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Parochie, kerk en school

6.1 Parochie H. Jacobus de
Meerdere

6.1.1 Stichting van het rectoraat

In de twintiger jaren van deze eeuw werd in Egchel de

eerste poging gewaagd om een zelfstandige parochie

te worden. Als motief diende ontevredenheid over de

locatie van de toen nieuw gebouwde St. Odaschool te

Helden-Dorp. De kinderen van de Egchelhei en de

Egchelhoek dienden een “kwartier” langer te lopen

dan voorheen. Vanuit Panningen werd de kwestie door

pastoor Huijben zo bewerkt dat zelfs sprake was van

aansluiting bij deze parochie. In de kroniek van het

klooster van de Goddelijke Voorzienigheid kunnen we

het volgende lezen: ”Egchel war ganz auser sich und

tat alles um sich von der Pfarre in Helden zu trennen

und sich bei Panningen anzuschliessen”. In april 1929

ging een Egchelse delegatie naar het Bisdom. Men

mocht wel knielend de bisschopsring kussen, maar een

priester via de slechte wegen van Helden naar Egchel

sturen bleek een te moeilijke zaak. Mathijs Vanmaris

(Manisse Thies) maakte nog de opmerking, dat je

beter een priester deze afstand kon laten afleggen dan

100 kinderen. Ook de zusters van het klooster maak-

ten zich zorgen want ze zouden heel wat kinderen van

hun school verliezen. Zij schreven: ”es war ein ganzer

Streit, der uns viel Leid und Sorge brachte”.

De bisschop van Roermond besloot op aandringen van

bisschoppelijke inspecteur dr. Van Gils niet mee te

werken aan de stichting van een zelfstandige

parochie, met als belangrijkste reden, dat deze in

Egchel niet levensvatbaar was.

De wens naar onafhankelijkheid bleef in Egchel leven

al was het in het onderbewustzijn. Mede doordat in de

oorlog de kerk van Helden-Dorp door de Duitsers ver-

woest was, werd het onafhankelijkheidsstreven van de

Egchelse inwoners weer nieuw leven ingeblazen. Toen

het bisdom de Katholieke Actie geld liet inzamelen,

werd de wens om zelfstandig te worden steeds sterker.

Daarnaast bleken de reeds bestaande kerken te klein

te zijn. In de zomer van 1945 werd door Graad Joos-

ten aan Lei Naus gevraagd: ”Wat vind je ervan als we

in Egchel weer eens probeerden een eigen parochie te

stichten ?”. Lei Naus vond het prima en beiden dach-

ten al aan een Egchels verenigingsleven en wat dit zou

kunnen betekenen voor een nieuwe parochie. Spoedig

daarna spraken beiden hierover met kapelaan Thomas-

sen van Helden. Deze ondersteunde hun plannen en

stelde voor dit te bespreken met deken Jaspers. Enige

tijd later werd door Graad Joosten en Lei Naus na de

Hoogmis op zondag een vergadering belegd bij deken

Jaspers. Verder waren aanwezig Kubbes Steegs en Lin

van Knippenberg en vanuit de Katholieke Actie Hel-

den was Lei Berghs afgevaardigd. Lei Naus vroeg de

deken: ”Mijnheer de Deken, vindt U het goed als wij

een eigen kerk en school beginnen ?” Zijn antwoord

luidde ”Ja”. Als tweede vraag volgde of kapelaan Tho-

massen hierbij mocht helpen. Ook dit was geen belet-

sel. Kapelaan Thomassen was goed bevriend met van

Odijk, de secretaris van het Bisdom Roermond, en

dankzij hem kwam men tot een goede start.

Nog in hetzelfde jaar 1945 werden de mensen van

Egchel bij elkaar geroepen in het café van Reijnen Funs

om een stichtingscomité te benoemen. In dit comité

werden o.a. gekozen: Lin van Knippenberg, Funs Rei-

jnen, Wim Schaareman, Graad Joosten, Jac Steeghs,

Sjeng Peeters (Blinje Sjeng), Pierre Naus en Lei Naus.
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De eerste daad die het comité verrichtte, was de inza-

meling op zondag 27 februari 1945 van geld voor het

pastoorsfonds. Ieder gezin van het nieuwe rectoraat

kon 250 gulden bijdragen of voor hetzelfde bedrag

hand- en spandiensten verrichten. Heel snel had men

een bedrag bij elkaar van ƒ 25.000,-, hetgeen aangeeft

dat de behoefte aan een zelfstandige parochie duide-

lijk aanwezig was. Bedenken we, dat een weekloon in

1948 van ƒ 35,- al veel was, dan kan men nog meer

respect hebben voor allen die hebben bijgedragen.

Toen in de zomer van 1945 monseigneur Lemmens in

Panningen enkele paters tot priester had gewijd, zorg-

de kapelaan Thomassen ervoor, dat hij ook een ritje

door Egchel maakte. Bij Dreeskes Jan (Timmermans)

werd gestopt. Daar werd door pater Mat Joosten aan

de bisschop gevraagd om Egchel een kerk en een

school te geven.

Het bisdom Roermond maakte korte tijd later bekend,

dat vanaf 1 juni 1946 Egchel tot rectoraat St. Jacobus

werd verheven. Het patroonsfeest werd bepaald op 27

juli. Het rectoraat kreeg de rechten van dopen en begra-

ven. De naam St. Jacobus werd gekozen ter nagedach-

tenis aan de Egchelse priesterzoon kapelaan Jac Naus.

6.1.2 Grenzen van het rectoraat

Over de grenzen werd lang gediscussieerd. Men had

graag de Hub erbij gehad. De pastoor van Panningen

maar ook verschillende inwoners van de Hub voelden

hier niet voor. Als oplossing werden, samen met enke-

le mensen van de Hub, de grenzen vastgesteld. In de

bekendmaking in de Annalecta van 1946 heette het

”waarvan na ernstig onderzoek de grenzen als volgt

zijn samen gesteld. Westgrens: Eemsestraat (nu Hoe-

kerstraat) vanaf het Afwateringskanaal tot aan de Hoe-

kerstraat. Noordgrens: De Hoekerstraat (liep vroeger

ter hoogte van de Hub naar het Afwateringskanaal) tot

aan de samenkomst met de Peelstraat, vandaar door

het Lindervoetpad tot aan het verlengde van de hoofd-

weg bij perceel sectie E 4446, door dit perceel naar de

samenkomst van de Hoekerstraat en hoofdweg en ver-

der door het laatstgenoemde tot aan het kruispunt met

den Wietelweg. Oostgrens: vanaf het kruispunt Hoofd-

weg-Wietelweg in rechte lijn tot aan de samenkomst

van Luntertweg en Rietstraat, verder door Rietstraat

en Pruisweg tot de samenkomst met den weg tussen de

percelen sectie D 2095 en 2247, vandaar naar de

samenkomst van Keuperdijk en Oude Neererdijk en ver-

der door deze laatste tot aan het Afwateringskanaal.

Zuidgrens: Het Afwateringskanaal vanaf de Oude Nee-

rerdijk tot aan de Eemsestraat”. De definitieve grenzen

werden in april 1947 vastgesteld.

6.2 De Kerk

6.2.1 De bouw van de kerk

De eerste kerkbestuursvergadering werd gehouden op

9 juni 1946. Aanwezig waren: kapelaan Thomassen,

Kubbes Steeghs, Thei Vestjens, Lei Naus, Thei Peeters

en Lin van Knippenberg. In deze eerste vergadering

werd Lin van Knippenberg tot secretaris benoemd.
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Tevens werd besloten een lijst samen te stellen van de

Egchelse gezinnen met kinderen. Het ondersteunende

comité zou bij de vergaderingen worden betrokken. Zo

kwamen in het begin Funs Reijnen, Wim Schaareman

en Pierre Naus ook op de kerkbestuursvergaderingen

en werd Pierre Naus tot penningmeester gekozen. Bij

de gemeente Helden werd vergunning voor de bouw

van de kerk gevraagd en de moederkerk werd om een

geldelijke bijdrage verzocht. 

In juli 1946 werd gesproken om de kerk aan de “Hert-

weg” te leggen. Vooruitlopend daarop werd aan de

gemeente een verzoek tot verharding gericht. Het lag

eerst in de bedoeling om een noodkerk met school op

te richten in de boerderij van Thei Peeters. Het bisdom

keurde de benoeming van architect ir. J. Kayser uit

Venlo goed, doch op een gegeven moment stuitte het

plan voor de noodkerk op problemen. De plaats van de

kerk zou de gemoederen nog lang bezig houden. Zo

troffen we aan, dat de kerk op de “viersprong” moest

komen te liggen. Het is mij onduidelijk of hier het

punt Gielenhofweg, Linskesweg of Egchelse Zandweg

wordt bedoeld. Vroeger noemde men dit punt bij

“Linske ziene Dreij”. Ook zijn er plannen geweest de

kerk te bouwen op de hoek van Linskesweg-Jacobus-

straat ongeveer waar nu café Manders ligt.

Op 11 sept. 1946 ging een deputatie van het kerkbe-

stuur met de burgemeester van Helden naar de plano-

logische dienst in Maastricht. Uiteindelijk werd de

locatie voor de kerk steeds concreter. Hele bestuurs-

vergaderingen werden gewijd aan grondruilingen en -

kopen. De koopsom van de grond werd bepaald op 25

gulden per are.

Vervolgens werd weer gesproken over de plaats van de

“noodkerk” en over het aankopen van grond in de

onmiddellijke omgeving van de te bouwen kerk,

school, pastorie en onderwijzerswoning. Ook diende er

grond aangekocht te worden voor het kerkhof. Daar-

voor voerde het kerkbestuur met zeker tien mensen

onderhandelingen. Notaris Haffmans voerde de trans-

actie geheel belangeloos uit voor Egchel.

In december 1946 had de architect de tekening van de

kerk met kerkhof gereed en werd opzichter van Nis-

selroy van de gemeente Helden verzocht de grond op

te meten en met palen te markeren.

In maart 1947 werd definitief besloten op grond van

Pierre Naus een kerk te bouwen. De straat langs de

geplande kerk werd door de bevolking van Egchel in

samenwerking met de gemeente Helden geheel opge-

knapt. Tevens werden vergunning-aanvragen inge-

diend voor de bouw van kerk en school, met de bedoe-

ling nog in de zomer van 1947 te starten met de bouw.

De definitieve plannen voor de noodkerk en nood-

school werden opgestuurd naar architect Kayser met

de vraag zo spoedig mogelijk met een ontwerp te

komen. Omdat de bouw nog enige tijd op zich zou

laten wachten werd de grond voorlopig verpacht voor

60 ct per are.

In augustus 1947 besprak de architect de plannen en

werd gesproken over aanbesteding van de bouw. Met

de heer Neessen, directeur van NV Steenfabriek, wer-

den afspraken gemaakt over de prijs van de stenen en

het vervoer daarvan. De bouw werd aanbesteed onder

alle ”R.K. bouwpatroons” van de gemeente Helden, ƒ

70.000,- voor het kerkgebouw en ƒ 50.000,- voor het

interieur als banken, koor en altaar. Een groot bedrag

voor een gemeenschap van circa 500 zielen. Schijn-

baar hadden de Heldense aannemers te hoog inge-

schreven, want in oktober 1947 begon aannemer

Gerats uit Blerick met het grondwerk. De bevolking

van Egchel voerde met paard en wagen kiezel, grof

zand, vulzand en stenen aan. Zo is er nog een loon-

zakje bewaard gebleven van Jos Gerats & Zn. waarop

een bedrag staat vermeld van 31,77 gulden voor het

graven van de funderingen door Sil Peeters en enkele

anderen. In totaal 43 uur voor 66 cent per uur. Van

dat bedrag werd nog wel loonbelasting, ziekenfonds-

premie en ziekenpremie afgetrokken voor een bedrag

van ƒ 1,45. Dat waren nog eens tijden !

De H. Lambertuskerk te Helden schonk als bruidsschat

ƒ 5000,- en bij een aldaar gehouden collecte werd in

juli 1948 ƒ 408,20 opgehaald. De gemeenteraad ver-

leende op 26 januari 1948 een subsidie uit de gemeen-

tekas van ƒ 10.000,-. In maart 1947 schonk de

toneelvereniging een bedrag van ƒ 260,- en daar

kwam later nog eens ƒ 15.000,- bij. Om de financiële

nood te ledigen werd op 18 september 1949 op het

terrein bij een steenfabriek in Panningen een groot

paardenconcours gehouden, waarvan de opbrengst

voor de kerk bestemd was. Ook de acties van de Fancy

Fairs brachten doorgaans veel geld op. Verder werd een

rondgang door de andere kerkdorpen van Helden

gehouden om financiële steun.

Zonder meer mag ook vermeld zijn dat rector Thomas-

sen via zijn contacten veel geld inzamelde in de hele

regio. Er is nog een kladaantekening van hem bewaard

gebleven met de volgende tekst:

”12 mei 1948.

Weledelgeb. Heer,
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Door de Bisschop is een nieuw Rectoraat opgericht in

Helden-Egchel. Volgens zijn eigen zeggen is dit een ech-

te ”Rimboe”- parochie, zonder fatsoenlijke wegen enz.

Hij heeft mij belast met de bouw en inrichting van een

kerk, school en rectoraatswoning. Zoudt U ons kunnen

helpen door het beschikbaar stellen van enig hout voor

het maken van een eenvoudig altaartje of sacristiekast?”

Op 18 januari 1948 verrichtte mgr. Lemmens de eerste

steenlegging. De bisschop werd om kwart over drie op

de grens van de parochie afgehaald en in een optocht

begeleid naar de versierde kerk in aanbouw. De volgor-

de van de stoet was: Toneelvereniging Eros, Ruiterclub,

Fanfare St.Cecilia Helden, Jong Nederland afdeling Hel-

den, schoolkinderen Egchel, Harmonie “Concordia”

Panningen, Kerkelijk zangkoor Egchel, Kerkbestuur,

genodigden en de Bisschop. Mgr. Lemmens metselde de

gedenksteen met de volgende tekst: ”Ter nagedachte-

nis Jac Naus pr. 1913 - 1945”.

Juffrouw Dora Timmermans had een toepasselijk versje

voor de bisschop gemaakt en het eigen zangkoor

mocht de eerste steenlegging opluisteren. De organisa-

tie en versiering van de straat was door de jongens van

Toneelvereniging Eros verzorgd. Alle aanwezigen werd

een handboekje ”Eerste steenlegging” verstrekt zodat

ze de plechtigheid goed konden volgen. Na de plech-

6.3 Rector Thomassen spreekt de genodigden toe bij de eerste steenlegging op 18 januari 1948.

6.4 Deken Jaspers en rector Thomassen stellen zich op de hoogte van de bouw van de kerk.
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tigheid werd iedereen gelegenheid gegeven een steen

te metselen en zodoende een bijdrage te leveren. Drie

of vier metselaars stonden klaar om aan te wijzen waar

die stenen gemetseld moesten worden. Vader bisschop

met gevolg en genodigden werd vervolgens een souper

aangeboden op de kapelanie in Helden.

In mei 1948 werd door Karel Hermans de lichtinstalla-

tie aangebracht en in april 1948 werd bij klokkengie-

terij IJsbouts te Asten een klok gekocht voor ƒ 1.085,-.

De bliksemafleiders op de kerk werden door de firma M.

Poels uit Heerlen gemonteerd voor ƒ 295,-. Op zondag

8 mei 1949 kondigde rector Thomassen van de kansel

af, dat de bisschop het geleende geld uit het ’fonds

verwoeste kerken’ graag terug had. Hiermee konden

andere dorpen geholpen worden. Een huis-aan-huis-

inzameling bracht weer enige verlichting. Financieel

bleef het moeilijk.

6.2.2 De inzegening, het zilveren
jubileum en de restauratie

Na een bouwperiode van ongeveer acht maanden volg-

de op zondag 1 augustus 1948 de inzegening door de

hoogeerwaarde heer deken Jaspers in gezelschap van

een lange stoet genodigden en belangstellenden. Bij

de aanwezigen waren de pastoor van Panningen,

secretaris van Odijk van het bisdom, de zeereerwaarde

pater overste en professor dr. Ruyter van het Missie-

huis, de eerwaarde frater W. Hermans, burgemeester

Cremers, de wethouders Joosten en van Maris,

gemeentesecretaris Gielens, oud-burgemeester Hoe-

bers en het statenlid Haffmans. 

Onder het zingen van de psalm ”Miserere” verrichtte

deken Jaspers de zegeningen rond het kerkgebouw.

Terwijl de litanie van Alle Heiligen werd gezongen,

betrad men de kerk. Rector Thomassen en de bevol-

king van Egchel werden gefeliciteerd met ”hun” kerk.

Na de plechtigheid werd een koffietafel voor geestelij-

ke en wereldlijke autoriteiten ten huize van Pierre

Naus gehouden. Het kerkbestuur zou verschijnen in

”rok met hoge hoed”.

Toen de kerk gereed was, vertegenwoordigde ze een

hele waarde en werd ze exclusief de ramen verzekerd

bij Donatus tegen een waarde van ƒ 72.000,-- en de

inventaris voor ƒ 55.000,- 

De kerk had alleen de rechten van dopen en begraven

gekregen bij de inzegening. In 1951 werd door deken

Jaspers en rector Thomassen aan het bisdom goedkeu-

ring gevraagd om ook huwelijken te mogen inzegenen.

Op 23 maart 1951 werd dit verzoek gehonoreerd. In

februari 1955 werd voor het eerst gesproken over een

definitieve kerk.

Het kerkgebouw werd eenvoudig van bouw gehouden.

Dit was nog het best merkbaar aan de lekkende kelder.

Vanaf het begin tot in de jaren tachtig werd de lek-

kende kelder het meest besproken onderdeel van de

kerk. Het was zelfs zo erg dat schoolkinderen drie

maal per dag water gingen scheppen in november

1956. Het kerkbestuur deed dit ’s avonds, ieder een

week. Vanaf 1964 werd het water weggepompt. De

stoomverwarmingsketel stond in een put van ca. een

meter diep. Toen er oliestook kwam werd de ketel 1,20

m hoger geplaatst. 

De huishoudster van rector Diederen, mej Lieza Frings

maakte in 1960 toogjes voor de misdienaars. Later

werden deze vernieuwd door Wim Joosten.

In juni 1971 kwam de vraag van Stichting Gemeen-

schapshuis of het kerkgebouw ook voor andere doel-

einden gebruikt kon worden. Het kerkbestuur en

rector Haenen verschilden hierover van mening. Des-
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ondanks nam in december 1972 de rector zitting in de

stichting Gemeenschapshuis en werd in 1973 zelfs

secretaris. Later ontstonden er plannen de kerk om te

bouwen tot een multifunctionele ruimte en tevens te

gebruiken als gemeenschapshuis en voor gymnastiek-

onderricht.

Zilveren bestaansfeest
In het Dagblad van Noord Limburg van 11-09-1973

lezen we: ”Rectoraat Egchel bloedt dood”. Er werden

geen woningen meer gebouwd en tegen die donkere

achtergrond werd het zilveren bestaansfeest gevierd op

16-09-1973. Om 10 uur werd een H. Mis opgedragen

door deken Marcus en de oud-rectoren, rector Haenen,

pastoor Thomassen, pastoor Diederen en pastoor

Geurts. De H. Mis werd opgeluisterd met gezang van

het gemengd dames- en herenkoor o.l.v. mevr. Houp-

permans en dhr. Ebisch. De burgemeester hield een

toespraak. Na de H. Mis vond een receptie plaats in de

kerk. Drumband Eros verzorgde de muzikale klanken.

Een van de hoogtepunten was de pauselijke onder-

scheiding ”Pro Ecclesia et Pontifici” voor Lei Naus

b.g.v. zijn 25-jarig kerkmeesterschap. Naast Lin van

Knippenberg was hij een stimulator van het eerste uur.

Behalve kerkelijke feesten werd door het actiecomité

een feestprogramma voor vier dagen georganiseerd.

Restauratie en verbouwing van de kerk
Nadat de plannen om de kerk te verbouwen tot een

multifunctionele ruimte waren afgewezen, werd toch

besloten de kerk de nodige restauratie te geven. In

1975 werd dit aan de orde gesteld. Omdat het interieur

van de kerk na de oorlog met schaarse grondstoffen en

materialen was opgebouwd, werd restauratie dringend

nodig. De plannen namen concrete vormen aan en in

juni 1976 werd architect Niessen uitgenodigd. Uit

navraag bleek dat het kerkbestuur in aanmerking kwam

voor subsidie voor restauratie en verbouwing van de

kerk. Deze Rijks-subsidie zou op kunnen lopen tot 75

%. De inwoners van Egchel ontvingen in oktober 1976

een schrijven met de mededeling dat de restauratiekos-

ten in totaal ƒ 130.000,- bedroegen. Ondanks de DACW-

regeling bleef een tekort van ƒ 30.000,- voor rekening

van de parochie. De volgende zaken werden gerestau-

reerd: waterdichtmaken van de kelder en het inrichten

van de kelder als repetitielokaal-vergaderlokaal, behan-

deling van het houtwerk tegen houtworm, vernieuwing

van de tegelvloer, het ontroesten en schilderen van de

ramen, herstel van de glas-in-lood-ramen, reparatie van

het plafond, vernieuwing van de verlichting en bedra-

ding, bouw van een dagkapel, uitbreiding van het

priesterkoor, restauratie van het kunstwerk op het

priesterkoor, vernieuwing van de goten en reparatie

van het dak, vernieuwing van de klokkentoren en repa-

ratie van de klok, opnieuw voegen en vochtvrij maken

van de muren en tenslotte uitbreiding van de verwar-

ming. Voor de volgende zaken werd geen subsidie vers-

trekt: nieuw hoofdaltaar, nieuw Maria-altaar, nieuwe

doopvont, nieuwe lezenaar, reparatie en vernissen van

de kerkbanken. Van de niet gesubsidieerde zaken

bedroegen de kosten ƒ 20.000,-. Op 16 en 17 oktober

werd hiervoor een huis-aan-huis-actie gehouden. De

dagkapel werd gepland op de plaats waar het zangkoor

tot die tijd had gestaan. Tevens werd een geheel nieu-

we geluidsinstallatie gekocht, omdat pastoor Konings

moeilijk verstaanbaar was. De kerkbanken werden in de

avonduren helemaal geschuurd en gevernist door het

kerkbestuur. Tevens werd het aantal zitplaatsen van

244 naar 208 teruggebracht.

In het hiervoor speciaal benoemde bouw-comité had-

den zitting: Mia Janssen, Jeanne Kersten, Mien en

Wim Schaareman, Wim Joosten, Jo Hilkens, Thei

Jacobs, Piet Geurts, Thijs Peeters, Jan Gommans, Jan

Sijben, Jac Wijnen, Bert Rutten. Deze personen waren

tevens lid van het financieel comité, droegen zorg

voor de actie Kerkbalans en dachten mee in financië-

le zaken. Op 1 september 1976 startte aannemer Jan

Jacobs met de verbouwing en op 17 februari 1977

werd de verbouwde kerk opgeleverd.

Na de restauratie in 1976 veranderde het interieur

weinig. Het was dan ook hoognodig dat het Bisdom in

januari 1996 toestemming verleende om de kerk

inwendig te laten schilderen. Het schilderwerk werd

uitgevoerd door de firma Kranen. Het in eerste instan-

tie wit geschilderde priesterkoor doet rustig aan.

Getemperd licht valt rijkelijk door de ramen van glas

in lood over de 208 zitplaatsen van de kerk.

6.2.3 Van rectoraat naar parochie

Het kerkbestuur ging na of er mogelijkheden waren

tot parochie verheven te worden. Dit bleek een strikt

formele kwestie te zijn. Ter gelegenheid van de inge-

bruikname van de gerestaureerde kerk en de ver-

heffing van het rectoraat tot parochie werd een

plechtige eucharistieviering gevierd op 30 januari

1977. Samen met rector Konings gingen in deze vie-

ring voor: deken Lemmen, pastoor Berkels van Pan-

ningen, pastoor Bors van Beringe. Muzikale klanken

werden verzorgd door het mannenkoor o.l.v. Jan

Ebisch, het gemengd koor o.l.v. mevr.Houppermans en
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drumband Eros o.l.v. de heer van Lierop. Tevens werd

tijdens deze dienst rector Konings door deken Piet

Lemmen als pastoor geïnstalleerd.

6.2.4 Vieringen en bijdragen

Vanaf Pasen 1965 werden er bij wijze van proef drie H.

Missen opgedragen op zondag. Tevens werd besloten

alleen nog een lof te houden op hoge feestdagen en

bij bijzondere gelegenheden. In april 1968 ging men

terug naar twee H.Missen op zondag en wel om 8 en

10 uur. Ook werd in die tijd een keer in de maand een

Jongerenmis gevierd, verzorgd door Jong Nederland

en K.P.J., met ondersteuning van een orkest uit

Egchel. In 1972 werd de rector voorzitter van de Jon-

gerenkerk. Er mag geconstateerd worden, dat Jonge-

renvieringen in het algemeen druk werden bezocht.

Na een enquête besloot men in 1976 de zaterdag-

avondmis steeds om 7 uur te houden. Het kerkbezoek

in Egchel was met 30% het hoogste van het dekenaat

volgens een in 1985 gehouden onderzoek. Desondanks

werd in 1986 besloten nog maar één H. Mis op zondag

te vieren. In juni 1986 werd voor het eerst gesproken

over het inschakelen van leken in de parochiewerk en

het verzorgen van de diensten. Het resultaat was in

juli van het zelfde jaar merkbaar. Leken gingen de H.

Communie uitreiken. De ontwikkelingen gingen ver-

der. Eind jaren tachtig werd verwacht, dat Egchel na

pastoor Konings geen eigen pastoor meer zou krijgen.

In een circulaire, die huis aan huis verspreid werd,

deed pastoor Konings een oproep aan de Egchelse

bevolking zich op te geven actief deel te gaan nemen

in een liturgiegroep. Samen met de pastoor en zeven

parochianen uit Helden-Dorp die reeds enige ervaring

hadden, zocht men naar nieuwe wegen en kon een

gebedsviering worden verzorgd, indien men een

beroep op hen deed. Regelmatig worden door deze

liturgiegroepen themavieringen verzorgd in samen-

werking met de pastoor. De ontwikkelingen in de kerk

in het algemeen en in de Egchelse kerk zijn zorgelijk

te noemen. Ook in Egchel is het aantal regelmatige

kerkgangers sterk afgenomen. De vraag is of onze

parochiekerk haar 75-jarig bestaan mag vieren in de

huidige vorm. Initiatieven van leken op kerkelijk

gebied zullen in de toekomst zeer belangrijk zijn.

Bankenpacht en gezinsbijdrage
Op 5 december 1948 werden na de hoogmis voor het

eerst de zitplaatsen in de kerk verpacht. Men wist

toen al, dat dit geen zuiver katholiek gebruik was en

daarom werd deze verpachting in de school gehouden.

Gebrekkigen hadden voorrang. Zitplaatsen werden

verpacht voor ƒ 12,50 per jaar en voor niet verpachte

plaatsen diende men 10 cent per H. Mis te betalen. In

november 1956 werd de bankenpacht in de kerk ver-

hoogd tot ƒ 22,50 en voor dubbele plaatsen aan de

mannenkant tot ƒ 30,-. In oktober 1964 werd door het

Bisdom Roermond een nieuwe uniforme regeling inge-

voerd. De nieuwe regeling behelsde o.a. geen bijdrage

meer voor zitplaatsen maar een collecte in de missen.

In november 1964 werd de bankenpacht afgeschaft.

Vanaf die datum werd ingevoerd om voor iedere zit-

plaats een kwartje te betalen. Om het inzamelen van
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de kwartjes in goede banen te leiden werden 30 collec-

tebakjes besteld voor ƒ 2,50 per stuk. Per 1 maart 1966

werd gestart worden met de gezinsbijdrage. Voorgedra-

gen en benoemd in de commissie gezinsbijdrage wer-

den: Martin Kersten, Piet Geurts, H. Hilkens, Piet

Verstappen Lot Brummans Giel Beumers en Ton Wij-

nands, aangevuld met Thei Jacobs en Thei Verhaegh

(voorzitter) vanwege het kerkbestuur. Na J. Lemmen

werd Hen van Alenbeek administrateur van de gezins-

bijdrage. Thans wordt deze verzorgd door Thijs Peeters.

6.2.5 Het interieur van de kerk

In mei 1948 werd de tekening van het altaar goed

gekeurd. Wie het altaar vervaardigde is ons echter

onbekend. Rector Thomassen zamelde voor het interieur

door het hele land in. De inventarisstukken komen

dan ook uit de meest uiteenlopende richtingen, waar-

door de herkomst niet steeds duidelijk is. 

In totaal staan tien voorwerpen uit de inventaris van

de H. Jacobuskerk de Meerdere onder de zorgen van de

conservator van het Bisdom Roermond.

Banken, biecht- en bidstoel
De kerkbanken werden vervaardigd door de firma Cup-

pen uit Horst voor een bedrag van ƒ 5.525,-. Schijn-

baar was de biechtstoel niet van de beste kwaliteit,

want in 1951 liet men een nieuwe vervaardigen, de

oude was erg gehorig. De bidstoel is echter van noten-

hout, gelakt uitgevoerd en vervaardigd midden negen-

tiende eeuw (1850). In de voorzijde zien we een

blanco medaillon met stofbekleding geplaatst in open-

gewerkt ornament. De bidplank is door twee gekop-

pelde voluten verbonden met de knielplank. De

bekleding is uitgevoerd in groene pluche. Kunstsmid

Pelle uit Asten vervaardigde in 1978 een kniel- en zit-

bank met hetzelfde motief als in het hoofdaltaar;

tevens vervaardigde hij in 1983 enkele kandelaars.

Schilderwerk
Reeds in 1951 bestonden de plannen om met toestem-

ming van het Bisdom de wand achter het altaar te

beschilderen. Hetzelfde jaar werd hiervoor ƒ 750,- uit-

getrokken. In augustus 1951 werd de beschildering

gegund aan de heer H. Schoonbrood voor ƒ 1.000,-. De
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beschildering toont aan weerszijde van het kruis Maria

en Johannes, hieronder aan de zijkanten twee groe-

pen mensen, mannen en vrouwen met kinderen.

Boven het kruis zijn twee musicerende engelen afge-

beeld. Het geheel is omgeven door de lijdensweg-

werktuigen, de zon, de maan en de sterren.

Beelden / beeltenissen
Boven de ingangsdeur aan de binnenzijde hangt een

reliëf van H. Jacobus de Meerdere. Het beeld is 110

centimeter hoog, dateert uit het begin van de twintig-

ste eeuw (ca.1900-1925) en is uitgevoerd in hout. Een

ander waardevol reliëf van 44 x 54 cm werd vervaardigd

omstreeks 1900 en uitgevoerd in hout. Het stelt de

Emmausgangers voor ”Christus en beide leerlingen, aan

houten dis, in hoog reliëf, aan bovenzijde visblaas-

maaswerk op houten kolommen”. Dit reliëf van neogo-

tiek was afkomstig van de vroegere communiebank en

is thans aangebracht op het Sacramentsaltaar.

De kruiswegstaties, beschilderd op zink en afgewerkt

in een houten lijst, hebben afmetingen van 54 x 42 cm.

Ze zijn van Duitse makelij en werden vervaardigd

omstreeks 1875. Waarschijnlijk zijn zij afkomstig van

een kerk in Berg en Terblijt. Het H. Hart-beeld is

gemaakt van geglazuurde terracotta en afkomstig van

Beesel. Het dateert uit 1925-1950. Op 19 mei 1953

kwam de “Sterre der Zee” naar Egchel. Bij deze feeste-

lijke gebeurtenis was de hele parochie aanwezig. In

1954 werd ter gelegenheid van het Mariajaar boven het

Maria-altaar een ster geplaatst. In 1987 werd door de

parochianen ter gelegenheid van het gouden priester-

feest van pastoor Konings een Mariabeeld aangeboden.

Dit beeld werd gekocht in Kevelaer. In december 1976

werd in de devotiekapel een schilderij geplaatst van

O.L.V van Altijddurende Bijstand. Het schilderij was

ook gekocht in Kevelaer.

Kelken
De H. Jacobus de Meerdere-kerk bezit een zilveren kelk

in rococostijl. Tevens heeft de kerk een vergulde toren-

monstrans, hoog 74,5 cm. Parochianen leverden hiervoor

gouden tientjes en andere sieraden. Onder de voet staat

gegraveerd ’J. Wilmotte Fils Orfèvre Liège Belgique’. De

monstrans is uitgevoerd in neogotiek en dateert uit het

begin van de twintigste eeuw (1900-1925). In 1961 werd

een nieuwe ciborie aangeschaft, omdat de oude was afge-

keurd. Ook is nog aanwezig een wierookvat met scheep-

je geslagen van geel koper en uitgevoerd in neogotiek en

daterende uit 1875-1900. Verder bezit de kerk nog een

reliek van Jacobus de Meerdere, in een reliekhouder, uit-

gevoerd in wit metaal, gemaakt omstreeks 1950.

6.2.6 Het kerkbestuur in namen

Jacobus Steeghs 1946 - 1950

Thei Vestjens 1946 - 1970

Lei Naus 1946 - 1973

Thei Peeters 1946 - 1963

Lin van Knippenberg 1946 - 1966

Thei Jacobs 1963 - 1980

Thei Verhaegh 1963 - 1975

Jeanne. Kersten-v.d.Asdonk 1970 - 1978

Jo Hilkens 1973 - 1981

Wim Joosten 1975 - 1983

José van Wijk-Hulscher 1978 - 1986

Wim Dorssers 1980 - 1996

Tien Janssen 1981 - 1993

Harrie Zelen 1983 - heden

Mia Peeters - Simons 1986 - heden

Jac Wijnen 1993 - heden

Frits Sillekens 1996 - heden
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Penningmeester:
Pierre Naus 1946 - 1957

Thei Peeters 1957 - 1963

Lei Berghs 1963 - 1970

Ton Wijnands 1970 - 1971

Wiel Hendrikx 1971 - 1988

Harrie Vallas 1988 - 1994

Jac Wijnen 1994 - heden

Secretaris:
Lin van Knippenberg 1946 - 1966

Lei Naus 1966 - 1973

Thei Verhaegh 1973 - 1975

Thei Jacobs 1975 - 1981

Jo Hilkens 1981 - 1986

Harrie Zelen 1986 - heden

6.2.7 Pastorie

In 1947 werd door Lin van Knippenberg in de gemeen-

teraad verzocht twee woningen te bouwen, een voor

de rector en een voor de hoofdonderwijzer. Beide hui-

zen werden gebouwd aan de huidige Gielenhofweg met

de nummers 18 en 20.

Op huisnummer 18, waar thans het gezin Nicke-Reijnen

woont, werd de pastorie ingericht. In juli 1955 werd

een comité ”nieuwe pastorie” gevormd. Hierin hadden

de volgende personen zitting: Meester Thijssen, Hand

Hilkens, Henri Gommans, Jac Lemmen, Jac Rambags,

Jan Mestrom, Petran Rooyakkers, Handrie Thielen, Jan

Peeters, Jung Gommans, Jan Jacobs, Ger Janssen, Mar-

tin Kersten en Jan Theeuwen. In een bijeenkomst op

10 oktober van dat jaar werden met de ”gezinshoof-

den” de parochie-aangelegenheden zoals de bouw van

een pastorie besproken. Architect H. van den Homberg

werd in februari 1956 verzocht tekeningen te maken

voor een pastorie. Pierre Naus en Lin van Knippenberg

hielden contact met de commissie ”nieuwe pastorie”.

In april 1956 werd de begroting voor de nieuwe pasto-

rie opgesteld. Als bouwlocatie werd de hoek van de

Jacobusstraat en de Kempstraat aangewezen. In

december 1956 kwam de Rijkssubsidie voor de pastorie

binnen. In januari bleken de bouwkosten van de pas-

torie niet ƒ 35.000,- maar ƒ 42.750,- te bedragen.

De rector kreeg in augustus 1957 toestemming het

nodige aan te schaffen voor de nieuwe pastorie op de

Kempstraat 37. Tezamen met een deskundige zou het

kerkbestuur zorgen voor de verhuizing naar de nieuwe

pastorie. Ook zou het zorgen voor de tuinaanleg. In mei

1954 werd een brandkast voor de pastorie besteld voor

ƒ 475,-. Als laatste heeft pastoor Konings in de pasto-

rie gewoond. Nadat hij bij de Heren Lazaristen in Pan-

ningen ging wonen, lag de pastorie enkele jaren leeg.

Op 16 maart 1993 werd de pastorie bij inschrijving ver-

kocht. Kopers waren Peter Janssen en Truus Reinders.

6.3 Het Kerkhof

Op de tekening van de kerk van december 1946 staat

tevens het kerkhof aangegeven, hoewel de benodigde

grond daarvoor nog diende te worden aangekocht. In

april 1947 bepaalde het kerkbestuur, dat op het kerk-

hof allemaal dezelfde houten kruisen geplaatst zouden

worden.

In september 1948 werd Fleuren uit Baarlo benaderd

om een beplantingsplan te maken voor de kerk en het

kerkhof. Reeds eerder had het kerkbestuur gevraagd

stekken te verzamelen voor de hegbeplanting. De fir-

ma Verkoelen uit Beringe kreeg de opdracht betonnen

palen te plaatsen om het kerkhof. In november 1948

werd de begraafplaats goedgekeurd. Aannemer Herm

Verlaak werd in maart ’49 verzocht een houten toe-

gangspoort te maken. Jos Gommans (Kerkstraat) werd

gevraagd de indeling van de beplanting op het kerk-

hof te verzorgen met plantenbijdragen van de Egchel-

se inwoners. Het knippen van de haag en de

beplanting langs de kerk en het kerkhof werd aan de

Jonge Boeren van Egchel opgedragen.

Het kerkbestuur hield zich het recht voor om te bepa-

len wie op ons kerkhof begraven werd. Enkele overle-

denen die in Helden-Dorp op het kerkhof bij de kerk

lagen begraven, werden opgegraven en herbegraven in

Egchel. Het kerkhofreglement werd in september 1950

goedgekeurd door het Bisdom Roermond.

In mei 1956 werd een lijkwagentje aangeschaft en

werden de kruisen in een ”nieuw kleedje” gestoken.

Het steeds terugkomende onderhoud aan de houten

kruisen heeft het kerkbestuur in oktober 1967 doen

besluiten stenen kruisen te laten plaatsen op de gra-

ven. Enkele maanden later werden 44 stenen kruisen

besteld. Precies tien jaar later werd besloten ook op de

kindergraven stenen kruisen te laten plaatsen.

In oktober 1981 liet men de grafheuvels weghalen en

het kerkhof vlak maken. Vanwege de hoge kosten werd

afgezien van drainage op de kerkhof door de Heide-

maatschappij. In juli 1982 kwam het probleem van het
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natte kerkhof weer ter sprake. Men besloot toch de

drainage te leggen, doch de werkzaamheden zelf te

verrichten. De heer Huys van de gemeente verklaarde

zich bereid de meetwerkzaamheden op zich te nemen.

In 1986 werden graszoden gelegd op de kerkhof. Om

bezoekers van het kerkhof rust te gunnen werd een

bank geplaatst in 1992.

Het kerkhof kreeg in 1994 een grondige opknapbeurt,

omdat veel graven en kruisen verzakt waren vanwege

de natte grond. Tevens werd het middenpad verhard

en door Jan Kersten (Hub) werd nieuwe beplanting ter

beschikking gesteld. Een nieuwe reglement werd

goedgekeurd in maart 1995 door het Bisdom.

Bij het graf van pastoor Konings werd in 1995 door de

firma Kanters een grafsteen geplaatst.

Tijdens de begrafenis van Koba Sijben-Lemmen op 6

mei 1994 werd voor het eerst bij het grote kruis op de

kerkhof afscheid genomen van de overledene. Voor-

heen geschiedde dit bij het graf. In november 1996

vroeg men bij het Bisdom toestemming voor de bouw

van een opslagruimte en een columbarium. Deze wer-

den gebouwd in het voorjaar van 1997.

Van april 1951 tot juli 1955 verzorgde J. Bos het kerk-

hof en was er de dodengraver. Na hem werden die

taken verricht door Henri Gommans en Oomen(1955-

1957), M.Brummans (1957-1966), Vervuurt (1966-

1971), Jan Beeks (1971-1979), M. Brummans (1979).

Tegenwoordig wordt het kerkhof keurig verzorgd door

leden van de K.B.O.

6.4 Zangkoren te Egchel en
het kerkorgel

6.4.1 Mannenkoor

Veel mannen en vrouwen hebben hun stem laten

horen in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere. Op

initiatief van Jac Kusters van de Vosberg en rector

Thomassen werd een kerkelijk zangkoor opgericht. Na

een oproep gaven zich spontaan 24 mannen op. Bij

Anton Kersten in de Egchelhoek werden deze mannen

getest op stem. Het was wonderlijk hoe dirigent Kus-

ters iedereen geschikt achtte. Een jaar lang werden

Gregoriaanse noten geleerd ten huize van Anton Ker-

sten. In maart 1947 informeerde het kerkbestuur bij

de wed.Goutier naar een harmonium voor het aanleren

van een organist. Op 1 oktober 1947 werd gestart met

de repetities in de huiskamer van Seije Lin (van Knip-

penberg). Zonder anderen te kort te doen, mag gemeld

worden dat Seije Lin en Jac Rambags de gangmakers

waren. Rambags had al veel zangervaring opgedaan in

zijn vroegere woonplaats Castenray. Het mannenkoor

zong in eerste instantie alleen Gregoriaanse gezangen.

Omdat Kusters ook actief was voor het kerkkoor in

Panningen, werd Meester Verrijt door het schoolbe-

stuur per 1 november 1948 benoemd tot ”directeur”

en voorzanger in de kerk. Jac Rambags werd reserve-

voorzanger. Inmiddels was dhr.Grommen uit Beringe

bereid gevonden het koor te begeleiden. Dirigent Ver-

rijt was zeer streng. Iemand die niet op de repetitie

was, hoefde de zondag daarna niet te zingen. Er werd
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nagenoeg dagelijks gezongen, ’s zondags tijdens de

Hoogmis, verder bij rouw- en trouwdiensten, bij de

eerste steenlegging op 18 januari 1948. Op 1 novem-

ber 1948 werd voor het eerst in een H. Mis gezongen.

Een keer per jaar werd het Caecilia-feest gehouden. In

1948 werd dit samen met misdienaars, kerkbestuur en

onderwijzers gevierd in de school. Leden van het man-

nenkoor waren: Jac Rambags, Lei Naus (Piette Lei),

Handrie Naus, Lin van Knippenberg, Jac Lemmen, Ber

Hilkens, Antoon Kersten, Jac Kersten, Sil Peeters,

Naad Gielen, Wullem Hanssen, Sef Peeters, Piet Rooij-

akkers, Bert Rutten, Jo Hilkens, Wim Schaareman,

Gradje Janssen. Later werd het koor versterkt met

Handrie Joosten, Wiel Gielen, Maan Sijben, Wim Ram-

bags en Sjeng van Knippenberg. Leo Naus (van Piette

Lei), Theo Korsten, Hub Korsten en Jac Janssen.

In december 1948 kocht men voor ƒ 340,- een tweede

harmonium, maar in september 1953 wordt er melding

van gemaakt dat het (eerste) harmonium slecht is.

Men kreeg een harmonium van Panningen.

In januari 1959 werd L. Niessen aangesteld als zang-

meester/organist en in oktober 1959 Th. van Reen uit

Panningen. In het zelfde jaar werd besloten Jan Ebisch

op zon- en feestdagen als organist te laten spelen op

het orgel. Bij rouw- en trouwdiensten werd oud-koster

Janssen uit Panningen gevraagd.

In december 1966 werd Jac Rambags gehuldigd met

zijn 50- jarig jubileum als kerkzanger. Dhr. Rambags

was al op 14-jarige leeftijd toegetreden tot het kerk-

koor van Castenray.

In december 1972 werd aan vijf koorleden, t.w. Jac

Rambags, Jac Lemmen, Lei Naus, Ber Hilkens en Wim

Schaareman de zilveren draagspeld met oorkonde en

medaille van de St. Gregoriusvereniging uitgereikt. Op

23 november 1987, tijdens het Caeciliafeest, ontvingen

de heren Wim Schaareman en Jac Lemmen de gouden

eremedaille en draagspeld van St.Gregoriusvereniging

voor hun 40-jarig zangersjubileum. 

Het mannenkoor werd o.a. gedirigeerd door Jac Kus-

ters, Meester Verrijt, Meester Louppen, Meester Opber-

gen, Meester Kurstjens, Meester Piet Hertsig en Jan

Ebisch. In 1985 sloot het mannenkoor zich aan bij het

inmiddels bestaande Gemengd Zangkoor Egchel.

6.4.2 Dames Koor Egchel /
Gemengd Zangkoor Egchel

Het was rector Haenen die begin maart 1972 voorstel-

de naast een herenkoor ook een dameskoor op te rich-

ten. In de notulen van de oprichtingsvergadering werd

genoteerd, dat tijdens de eerste vergadering reeds 23

dames lid werden van het dameskoor in oprichting.

Eerste voorzitter werd Jeanne Kersten-van de Asdonk.

Als organiste/dirigente werd Mevr. Kusters-Niessen

gevraagd. Men ging voorspoedig te werk in het koor.

Al een maand later werd een trouwmis gezongen. In

september van datzelfde jaar nam Mevr. Houppermans

uit Maasbree de muzikale leiding op zich. Enkele

heren van het mannenkoor kwamen de dames verster-

ken. Het mannenkoor zong toen nog tijdens de vie-

ringen op zondag. Het gemengd zangkoor nam de

144

6.11 Een gedeelte van het mannenkoor in 1967.



rouw- en trouwdiensten voor rekening. Op zaterdag-

avond wisselden jeugd- en volwassenenkoren elkaar

af. Ton Geurts speelde vanaf 1968 in eerste instantie

op een traporgel en daarna op een electrisch orgel.

Vervolgens begeleidden o.a. Silvia Joosten en Frank

Janssen op het orgel. Vanaf februari 1975 speelde Marjo

Korsten.

Op 23 november 1978 werd op het Caeciliafeest aan

Lei Naus een oorkonde en een onderscheiding over-

handigd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum en

tevens werd herdacht, dat Jan Ebisch 25 jaar als orga-

nist verbonden was aan het koor. In 1985, hetzelfde

jaar waarin hij verongelukte, ontving hij de Pauselijke

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici voor zijn ver-

diensten. Na het overlijden van Jan Ebisch heeft het

gehele mannenkoor zich aangesloten bij het dan

gemengde zangkoor.

Mevr.Houppermans bleef aan het koor verbonden als

organist en dirigent tot 1 januari 1980. Jo Tubee start-

te als dirigent in november 1979 en Marjo Korsten

bespeelde het orgel. Elk weekend wordt er gezongen,

af en toe afgewisseld door het kinderkoortje onder lei-

ding van Nijntje Klaasen. Met hoogfeesten als Pasen en

Kerstmis luistert de fanfare de eucharistieviering op.

Op de Caeclia-avond in 1985 werd herdacht, dat Wim

Rambags en Jo Hilkens 25 jaar lid waren van het Grego-

riaans of gemengd zangkoor. Vanaf 1986 werden de repe-

tities in de kerk gehouden. In 1987 volgde Jeroen

Bouvrie Marjo Korsten op als organist. Vervolgens werd

het orgel overgenomen in 1989 door mevr. Trees Wieland

en daarna door dhr. Verheyen uit Sevenum. In juni 1989

stopte laatstgenoemde als organist vanwege militaire

dienst. Zijn opvolger werd de heer Pubben uit Helden, in

maart 1992 opgevolgd door Frank Janssen. Thans speelt

Trees Wieland op het orgel en reserve-organisten zijn

Marjet Fucks-Thissen en Peter Broekmans. 

Het gemengd zangkoor trad ook in de regio op, in

Tegelen en Venlo, in verzorgingstehuis ”de Wietel” en

jaarlijks wordt deelgenomen aan de Dekenale Korenin-

structie-avond.

Op 16 maart 1997 vierde het gemengd zangkoor zijn 25-

jarig bestaansjubileum. Na een plechtige H. Mis werden

9 leden gehuldigd met een onderscheiding van de

St.Gregoriusvereniging. Fanfare Egchel bracht het jarige

zangkoor een serenade. Helaas mocht een man van het

eerste uur dit niet meer meemaken. Korte tijd voor het

feest overleed Wim Schaareman. Mevr.Schaareman-van

de Els mocht de oorkonde behorende bij de St.Gegorius-

onderscheiding voor 50 jaar zingen in ontvangst nemen.

Ledenlijst van het gemengd zangkoor Egchel vanaf de

oprichting: Maria Beumers-Gommans*, Giel Beumers*,

Marie Geurts-Nijssen, Lies Gielen-Heijnen *, Mevr.van

Gisteren, Annie Gommans-Kempen*, Jet Gommans-

Engels*, Sjaak Gommans*, Harry Hermans*, Jo Hilkens,

Mevr. Hoetjes, Dien Jacobs-Thiesen, Mien Janssen-Jans-

sen*, Mia Janssen-van Knippenberg*, Handrie Joosten,

Cor Joosten-Sijben,Truus Joosten-Kurvers, Anton Ker-

sten, Jeanne Kersten-van de Asdonk*, Sjeng van Knip-

penberg, Hub Korsten, Marjo Korsten, Nel

Laurijssen-Huyben* Maria Lemmen-Peeters, Jes Leijsten-

Mestrom, Mia Manders-Gielen*, Lies Naus-Timmermans.
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Leo Naus, Rieky Neessen-Hanraets*, Thijs Peeters, Sil

Peeters, Nel Peeters-Slots*, Wim Rambags *, To Ram-

bags-Janssen*, Lies Rutten-Pubben, Mien Schaaere-

man-van de Elst*, Mia Schrijen-Brouwers,* Frits

Sillekens*, Mia Sijben-Brummans*, To Sijben-Nijssen,

Nellie Thiesen-Geraets*, Marietje Tielen-Bakker*, Pau-

la Vervuurt-Linders, José van Wijk-Hulscher*, Riek

Zelen-Keunen. (* zijn begin 1998 nog lid)

Een klein gedicht geschreven door Mia Manders-Gielen.

25 jaar jubileum Gemengd Koor.

Het is een eer, dat wij zingen mogen.

God eren, danken en loven.

Hij de schepper van het heel’al,

wat nooit een mens begrijpen zal.

Hij heeft ons een stem gegeven,

om al zingend te gaan door het leven.

Met dit verborgen instrument,

zijn we blij en zeer content.

Het koor vindt het fijn om te zingen,

een ander kan dansen en springen.

Laat ieder mens doen wat hij kan,

het geluk proeven, dat is van belang.

Wij zijn gelukkig met ons koor,

op naar de 50, daar zingen we voor.

6.4.3 Kinderkoren/jeugdkoren

De geschiedenis van het kinderkoor beschrijven is een

onmogelijke taak, omdat er in de loop der jaren zoveel

wijzigingen zijn geweest. Het jeugdkoor heeft een

tijdlang onder leiding gestaan van onderwijzeres

Marianne Frencken. In 1972 startte het kinderkoor

onder leiding van Marjon Verlinden. Op zaterdagavond

om de 14 dagen verzorgde het koor de kerkvieringen.

Van oktober 1979 tot april 1980 dirigeerde Doreen

Rambags het jeugdkoor. Haar opvolgster Mirjam Bou-

ten uit Panningen bleef tot 4 maart 1981 verbonden

aan het koor.

Ondanks het feit dat in de zestiger jaren al sprake was

van een kerkkoor stond in een kerkbestuursvergade-

ring genoteerd dat het kinderkoor in 1985 tien jaar

bestond. In hetzelfde jaar stopte Jef Bouvrie als diri-

gent en Marjon Verlinden volgde hem op. Het kinder-

koor zat in 1985 dringend verlegen om nieuwe leden

en werd enkele jaren later opgeheven.

6.4.4 Orgel

Als geschenk voor het 40-jarig priestersfeest van pas-

toor Konings werd hem namens de parochie door Bert

Rutten, voorzitter van het orgelcomité, een orgel aan-

geboden, gebouwd door de Firma Verschuren uit Heyt-

huysen. De kosten van het orgel bedroegen ƒ 60.000,-.

De feestelijke inwijding vond plaats op 9 april 1978.

Jan Althof uit Eindhoven bespeelde het nieuwe orgel

en mevr.Houppermans dirigeerde het koor. Bij de

inwijding was dankzij de milde giften van velen reeds

ƒ 51.000,- binnengekomen. Het mechanische pijporgel

heeft 2 klavieren en een vrij pedaal, het hoofdwerk

heeft 4 stemmen, het nevenwerk 3 stemmen, het

pedaal 1 stem; alles bij elkaar 422 sprekende pijpen

met nog 7 loze pijpen in het front.

6.5 School

De eerste vergadering over de oprichting van een

school in Egchel werd op 9 juni 1946 gehouden. Aan-

wezig waren: kapelaan Thomassen, Kubbes Steeghs,

Thei Vestjens, Lei Naus, Theike Peeters en Lin van

Knippenberg. Om de behoefte van de school te kunnen

aangeven werd een lijst opgesteld waarin de Egchelse

gezinnen met kinderen vermeld stonden. Op 13 juni

1946 werd een verzoek ingediend bij de gemeente. In

het raadsbesluit van 19 augustus 1946 verklaard de

gemeenteraad zich bereid mee te werken aan de stich-

ting van een “bijzondere school voor gewoon en voort-

gezet gewoon lager onderwijs voor jongens en meisjes

te Egchel”.

6.5.1 Scholenbouw en onderwijs

De architect van de kerk, ir. Kayser, werd om advies

gevraagd. In eerste instantie werd als bouwplaats voor

de nieuwe school een terrein aangewezen bij de eier-

loods. In september 1946 ontving het kerkbestuur de

goedkeuring voor de bouw van een school. Tevens gaf

het bisdom de goedkeuring om de aangestelde archi-

tect Kayser uit Venlo de plannen te laten maken voor

de noodkerk, school, pastorie en de definitieve kerk.

Over de locatie van de school en de kerk werd in de

maanden december tot en met maart 1947 intensief

beraad gehouden. Zo was men van plan het inpaklo-

kaal van de eiervereniging te kopen (12 x 6 meter) en

dit uit te bouwen tot een noodschool met drie lokalen

met een totale lengte van 24 meter.
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Lin van Knippenberg zou de burgemeester vragen om

twee woningen te laten bouwen voor de rector en

hoofdonderwijzer en tevens de benodigde vergunnin-

gen te verstrekken voor de bouw van kerk en school.

Men wilde graag met de bouw starten in de zomer van

1947. De voorstellen werden aan de architect over-

handigd. Omdat de plannen snel vorderden, werd

gesproken over de aanstelling van een schoolhoofd. In

augustus 1947 kwam het schoolbestuur hierover voor

de eerste keer bij elkaar. Na bespreking van vele solli-

citanten, werd besloten de heer J.H. Thijssen uit Gras-

hoek aan te stellen als eerste schoolhoofd.

Toch ging niet alles voorspoedig. De inspecteur van

onderwijs verwierp de plannen van architect Kayser.

Hij vond het teveel een definitief ontwerp. Men

besloot in maart 1948 een andere weg te volgen. Een

barak van 30 x 7 meter kopen voor ƒ 12.000,- werd in

eerste instantie te duur gevonden. In mei 1948 was de

tekening van de barak klaar en men stelde het bedrag

van de bouwkosten op ƒ 12.500,-. Na enige wijzigin-

gen werd besloten de barakschool te laten bouwen.

Voor de bouw van de noodschool werden diverse men-

sen benaderd, die aan de bouw hun medewerking kon-

den verlenen. De gemeenteraad stelde voor het

interieur ƒ 13201,77 ter beschikking bij raadsbesluit

van 29 juli 1948.

Inmiddels werd een oproep geplaatst voor een onder-

wijzer en een onderwijzeres.

In de Midden Limburg van 25 september 1948 lezen

we: ”Egchel. In de nog niet helemaal voltooide school

nam jongstleden maandag de Egchelse jeugd plaats in

de schoolbanken. De heer J.Thijssen welke als hoofd

der school aan de school is verbonden heeft als mede-

werkers, Herman Verrijt uit Panningen en mej P. Baeten

uit Maastricht”. Het onderwijzend team startte volgens

de krant met 92 kinderen.

Het schoolbestuur bestond in september 1948 uit: voor-

zitter rector Thomassen, secretaris meester Thijssen,

leden Lin van Knippenberg, Thei Vestjens, Lei Naus en

Theike Peeters. Penningmeester was Pierre Naus. Om de

school te kunnen verwarmen, diende men een brand-

stof-opslagplaats te bouwen. In december vond voor

het eerst een bestuursvergadering plaats in de nieuw

gereed gekomen pastorie (Gielenhofweg no.18). 

De huur van de school werd door de gemeente vastge-

steld op ƒ 1080 ,-. Om het schoolplein enigszins af te

bakenen werd bij Ben Verbugt te Helden-Dorp gevloch-

ten draad besteld. Door de gemeente werd bij raadsbe-

sluit van 21 juli 1949 besloten de weg langs de nieuwe

school, de kerk en het schoolplein te verharden.

Omdat een gemeenschapsruimte in de gemeenschap

ontbrak, leek het schoollokaal een mooie ruimte om

feesten of bruiloften te houden. Het schoolbestuur

besloot in 1951 als huur voor twee lokalen ƒ 35.- in

rekening te brengen. Tevens werd besloten de school

geheel te laten verven door de heer Henri Gommans.

In Helden had men ze wel, maar in Egchel niet: de

aparte vakken als koken, huishouding, naaiwerk enz.

Daarom bleef de overstap naar de school in Egchel

voor de leerlingen van de zevende en achtste klas een
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groot probleem. De voorzitter stelde in 1950 voor een

niet meer gebruikte loods of barak te kopen. De rec-

tor zou daarnaar informeren in de mijnstreek. Korte

tijd later werd in Haelen een loods gekocht van ca. 60

meter. De nieuwe zaal werd in december 1952 verze-

kerd tegen storm en brandschade voor ƒ 7.000,-, de

inventaris van zaal en kleuterschool voor ƒ 3.000,-.

Vanaf het schoollokaal naar de ingang van de nieuwe

zaal werd door de bevolking een pad aangelegd van

betontegels.

De huur van de school voor vergaderingen, feesten en

bruiloften werd verhoogd tot ƒ 40,- voor 50 personen

(voor meer dan 50 personen 50 gulden). De tweede dag

ƒ 10,- extra. Grote vergaderingen ƒ 15,-, kleine ƒ 10,-.

Vergaderingen van eierbond, boerenbond, veeverzeke-

ring etc. ƒ 7,50, van Jonge Boeren ƒ 5,-.

In juni 1954 vonden er gesprekken plaats voor de

bouw van een onderwijzerswoning (nu Beumers,

Kempstraat 33). De grond werd door het kerkbestuur

verkocht aan meester Thijssen, die er een woning

bouwde.

Het bleef behelpen in Egchel. Het schoolbestuur

maakte zich ernstige zorgen, omdat de voorzitter in

december 1953 ter ore was gekomen dat het bestaan-

de schoolgebouw afgekeurd zou worden. In mei 1954

werd het gerucht bewaarheid en de noodschool werd

definitief afgekeurd. Het schoolbestuur ontving van

de inspectie een schriftelijke mededeling als bewijs

voor het college van B. & W. Egchel wilde een nieuw

schoolgebouw. Het bisdom gaf hiervoor reeds op 22

april 1953 toestemming. De benodigde gelden werden

aangevraagd bij de gemeente Helden. De gemeente

besloot op 7 september 1954 aan de nieuwe school te

werken en om de urgentie te onderstrepen stond in

het raadsbesluit vermeld ”de bouwkundig inspecteur is

van oordeel, dat zo spoedig mogelijk de nodige maat-

regelen genomen moeten worden om te geraken tot de

bouw van ener nieuwe school”.

Architect van de Hombergh uit Panningen sprak in

september/oktober 1954 herhaaldelijk met het

schoolbestuur over de bouw van een nieuwe school

van 4 of 5 lokalen. In november 1954 toog de inspec-

teur met de plannen naar Den Haag, doch in januari

1955 werd het ontwerp in zijn geheel afgekeurd. Het

bisdom gaf toestemming om de grond waar op de

school gebouwd moest worden te verkopen aan de

gemeente. De architect had een nieuw plan ontwor-

pen, dat in februari 1955 werd goedgekeurd door

gemeente, schoolbestuur en in principe door Maast-

richt. Het was nu nog wachten op de goedkeuring van

Den Haag.

De aannemers F. Janssen en J. en J. Jacobs werd de

bouw gegund en W. Sijben mocht in oktober 1955 de

oliestookverwarming gaan installeren. Bij de “mei-

planting” die gehouden werd in oktober 1955 werd het

personeel getrakteerd op 4 consumpties en een pakje

sigaretten in café Reijnen. In november 1955 besloot

het schoolbestuur in begin van 1956 de oude nood-

school te verkopen bij inschrijving. De wc’s en het

kolenhok werden apart aangeboden.
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De gemeente Helden stelde voor gordijnen en jaloe-

zieën ƒ 3.221,-, voor elektrische uitrusting ƒ 1.942--,

voor aanvulling van meubilair ƒ 1.011,75, voor veran-

dering van meubilair ƒ 745,- beschikbaar.

Men wilde de school inzegenen met Pasen 1956, maar

uitstel tot april 1956 was nodig vanwege ontbreken

van de inventaris. Aanwezig waren o.a.: architect,

aannemer, de beide inspecteurs (geestelijke en wereld-

lijke). De deken van Helden zou de inzegening doen.

Uitgenodigd en aanwezig waren ook: het kerk- en

schoolbestuur met penningmeester, het college van B

en W, de voorzitters van KVP, KAB, Jonge Boeren en

Boerinnenbond. Na de feestelijkheden werd de gasten

een traktatie aangeboden in de school ”waarna een

sigaar met borrel”.

Het steeds groter aantal leerlingen zorgde er in 1957

voor, dat een vierde leerkracht voor de school werd

aangesteld. Extra subsidie werd aangevraagd bij de

gemeente voor uitbreiding van het meubilair. De admi-

nistratie van het Kerkbestuur en Schoolbestuur is tot

aan het vertrek van de heer Pierre Naus in een hand

geweest. Na Pierre Naus werd Jan Ebisch benaderd om

de administratie van school bij te houden. Tot januari

1968 voerde hij deze functie uit.

Het schoolbestuur besloot in 1960, nadat de kleuter-

school gereed was, de kosten van water, licht en

’brand’ te verdelen als volgt: 2/3 ten laste van lagere

school, 1/3 voor de kleuterschool.

In 1962 werd het speelplein voorzien van tegels. De

gehele school had in 1965 her en der kleine reparaties

nodig. In de zomervakantie van dat jaar werd een

inventarisatie opgemaakt van niet optimaal functio-

nerende zaken. Een jaar later in augustus kreeg de

school een opknapbeurt. Het elektrisch licht in de

school werd door de inspecteur van onderwijs als

onvoldoende ervaren. De firma Tummers uit Pannin-

gen mocht in 1970 de installatie verbeteren. Behalve

de verlichting werd ook de verwarming vernieuwd. De

nieuwe centrale verwarming voor de school werd voor

tweederde betaald door de gemeente.

Aan het besluit van het bisdom in januari 1959 om

toestemming te geven voor het benoemen van een

gehuwde onderwijzeres kon men merken, dat de tijden

langzaam aan het veranderen waren. Ook werd in 1962

voor het eerst gesproken over een gezamenlijke

schooladministratie, dus niet meer ieder apart. Het

duurde nog tot januari 1967 voordat de school zich

aansloot bij de algemene schooladministratie van

Horst. Afgevaardigden voor Egchel waren Thei Verhaegh,

Thei Jacobs en later Jeanne Kersten en Frans Hertsig.

De school werd in augustus 1971 ingedeeld onder sectie

Weert en Thei Jacobs was de eerste afgevaardigde voor

het bestuur.

Het bedrag per leerling werd door de gemeente in

1968 verhoogd met 10 gulden naar ƒ 95,25, in 1969

naar ƒ 110,- en in oktober 1969 werd de gemeentelij-

ke bijdrage gesteld op ƒ 145,- per leerling. 

Omdat de financiële vergoeding gekoppeld was aan het

aantal leerlingen, moest men flink bezuinigen toen
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het leerlingenaantal daalde. Sinds 1985, de Wet op het

Basis-Onderwijs hield het bedrag verband met het aan-

tal nodige lokalen.

In 1965 had de school 172 leerlingen, in 1990 nog

120. In december 1997 is het aantal leerlingen 134.

De school waar de jeugd van Egchel het “wij gevoel”

kreeg, blijft van groot belang voor de gemeenschaps-

zin. Handhaving is dus belangrijk. In de toekomst

zullen de scholen zich kunnen handhaven door de

gebieden waaruit de leerlingen komen over de

parochiegrenzen te leggen. 

In mei 1972 werd het probleem van teruglopende aan-

tallen leerlingen ook al eens aan de orde gesteld in

een gespreksnota opgesteld door Giel Beumers. Zijn

nota beschreef, dat de school overlevingskansen had,

indien er leerlingen van de Keup, Hub, Zelen en Pan-

ningen-Zuid naar de school in Egchel kwamen. Dit

zou een aantal opleveren van omstreeks 200 leerlin-

gen. De toekomst zal het uitwijzen.

Na 40 jaar werd door het ministerie subsidie verstrekt

om het schoolgebouw op te knappen. Aannemer Hay

Dorssers zorgde, dat de school aangepast werd aan de

regels van deze tijd. Ook werden er nieuwe ramen en

deuren ingezet. Jammer genoeg vonden de karakte-

ristieke ramen met daarin de afbeeldingen van de H.

Maria en St. Jacobus op ongelukkige wijze hun einde.

In 1997 kregen alle schoollokalen een frisse schil-

dersbeurt. Dertig ouders hanteerden in hun vrije tijd

de kwasten. Het resultaat was verfrissend.

Van het slaafs volgende kind van vroeger is de leer-

ling thans zeer mondig. Het is dan ook een taak van

een leerkracht te reageren op de snel veranderende

maatschappij en het daardoor veranderende kind.

6.5.2 Schoolbestuur

De school werd vanaf de oprichting bestuurd door het

kerkbestuur. De combinatie kerk-schoolbestuur kwam

veelvuldig voor. Toen steeds meer duidelijk werd, dat

school en kerk niet helemaal dezelfde werelden be-

streken, werd gesproken over ontkoppeling. Dit plan

werd met het bisdom besproken. 

Dhr. Elsen stelde voor het bestuur als volgt samen te

stellen: een lid van kerkbestuur, een van schoolperso-

neel, drie gekozen uit ouders van schoolgaande of jon-

gere kinderen. De zittingsperiode zou 4 jaar moeten

bedragen en minimaal 2 personen zouden herkiesbaar

zijn. Indien men geen schoolgaande of jongere kinde-

ren meer had, kon men zich niet herkiesbaar stellen.

Het voorstel zou kunnen ingaan op 1 januari 1972. 

Op 20 september 1971 werd het nieuwe schoolbestuur

gekozen.

Voorzitters:
Piet Tielen 1971 - 1975

Piet Willems 1975 - 1985

Jan Groentjes 1985 - 1989

Piet Thiesen 1989 - 1991

Hans Schraven 1991 - 1997

John van Lier 1997 - heden

Helaas is er geen lijst aanwezig met de namen van alle

bestuursleden. Hieronder volgen de ons bekende

namen van secretarissen: Louis Theelen, Piet Willems,

Thijs Peeters, Mariet Ebisch-Brummans, Hans Schra-

ven, Luci Geenen en Door Beumers.

Vanaf 1996 is het schoolbestuur niet meer zelfstandig

werkzaam. Er is een schoolcommissie voor de Egchel-

se basisschool, waarvan de voorzitter lid is van SKORH

(Stichting Katholiek Onderwijs Regio Helden). Thans

lopen bijna alle zaken via SKORH.

6.5.3 Meester Thijssen en Frans
Hertsig, hoofd en directeur

6.17 De overdracht, links Meester Thijssen en rechts Frans Hertsig

in 1965.
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Het 40-jarig jubileumfeest van meester Thijssen werd

in mei 1961 gevierd in de kerk en was alleen voor de

schooljeugd. In februari 1965 werd een sollicitatieop-

roep geplaatst voor een nieuw hoofd der school. 

Voor meester Thijssen werd een onderscheiding aange-

vraagd bij het bisdom, die hem op 23 oktober 1965 bij

zijn afscheid in de hal van de school werd uitgereikt. 

De genodigden kregen 2 consumpties aangeboden

door de meisjes van de Boerinnenbond. Secretaris Lot

Brummans van de culturele vereniging had het beno-

digde geld voor een passend cadeau bij elkaar

gebracht. Rector Diederen spelde meester Thijssen de

kerkelijke onderscheiding op. 

Op 13 juni 1981 overleed meester Thijssen. Hij werd in

1965 opgevolgd door Frans Hertsig. In 1985 verdween

met de nieuwe WBO de titel ”hoofd der school” en

werd Frans Hertsig ”directeur”. Zijn zilveren jublileum

als schoolleider vierde hij in november 1990 met de

hele Egchelse gemeenschap. Naast hem is Pierre Ver-

heijen adjunct-directeur.

6.5.4 Kleuterschool

In februari 1952 werd in het bestuur voor het eerst

gesproken over de oprichting van een kleuterschool.

Men meende dat er ongeveer 40 kinderen uit Egchel

voor in aanmerking kwamen. Om de ouders te infor-

meren werd een voorlichtingsavond belegd in april

1952. De plannen vorderden gestaag en in juni 1952

gaf de gemeente de benodigde ontheffing voor het

aantal kinderen. Tevens was de gemeente bereid ƒ 20,-

subsidie te geven per schoolgaand kind, mits wonend

in de gemeente of in het rectoraat.

Het bestuur kocht 36 stoeltjes en tafeltjes en in sep-

tember 1952 werd Hanny Thijssen, dochter van mees-

ter Thijssen aangesteld als leidster van de nieuwe

kleuterschool. In haar contract stond opgenomen, dat

het poetsen van het schoollokaal en van de wc’s struc-

tureel voor haar rekening was. Het schoolgeld werd

vastgesteld op 24 gulden per kind. Met zelfwerkzaam-

heid van de Egchelse bevolking werd de inrichting van

de zandbak verzorgd in 1953. 

In april 1956 bleek, dat er meer kinderen waren voor

de kleuterschool dan er plaats was. Een psycholoog

zou testen, wie van de kinderen wel en wie niet in

aanmerking kwam.

Op 12 februari 1958 diende het bestuur van de school

”St. Jacobus” een aanvraag in bij de gemeente om de

bouw van een nieuwe ”bijzondere kleuterschool” te

financieren. 

Op 14 maart 1958 verleende de gemeenteraad haar

goedkeuring. In oktober 1958 werd architect van den

Hombergh gevraagd een ontwerp te maken voor 2

lokalen. De stichtingskosten werden geraamd op

ƒ73.500,- en de inspecteur van het kleuteronderwijs

gaf zijn goedkeuring. Architect van den Hombergh

werd in juni 1959 gevraagd zo spoedig mogelijk de
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twee lokalen van de kleuterschool aan te besteden. 

Op 21 juni 1960, kermisdinsdag na de H. Mis van half

tien, vond de plechtige inzegening plaats door rector

Diederen. Aanwezig waren o.a. architect, aannemer,

schoolleiding, onderwijzend personeel en college van

B. en W. Sinds maart van dat jaar was de kleuterschool

al in gebruik genomen. Het bisdom had toestemming

gegeven om de grond aan te kopen, waarop de kleu-

terschool gebouwd was.

Al snel gaf het ministerie de goedkeuring voor een

tweede kleuterjuf. Annie van den Berg werd benoemd

in augustus 1960. In 1962 ontvingen juffrouw Andrea

Thijssen en Annie van den Berg een vaste aanstelling.

De bevolking van Egchel groeide gestaag. Daarom had

de lagere school in 1965 de lokalen van de kleuter-

scholen nodig. Hiermee was tijdens de bouw van de

kleuterschool reeds rekening gehouden. De heer van

Nisselroy van de gemeente Helden werd verzocht een

houten kleuterschool te plaatsen, zoals ook in Gras-

hoek en Beringe reeds eerder was gebeurd. Omdat de

kosten voor een nieuwe stenen kleuterschool in juli

1965 werden begroot op ƒ 90.000,- werd besloten een

houten kleuterschool te bouwen. Het bisdom ging

akkoord met de bouw en om aan voldoende financiële

middelen te komen werd een lening afgesloten. De

eerste betaling aan de bouwmaatschappij werd in

januari 1966 overgemaakt. 

De bouwwerkzaamheden wilden in eerste instantie

nog niet zo vlotten. Het duurde nog tot oktober 1967,

voordat de kleuterschool officieel geopend werd. De

nieuwe kleuterschool kreeg de naam ”’t Kwetterclub-

je”. Tafels en stoelen van de oude kleuterschool wer-

den in begin 1968 onder de parochianen verkocht.

In 1980 liet het bestuur van de stichting Katholiek

Kleuter-en Basisonderwijs Egchel het dak vernieuwen

voor ƒ 8.000,-. De gemeenteraad vergoedde hiervan

slechts ƒ 3.000,-. In 1985 werd door de gemeenteraad

ƒ 11.687,- beschikbaar gesteld voor vervanging van

kleutersets en bijbehorende inventaris. Vanaf 1 febru-

ari 1984 kwam er een medezeggenschapsraad voor de

school bestaande uit twee ouders, een leerkracht en

een lid van de directie. 

Tot 1989 waren er altijd twee scholen. De kleuterschool

voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en de lagere school voor

kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar. Hierin kwam verandering

door de wet op Bassisonderwijs (1985). Er zou een

nieuwe vorm van onderwijs komen, de lagere en de

kleuterschool zouden integreren tot een basisschool

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen konden

een ononderbroken ontwikkeling volgen in 8 groepen.

De kleuters vallen onder groep een en twee en de ove-

rige kinderen in groep 3 t/m 8. Achteraf gezien veran-

derde er niet zo heel veel. De prachtige verwachtingen

van het Ministerie van Onderwijs (“het individuele

kind”, ”differentiatie”, “weg met leerstof jaar klassen-

systeem”) bleken moeilijk realiseerbaar door het ont-

breken van financiële middelen. 

In 1989 verhuisden de kleuters van het houten gebouw

naar de voormalige kleuterlokalen in de basisschool.

Voor de verhuizing had een verbouwing plaats gevon-

den om de lokalen beter geschikt te maken voor het

kleuteronderwijs. Er moest ook een nieuwe naam

komen. Hiervoor werd een wedstrijd georganiseerd.

Voortaan werd de school ”Basisschool De Kemp”

genoemd. Tegelijker met de naamsverandering werd

ook het logo veranderd. Kunstenaar De Veer ontwierp

een tegel voor de nieuwe Basisschool, waarvan de

beeltenis als logo werd gehanteerd. Deze tegel werd

met gezang van de kinderen en instrumentale begelei-

ding van muziekconsulent Ad Gijzels in de stromende

regen en met een lekker ijsje onthuld.

In de oude kleuterschool werden door de politie enke-

le jaren fietsen en bromfietsen opgeslagen. In 1992

ontstonden er gevaarlijke situaties, waarna de eis tot

slopen van het pand versneld werd.

6.5.5 Medewerkers van de school

In de lijsten van onderwijzend personeel zijn alleen de

gegevens opgenomen van personeel met een vast con-

tract. Personeelsoverzicht van lagere school, kleuter-

school en basisschool:

Dhr. J. Thijssen 1948 - 1965
Dhr. H. Verrijt 1948 - 1952
Mej. Baeten 1948 - ?
Dhr. Corstjens 1952 - 1955
Mej. H. Thijssen 1952 - 1960
Mej. Huntjes 1952 - ?
Mej. M. van Nisselroy 1955 - 1959
Dhr. P. Hertsig 1956 - 1958
Mej. H. Peeters 1957 - 1963
Dhr. J. van Opbergen 1958 - 1959
Dhr. Loepen 1959 - 1961
Mej. P. Peeters 1959 - 1962
Mej. A. Thijssen (hoofdleidster*) 1960 - 1966
Mej. A. v.d. Berg 1960 - 1963 *
Mevr. Roers-Geurts 1962 - 1963
Mej. Gielen 1963 - 1965



* Betekent: werkzaam in de kleuterschool. In de lijst

werd de naam gehanteerd van de burgerlijke staat bij

de aanstelling. (Namen verstrekt door Frans Hertsig.)

6.5.6 Basisschool ”De Kemp”

Leerlingenaantallen

De ”Lagere School” is vanaf augustus 1985 de ”Basis-

school” geworden. Derhalve de forse stijging in het

aantal leerlingen.

Schooljaar Leerl. Schooljaar Leerl.

1948-49 80 1973-74 154
1949-50 84 1974-75 161
1950-51 85 1975-76 159
1951-52 95 1976-77 162
1952-53 107 1977-78 144
1953-54 103 1978-79 132
1954-55 105 1979-80 131
1955-56 107 1980-81 119
1956-57 116 1981-82 114
1957-58 123 1982-83 93
1958-59 138 1983-84 89
1959-60 125 1984-85 80
1960-61 122 1985-86 113
1961-62 143 1986-87 116
1962-63 155 1987-88 121
1963-64 165 1988-89 133
1964-65 164 1989-90 124
1965-66 168 1990-91 125
1966-67 172 1991-92 124
1967-68 167 1992-93 125
1968-69 163 1993-94 136
1969-70 165 1994-95 140
1970-71 165 1995-96 137
1971-72 160 1996-97 135
1972-73 159

Mej. M. Wilms 1963 - 1972
Mej. C. Rijs 1963 - 1970
Dhr. P. Wilms 1963 - 1967
Dhr. F. Hertsig 1965 - heden
Dhr. F. Froeling 1965 - 1967
Mej. H. Haffmans (hoofdleidster*) 1966 - 1973
Mej. M. Schreurs-Sevens 1966 - 1976
hoofdleidster van 1973 - 1976 *
Mej. M. Frencken 1967 - 1972
Dhr. P. Verheijen 1967 - heden
Dhr. S. Wilms 1970 - heden
Mej. G. Bos 1972 - 1988
Mej. H. Leijsink 1972 - 1975
Mej. M. Spee 1973 - 1989
hoofdleidster van 1976 - 1989 *
Mej. E. Rutten 1974 - 1986
Mej. L. Simons 1975 - 1983
Mej. P. Mestrom 1976 - 1983 *
Mej. L. Peeters 1983 - heden*
Mevr. M. Bongarts 1987 - heden
Dhr. L. Waeijen 1990 - heden
Mej. L. Adriaens 1997 - heden
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Onderwijzend team, schooljaar 1985-1986. 1e rij v.l.n.r.: Piere Verheyen, Lia Franssen-Peeters, Frans Hertsig, Gerrie Bos.

2e rij v.l.n.r. Ves Wilms, Mia Spee, Ena Rutten.
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6.20 Plechtige H. Communie in

1960 van de leerlingen geboren

in 1948-49. Zij bereiken de vijf-

tig jarige leeftijd in het voor

Egchel feestelijke jaar 1998.

6.21 Plechtige H. Communie

1965, rechts meester Thijssen.

6.22 De kleuters vastgelegd in

1960. 
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6.23 De zesde klas in 1969

links meester Hertsig.

6.24 De tweede klas in 1982/83

met Juf Gerrie Bos.

6.25 Kleuterschool 1991/92.

Links Juf Marlies Bongarts en

rechts Juf Lia Franssen-Peeters



Noten/Bronnen

Kerk
- De auteur heeft geen directe toegang gehad in het parochie archief
- Kroniek van het klooster te Helden van de Goddelijke Voorzienigheid, met

dank aan Zuster Maria Pia Hagen, Klooster St. Anna Straat 71, Tegelen
- Dagblad van Noord Limburg, 03-08-1948
- Dagblad van Noord Limburg, 08-08-1948
- Midden Limburg, 11-06-1960
- Dagblad van Noord Limburg, 11-09-1973, 12-09-1973, 14-09-1976, 14-

10-1976, 07-07-1979
- Briefwisselingen van Graad Joosten, Canada
- Notities Lei Naus
- Gegevens en aanwijzingen van Aalmoezenier Giel Peeters, het Kerkbe-

stuur van de parochie H. Jacobus parochie de Meerdere, Thei Verhaegh
en Jo Hilkens

Kerkhof
- Gegevens van het Kerkbestuur van parochie H. Jacobus de Meerdere

School
- Archief van parochie H.Jacobus de Meerdere
- Het schoolarchief
- Gegevens en aanwijzingen van Lia Franssen-Peeters, Frans Hertsig, Giel

Beumers, Hans Schraven en Giel Peeters

Afbeeldingen
6.1 Zegel Kerkbestuur van de H.Jacobus de Meerdere. 
6.2 Jacques Thiesen. 
6.3 Dagblad voor Noord Limburg. 
6.4 Des Lang Geleeje Archief.
6.5 Des Lang Geleeje Archief. 
6.6 Mia Janssen-van Knippenberg. 
6.7 Zegel Kerkbestuur van de H.Jacobus de Meerdere. 
6.8 Dagblad de Limburger. 
6.9 Dhr.Lemans, Spaubeek. 
6.10 Henk Thiesen.
6.11 Jacques Vestjens.
6.12 Marietje Groentjes. 
6.13 Des Lang Geleeje Archief. 
6.14 Meester Corstjens. 
6.15 Mia Janssen-van Knippenberg. 
6.16 Twan Niessen. 
6.17 Mevr. Thijssen. 
6.18 Henk Thiesen.
6.19 Theo v.d. Berg, Geldrop.
6.20 Frieda Delissen-Peeters. 
6.21 Des Lang Geleeje Archief. 
6.22 Mart Naus. 
6.23 Des Lang Geleeje Archief. 
6.24 Mart Naus. 
6.25 Henk Thiesen
6.26 Foto Thijs Sevens Panningen.

6.26 Deze foto werd genomen op 25 juni 1997 door Thijs Sevens speciaal voor dit boek. We zien 134 schoolkinderen afgebeeld met de onder-

wijskrachten links, Lia Franssen-Peeters, Pierre Verheijen  en Frans Hertsig. Rechts onder zien we Marlies Hermans-Bongarts, Ves Wilms en Loek

Waeijen.  Deze kinderen hebben de taak om de gemeenschap Egchel verder uit te bouwen en leefbaar te houden voor de toekomst.
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