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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (6)
Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

6. In ons dorp waren er ook nogal wat gezinnen en families die dichtbij of veraf een
heeroom hadden: hìernònk, hièrome, hièrnaef, in soorten –lieve, aardige of
schrikaanjagende.
Het laatste dreigement dat moeder tegen ons uitsprak als we te ver over de schreef
waren gegaan, was: “mènke, dat zal ich wel ens aan den hièrnònk vertellen”. Die
heeroom was een tijd voor ons de vreselijke boeman op de achtergrond, de wrekende
God met een toog aan. In werkelijkheid bleek die heeroom wel een fors gebouwde man,
maar, zoals ik alter begreep, had hij de ziel van een kind. Zo was hij een groot scrupulant
en bleef hij tot het eind pastoor op een klein boerendorp. Toen hij deken zou worden in
een opkomende industrie-plaats smeekte hij de bisschop hem te sparen. Hij was bang,
zo vertelde men in de familie, dat er in zo’n plaats te veel slechte mensen zouden wonen.
Dat was de visie van meer heerooms vroeger: op het land alles onschuld en
onwetendheid, in de stad bederf en industrie die de mensen slecht maakte.
Die heeroom was ook het slachtoffer van de geraffineerde Franse cultuurpropaganda in
de eerste Wereldoorlog. Ik hoor hem nog vertellen hoe generaal Foch in 1918
ingespannen werkte aan zijn veldtochtplan. Daarmee zou hij de Duitsers definitief
terugslaan. Toen Foch alles klaar en in kaart gebracht had, stond plotseling een engel
naast hem; met één beweging veegde die alles uit. Foch opnieuw aan ’t tekenen; het
werd weer uitgeveegd. De derde keer knikte de engel goedkeurend. En de Duitsers
werden zo verslagen. God zelf had gezorgd, dat de Fransen het goede veldtochtplan
kregen. Als kind had je dan het idee dat O.L.Heer de God van Frankrijk was. Het stond
trouwens bij heeroom op het schilderij aan de muur: Dieu protège la France!. Daar
konden de Duitsers niet tegenop.
Er waren ook andere heerooms. Eén lijkt me achteraf een soort terreurman. Hij maakte
van de doodsnood van mensen gebruik om kapitalen voor de kerk of kerkelijke
organisaties los te krijgen. En hij kon daarover vertellen als een detective-schrijver. De
zusters trachtte hij als handlangers te gebruiken. Hij meende echt dat hij een goed
dienstknecht was door voor de rijkdom der kerk te zorgen. De drang naar erfenissen die
iedere boer bezielt en soms behekst, had bij hem het christelijk doopsel gekregen. Hij
vond, dat die rijke mensen, die hij bewerkte, terecht angst hadden. En wat konden ze
beter doen dan op het laatste nippertje nog wat in de goede schaal van de balans te
doen.
Nu en dan kreeg hij natuurlijk herrie met families, die hard moesten tobben om er te
komen. Zij zagen de laatste hoop op een erfenis vervliegen bij de komst van die jakhals
des Heren. Sommigen gingen daarna zelfs een tijd niet meer naar de kerk. Dat deed hém
niets; hij zei- “Wacht maar, als de tijd daar is krijg ik ze wel klein”. Hij zag dat werk als
een unieke hemelse hefboom. (Wordt vervolgd)

Liturgische Kalender
Zondag 1 december, Eerste Zondag van de Advent,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst “Zie je al iets?”; OO. TheelenWaterreus; Jo Schiffer; Giovanni Poddighe (off.2); OO. Godschalk-Janssen.
Maandag 2 december, Z. Johannes Ruusbroec,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjra Geelen.

Dinsdag 3 december, H. Franciscus Xaverius,
08.30 uur: H.Mis; Leo Elders.
Woensdag 4 december, H. Johannes Damascenus,
08.30 uur: H.Mis; Ben Janssens.
Donderdag 5 december, H. Crispina van Thagora,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 6 december, H. Nicolaas,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Annie van den Berk.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 7 december, H. Ambrosius,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Toos Verboeket-Dols.
Zondag 8 december, Tweede Zondag van de Advent,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Gezinsmis vw. Advent met samenzang “ Wat licht op het pad”; Pastoor
Theodorus Snackers als jaardienst (St.); Nieke Webers-Kessels als jaardienst (St.);
Eugéne Fleischeuer.
Maandag 9 december, Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts; OO. Krijgsman-Heijnen;
Fam. Renaars-Bellen.
Dinsdag 10 december, H. Gregorius III, paus,
08.30 uur: H.Mis; Riek van der Aalst.
Woensdag 11 december, H. Damasus I, paus,
14.30 uur: Adventsviering K.B.O. mmv Muniorakoor.
Donderdag 12 december, O.L.Vrouw van Guadalupe,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 13 december, H. Lucia,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Con Dogge; Harry van der Linden.
Zaterdag 14 december, H. Johannes van het Kruis,
16.00 uur: H.Mis; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten (St.); Willem Theelen.
Zondag 15 december, Derde Zondag van de Advent,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst “ Hoera het wordt lichter”;
OO. Kneepkens-Voots en kinderen (St.); Frits Donners en overl. familie; OO.
Fleischeuers-Daniëls; OO. Mathieu en Anna Dols-Keulers en overl. familie.
Maandag 16 december, H. Everardus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Piet Broers.
Dinsdag 17 december, H. Johannes van Maltha,
08.30 uur: H.Mis; Giovanni Simons; Piet Klijn.

Woensdag 18 december, H. Winnibaldus,
08.30 uur: H.Mis; Cor Peters.
Donderdag 19 december, Z. Urbanus V, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 20 december,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Drika van der Aalst; Mien van der Aalst-Bakers.
Zaterdag 21 december, H. Petrus Canisius,
16.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; To Hendrix-Odekerken (off.).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gezinsmis KERSTAVOND,
24 december om 19.30 uur. Op Kerstavond vieren we samen dat Jezus, het Licht van de
wereld, voor ons allemaal op aarde komt. Traditiegetrouw is er om 19.30 uur in onze
kerk een feestelijke Gezinsmis, met het uitgebeelde kerstverhaal en mooie muziek van
een ensemble van de “Munsterglaner”.
Alle kinderen vanaf groep 5, en alle (groot)ouders die mee willen spelen, zingen, lezen of
anderszins helpen, kunnen tot 13 december aanmelden bij Daniëlle: tel 4758733 of
mail danielle.kinderkerk@gmail.com

H.H. Missen rond de komende Kerstdagen:
Dinsdag 24 december, Kerstavond:
19.30 uur: Gezinsmis met kerstspel, opgeluisterd door Munsterglaner Muzikanten
21.30 uur: Plechtige Nachtmis in de kerk van LEYENBROEK
Woensdag 25 december, Kerstdag:
09.00 uur: Herdertjesmis
11.00 uur: Plechtige Meerstemmige Hoogmis.
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag:
11.00 uur: H.Mis met samenzang
Dinsdag 31 december, Oudjaar:
18.00 uur: H.Mis met samenzang
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag:
10.00 uur: H.Mis met samenzang
Zondag 5 januari, Feest van Pater Karel:
18.00 uur: Pontificale Hoogmis door de Hulpbisschop van Haarlem Mgr. Dr. Jan Hendriks.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 1 december:
10.00 uur: Mark Trompetter.
Zondag 8 december:
10.00 uur: Amy Packbeers.
Zondag 15 december:
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.
Zaterdag 21 december:
16.00 uur: Robin Dubois.

Oud brood
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de
poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)

