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Redactie Retoriek

Inhoud

Het laatste nummer is al weer enige maanden
oud. Hoog tijd voor nieuw leesplezier.
Op de voorkant als ‘verkoeling’ bij dit prachtige,
maar vooral warme weer, een foto van de kerk in
aanbouw in de sneeuw.
Verder in dit nummer een nieuwe rubriek “Leny’s
lessen”, met daarin allerlei weetjes, tips en andere
zaken. Heeft u ideeën voor deze rubriek, laat het
horen!
Maar ook de herinneringen van Frans Vermeeren
aan ‘onckel János’. Prachtig verwoord.
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Foto voorkant:
Gezicht op de kerk(toren) in aanbouw, vanuit het St. Annaklooster
Foto uit het foto-album van Leny Felder, het archief van de HVS.
Op de voorkant een uitsnede, hierboven de hele foto.
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Jaarvergadering, dd. 08-03-2022
Wat fijn dat de maatregelen net op tijd werden
opgeheven, zodat we een ‘gewone’ jaarvergadering konden houden. Niet in de
Wingerd, ook daar waren allerlei perikelen,
maar in de Gaper. Een gezellige plek om een
jaarvergadering te houden.

Door middel van schriftelijke stemming werd
dat aangenomen door de vergadering.
Zowel André als Sandra hebben zich in
nummer 3 van 2017 van het Spintölke al
eens voorgesteld.

De voorzitter moest helaas verstek laten gaan
wegens ziekte, maar hij werd uitstekend
vervangen door de vice-voorzitter Sjak Draak. Hij
loodste iedereen met gemak door alle agendapunten heen. In dit artikel wordt niet alles verteld
wat besproken is, dat haalt de verrassing van de
notulen af, maar een aantal dingen wél.
Op het einde van 2021 waren er 137 leden,
waarvan 27 gezinsleden. Er kwamen vijf nieuwe
leden bij. Welkom Will LItjens, Trees Nelissen,
Peter Weijs en Wim & Mariëtte Ummenthun.
Een van de speerpunten van het bestuur is
‘meer leden betrekken bij allerlei werkzaamheden van en voor onze vereniging’.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is weer voorzichtig
gestart met het plannen van activiteiten.
Contributie
Belangrijk punt. De contributie. Het voorstel was
om dit voor 2023 te handhaven op hetzelfde
bedrag als dit jaar. Dat werd aangenomen.
Bestuursverkiezing
Twee bestuursleden, Truus Lenssen en Pim van
den Bercken, traden af en waren statutair niet
meer herkiesbaar. Het bestuur had Sandra
Moors en André Houwen gepolst om zitting te
nemen in het bestuur.
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De beide aftredende bestuursleden: Truus
Lenssen en Pim van den Bercken
Statutenwijziging
Vanwege een nieuwe wet, de WBTR (Wet
Bestuur & Toezicht Rechtspersonen), was het
nodig om de statuten aan te passen.
Leo Holthuijsen vertelde kort waarom dit
nodig was, en welke wijzigingen er zijn. In het
kort komt het er op neer dat door die
nieuwe wet de aansprakelijkheid van
bestuursleden en een mogelijke belangenverstrengeling van die bestuursleden beter
geregeld worden.
Op verzoek van de vergadering wordt het
conceptvoorstel aangepast. Alle voorgestelde wijzigingen worden in een afwijkende
kleur gezet.

Dat krijgt iedereen weer toegestuurd. In een
volgende
Algemene
LedenVergadering
(waarschijlnlijk de volgende jaarvergadering)
wordt er dan over gestemd. Het is geen
bezwaar om dat dan pas te doen.
Overigens wordt ook het Huishoudelijk
Reglement onder de loep genomen. Mogelijk
dat ook daar nog wat aanpassingen in komen.
Jubilaris
Dit jaar is er maar één jubilaris die 25 jaar lid is.
Namelijk José Houben-Verstegen. Zij was niet op
de vergadering aanwezig, maar is intussen wel
in de bloemetjes gezet.

Jubilaris, José Houben,-Verstegen, temidden van
de gebroeders Houben.
Jaarboek
Nel Thijssen vertelde dat er dit jaar nogal wat
hobbels te overwinnen waren in verband met
het Jaarboek.
Zo was Pieter Baeten ziek, maar hij is gelukkig
goed herstellende, en laat iedereen de groeten
doen. Pieter, beterschap. Hopelijk vind je het
Jaarboek net zo goed als dat je het zelf
gemaakt hebt.
Pieter schreef zelf altijd een of
meerdere stukken voor het Jaarboek, dat kon nu dus niet. Bovendien was het een rustig verenigingsjaar, er was weinig gebeurd
vanwege de overheidsbepalingen.
Birgitte Beeren schoot te hulp bij de
inhoud. En schreef een aantal
artikelen en moedigde anderen
aan om dat ook te doen.
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Truus Lenssen nam de taak op zich om de
offertes bij de drukker op te vragen. Ook dat
was nog wat. De huisdrukker, ‘t Klökske, was
juist einde 2021 gestopt. Gelukkig werd er
snel een goede vervanger gevonden.
En dan bleek ook nog dat de jaarvergadering 1-2 weken vroeger dan
normaal was. Dus was er minder tijd voor Nel
Thijssen om alle bijdragen tot een goed en
mooi geheel te maken.
Maar het is gelukt. Er ligt een prachtig boekwerk vol interessante verhalen. Zelfs met een
nieuwe schrijver. Én, het is net zo dik als
normaal.
Project Kerkhof
Onze vereniging is benaderd door de Stg.
Dodenakkers. Zij willen, samen met ons, de
bijzondere graven op de drie kerkhoven in
kaart brengen en beschrijven. Bijzonder,
ofwel vanwege de vormgeving van het
graf, ofwel vanwege de personen die daar
hun laatste rustplaats hebben gevonden.
Vanuit de vergadering komt de opmerking
dat dit uitstekend past bij het Aezelprojek.
Maar ook de vraag hoe dit staat in
verhouding tot Stichting Therebint en
Graftombe.nl.
Ook werd er gevraagd of de (verdwenen)
dodenakker tussen Sevenum en het station
ook meegenomen kon worden in dit
project. Op dat kerkhof werden mensen
begraven, die niet op het kerkhof
begraven konden worden. Later is deze
dodenakker
verplaatst
naar
het
Bedelaarspad.
Mia Dekkers-Swinkels
Het bestuur wilde de eerste bijeenkomst na
zo’n lange tijd graag met een feestelijke en
vrolijke noot afsluiten.
Mia Dekkers, geboren in “waor gij nie wilt
dat de wiend uut komt”, groeide op als echt
‘Hellemonstertje’ in Beek en Donk tot de
volwassen vrouw die ze nu in
Overloon is.
Ze was speciaal de Peelgrens
overgestoken om ons met haar
prachtige Brabantse tongval te
vertellen hoe haar jeugd was. Dat
zorgde
voor
smakelijke
lachsalvo’s.

Reacties van Lezers
Priesterwijding
Nel Verstegen meldde dat de foto van de
priesters in de kerk gemaakt is tijdens de priesterwijding van Louis in 1981. Op pagina 215 en 308
in het boek “Sevenum en zijn kerk” is daar voor
de geïnteresseerden meer over te lezen.
Klökske
In het nieuwe Klökske schrijft dezelfde Nel
Verstegen regelmatig een stukje over ‘Oud
Sevenum’. Niet iedereen is geabonneerd op dat
blad. En met toestemming van Nel worden haar
artikelen ook naar de leden van onze vereniging
per mail gestuurd.
Meiboom
Zo schreef ze onlangs over de meiboom die in
de jaren ‘90 in Sevenum werd opgezet.
Het gebruik van een meiboom was niet nieuw in
Sevenum. In het overlijdensregister van de
Sevenumse kerk staat” op 30 april 1730 vermeld:
dat Theodorus, zoon van Gijsbertus Smullers en
Catharina Leijsten begraven is. Met als
toevoeging: “morte violenta, et ab arbore maijali cadente consusus et suffocatus”, ofwel in
Nederlands: ‘door een geweldadige dood en
door de vallende meiboom verpletterd en
verstikt’.
Hij werd op 30 april begraven. Dus vermoedelijk
is hij bij het kappen van de grote boom, onder
de boom terecht gekomen.
DVD 177: Monument Saardijk - John Shiells
Piet Oomen meldt dat er een nieuwe DVD klaar
is. Deze keer over de onthulling van het
monument aan de Saardijk in 2019.
Henk Roodbeen en Pete Lucassen stelden
hiervoor video– en fotomateriaal beschikbaar.
Waarvoor hartelijk dank. Thuur van den Heuvel
verzorgde de drone-opnames en Piet Snellen
verstrekte alle informatie. Een inhoudsopgave
van de DVD is hiernaast afgedrukt.
Gebedjes in de kunst
Piet Oomen stuurde ook de foto in, die op de
volgende pagina is afgedrukt. De foto maakte
hij in het museum in Venlo, waar hij in 2004 met
groep 6 en 7 uit Kronenberg op excursie was.
Zelf geeft hij aan dat het niet zijn beste foto is. Ze
is erg vertekend door de lens, en doordat hij niet
genoeg afstand kon houden.
Op de foto staat een originele manier het Wees
Gegroet en Onze Vader afgebeeld.
-5-

Limburgsch Dagblad, dd. 21-04-1965

Dagblad voor Noord-Limburg, dd. 27-07-1956
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Wie kan helpen ?
Jo Geurts kreeg van Annie
Kessels een drietal foto’s doorgestuurd. Ze wilde graag weten
welke boerderij op de foto of
tekening staat. En wie de man
en vrouw waren. Jo kon haar helaas niet helpen
en vraagt nu op deze manier uw hulp.
Wie weet welke boerderij of huis op de eerste
foto staat.
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En wie zijn toch de man en vrouw op de foto’s daaronder. Die laatste foto’s zijn helaas
niet recht van boven genomen,
zodat de
gezichten ietwat vervormd kunnen zijn.
Reacties graag naar het secretariaat, zodat
we in een van de volgende Spintölkes de
identiteit van het paar en de boerderij
kunnen onthullen.

Onckel János Holényi
In het jaarboek van HVS 2021 stond een artikel
van Birgitte over Honderd Jaar geleden in het
nieuws, 1921. Hierin las ik op bladzijde 79 een
stukje uit de Nieuwe Venlosche Courant d.d.
10-03-1921 dat ging over de opvang van
Hongaarse kinderen in Sevenum. Ik moest direct
denken aan Onckel János.
Ik herinner mij dat wij, toen ik een jaar of 5 was
(1963), om de paar jaar bezoek kregen van
Onckel János. Een in mijn ogen enorme grote
man met een lange zware leren jas en grote
hoge laarzen. Om de paar jaar bezocht hij ons
in Horst en steeds kwam hij aangereden op een
motor met zijspan. Als klein manneke vond ik dat
enorm indrukwekkend. Waar onckel János, want
zo noemden wij hem, precies vandaan kwam
wist ik niet, maar mijn vader vertelde mij dat hij in
Hongarije woonde.
Onckel János was in mijn ogen maar een arme
sloeber, want hij kreeg steeds heel veel spullen
mee in zijn zijspan als hij weer terug reed naar
Hongarije. Elke keer als hij kwam, ging mijn vader
naar de ijzerwinkel van Verhaegh en kocht
schroeven, bouten, moeren, nagels, scharnieren
spijkers etc. etc. en mijn moeder ging dan naar
de winkel om heel veel damesondergoed te
kopen (onckel János had 4 dochters), alsmede
sokken, schoenen en veel huishoudelijke spullen.
Mijn vader bracht dan van het postkantoor,
waar hij werkte, Amerikaanse dollars mee. Die
werden om de binnenkant van een thermosfles
gewikkeld en daarna werd de binnenkant weer
teruggeplaatst in de thermosfles en de bodem
er weer opgeschroefd en dicht gelijmd. Dat
moest zei mijn vader dan, want anders zou men
hem aan de Hongaarse grens de dollars weer
afnemen. Al die spullen werden dan in het
zijspan geladen totdat dat ding tjokvol zat.
Bovenop werden in een hoekje enkele pakken
koffie neergelegd, die werden aan de
Hongaarse grens aan de douaniers gegeven
zodat onckel János niet verder gecontroleerd
werd en hij met al zijn spullen door kon rijden
naar Budapest. Pas veel later begreep ik wie
onckel János was en hoe hij bij ons in Horst terecht kwam.
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János was een van de 36 ondervoede
Hongaarse kinderen die in 1919 direct na
de Eerste Wereldoorlog hier in Sevenum
aankwamen. János kwam terecht bij mijn
oma; Wies Vermeeren-Everts. Op dat
moment in 1919 was mijn vader Piet pas
enkele jaren oud. János had aan mijn
vader en zijn oudere broer Bas en jongere
broer
Jan natuurlijk prima
speelkameraadjes. Hij bleef dat jaar ruim 6
weken in Sevenum. Het jaar daarop kwam
János op uitnodiging van mijn oma en
haar zusters weer naar Sevenum en
verbleef toen een zeer lange periode in
ons dorp. Hij leerde hier fietsen rondom de
kastanjebomen op het marktplein, ging
hier naar school en werd zelfs een tijdlang
misdienaar.

Bas Vermeeren - Eugenie Boutet - János Holényi
1920

Vlak na de 1e wereldoorlog was het armoe
troef in Hongarije. Regelmatig werd János
met een stuk maisbrood en enkele
pruimen naar school gestuurd. Het was dus
een geluk dat hij als oudste van de 4
broers door het internationale Rode Kruis
naar Nederland werd uitgezonden en zo
goed in Sevenum terecht kwam.

In Hongarije volgde János na het middelbaar
onderwijs de technische Hochschule die hij in
1929 met lof afsloot. János trouwde in 1931 en
kreeg 4 dochters. De economische crisis was
toen overal voelbaar en de familie had
regelmatig moeite de touwtjes aan elkaar te
knopen.
Zijn beide ouders woonden na zijn huwelijk bij
hem in en János kon slechts met tijdelijke
aanstellingen het hoofd boven water houden.
Na de Hongaarse opstand in 1956 grepen de
Russen in, en Hongarije kwam onder Russisch
bewind. Het werd er voor János en zijn gezin niet
beter op. Janos bleef in Budapest wonen en
zocht vanaf 1963 weer contact met Sevenum en
Horst, wat resulteerde in menig bezoek over en
weer.

Op zijn beurt ging ook Jan Vermeeren met
zijn vrouw Stien enkele keren naar
Budapest om op bezoek te gaan bij
János, zijn vrouw en 4 dochters.
János heeft de leeftijd van 100 jaar
bereikt. Net voor zijn overlijden heeft hij
nog bezoek gekregen van de partner van
mijn oudste zus Wies die een uitwisselingsproject had met vakbondsleden in
Budapest.

Frans Vermeeren

Tot in lengte van jaren zijn de contacten met
János blijven bestaan. Hij kwam regelmatig naar
Horst en natuurlijk naar Oma Wies en later na het
overlijden van mijn oma naar oom Jan hier in Sevenum.

János op bezoek in Sevenum, ca. 1965
V.l.n.r.: Jan en Wies Vermeeren, János en Eugenie Boutet

János met zijn vrouw, beiden op zeer hoge leeftijd
ca. 2005
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Leny’s lessen
Een nieuwe rubriek. Een rubriek waarin allerlei
‘oude’ huismiddeltjes de revue passeren. Maar
in deze eerste editie een aantal manieren om te
besparen op koffie, thee, suiker en gas. Uit het
boekje: “De keuken in oorlogstijd”.
Hoe toepasselijk in deze tijd.
Het boekje dat ik heb is een kopie en ik heb
geen idee meer hoe ik er aan kom. Het is
gedrukt in Den Haag, maar er staat geen jaartal
in of op. Door de titel is het vermoedelijk zo rond
1942-1945 gedrukt.

Bezuinigen op gas
We citeren uit het boekje: “Veel huisvrouwen
koken, zonder dat zij dit weten, zeer onzuinig
door aardappelen en groenten met veel water
op te zetten en ze dan met een grote vlam door
te laten koken. Ten eerste kost dit veel gas,
omdat al het water aan de kook gebracht moet
worden en ten tweede voor het doorkoken.
Als men echter een bodempje vol water in de
pan doet, is dit voldoende; hierdoor zal de pan
vol stoom komen, hetgeen even heet is als
kokend water, en de spijzen zullen ook gaar
worden.

Aardappelen kookt men dan als volgt: Men
doet in de pan met aardappelen één glas
water en laat het gas met volle vlam branden
tot er stoom van het water af komt. Nu de
gasvlam wat temperen en het geheel met
gesloten deksel laten staan tot er zo goed als
geen stom meer ontwijkt. Indien er na enige
minuten helemaal geen stoom meer af mocht
komen draait U het gas wat hoger tot er
wederom stoom uit de pan komt, waarna U het
gas weer lager kunt draaien. Men laat de
aardappelen op dit vlammetje staan tot ze aan
de kook zijn. Vooral de pan gesloten houden en
niet uit nieuwsgierigheid even in de pan kijken
daar dan de aardappelen van de kook gaan.
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Leny’s lessen
Niet goed afsluitende deksels kan men met
een opgerolde theedoek afdekken.
De voordelen van deze kookmethode zijn,
dat men de aardappelen niet stuk kookt
en dat de voedzaamheid groter is, daar er
bij het afgieten bijna niets verloren gaat.
Het koken op deze manier duurt practisch
niets langer dan op de oude manier, dus
spreekt het vanzelf dat het veel minder gas
kost.

Groenten maakt men gewoon schoon,
doch niet eerder dan nodig is en zet ze
niet in water. Gesneden of geschaafde
groenten moeten zo fijn mogelijk gemaakt
worden waardoor men de kooktijd
belangrijk bekort.
Bladgroenten kan men zeer eenvoudig
met het afdruipwater op zetten zonder
water toe te voegen. Men laat dan het
gas weer hoog tot er stoom uit de pan
komt en draait dan het gas weer lager.
Laat groenten nooit langer koken, dan
strikt noodzakelijk, omdat men dan de
gezonde en waardevolle bestanddelen
verliest. Het verdient aanbeveling het
vitaminen en zoutrijke kookvocht te
bewaren om deze later te gebruiken bij
het vervaardigen van soepen en sauzen.
Dit geldt in het bijzonder voor het kookvocht van bladgroenten.

Stamppot. Ook hier neemt men een bodempje
water in de pan en doet hierin de aardappelen
en daar bovenop de groente, laat het op gas
staan tot er stoom af komt en draai dan de vlam
laag.
Stamppot mag hoogstens een uur koken. Na het
stampen kan men het kookwater er weer in
verwerken hetgeen zeer aanbevelenswaardig is.
Het bovenstaande is niet van toepassing op:
peulvruchten, gedroogde vruchten, rijst en
macaroni.”

 Voor rijst en melkspijzen gebruike men

pannen met een dikke bodem, daar
er dan minder gevaar bestaat voor
aanbranden.
 Het

beste
doet
men
goede
‘gaspannen’ te gebruiken, d.w.z.
pannen met recht omhoog gaande
wanden.

 Zo weinig mogelijk in de gerechten

roeren tijdens het koken, is een eerste
vereiste.
 Voor thee, afwas, enz., niet meer

water koken dan strikt noodzakelijk is.

Algemene wenken
 Men plaatse de pan op het comfoor alvorens

het gas aan te steken.
 Laat de vlam niet buiten de panbodem

komen.
 Neem de pan niet te groot; liefst moet ze

geheel met spijzen gevuld zijn.

 Houdt

uw
ketelsteen.

waterketels

vrij

van

 De branders van uw gascomfoor goed

schoonhouden, omdat vuile branders
een slechte en onzuinige vlam geven.
 Gebruik, voor het gaar worden van de

daarvoor geschikte spijzen, een hooikist.

Hoe toepasselijk in deze tijd !
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Leny van de zusters
Maar wie was nou eigenlijk de Leny, de naamgeefster van de rubriek van de vorige pagina?
Leny is Leny Felder, ofwel ‘Leny van de zusters’
en ook ‘Leny van het klooster’ genoemd.

Leny werd op 22 juni 1914 in Düsseldorf geboren.
Op jonge leeftijd verloor ze haar ouders, waarna
ze in 1921 naar het St. Annaklooster in Sevenum
kwam. De zusters namen haar liefdevol op. Ze
bleef in het klooster wonen en werkte mee in de
huishouding en op de boerderij van het klooster.

Van haar zijn in het archief van de HVS een
tweetal schriftjes bewaard. Een ‘poetsschriftje’
en een ander schriftje met alleen haar naam er
op. Beide schriftjes bevatten een keur aan
handige middeltjes om het huishouden goed en
gemakkelijk te ‘runnen’. Vandaar dat Leny het
gezicht van de nieuwe rubriek werd.

Leny Felder on jonge leeftijd

Van haar is ook een mooi foto-album
bewaard. Met foto’s van haar leven bij de
zusters. En foto’s genomen vanuit haar
kamerraam in het klooster. Voor de
voorkant van dit Spintölke is een foto uit
haar album gebruikt.

Leny had het goed in het klooster. Het
album bevat namelijk ook veel foto’s van
uitstapjes en vakanties die ze met de
zusters of met vriendinnen maakte.
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Foto hierboven: een bijzonder inkijkje
in het dagelijkse leven in het klooster.

Toen het klooster afgebroken werd,
en Sevenheijm gebouwd werd, kreeg
Leny een plekje in het nieuwe
gebouw.

In Sevenheijm werd Leny een
vertrouwd gezicht als receptioniste.
Ze voelde zich erg thuis in het klooster.
En vierde een aantal keren haar
’jubileum’ in dat klooster. In 1961 haar
40-jarig jubileum. Maar in 1986 ook het
65-jarig jubileum. Dat waren echt
hoogtepunten voor haar.
Op 25 augustus 1988 overleed Leny,
ze werd 74 jaar.
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Heiligen (22): H. Birgitta
Deze keer alle aandacht aan mijn eigen
Heilige; de H. Birgitta. Niet te verwarren met
H. Brigitta.
Birgitta werd in 1303 in Finsta bij Uppsala in
Zweden geboren als dochter van landvoogd Birger Persson. Vanaf haar 7e jaar
had ze vaak visioenen van de gekruisigde
Jezus. Ze zou hoogbegaafd zijn. Op jonge
leeftijd verloor ze haar moeder en op 14jarige leeftijd trouwde ze met de edelman
Ulf Dugmarrson. Met hem kreeg ze 8
kinderen. Waaronder Catharina van
Zweden, die ook als heilige vereerd wordt.
In 1335 werd ze aan het hof van de koning
Magnus II ontboden om hofdame van diens
vrouw, Blanche van Namen, te worden.
Birgitta was wars van wereldse wuftheid en
bekommerde zich vooral om de noden van
armen. Dat had grote invloed aan het hof.
Samen met haar man ondernam Birgitta
een pelgrimsreis naar het graf van Jakob in
Santiago de Compostela. Toen ze weer in
Zweden waren, werd Ulf ziek en trok hij zich
terug in een klooster, waar hij in 1344 stierf.
Na het overlijden van haar echtgenoot, trok
Birgitta zich ook terug in een klooster. Ze
deed strenge boetedoeningen en kreeg
veel visioenen. In 1363 stichtte ze een

nonnenklooster; de Orde van de Allerheiligste
Verlosser, beter bekend als Birgitinessen. In
deze orde stond het lijden van Christus
centraal. De mannelijke tak, de Birgittijnen,
stierf al snel uit.
Birgitte zelf werd niet in de orde opgenomen.
In een visioen kreeg ze de opdracht om naar
Rome te gaan. Daar moest ze de Paus aansporen het jubeljaar 1350 af te kondigen. En
hem aansporen om vrede te stichten tussen
de koningen van Engeland en Frankrijk.
Bovendien moest de paus, die in die tijd in
Avignon resideerde, volgens dat visioen naar
Rome terugkeren.
Zij vertrok naar Rome en deed wat haar via
het visioen gevraagd werd. Maar het lukte
haar niet om de paus terug te laten keren.
Wél stichtte ze in Rome een gasthuis voor
Zweedse bedevaartgangers en studenten. Ze
overleed in Rome op 23 juli 1373. Haar stoffelijk overschot werd naar Zweden overgebracht. Bij haar ‘eigen’ klooster in Vadstena
werd ze begraven.
In 1999 werd Birgitta verheven tot een van de
patronessen van Europa, door paus Johannes
Paulus II.
Weert en Uden hebben een Birgittinessenklooster.

Naam:
Geboren:
Overleden:
Feestdag:
Heiligverklaring:

H. Birgitte
1303 in Finsta
23-07-1373 in Rome
23 juli en 8 oktober
1391 door paus Bonifatius VIII

Beschermheilige:
Birgitta is de patrones van Zweden en de beschermheilige van pelgrims.
Symboliek:
Birgitta wordt meestal afgebeeld als weduwe, als pelgrim of als vrouw van
adel. Soms draagt ze het Birgittinessenkruis; een hart waaruit een kruis
ontspringt.
Andere symbolen zijn: het Christus-monogram IHS, een boek, een pen,
een ganzenveer met inktpot (verwijzend naar de visioenen die ze opschreef). Ze heeft ook vaak 2 cartouches in haar handen, verwijzend naar
de mannelijke en de vrouwelijke tak van haar orde.
Weerspreuk:
De Zweden noemen mooi nazomerweer ‘Brittsommar’, naar de H. Birgitta.
In Nederland wordt deze zomer een ‘oudewijvenzomer’ genoemd, naar
oude breiende vrouwen. Een andere benaming is ‘Indian Summer’, overgewaaid uit Amerika.
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Heiligen (23): H. Brigitta, H. Brigida of H. Bridget
De H. Brigitta of H. Brigida of H. Bridget, is de
belangrijkste Ierse Heilige, ná Sint Patrick.
Ze werd rond 453 geboren, de tijd dat Ierland
dankzij de activiteiten van Sint Patrick en zijn
gezellen het christelijk geloof begon aan te
nemen. Als klein meisje was ze begaan met de
armen. Ze deelde rijkelijk uit van de melk,
boter, kaas en room, die in de voorraadschuur
lag, aan de armen die langs kwamen. Dat
leverde natuurlijk grote open plekken in de
voorraden op, wat op zou vallen. In stilte bad
ze om uitkomst. En uiteindelijk bleek er niets te
ontbreken in de voorraden.
Haar vader zocht (en vond) een geschikte
huwelijkskandidaat voor haar. Maar Bridget
wilde haar leven aan God wijden en wilde non
worden. Op 14-jarige leeftijd vroeg ze aan de
plaatselijke bisschop toestemming om als
kluizenares een leven van gebed te mogen
leiden. Samen met 7 andere vrouwen ontving
ze van de bisschop een witte mantel, het herkenningsteken van de
Ierse kloosterzusters. Bridget stichtte haar klooster op het terrein dat
door een vriend van de koning geschonken werd, later werd het Kildare genoemd.

Naam:
Geboren:
Overleden:
Feestdag:

De meeste verhalen over haar zijn ná haar
overlijden pas opgeschreven. Vaak zijn ze een
verchristelijking van de verhalen over de
Keltische godin Brigantia.
Volgens een verhaal kwamen er eens 2
melaatsen bij haar voor genezing. Ze deed
een tobbe vol water, sprak er de zegen over,
en verzocht de twee elkaar te wassen. De
melaatse die als eerste aan de beurt was,
kwam helemaal genezen en rein uit het badwater. En nadat hij afgedroogd en met s
chone kleren naast de tobbe stond, had hij
geen zin om zijn lotgenoot te helpen. Daarom
deed Bridget dat zelf. Tijdens die wasbeurt zag
de genezen melaatse tot zijn grote schrik dat
de ziekte weer was teruggekeerd.
Talrijke wonderen worden aan haar toegeschreven. En talrijke gebruiken zijn er rond
haar verering. Een ervan is het Brigid’s cross.
Het gebruik dateert van voor onze
jaartelling en houdt verband met
het zonnekruis. Voor de feestdag
van Bridget worden nog steeds in
Ierland dit soort kruisen gemaakt en
boven de deuropening gehangen
als bescherming tegen het kwaad.
Volg deze link om er zelf een te
maken.
H. Brigida, afgeleid van de Keltische godin Brigantia, dat ‘de
lange’o f ‘lang, sterk en machtig’ betekent.
ca. 453
Faughart, County Louth in Ierland
01-02-523
Kildare, Ierland
1 februari

Beschermheilige:
Brigida is de patrones van Ierland en specifiek van Kildare. In Nederland wordt
ze vooral vereerd in Bavel, Brunssum, Geldrop, Noorbeek en Ommen.
Ze is de beschermheilige van het vee, buitenechtelijke kinderen, kraamvrouwen, pasgeboren baby’s, vroedvrouwen en zieken kinderen. Maar ook van helers en kwakzalvers, landbouwers, melkboeren en melkmeisjes. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen oogkwalen, ongeluk en pech, vervolging en
tegen ziektes onder vee.
Symboliek:
Ze wordt meestal afgebeeld als abdis in een wit habijt met zwarte sluier, vaak
met een koe of paard aan haar voeten. Soms met een vurige vlam boven haar
hoofd afgebeeld, of een brandende kaars waarvan was afdruppelt op haar arm.
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Activiteiten
Gelukkig mogen en kunnen er
weer activiteiten georganiseerd
worden.
Spinde
De Spinde is weer gewoon op
zaterdag geopend. Iedereen
mag binnen lopen voor een
praatje en een kop koffie.
Het is weer ouderwets gezellig in
de Spinde. Kijk maar naar de foto
onderaan deze
pagina,
gemaakt door Pete Leijsten. Let
op: de openingstijd is veranderd.
AEZEL-café
Theo Karis organiseert bijna elke
woensdagmiddag een Aezelcafé in de Spinde. Speciaal voor
mensen die aan dit project deelnemen. Zij wisselen ervaringen uit
en kunnen van elkaar leren.
Maar andere belangstellenden
zijn zeker welkom. Loop eens
binnen en kijk eens mee wat het
project precies inhoudt.
Misschien wordt u ook nog
enthousiast.
Praotaovend
De praotaovenden zijn ook weer
opgestart. Voor de coronaperiode werden deze altijd druk
bezocht.

AGENDA

Volgende uitgave
ca. september 2022

14 mei 2022
Excursie Monument Mariaveen,
o.l.v. Sraar Huijs

15 juni 2022
Zomeravondexcursie met
Jo Geurts

17 September 2022
Excursie Trappistenklooster en
Schutterijmuseum, Tegelen

15 oktober 2022
Excursie Museum Sorghvliet,
Tienray

COLOFON
Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

E-mail
heemkundesevenum@gmail.com

Website
Men zat soms in twee rijen dik www.heemkundesevenum.nl
rond de tafel. !!!
Om toch een beetje rekening
te houden met de gezondheid en kwetsbaarheid van
onze leden, is inmiddels
uitgeweken naar het lokaal
direct naast onze Spinde. Hier
is meer ruimte en kan men iets
verder uit elkaar zitten.

Openingstijden De Spinde
Iedere zaterdag
van 09.30 tot 12.00 uur.
Op feestdagen en in de
zomermaanden gesloten.

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

NL76RABO0147218012
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