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STADELMAIER

Synoniem voor "Kwaliteit in Liturgie".

Individueel algestemd op Uw Kerkruimte.

Misgewaden. stola's‚antependiaen wandkleden.

Wij tonen U graag onze nieuwe collectie. Belt U ons even voor een afspraak.

  

    

NĲMEGEN

Oranjesingel 65 (Heel gemakkelijk

te vinden met eigen parkeerruimte).

Tel. 080—224384

Postbus 1011 6501 BA Nijmegen

   

Steeds positief beoordeelt de

Nederlandse clerus het perfekt

zittende Clergyman overhemd

Te leveren:

zwart en midden grijs terlenka

Ophey

Exclusieve Herenkleding en Mode

Gulickstraat 11, 5931 LA TEGELEN

Teletoon 077-31459

ALevering door geheel Nederland

Alleenverkoop voor geheel Limburg

 

Ce/esra R Palenled Model

—

         

    

  
Nicuwslraal AM2 Venlo

 

Toieloon 0774 5527

RUIME KEUZE IN KLASSIEKE

KERK- EN HUISKAMERORGELS l

0.a.: * JOHANNUS ‘

t HEILIGERS

t EMINENT/OMEGAN

Tevens uitgebreid assortiment piano's

en vleugels.

Demonstratie in kerken is ook mogelijk.

Documentatie op aanvraag.

 

     

  

    

.Xplo..a....MEEHTENS MEDIA
Prins Bisschopsingel 49

6212 AB Maastricht

Telefoon 043—14098

  

Frans Roubroeks

Geluidstechniek

advies 0 verkoop O verhuur O onderhoud

VOOR KERKEN

SCHOLEN EN INSTELLINGEN

*

Tel. 04750—32547

Kapellerlaan 233, 6045 AE Roermond

  
voor al uw reklame- en

handelsdrukwerk

gebr pollaert bv

postbus 151 , 6040 ad roermond — varkensmarkt 4 — tel. 04750—18846“  

’“KEnKnAKEN

 

verkoelen voor nieuwe daken

voor restauratie daken

voor kerkdaken en torens

voor monumentale daken

voor daken van rijksgebouwen

voor daken van overheidsgebouwen

voor particuliere daken

voor 5 generaties vakmanschap

in elke soort dakbedekking

/‘
VERKOELEN A

DAKBEDEKKINGEN BV

BEEGDEN ED4758-2222‘ Êäâäflè”âììaa„

    



„Van Romeins puin tot christen bedehuis”

Asselt vijftigjaar parochie

Het midden—Limburgse dorp Asselt is

al door vele auteurs in de meest

lyrische bewoordingen beschreven.

Centraal in deze gloedvolle opstellen

staat dan altijd het monumentale

kerkje, opgeheven als het ware op die

ronde terp boven het water van de

langs stromende Maas, waarvan de

oude bedding— nu moeras— nog achter

de kerk ligt. Want Asselt is oud, zeer

oud en reeds bekend bij de Romeinen,

die hier een wachtpost inrichtten langs

de grote heerbaan naar Duitsland

De Romeinen gaven het de naam

van „Ascalon“, esbos, zoals een der

auteurs weet te melden. waaruit later

Asselt is ontstaan. ln de oude docu—

menten treft men ook Haslo aan en

volgens dr. D. Sassen waren er in die

eerste Romeinse tijd zelfs twee Has-

lo‘s: e'én in het noorden van ons ge-

west, dat later Asselt werd en e'e'n in

het zuiden. dat onder invloed van het

 

dialect Elsloo genoemd werd. Hierin

ligt de verklaring volgens velen van

het meningsverschil, dat een aantal

historici het toenmalige Noorman—

nenkamp van Haslo plaatsen in Elsloo

en weer anderen in Asselt. Maar hoe

dan ook, vaststaat, dat in de oudste

muren en fundamenten van het kerk-

je, dat daarop in hout werd opgetrok-

ken, resten van een Romeins gebouw

zijn aangetroffen, zodat met recht

gezegd kan worden, dat uit het R0-

meinse puin een christen bedehuis

werd opgericht, zoals dezelfde dr.

Sassen in zijn geschiedschrijving

vermeldt.

Zo heerlijk rustig en landschappelijk

als het dorp Asselt nu op de oostelĳke

oever van de Maas liefelijk ligt te zijn,

zo roemrueht is zijn geschiedenis,

welke in de loop der tijden ruim—

schoots vermeldt, hoc zeer ook Asselt

gedeeld heeft in de rampen. welke

over het Limburgse land zijn geko-

men.

Daar zijn de invallen van de Noor-

mannen. dc talrijke twisten en kleine

 

oorlogen in de Middeleeuwen. de

stroop— en plundertochten door de

troepen van de Spaanse bevelhebber

Verdugo, de brandstichtingen door de

Franse bezettingstroepen, waardoor

zowel in Asselt als in het nabijgelegen

Swalmen talrijke huizen werden

vernield, de ernstige overstromingen,

waardoor herhaaldelijk de oogst en de

weilanden onder water kwamen te

staan, en tenslotte is er aan het eind van

de achttiende eeuw die gevreesde ziek-

te onder het vee, waardoor driekwart

van de veestapel omkwam. Daarna

bleef de streek voor grote rampva

gespaard. al bleef het Maaswa...

steeds een gevaar tot op de dag van

vandaag. Maar een zo grote als de

overstromingsramp als die in het mid—

den van de zestiende eeuw, waardoor

de toren en een deel van de kerk in de

golven verdween, is toch niet meer

voorgekomen.

Naast deze tijden van tegenspoed,

waaraan debevolkingals zodanigdoor

toedoen van derden werd blootgesteld,

speelde vele tientallen jaren een soort

l-lct stuwende water naderde de Asseltse parochiekerk angstig dicht tijdens de ,natersnood‘ van ditjaar
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- van „godsdiensttwist“ tussen de paro—

chies van Swalmen en Asselt. Het ging

hierbij vooral om de vraag, welke

parochie zich als ‚.moederkerk”

mocht betitelen. De oudst bekende

vermelding van een kerk in Asselt

vinden we in een charter van 12

november 1293 in het archief van de

Munsterabdij van Roermond. Daarin

wordt een zekere Mathias genoemd als

,‚investitus” —pastoor—van de kerk van

‚,Assele et Zwalmen”. Asselt is dan

dus een zelfstandige parochie, waartoe

ook Swalmen behoort. Ook in l562

iwdt nog gesproken over de „moder—

k ‚ken van Assell“. Asselt en Swal—

men behoorden voor de oprichting

van het bisdom Roermond in 1559 tot

het landdekenaat Wassenberg, dat on-

der het bisdom Luik ressorteerde. ln

de parochieregisters van het landdeke-

naal, welke tot 1400 teruggaan, ko-

men beide plaatsen telkens samen

voor onder ée'n pastoor. Waarschijn-

lijk heeft kort na 1570 de afscheiding

van de kerk van Swalmen plaatsge-

vonden, want in zijn visitatieverslag

van 2 augustus 1570 noemt bisschop

Lindanus de kerk van Asselt nog

,‚ecclesia matrix", oftewel moeder—

kerk. Toen op 20 februari l578 de

installatie van Johannes Mercator

door Gerardus Meranus, aartsdiaken

van Roermond, plaatsvond, werd hij

rector van het Sint Catharina-altaar in

defltpel van Asselt onder de parochie

S men. Blijkbaar was dus toen de

afscheiding een feit.

Slechte verhouding

De verhouding tussen Asselt en Swal-

men was slecht tot zeer slecht. De

.‘ gelovigen in Asselt werden hoc langer

hoe meer de dupe van de „concurren-

tie” tussen de beide parochies, ook al

omdat AsseltAvanuit Swalmen nauwe—

lijk ‚,bediend” werd. Niet alleen wer-

den er geen of nauwelijks heilige

Missen gelezen in Asselt, maar ook

andere godsdienstoefeningen werden

er niet gehouden. Er kwamen steeds

klachten bij de bisschop van Roer—

mond binnen over deze gang van

zaken. In een van de brieven is er

sprake van, dat vanuit Swalmen „niet

vaker dan drie in ’t gehele jaar" de

heilige Mis gelezen werd. En de toen—

malige pastoor van Swalmen ging

zover met zijn weigering om meer tijd

aan Asselt te besteden, dat hij op een

gegeven moment liet mededelen. „te   

Interieur van hel fraaie kerkje, dat centraal zal staan hij de komende i'eestviering
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Het \Ut)r"‘‚lll\c‚ eeuuennutlc dtmpmnt nabij het Maria-altaar

hopen, dat er in Asselt helemaal geen

heilige Mis meer zou zijn en ook geen

preek”. Nadat de zaak voor de bis-

schoppelijke rechtbank in Roermond

had gediend, werd een stuk opge-

maakt, waaruit bleek, dat de pastoor

van Swalmen verplicht werd de gods-

dienstoefeningen in Asselt weer gere-

geld te doen plaatsvinden. Deson—

danks bleefde situatie voor de mensen

van Asselt zoals ze was tot aan het

begin van de achttiende eeuw. toen de

Roermondse bisschop Reginaldus

Cools een kapelaan benoemde, die

specifiek belast was met de zielzorg in

Asselt, terwijl deze eerbied en gehoor-

zaamheid verschuldigd was aan de

pastoor van Swalmen.

Door de inlijving bij Frankrijk werd

het bisdom Roermond opgeheven en

 

keerden Asselt en Swalmen weerterug

naar het bisdom Luik. Toen in 1803

een nieuwe parochiële indeling

plaatsvond werd het kerkje van Asselt

een hulpkapcl van de kerk in Swal-

men.

Zelfstandig rectoraat

De problemen ontstonden opnieuw.

toen in 1826 Asselt een rector kreeg,

Peter Verheggen. die in de kortste keren

onenigheid kreeg over zijn reetorale

rechten en bevoegdheden met de pas-

toor van Swalmen. Otto Aloysius

Winders. Er werd een commissie van

drie wijze mannen — niet afkomstig uit

een van de in het geding zijnde paro-

chies — gevormd, welke een regeling

voor de beide kerken moest Zien te  

vinden. Die regeling werd uiteindelijk

gevonden, tnaar niet nageleefd. Tel-

kens werden allerlei intriges uitge-

dacht om die regeling onleelbaar te

maken. Teneinde zijn gezag ook over

Asselt weer geheel te herstellen richtte

pastoor Winders zich met een uitvoe—

rig schrijven tot de vicaris-generaal

van Luik, mgr. Barrett. die ook J. A.

Paredis, toen pastoor in Roermond

van dit schrijven op de hoogte stelde.

Mgr. Barrett sprak evenwel duidelijke

taal en liet pastoor Winders verstaan,

dat de in 1826 getrolfen regeling goed

was en diende te worden toegepH

Mede als gevolg van het feit. dat „t

1839 het Nederlandse deel van Lim-

burg weer overgedragen werd aan de

koning der Nederlanden, werd Asselt

weer een zelfstandig rectoraat.

Intussen was het met het kerkje. toe-

gewijd aan de heilige Dionysius, zeer '

slecht gesteld, zo slecht, dat koning

Willem ll in 1846 toestemming gaf

om het maar aer breken. Die afbraak

ging echter niet door. want in 1851

werd het kerkje door de aannemer

Pieter Bollen uit Roermond hersteld.

En aan het begin van deze eeuw was de

kerk er weer bijzonder slecht aan toe.

Parochie

De heuvel. waarop zij staat, was dus-

danig door het water ondermijnd, dat

het reële gevaar van instorting h—

stond. Ook de rijksdienst voor M0. „-

mentenzorg had de kerk al afgevoerd

van de lijst van beschermde monu—

menten. l-let is aan de niet aflatende

ijver van de legendarische rector en

later pastoor Pinckers te danken, dat

erger voorkomen werd. Onder leiding

van de grote architect Pieter Cuypers

werd de kerk vergroot en hersteld. De

financiën daartoe werden vrijwel uit—

sluitend door pastoor Pinckers opge-

bracht. Hij was het ook, die op 23

november 1933 de volgende notitie in

het parochieboek maakte: „Op 24juni

1934 denkt Asselt te vieren het eerste

eeuwfeest zijner onafhankelijkheid

met eigen kerkbestuur en scheiding

van goederen en dat na een 300-jarige

procedure met de kerk/pastoor van

Swalmen. Aan monseigneun de bis-

schop van Roermond, hebben wij

gevraagd om dan ook Asselt weer in

zijn volle oude rechten te herstellen en

tot parochie te verheffen."

Mgr. Lemmens kwam zelf de feest-

viering meemaken en verhief Asselt
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I tot parochie, waarmede voor pastoor

Pinckers de kroon op zijn werk gezet

werd.

Nieuw begin . ..

Asselt zelf mag dan met zijn 270

parochianen geen grote parochie zijn,

het heeft een indrukwekkende geschie—

denis, welke bij gelegenheid van de

aanstaande feestviering nog eens in

velerlei toonaarden werd neergeschre-

ven door de beide geboren en getogen

Asseltenaren G. Geraedts en W. Luysi

Uitvoerig gaan zij ook in op de festivi—

_en van 1934 en ofschoon een her-

haling daarvan in het weekend van 22

t./m. 24juni a.s. vanwege de gewijzigde

tijdsomstandigheden niet verwacht

kan en mag worden, heeft de parochie

zich toch ingezet voor een waardige

feestviering. waarbij het fraaie kerkje

 

centraal zal staan. Op verschillende

dagen zal men daar een expositie

kunnen bewonderen van kerkelijke

gewaden, typisch Asselts borduur-

werk en natuurlijk ook de overige

kunstschatten, waaraan de kerk zo rijk

is. Zo kan men er het jeugdwerk van

Joep Nicolas en Hub Levigne bewon-

deren, het prachtige oude doopvont,

de crypta met schilderingen van Joep

Nicolas en het zeer oude altaar, als-

mede prachtig gesneden heiligen-

beelden. Tijdens de feestdagen zal ook

de sacramentsprocessic weer voor het

eerst sedert vele jaren door het dorp

trekken. Reeds wordt het jarenlang

opgeborgen materiaal aan vaandels,

vlaggen enz. te voorschijn gehaald en

door nijvere handen opgepoetst. Pas-

toor Theo Willemssen krijgt prima

hulp van zijn parochianen, die zich

aldus weer sterker bij de parochie

Allaar-ornament en wandschildering in de crypte van de kerk, vervaardigd door

Joep Nicolas in zijnjongejnren

   

Wiel Luys. lid van het feestcomité,

voor deze gelegenheid funclionerend als ,suissc'

betrokken zullen voelen. Hij is ervan

overtuigd, dat de godsdienstzin bin-

nen de Asseltse gemeenschap een

nieuwe aanzet zal krijgen en de slui—

ting van de feestelijkheden op 19

augustus door mgr. dr. J. M. Gijsen

middels een pontificale hoogmis geen

afsluiting zal zijn‘ maar integendeel

een nieuw begin van een versterkt

godsdienstig en kerkelijk leven.



De heilige Lucia

 

ln het zuiden van Limburg worden er

op sommige plaatsen Lucia—feesten

gevierd. Die feesten hebben allemaal

iets met licht te maken. Er wordt

bijvoorbeeld een lichtkoningin uitge—

kozen. Dat heeft te maken met de

naam van de heilige Lucia. Die naam

betekent namelijk: de lichtende, zij die

licht geeft. Wanneer je dan weet dat

haar feest valt midden december, dan

begrijp je ook al, waarom men dan

lichtfeesten viert. Het is in die tijd al

vroeg donker en het kan koud en guur

zijn. Daarom verlangen de mensen

naar het licht. Vandaar de lichtfeesten

van de heilige Lucia. Je moet maar

eens naar Beek gaan, daar weten ze er

alles van. Wie was nu die heilige

Lucia?

Lucia leeft rond het jaar 300 op

Sieilië, in de plaats Syracuse. Ze is

door haar ouders als christelijk meisje

opgevoed. Wanneer Lucia groter

wordt en zelf kan nadenken, wil ze

graag echt geloven in God. Ze houdt

Illustratie Gène Eggen

van God. De moeder van Lucia wordt

op een dagziek. Daarom gaat Lucia op

bedevaart naar het grafvan een heilige

diejullie al kennen: de heilige Agatha.

Bij dat graf gaat Lucia bidden en haar

gebed wordt verhoord. De moeder van

Lucia wordt weer gezond.

Nu zijn de ouders van Lucia heel rijk.

Om ervoor te zorgen dat Lucia een

voorname man krijgt, geven ze haar

heel veel geld en andere dingen. Die

kan ze dan als bruidsschat aan haar

man geven. Dat is in die dagen heel

gewoon. Maar wat doet Lucia met al

die rijkdom? Gaat ze daar een man

mee proberen te veroveren? Nee, ze

geeft alles wat ze heeft aan de armen.

Dan gaan de mensen om haar heen

nadenken. Waarom doet Lucia dat?

Ze zal toch geen christen zijn? Dat zou

heel dom van Lucia zijn. Wantje mag

van de keizer van Rome geen christen

zijn. Het gerucht over het geloof van

Lucia doet de ronde en de plaatsver-

vanger van de keizer hoort er ook van.

Hij zal Lucia eens gauw van haar g

domme gedrag afhelpen. Lucia moet

bij hem komen. Heel lief probeert de

prefect Lucia van haar geloof af te

praten. Maar dan is hij aan het ver—

keerde adres. Lucia houdt van God en

wil God altijd trouw blijven.

De prefect gaat nu dreigen. Ze zal veel

pijn moeten lijden, ze zal gemarteld

worden. En als dat niet helpt, zal

Lucia moeten sterven. Lucia wil niet

luisteren. Ze houdt van God. Dan

wordt de prefect heel kwaad. „Laat

haar maar opsluiten bij allemaal

slechte mannen, dan kan ze zien he.

veel ze van haar God houdt," roept hij

woedend. Maar hoe men ook aan

Lucia trekt en duwt, ze komt niet van

haar plaats. Het lijkt wel alsof haar

voeten aan de grond gelijmd zijn. Dat

maakt de vervolgers nog veel bozer.

Men steekt om haar heen een vuur

aan. maar dan kunnen ze hun ogen

weer niet geloven. De vlammen raken

Lucia niet. Ze staat rustig midden in

het vuur, zonder dat de vlammen haar

pijn doen.

Nu zijn de omstanders kokend van

woede. Ze laten Lucia heel gemene

martelingen ondergaan. Lucia houdt

vol. Tenslotte laat men haar met het

zwaard onthoofden. Op het moment

dat ze de eerste zwaardslag krijgt egal

half stervend is, voorspelt Lucia r

aan de wrede vervolgingen van de

keizer een einde zal komen.

Het lichaam van Lucia wordt in Syra-

cuse begraven. maar later overge—

bracht naar Constantinopel. Nu is

haar lichaam in Venetië.

De heilige Lucia wordt vaak afgebeeld

met twee ogen op een schaal. Ze is de

patrones voor oogziekten.

We vieren het feest van Lucia op

13 december, de dag waarop ze gestor-

ven is.

Grote God. de heilige Lucia liee/i

ons laten zien, dat niemand

belangrĳker is dan U. Leer ons

ook van U het meexl te houden,

ook als dat soms moeilijk is.

Dan zullen we later voor eeuwig

gelukkig mogen worden bij U in

de hemel, samen met de heilige

Lucia en al Uw heiligen. Amen.  


