierselen
van de Orde van Oranje-Nassau zijn van
zijn hand. Op de foto hieronder zien we
hem op latere leeftijd met al zijn ridderordes. Waaronder ook het Grootkruis in de
Orde van Oranje-Nassau.

Amsterdam
Pierre was een eigenzinnig man. Bij de
restauratie van de Munsterkerk in Roermond
liet hij alle onderdelen van de kerk die hij
niet bij de stijl van de kerk vond passen, er
uit slopen. Zoals bijvoorbeeld de barokke
klokkentoren. Dat werd hem niet in dank
afgenomen. De ophef hierover was een van
de redenen dat hij in 1865 naar Amsterdam
verhuisde.
Aan de Vondelstraat bouwde hij een eigen
bureau met woning. Ook de Vondelkerk, die
er later kwam, is op zijn tekentafel
ontworpen.

tentoonstelling. Een onderdeel daarvan
was het ’tentoonstellen van mensen’,
zodat iedereen kon zien hoe de
uitheemse mensen zich kleedden of
leefden. Vrij normaal in die tijd. De
Chinees-Engelse koopman Frederick
Taen-Err Toung, kortweg Frederick Taen,
was de representant van de Chinese
Kamer van Koophandel. Mia en
Frederick ontmoetten elkaar en werden
verliefd. Dat was schrikken in het
toenmalige Amsterdam, want dat werd
als ongehoord beschouwd.

Valkenburg en Roermond
Op zoek naar rust en vooral inspiratie
verhuist Pierre met zijn gezin in 1894 naar
Valkenburg. Dat is dan al een toeristische
plaats in opkomst. Pierre vindt er de rust en
inspiratie. En hij krijgt er ook opdrachten. In
1898 keert hij weer terug naar zijn geboorteplaats. Het gezin trekt weer in het
Cuypershuis in, waar Willem Everts ook
woont. Voor en na overlijden vrienden en
familieleden. Cuypers zelf lijkt het eeuwige
leven te hebben. Hij overlijdt in 1921, op 93jarige leeftijd.
Rosa Cuypers
In 1862 vertrekt Rosa naar het meisjesinternaat Jeruzalem van de Ursulinen in
Venray. Tot in 1896 zal ze daar verblijven.
Rosa trouwt in oktober 1876 in Amsterdam
met Eduardus Alberdingk Thijm, een neef
van haar stiefmoeder.
Jos Cuypers
Als vader Cuypers in 1894 van Amsterdam
weer terug naar Roermond gaat, neemt Jos
de leiding van het atelier in de hoofdstad
over. Ook hij is opgeleid tot architect, maar
aan de Polytechnische Hogeschool in Delft.
Hij trouwt in 1889 met de Parisiënne Delphine
Povel. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
Mia Cuypers
Ook Mia gaat naar het meisjesinternaat in
Venray. In 1883 keert ze weer naar
Amsterdam terug. Nét op tijd voor de grote
wereldtentoonstelling die dat jaar daar
gehouden werd. Deze bracht veel reuring
naar de stad. Uiteraard bezocht Mia deze
-8-

Huwelijksfoto Mia Cuypers en Frederick Taen

Ook de familie Cuypers keurde dit
huwelijk af. Niet alleen omdat Frederick
Chinees was, maar ook nog een
middenstander. Dat was volgens vader
Cuypers een bedreiging voor zijn naam
en faam.
Volgens de toenmalige normen was de
katholieke familie Cuypers, afkomstig uit
het zuiden, nog maar nét doorgedrongen tot de maatschappelijke
bovenlaag in Amsterdam. En niets
mocht dat verstoren. Vader Cuypers
ging naar de bisschop om advies. Maar
deze zag geen bezwaar.

In 1886 trouwde Mia met haar Frederick en
vestigden zich in Berlijn. Ze kregen vier
kinderen. In het begin was alles rooskleuring,
maar Frederick bleef haar niet trouw.
Moeder Cuypers raadde haar dochter aan
om een oogje dicht te knijpen, wat meer
echtgenotes deden in die tijd. Mia kon dat
niet en stuurde aan op een echtscheiding.
In 1897 was dat een feit. Maar Taen wilde
geen afstand doen van zijn kinderen. Pierre
Cuypers huurde daarom 2 detectives in. Die
zich voordeden als politie-agenten en de
kinderen bij Taen weghaalden.
Daarna
volgde een periode waarin Mia door heel
Europa trok met haar kinderen om zich voor
haar ex schuil te houden.
In 1894 schreef Lodewijk van Deyssel, een
pseudoniem voor Karel Alberdingk Thijm,
een neef van Mia, het boek “Blank en Geel”
over deze liefdesaffaire.
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Kathy Cuypers
Zij is de enige dochter die voor een
geestelijk leven kiest. Ze treedt in als Zr.
M. Benedicta bij de Redemptoristinnen.
In 1889 vertrekt ze naar Freiburg.
Uiteindelijk overlijdt ze in Velp.
Anna Cuypers
Deze jongste dochter bezoekt tussen
1890 en 1895 het internaat in Venray.
Anna trouwt in september 1898 in
Roermond met Theodore Willem Frederik
Alfred Mathon, substituut officier van
justitie te Roermond. Later officier van
Justitie in Roermond en Breda, en
Procureur-Generaal aan het Gerechtshof in Den Bosch. Bepaald geen lichtgewicht dus.

Heiligen (20): H. Lukas
Op zijn oude dag is hij zelfs nog in Lybië en
Zuid-Egypte geweest om daar het evangelie
te verkondigen.

Lukas is de schrijver van het 3e evangelie,
dat opgedragen is aan Theófilius. Omdat
het boek Handelingen der Apostelen aan
dezelfde Theófilius is opgedragen, gaat men
er van uit, dat Lukas ook dat geschreven
heeft.

Om tenslotte in de Griekse streek Achaia neer
te strijken. Daar schreef hij op verzoek van
Theófilius, de gouverneur van de streek, zijn
beide boeken. Dat schrijft hij in het Grieks,
omdat het gericht is aan de Griekssprekende
niet-joden, die zich tot het christendom
bekeerd hadden.

Over Lukas zelf is niet zo veel bekend. Wel
dat hij als enige van de 4 evangelisten geen
jood was. Er wordt gesteld dat hij een Griek
was, vanwege de manier waarop hij zijn
boeken in die taal schreef. Andere melden
dat hij in Antiochië in Syrië (tegenwoordig
Turkije) geboren is. In ieder geval was hij een
arts, mogelijk later de lijfarts van Paulus.

Overlijden
Volgens een legende overlijdt Lukas op 84jarige leeftijd in Boeotië in Griekenland. In de
vierde
eeuw
wordt
zijn
gebeente
overgebracht naar Constantinopel.

Rond het jaar 50 sluit hij zich aan bij het
gezelschap van de apostel Paulus, toen
deze zijn zendingswerk in Macedonië
uitvoerde.
Lukas vergezelde Paulus op de terugreis
naar Jeruzalem, waar ze de andere
apostelen ontmoetten. Daar kreeg Lukas
uitgebreid de gelegenheid om getuigen te
spreken die Jezus zelf nog gekend hadden.
Dit verwerkte hij in zijn Evangelie en in het
boek Handelingen.
In een aantal brieven van Paulus wordt
Lukas ook expliciet genoemd.

Weerspreuken
 Sint Lucas is de portier van de winter.
 Als St. Lucas zijn mantel draagt, vriest het dat het kraakt.
 Wie met Lucas rogge zaait, het jaar erop met genoegen
maait.
In het Duits:
 Ist Lukas mild und warm, macht der kommende Winter
alle arm (Met St.Lukas zacht en warm; dan maakt de
winter ieder arm)
In het Frans:
 Si Saint-Luc est pluvieuse, la fin de l’an est malheureuse
(Lukas regenachtig, Oudjaar ver van prachtig)
 Quand Saint-Luc met son manteau, il gèle à fendre les
cailloux (Als Lukas zich warm maakt, vriest het dat het
kraakt)

Na het overlijden van Paulus heeft Lukas
diens werk voortgezet in Italië, Dalmatië en
Macedonië.

Lukas door Frans Hals (1582-1666)

Naam:

Overleden:
Feestdag:

Lukas komt van het Griekse ‘Loukas’, dat op zijn beurt waarschijnlijk afgeleid is van de Romeinse naam ‘Lucius’. Die
weer verwant is aan de Latijnse woorden ‘lux’ (licht) en
‘luna’ (maan).
1e eeuw, waarschijnlijk in Boeotië in Griekenland
18 oktober

Beschermheilige:
Hij is de patroon van artsen, chirurgen, glasschilders, kunstschilders, miniaturisten, vergulders, schrijvers en notarissen.
Symboliek:
Alle vier de evangelisten hebben hun eigen symbool. Dat van Lukas is een
os of stier. Het evangelie van Lukas begint met het offer van Zacharias, en
de os is traditioneel een geliefd offerdier.
Lukas heeft ook vaak een boek in zijn handen, symbool voor zijn Evangelie.
En als hij met een duif wordt afgebeeld, symboliseert dat de Heilige Geest
die hem inspiratie influistert.
In de schilderkunst wordt hij vaak vastgelegd terwijl hij bezig is Maria en
haar Kind te schilderen.
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Heiligen (21): H. Johannes
Traditioneel wordt het vierde Evangelie
toegeschreven aan de apostel Johannes. Door
hedendaagse wetenschappers wordt dat in
twijfel getrokken. Het evangelie zelf is anoniem,
in de tekst wordt de schrijver ook niet
genoemd. De titel “Evangelie van Johannes” is
er ook pas later aan gegeven, toen men al
aangenomen had dat het door de apostel Johannes geschreven was. Toch wijzen een
aantal feiten wel op Johannes als schrijver. Er
worden gebeurtenissen beschreven die alleen
aan intimi bekend kunnen zijn geweest. En
Johannes was een van de eerste en trouwste
vrienden van Jezus.
In dit artikel ga ik mee in de gedachte dat de
apostel Johannes het evangelie geschreven
heeft. Anders zou dit artikel wel heel erg kort
worden. Eigenlijk gaat dit artikel dus over de
apostel Johannes.
Johannes was een van de 12 apostelen van
Jezus. Samen met Jakobus was hij een zoon
van de visser Zebedeüs en Salome. Toen de
broers bezig waren hun visnetten te herstellen,
werden ze door Jezus geroepen om hem te
volgen. Wat ze ook deden.
Johannes
geschilderd door Frans Hals ca. 1625

Samen met Petrus waren Johannes en
Jakobus de meest vertrouwelijke leerlingen
van Jezus. Hij was bij enkele van de
belangrijkste momenten uit het leven van
Jezus aanwezig. Ook was hij de enige die
Jezus niet in de steek liet toen hij gekruisigd
werd. Samen met Maria stond hij bij het kruis.
Na het overlijden van Jezus nam hij Maria zelfs
in huis, om voor haar te zorgen.
Legende
Volgens de legende werd Johannes in Rome
gemarteld door hem in een bad met hete olie
te gooien. Vandaar zijn bijnaam ‘St. Jan in de
olie’. Die marteling overleefde hij. De keizer
verbande hem naar Patmos. Daar schreef hij
het Bijbelhoek de Openbaring.
Overlijden
Johannes overlijdt op hoge leeftijd. Hij was de
laatste van de 12 apostelen, die overleed. Hij
werd in Efese, Anatolië, begraven.
Volgens de verhalen is hij de enige apostel die
een natuurlijke dood stierf.

Naam:
Geboren:
Overleden:
Feestdag:

H. Johannes, afgeleid van het Hebreeuwse ‘Jochanan’,
dat “God heeft genade” betekent.
ca. 6 n.Chr. in Galilea
ca. 101 n.Chr. in Efeze, Anatolië
27 december

Beschermheilige:
Hij is patroon van de visverkopers en wijnbouwers, kunsthandelaars,
boekbinders en –handelaars, componisten, uitgevers, beeldhouwers,
papiermakers, letterzetters, theologen, graveurs, korfmakers.
Daarnaast wordt hij aangeroepen bij brandwonden, tegen hagel, vergiftigingen, voetwonden en epilepsie.
Symboliek:
Johannes wordt afgebeeld als adelaar, of met een adelaar. Ook is hij
herkenbaar aan een kelk, vaak met een slang of duiveltje er bij. Dit verwijst naar de legende dat hij een gifbeker leegdronk en toch bleef leven.
Weerspreuken:
 Sint Jan is een regenman
 A la Saint-Jean, se renouvelle l’an (Met Sint Jan, komt Nieuwjaar an)
 Johanni nass, leer bleibt ‘s Fass (St.Johan nat, leeg blijft het vat)
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Chris van Enckevort
Drie mensen reageerden op het
stukje over Chris van Enckevort.
Hij is de 24-jarige jongeman, uit
het vorige nummer, die een
hand verloor bij een ongeluk.
Volgens Nel Thijssen is de Chris
(* 1876), die in het vorig nummer
genoemd werd, een bakker in
de Steeg. Ook diens broer Henri
was bakker. Toen de laatste
overleed trouwde Chris met diens
weduwe, Willemina Broekmans.
Een bakker met één hand lijkt
onwaarschijnlijk.
Nel herkent ook geen andere
Chris van Enckevort met de juiste
leeftijd. Wél een Gerard van
Enckevort. Hij was een zoon van
Christiaan (Chris) van Enckevort
en Anna Catharina Baeten.
Mogelijk dat de journalist van de
krant een fout gemaakt heeft en
de voornaam van de vader
vermeld heeft. Deze Gerard van
Enckevort (1873-1944) trouwt met
Willemina Wilms uit Helden.

AGENDA

Volgende uitgave
ca. maart 2022

8 maart 2022:
Jaarvergadering
in de Wingerd

Foto
En dan herinner ik me het
boek “Wat de pot schaft”.
Zou daar misschien …?
En jawel, pagina 26 e.v. is te
l ezen
dat
deze
Chri s
inderdaad zijn linkerhand
miste. Hij had een kunsthand.
Ooit was hij met zijn hand in
een machine om deeg te
mengen terecht gekomen.
Deze machine werd door een
paard aangedreven en kon
niet op tijd gestopt worden.
Ook staat er een mooie foto
van Chris en zijn gezin. Let
maar eens op zijn linkerhand.

COLOFON
Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

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

Openingstijden De Spinde

Chris van d’n bekker
Gert Kessels-Baeten meldt dat ze
denkt dat het “Chris van d’n
bekker oët de Steeg” is. Zij kent
hem als zodanig en weet dat hij
een hand miste, ze meent zijn
linkerhand. Maar ze weet niet
hoe en wanneer dat gebeurd is.

Iedere zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur.

Kaerste-Chrees
En tenslotte meldt Cor Huijs zich.
Hij heeft deze Chris van
Enckevort nog goed gekend.
Cor ziet hem nog zó voor zich.
Tijdens de schooljaren van Cor
duwde Chris zijn vrouw elke
morgen in de rolstoel vanuit de
Steeg naar de kerk. Cor meldt
ook de bijnaam van deze Chris:
“Kaerste-Chrees oet de Steeg”
genoemd.

€ 35,- per gezinslidmaatschap

Op feestdagen en in de
zomermaanden gesloten.

Contributie€ 25,- per lid

Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012

Conclusie
Het is tóch de Chris, geboren in
1876, die bakker van beroep is.
Zoals in het artikel in het vorige
nummer vermeld.
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