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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (8)
Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

7. De Jongelui in ons dorp die in de tijd van mijn jeugd “leren” oftewel studeren wilden,
gingen naar het bisschoppelijk college in Sittard. Eerst had men daar alleen een
gymnasium, dat geen officieel erkend eindexamen leverde. En er waren twee
voorbereidende klassen voor de jongens van de dorpen, die te weinig op de school
opgestoken hadden. Er was ook nog een driejarige handelsschool. De heer Kentgens gaf
daaraan les maar was ook hoofd van de voorbereidende cursus. Het was een man die bij
de tijd was en mij bijgebleven is als degene, die kennelijk uit persoonlijke liefhebberij
tegenover zijn klaslokaal een raamwerkje had aangebracht, waarin hij een paar keer per
week de weerkaart voor de komende dagen ophing; hij was aangesloten bij de
weerdienst van De Bilt. Sindsdien heb ik de gewoonte vastgehouden om altijd naar zo’n
weerkaarten in de krant of elders te kijken, maar het weer is er sindsdien niet beter
geworden in Nederland.
De heer Giesbers was ook aan die voorbereidende verbonden: een consciëntieuze man,
die ons zeer onder de indruk van de Bijbel bracht, doordat de tranen over zijn wangen
biggelden als hij daaruit een verhaal voorlas –en dat was niet alleen zij bij “Jozef in
Egypte”.
Directeur Brounts, “de baas” genaamd, gaf voornamelijk Latijn en Grieks maar als een
leraar ziek was, viel hij ook in voor wiskunde of dierkunde: een universele didacticus.
Hij leerde ons ook voordragen: iedere leerling, van de laagste tot de hoogste klas moest
op zijn tijd een gedicht of stuk proza van buiten geleerd voordragen in de grote
studiezaal. Daar werd een hele middag aan besteed en Brounts gaf dan subtiel kritiek op
de voordracht, wees ook op de sterke of zwakke punten van zo’n stuk.
De leraren waren eigenlijk zowat allemaal amateurs in de goede zin van het woord: ze
hadden geen volledige officiële bevoegdheden, maar wel liefde voor hun vak en waren
vol zorg voor de leerlingen. Zo hadden we Nederlands van een zogenaamde “invaller” –
pater Molenaar; en Frans van een broer van de latere bisschop Lemmens. Die sprong zo
vol vuur heen en weer in zijn voordracht van stukken van Molière of Racine, da hij de
mimiek van mannelijke zowel als vrouwelijke rollen tot uitdrukking wist te brengen.
Een toppunt van expressie bereikte Lemmens toen de tijding was gekomen, dat zijn
broer bisschop van Roermond was geworden. Hij kwam de trappen afstormen en riep
tot de hoogste-klassers die daar in een troepje bijeen stonden :”Is mich dae radjah noe
bisjop gewoorden”.
Sindsdien zijn de scholen talrijker en de leraren bevoegder geworden, in Sittard en
elders, maar goed onderwijs wordt uiteindelijk toch alleen gegeven door mensen die in
de echte zin van het woord amateurs zijn, d.w.z. liefhebbers van hun werk en hun vak.
(Wordt vervolgd)

Liturgische Kalender
Zondag 2 februari, Maria Lichtmis,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van da parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en
kinderen (St.); To Hendrix-Odekerken (off.); Charles Halmans als jaardienst; Méne
Smeets-Halmans; Familie Bartholomeüs-Honings; Leo Goffin als jaardienst; Jo Donners.
(Aansluitend aan de H. Missen zal de Blasiuszegen gegeven worden.)
Maandag 3 februari, H. Blasius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty Rutten.

Dinsdag 4 februari, H. Johanna van Valois,
08.30 uur: geen H.Mis.
Woensdag 5 februari, H. Agatha,
08.30 uur: geen H.Mis.
Donderdag 6 februari, H.H. Paulus Miki en gezellen,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 7 februari, H. Pius IX, paus,
08.30 uur: geen H.Mis.
Zaterdag 8 februari, H. Hieronymus Emiliani,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Winand Claessens als jaardienst.
Zondag 9 februari, Vijfde Zondag door het jaar, H. Apollonia,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; Sef en Dorien Benders-Rouschop en dochter Thea las jaardienst (St.).
Maandag 10 februari, H. Scholastica,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Dinsdag 11 februari, O.L.Vrouw van Lourdes,
08.30 uur: geen H.Mis.
Woensdag 12 februari, H. Benedictus van Aniane,
08.30 uur: geen H.Mis.
Donderdag 13 februari, H. Castor van Aquitanië.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Leo Elders.
Zaterdag 15 februari, H. Claudius La Colombière,
16.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Elise Cremers-Neis als Zeswekendienst.
Willy Bartholomeus-Vaesen.
Zondag 16 februari, Zesde Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans
Maandag 17 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Hildegard Polman-Jansen.
Dinsdag 18 februari,
08.30 uur: H.Mis; Jan Baken.
Woensdag 19 februari,
08.30 uur: H.Mis; Harry Flecken.
Donderdag 20 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 21 februari, H. Petrus Damiani,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jean Rouwet.
Zaterdag 22 februari, St. Petrus’ Stoel,
16.00 uur: H.Mis; Toos Verboeket-Dols.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In dit nummer van de Munstergelaener treft U een mooie kleurrijke folder aan vanwege
de jaarlijkse kerkbijdrage actie. Zo valt ze dit keer bij iedereen in huis, en we hopen dat
het een aanmoediging mag zijn om de parochie te steunen. Immers, zonder uw bijdrage al is ze misschien maar klein- kan de parochie niet voortbestaan. Dankbaar zijn wij voor
de trouwe deelnemers die al jaren meedoen en wellicht ook voor dit jaar reeds hun
bijdrage hebben overgemaakt! Doet U nog niet mee? Overweeg toch eens met het lezen
van de folder of U ons zou kunnen steunen. Op de ingesloten folder treft U de
bankgegevens aan waarop U uw bijdrage kunt overmaken, leg die even apart uit de
Munstergelaener, dan raakt ze niet kwijt… Alvast heel hartelijke dank!

Overleden
4 januari:
Mevr. Hildegard Anna Wilhelm Polman-Jansen, 84 jaar (Geleenstraat)
12 januari:
Mevr. Hanna (Annie) Vrieze, 88 jaar (Ritterberg)
18 januari:
Mevr. Maria Gerarda Elisabeth (Marlies) Nacken, 86 jaar (Overstraat)
Mogen zij rusten in de vrede van Gods Vaderhuis.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 2 februari:
10.00 uur: Amy Packbeers, Mark Trompetter.
Zaterdag 8 februari:
Robin Dubois.
Zaterdag 15 februari:
16.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.

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!)

