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BESCHRIJVING ST—LAMBERTUSKERK.

U staat in het oudste gedeelte van de St.—Lambertuskerk. Het werd ingewijd op 6 sept.

1880. Ontwerp: J. Kayser, Stads-bouwmeester te Venlo. De eerste steen, rechts in de

buitenmuur, stamt van het oude St.—Lambertuskerkje‚ dat in 1830 instortte. Dit kerkje

bevond zich op de St.—Lambertusheuvel‚ waarop nu de St.—Lambertuskapel staat.

Direct rechts van de ingang ziet U het beeld van de H. Barbara, "patrones tegen een haas:-‚

tigen, ongelukkigen en onvoorziene dood". Het beeld werd in 1678 geschonken door een

zus van de toenmalige pastoor en de aanwezigheid ervan leidde al snel tot een Barbara—

verering. Processies naar Kevelaer deden Reuver aan en haar relikwie werd er vereerd,

vooral op 4 dec. en op de eerste zondag van iedere maand.

Boven de ingang bevond zich vóór 1907 het oksaal.

Het raam stelt de verrijzenis van Christus voor: l. De jubelende engelen.

ì 2. De Verrijzenis van Christus.

5. De wegvluchtende soldaten.

Aan de pilaren ziet U de beelden van:

De H. ANTÛNIUS. Deze in Lissabon geboren Francisoaan wordt vooral vereerd om zijn

vele wonderen. "H. Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn ....... vind."

De H. Cecilia. Zij deed de belofte van eeuwige zuiverheid. Zij werd tegen haar wil

ten huwelijk gegeven aan Valerianus. Zij deelde haar bruidegom mee, dat een engel

waakte over haar zuiverheid. Valerianus verklaarde hierop dat hij christen wilde

worden als hij Cecilia‘s engel eens mocht zien. Op aanraden van Cecilia liet hij

zich eerst dopen, samen met zijn broer Tiberius. Toen kreeg hij de en gel te zien.

Later werden zij gevangen genomen en ter dood gebracht. Cecilia werd onthoofd in

Het beeld werd in 1923 geschonken door het Kerk. Zangkoor.haar huis in het jaar 230—

Beeld van het Kind Jezus, Dit beeld werd vroeger rondgedragen in de Kindsheidspro—

sessies.

St.— AKNA. Zij was de moeder van de H. Maagd Maria. Het beeld werd in 1923 geschon—

ken door het Kruisverbond en de St.—Annavereniging.

St.—HUBERTUS. Hij is de patroon van de jagers. Hij werd geboren in Aquitanië en was

de laatste bisschop van Maastricht. Hij verplaatste de bisschopszetel

naar Luik.

Aan deze zijde de eerste 3 ramen van de 7 ramen die Max Weiss in 1965 vervaardigde.

Zij geven een symbolische voorstelling van de voorafbeeldingen van de Sacramenten

in het Oude en Nieuwe Testament.

Het Sacrament van het misoffer. Abraham, die zijn zoon Izaak offert. Het offer van

Melchisedek en verder de kelk en het brood als symbolen voor het mísoffer.

Het Sacrament van het Vormsel. Het Vormsel geeft de„Geest Gods, die ons de kracht geeft

getuigenis af te leggen van Jezus. Als voorbeeld de martelaat Stefanus, die gestenigd

werd.



‚ Het Sacrament van het Doopsel. Mozes, die het water uit de rots slaat. Water is het

symbool van het Doopsel.

Rechts vindt U nog een van de twee kruisbeuken van de oorspronkelijke kerk. Hierin

bevond zich het Lambertusaltaar.

Aan Uw rechterkant het raam van St.—Jozef. Hij was timmerman.

Het grote raam geeft het leven van Johannes de Doper weer.

1. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

2. Jezus en Johannes met hun moeders.

3. Johannes de Doper, die Jezus aanwijst. "Zie hier het Lam

Gods, dat wegneemt de zonden".

4. Het Lam Gods.

5. De doop van Jezus in de Jordaan.

6. Het hoofd van Johannes wordt aangeboden aan Salomé.

 

Het beeld is van St.—Jozef, patroon van een goede dood.

De twee ronde ramen zijn de enige oorspronkelijke ramen in de kerk.

Op het priesterkoor ziet U rechts een raam met de afbeelding van de H. Agnes. Zij was

slechts 13 jaar oud toen de zoon van de stadhouder, Sympronius, verliefd op haar werd.

Hij probeerde haar tot een huwelijk te dwingen. Agnes had haar maagdelijkheid aan

God gewijd en wenste niet te huwen. Zij werd op een brandstapel gebonden, maar de

vlammen deerden haar niet. De stadhouder liet haar onthoofden. Acht dagen na haar

dood versoheen ze aan haar ouders met een lam aan haar zijde.

Het grote raam vertelt de geschiedenis van St‚—Lambertus.

1. De begrafenis van St.—Lambertus.

2. De St.—lambertuskerk in Maastricht.
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Onder het raam hangen twee eikenhouten panelen uit de 16e eeuw van de hand van een onbe—

F‘ kende meester. Zij maakten deel uit van het oude St.—Lambertusa1taar en stammen waar—

schijnlijk uit het oude Lambertuskerkje dat in 1830 instortte.

Rechts de overbrenging van het lijk van St.—Lambertus, waarschijnlijk naar Luik.

Links het doodsbed van St.—Lambertus.

Naast de pilaar naar de hoofdbeuk bevindt zich een tegel in de vloer. De tekst luidt:

"Aan het Heilig Hart van Jezus, mogen zij die dit altaar plaatsten, PastoorCarolus

Wolters, parochieherder alhier en Albertus Wolters‚ parochieherder te Roosteren, en

hun zuster Helena Welters uit Venlo, herdacht worden in het misoffer".

Deze steen lag vroeger onder het hoofdaltaar in de zijbeuk.

Tegen de andere pilaar bevindt zich het Passiekruis uit 1917. Het werd gebruikt bij de

kruiswegoefening op Goede Vrijdag.

U komt nu in de hoofdbeuk, die op 8 december 1907 werd ingezegend.

Het hoofdaltaar, teogewijd aan het Allerheiligste Hart van Jezus, bevat de relikwieën

van: St.—Lambertus‚ de H. Desìderius, de H. Barbara en de H. Placidius.



‚ Gp het altaar de beelden van de n. Lambertus (rechts) en de H. F‘laeidius (links).B

Het grotere beeld rechts met het kruis is de Barbara en het beeld met de staf links

‚, is de Desiderius.

Op de voet van het altaar staat rechts de Ark var. het Verbond en links de Ark van îíoeh.

Ziet altaar werd gemaakt door de Roermondse beeldhouwer Jos Thìssen en geschilderd door

Deumens uit Venlo. Het werd geplaatst in 1896.

Het raam heeft betrekking; op de eucharistie.

1. Jezus aan het kruis met Maria er.- Johannes.

2. Het Laatste Avondmaal.

5. Vijf heiligen die een bijzondere toewi ding hadden tot de

H. Eucharistie: a. Thomas, b. Lidwina van Schiedam,

 

c. St.-Bernardus, d. 'Ihathalins, e. ’l‘arcisius.

Achter in de kerk het prachtige orgel, dat op 17 maart 1929 als jubileumsgeschenk

werd aangeboden aan Pastoor N. Viegen t.g.v. zijn zilveren priesterjubileum.

Bouwer: Vermeulen, Weert.

H

‘ Wij lopen nu de westelijke zijbeuk in. Voor U het doopvont, dat in 1850 werd aangeschaft.

Deze beuk werd in 1923 gebouwd.

Het grote raam vertelt ons iets over de jeugd van Jezus.

1. De engel Gabriël verschijnt aan Maria.

2. Maria ontmoet haar nicht Elisabeth.

3. De geboorte van Jezus.

4. Simeon ontmoet Jezus in de tempel.

5. Jezus wordt teruggevonden in de tempel.

 

Het kopersmeedwerk van de oude communiebank geeft de wonderbare broodvermenigvuldiging

weer en een kruis waaruit water stroomt als symbool van eeuwig 1eVen.

We gaan nu naar beneden naar de hoofdbeuk waar de preekstoel staat. Op de voorzijde

bwordt een maaier afgebeeld met op de achtergrond het dorp Reuver met zijn industrie.

"SENEN EST VEPBUM DEI" "Het Zaad is het Woord van God."

"QUI VOS AUDIT ME AUDIT". "Wie U'hoort, hoort Mij".

"INHÏNDENS OLEUM ET VINT ". "Hij goot Wijn en Olie in zijn Wonden".

Nu naar de westelijke zijbeuk. Boven het beeld van de H. Maria een raam met de Barm-

hartige Samerí taan 5'

In het midden van het grote raam ziet U de H. Familie.

I 2. De'zondeval van Adam en Eva.

3. De terugkeer van de Verloren Zoon.

4 en 5. De H. Rainier en de H. BarthaKpatroonheiligen van de

schenkers).

Links een raam met als voorstelling Jezus met Martha, de IJverige, en haar zuster Maria,

 

de Luisterende .



Boven de biechtstoelen de laatste 4 van de 7 sacramenten. 9

Het Huwelijk. De Bruiloft de Kana.

Het Priesterschap. De kelk en het brood.

u

Het H. Oliesel. De genezing; van de zieken.

3e Biecht. De Verloren Zoon.

Het beeld rechts is de H. Wil] ibrordus. Houten beeld uit de 15e ee‘aw. Waarschijnlijk

uit " het oude St.—I‚a‚mbertuskerkje. Wil'librordus trok in de 7e eeuw in ons land rond.

om net evangelie te verkondigen.

De I-Z. Ambrosius (met de bijenkorf). Houten beeld uit de 16 e eeuw. Hij was Bisschop

van Milaan (397).Hij was een beroemd prediker. Patroon van de St.-Íunhrosiusvereniging‚

die ‚in het begin van de eeuw de processies begeleiden. (3roederschap van de H. Ambrosius).

H. Maria. Houten beeld uit de 15e eeuw. Het maakte waarschijnlijk deel uit van een

h‘uisgroep.

In de nis het beeld van Gerardus Maje] 1a. Het werd in 1923 geschonken door de H.K.SI„“IDâg en—

Boven de kerkdeur een weergave van het Laatste Oordeel.

 

1. De H. Drieeenheid: a. De duif-de H. Geest.

4 /—? /ò c b. de Verrezen Zoon.

b c. De hand van God de Vadrer.

2. De Rechtvaardigen, die verlangend naar Zijn komst uitzien.

3. De Verdoemden, die schrikken bij Zijn Wederkomst.

Rondom Jezus de Vier Evangelisten:

A. Joharmes—het gezicht van een adelaar.

B. Matheus—het menselijk gezicht.

C. Lucas—het gezicht van een os.

D. Marcus—het gezicht van een lee'uw.

X Het boek van de Openbaring met de zeven zegels, dat

alleen Christus kan openen omdat hij voor ons f.)

 

gedood is .

Bij de pilaar het H. Hartbeeld, dat vroeger voor in de kerk stond. Het is het symbool

van de liefde.

Naast de hoofdingang een missielcruis uit de 16 eeuw.

Het raam boven de hoofdingang zegt ons na. de Eucharistieviering naar huis te gaan met de

boodschap het geloof uit te breiden, net zoals Christus Zijn Apostelen uitzond om het

geloof te verkondigen.

Tegen de volgende pilaar het beeld van de H. Lambertus, de patroonheìlige van de parochie.

Bij het verkondigen van het geloof in zijn Bisdom Maastricht zou hij ook in Reuver ge-

preekt hebben.

Voor verdere informatie: "Kroniek van 100 jaar St.—Lambertuskerk te Reuver 1880—1980"

geschreven door H. Thijssen.
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Boven de biechtstoelen de laatste 4 van de 7 sacramenten.

Het Huwelijk. De Bruiloft de Kana.

Het Priesterschap. De kelk en het brood.

Het H. Oliesel. De genezing van de zieken.

De Biecht. De Verloren Zoon.

Het beeld rechts is de H. Willibrordus. Houten beelâ uit de 15e eeuw. Waarschijnlijk

uit ’ het oude St.-Lambertuskerkje. Willibrordus trok in de Te eeuw in ons land rond

om net evangelie te verkondigen.

De H. Ambrosius (met de bijenkorf). Houten beeld uit de 16 e eeuw. Hij was Bisschop

van Milaan (397).Hij was een beroemd prediker. Patroon van de St‚-Ambrosiusvcreniging‚

die in het begin van de eeuw de processies begeleiden. (Broederschap van de H. Ambrosius).

H. Maria. Houten beeld uit de 15e eeuw. Het maakte waarschijnlijk deel uit van een

kruisgroep.

In de nis het beeld van Gerardus Majella. Het werd in 1923 geschonken door de R.K.s%âgâen—

P“ Boven de kerkdeur een weergave van het Laatste Oordeel.

 

l. De H. Drieeenheid: a. De duif-de H. Geest.

b. de Verrezen Zoon.

c. De hand van God de Vadrer.

2. De Rechtvaardigen, die verlangend naar Zijn komst uitzien.

3. De Verdoemden, die schrikken bij Zijn Wederkomst.

Rondom Jezus de vier Evangelisten:

A. Johannes-het gezicht van een adelaar.

B. Matheus—het menselijk gezicht.

C. Lucas—het gezicht van een os.

D. Marcus—het gezicht van een leeuw.

X Het boek van de Openbaring met de zeven zegels, dat

alleen Christus kan openen omdat hij voor ons

gedood is.

Bij de pilaar het H. Hartbeeld, dat vroeger voor in de kerk stond. Het is het symbool

van de liefde.

Naast de hoofdingang een missiekruis uit de 16 eeuw.

Het raam boven de hoofdingang zegt ons na de Eucharistieviering naar huis te gaan met de

boodschap het geloof uit te breiden, net zoals Christus Zijn Apostelen uitzond om het

geloof te verkondigen.

Tegen de volgende pilaar het beeld van de H. Lembertus, de patroonheilige van de parochie.

Bij het verkondigen van het geloof in zijn Bisdom Maastricht zou hij ook in Reuver ge—

preekt hebben.

Voor verdere informatie: "Kroniek van lOO jaar St.—Lambertuskerk te Reuver 1880—1980"

geschreven door H. Thijssen.
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