
Asten. De grootste klok, die geluid wordt wanneer er iemand overleden is,

weegt 888 kg. en draagt de naam Urbanus. De tweede klok, die 636 kg.

weegt draagt de naam Joseph en de derde klok van 436 kg. heet Aegidius,

de patroon heilige van de bouwer van de kerk, pastoor Stevens.

Op het Pinksterfeest 2 juni 1963 werd het nieuwe orgel in gebruik genomen

en daarmee was de Urbanuskerk kompleet.

De plechtige kerkconsecratie vond plaats op 5 april 1964, de dag waarop

pastoor Stevens zijn 40—jarig priesterfeest vierde. De kerk werd geconsa-

creerd door de toenmalige bisschop van Roermond, Monseigneur Petrus

Moors.

Als herinnering aan zijn 40—jarig priesterfeest kreeg pastoor Stevens twee

gebrandschilderde ramen voor het priesterkoor, vervaardigd door Lei

Reihs. Bij gelegenheid van het 40—jarig priesterfeest van Pastoor A. Jacobs

in 1986, kreeg de kerk een klokje, ook gegoten bij Eijsbouts te Asten, dat

hangt op het priesterkoor en wordt gebruikt bij aanvang en einde van de

vieringen. Bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor W.

Jacobs kreeg de kerk een uit houtgesneden St. Urbanusbeeld, gemaakt door

Oswald Reffiser uit St. Ulrich (It).

Pastoor E. Stevens.

 

Dankzij de offervaardigheid van de parochianen van Belfeld, het onvermoei-

bare werk van pastoor Stevens en subsidies van Rijk en gemeente beschikt

Belfeld over een ’monumentale’ Basilica, die er mag zijn en die hopelijk nog

tot in de verre toekomst een plaats mag zijn voor de parochianen van

Belfeld om er t'e vieren en te rouwen, te bidden en tot rust en bezinning te

komen; een Gods huis dat is van allen en voor allen.

40 jaar St. Urbanuskerk

Feestelijke eucharistieviering

zondag 6 oktober '91 ‘

10.30 uur

 

Beste parochianen,

Dit jaar bestaat onze parochiekerk 40 jaar.

Op 15 augustus 1951 werd zij officieel in gebruik genomen, als vervanging

van de tijdens de oorlog verwoeste kerk aan de Maas.

Als parochie willen we toch even bij dit feit stil staan.

Veertig jaar is wel geen lange tijd als je het vergelijkt met die 420 jaar, die

onze parochie nu bestaat, maar het is toch een mijlpaal.

Vele mooie, maar ook droevige momenten passeerde de revue.

In deze periode zijn 2989 Belfeldenaren in deze kerk gedoopt; 1084 hebben

er een kerkelijk huwelijk gesloten en 1010 werden vanuit deze kerk begra—

ven of gecrimeerd.

Het zijn natuurlijk maar getallen. Maar bij ieder getal horen mensen. Het

zijn evenzoveel namen en gezichten, evenzoveel vaders en moeders die dank-

baar met hun pasgeboren kindje naar de kerk kwamen om het te laten do—

pen, evenzoveel jonge mensen die naar de kerk kwamen om hun liefde en

trouw daar bevestigd te zien worden en Gods zegen te vragen voor de

toekomst en evenzoveel overledene van wie afscheid genomen moest worden.

Achter deze getallen gaat vreugde en verdriet schuil.

Op bescheiden wijze wil de parochie dit 40 jarig jubileum vieren, met een

bijzondere viering op zondag 6 oktober a.s. om 10.30 uur.

De beide kerkkoren zullen de dienst Opluisteren.

U bent allen van harte welkom.

Kerkbestuur St. Urbanusparochie, Belfeld.



NIEUWE ALTAARTAFEL.

 

Bij gelegenheid van dit jubileum zal een nieuwe altaartafel in gebruik wor—

den genomen. Deze altaartafel is gemaakt in het kerkelijk kunst atelier

Stuflesser'te St. Ulrich (It‚).

De plaats waaruit ook het St. Urbanusbeeld komt.

Dit altaar is gemaakt uit eikenhout met aan de voorzijde een uit hout-

gesneden reliëf, voorstellende Het Laatste Avondmaal naar het fresco van

Leonada da Vinci.

DE ST. URBANUSKERK.

De huidige St. Urbanuskerk is de vierde kerk die Belfeld kent. De eerste

drie kerken hebben gestaan in de oude kom, aan de overzijde van de Rijks—

weg bij de Maas. Het oude kerkhof herinnert nog aan die plaats.

Toen na de oorlog bleek dat de kerk aan de Maas zodanig verwoest was dat

wederopbouw onmogelijk was, werd besloten een nieuwe kerk te bouwen op

een andere plaats.

Op 10 november 1947 kreeg architekt Stephan Dings uit Beek de opdracht

een tekening van de nieuwe kerk te vervaardigen,een bascilica naar Romaan—

se stijl.Het zou echter nog tot 28 december 1949 duren voordat uiteindelijk

van het ministerie van wederopbouw en volkshuisvesting de vereiste vergun>

ning kwam. De toren mocht voorlopig niet gebouwd worden. De bouw van

de kerk zonder toren werd op 4 januari 1950 gegund aan aannemer Haegens

en Martens uit Horst, die de bouw aanam voor F 242.415.

Op 7 februari 1950 werd begonnen met de graafwerkzaamheden en op zon-

dag 30 juli 1950 vond de eerste steenlegging plaats door de deken van Ven-

lo M. Strijkers. Op de steen staat ’Anno Domini 1950’ aan de achterkant

heeft de steen een uitholling, waarin 'm een loden koker de oorkonde ge-

plaatst werd.

De grond waarop de kerk staat werd geschonken door de gemeente, evenals

de natuurstenen plint. In het middenschip werden de negen glas in lood

ramen aangebracht, die gemaakt waren voor de vorige kerk, maar wegens

de oorlog nooit aangebracht waren. Ze moesten voor de nieuwe kerk groter

gemaakt worden; hetgeen opgelost werd door panelen onder de eigenlijke

hoofdvoorstelling te plaatsen. In de kleine toren bij de sacristie werd de

klok uit 1840 gehangen. Ook de beelden uit de oude kerk werden opnieuw

geplaatst, evenals de kruisweg, het houtgesneden retabel van het hoogal—

taar, het antiek kruisbeeld boven het zijaltaar en de doopvont. Het nieuwe

tabernakel werd bekostigd door de arbeiders en directie van de gresfa-

briek. Één oommuniebank is ’n geschenk van de schoolkinderen en de ande—

re van de Boerenleenbank. Het marmer is aflcomstig van de Steenhouwerij

Latier.

Op 15 augustus 1951 werd de kerk in gebruik genomen. De inzegening had

om 9.30 uur plaats door pastoor E. Stevens. ’s—Middags werd om 14.30 uur

het Allerheiligste in processie naar de nieuwe kerk overgebracht.

Het duurde nog even voordat de toren gebouwd kon worden. Op 19 april

1958 kon aan de bouw begonnen worden volgens ontwerp van de architekt

Stephan Dings. De Gebroeders Baeten van Venlo namen het werk aan. De—

oember 1958 was het zover dat de kokken in de toren gehangen konden

worden. De drie klokken zijn gegoten in de kokkengieterij van Eijsbouts te


