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Een magazine over alles wat de Sint Willibrorduskerk in Deurne 
het actief middelpunt van onze gemeenschap maakt 
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Van welke kant je Deurne ook 

binnen komt, altijd zie je de toren 

van de Sint Willibrorduskerk aan 

de Markt. De kerk is voor veel 

mensen vanzelfsprekend in 

Deurne maar dat wil niet zeggen 

dat ze vanzelf blijft voortbestaan. 

Om te zorgen dat de kerk een 

drempelloze ontmoetingsplaats 

blijft moet er regelmatig onder-

houd worden gepleegd. 

De Stichting Behoud St. 

Willibrorduskerk Deurne werft 

financiële middelen voor restaura-

ties en verbeteringen. Deze zijn 

kostbaar en moeten zorgvuldig 

worden gepland en uitgevoerd. De 

Stichting blijft zich inzetten voor het 

monument Willibrorduskerk omdat 

ook in de toekomst (groot) onder-

houd nodig is. Dat doen we door 

onze fondsen in te zetten waar het 

nodig is in goede samenwerking 

met parochiebestuur en pastoor. 

Wilma Koolen-Hermkens is vicevoorzitter van de 

parochie Heilige Willibrord Deurne. Sinds 2015 

vormen de parochies van Deurne, Helenaveen, 

Liessel, Neerkant en Vlierden samen één 

nieuwe parochie. 

Wilma: Onze focus als bestuur ligt vooral op het zakelijke vlak. 

Je moet weten dat de parochie na de gemeente en Bergopwaarts de 

meeste grond bezit en ook een groot aantal gebouwen, kerken en 

pastorieën. Die moeten we onderhouden en stoken. Daarmee gaan hele 

hoge kosten gepaard. En dat is een bron van grote zorg. Doordat het 

aantal kerkbezoekers afneemt en ook de gezinsbijdrage langzaam daalt 

moeten we creatief zijn om de begroting rond te krijgen. Waar ons 

pastorale team, onder de bezielende leiding van pastoor Janssen zich 

vooral richt op diaconie, liturgie en catechese, knopen wij de financiële 

en bestuurlijke eindjes aan elkaar. 

Waarom dit magazine? 

Wij willen u laten zien dat er veel 

gebeurt in en rondom de kerk  en 

dat daarbij veel mensen betrokken 

zijn.  Dit geldt zowel voor de liturgie 

als voor het behoud van het 

gebouw. Er zijn interessante 

verhalen te vertellen. Leuk denken 

wij  om  daar  eens  nader kennis 

mee te maken. Ik wens  u  veel. 

leesplezier. 

Lucie Martijn 

Voorzitter Stichting Behoud 

St Willibrorduskerk Deurne 
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factor 
We hebben kerken moeten 
sluiten en aan de eredienst 
onttrokken. De kerk in de 
Walsberg heeft een nieuwe 
bestemming gekregen en ook 

die van de Zeilberg en de Heilige 
Geest. De gebouwen hebben 
gelukkig hun karakteristieke 
uiterlijk kunnen behouden. Op de 
lange termijn ontkomen we er 

niet aan om steeds opnieuw te 
beoordelen of andere kerken 
gesloten moeten worden. Maar 
het staat als een paal boven 

water dat in de St. Willibrordus-
kerk in het centrum altijd dien-
sten gehouden zullen worden: 
het is de centrale kerk van onze 
parochie. Dit wil overigens niet 

zeggen dat we de gelovigen in 
de kou laten staan. Pastoor 

Paul Janssen en zijn team gaan 
regelmatig naar de mensen toe. 

Zo wordt in de Walsberg 
(Gerardushuis) en de Zeilberg 
(Den Draai) maandelijks een 
dienst gehouden. Ook in verschil-
lende verzorgingshuizen komt de 

pastoor naar de mensen in plaats 
van andersom. In de Zeilberg is 

ook nog een kapelletje dat erg 
goed bezocht wordt. 

We zijn heel blij met de Stichting 
Behoud St. Willibrorduskerk 

Deurne, en met alle initiatieven 
om het prachtige gebouw een 
centrale rol in het dorp te geven 
op het gebied van kunst en 
cultuur door de concerten en 

exposities. We merken dat zowel 
Deurnenaren als toeristen met 
heel veel plezier en interesse 

binnenkomen. 

WILMA KOOLEN-HERMICENS 

Het parochiebestuur is een 

afspiegeling van alle voormalige 
parochies. Ik vind dat heel 
belangrijk: zij zijn de ambassa-
deurs, de 'ogen en oren' van 
hun leefgemeenschap. 

Gezamenlijk kunnen wij hier-
door de besluiten, ook at zijn die 
bepaald niet altijd makkelijk, 
weloverwogen nemen." 
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Behoud  St.Willibrorduskerk 
Deurne 

MINI41.E1, nANKERS (2j EN 14 EN RE VAN pEN. RERKmo EL (R( 



GER ACHTERBERG 

LEVENDIG MIDDELPUNT VAN DE-DANE 

Op 1 september 1998 werd de stichting Behoud 

St. Willibrorduskerk Deurne opgericht. 

Grote kartrekker was Ger Achterberg die het 

eerste bestuur bij elkaar bracht. Henry van den 

Berkmortel en Michiel Dankers zijn de enige twee 

bestuursleden van het eerste uur die nog over zijn. 

De founding fathers aan het woord: 

cud 

	NRY 	VAN-DE 

ARTIJN, SJAAK 0 

FOTO ONTBREE 

KERKMORTEL, MICHIEL DANKERS, LISETTE VAN ERP, 

ERS, HERMAN SMIT, NIELS ACHTERBERG, MARTIEN VAN DEN BROEK 

RIAN KUITEN) 

LUCIE 

(OP D 

Henry: -Ger Achterberg had, als 
lid van het toenmalige parochie-
bestuur, in de gaten dat het 

onderhoud van de kerk financieel 
niet langer meer door de parochie 

opgebracht kon worden. 
Als oplossing bedacht hij een 

aparte stichting waar het onder-
houd van de kerk in onder-
gebracht wordt. Ger zocht een 

aantal mensen bij elkaar en 

vormde het eerste bestuur" 

Michiel: "Hoofddoel was het 

behoud van dit zo karakteristieke 

en markante kerkgebouw dat al 

eeuwenlang het hart van Deurne 
siert. De stichting heeft in haar 

bijna twintigjarig bestaan al het 

nodige gerealiseerd. Zo was er de ‘, 
grote restauratie die de kerk weer 

bij de tijd bracht en waren er 

speciale acties zoals die voor de 

restauratie van het Smitsorgel. 
De stichting heeft nog een belang-
rijk doel: ze wil het gebouw ook 

voor andere doeleinden gebruiken, 

uiteraard op een wijze die past 

binnen het karakter van de kerk." 

Henry: "Wat begon met een 

legendarisch concert van 

Boudewijn de Groot en Ernst 

Janz, zou uitgroeien tot de 

concertcyclus, die elk jaar plaats-
vindt. Ook is er jaarlijks een 

wisseltentoonstelling en de kerk 

is van mei t/m oktober dagelijks 
vrij toegankelijk, dankzij een 

enthousiast team kerkwachten." 

Michiel: "Ik durf gerust te zeggen 
dat als Ger toen niet het initiatief 

had genomen voor deze stichting, 

dit monument er een stuk minder 

florissant uit zou hebben gezien. 

Het is voor ons als stichting, maar 

zeker ook voor al die vrijwilligers 
een geweldige stimulans om ons 

in te blijven zetten voor het 

behoud van dit prachtige 

monument, waar we heel erg 

trots op zijn." 
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Onderhoud is 
Herman Smit en Martien van den Broek zijn namens de 

stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne verant-

woordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw. 

De stichting is in 1998 opgericht omdat de parochie de 

zware financiële last niet langer kon dragen. Toch heeft 

de prochie, als eigenaar, nog steeds het laatste woord. 
• 

Ook moeten in voorkomende gevallen-bet bisdom 

Den Bosch en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

hun toestemming verlenen. Na de grote restauratie in 

de periode 2000 - 2005 en de kleinere restauraties 

daarna, verkeert het gebouw nu in goede staat. 

Maar het blijft zaak op tijd de juiste restauratie- en 

onderhoudswerkzaamhedtn uit te voeren. 

Herman Smit: "Jaarlijks wordt 

het kerkgebouw aan een minu-

tieus onderzoek onderworpen 

door de Monumentenwacht .  

Echt alles wordt dan onder de 

loep genomen; van, onder 

andere, de daken, goten en 

afvoeren, het muurwerk, de 

vloeren en gewelven, het staal-

werk, de ramen, deuren en 

kozijnen, het schilderwerk, 

de bliksemafleider, tot de bereik- 

baarheid en toegankelijkheid. 

Op basis van deze APK en zaken 

die wij daarnaast nog van belang 

achten, maken we in overleg met 

afdeling bouwzaken van het 

bisdom een plan van aanpak 

dat we voorleggen aan het 

parochiebestuur." 

Martien van den Broek: 

"Voor sommige restauratie-/ 

onderhoudswerkzaamheden zijn 
t. 

subsidies beschikbaar. Ook daar 

houden wij ons mee bezig. Op dit 

moment hebben, met name, de 

houtconstructies in de torenspits, 

de scheurvorming in de aan- 	\ 

sluiting van de gemetselde 

gewelfbogen in het middenschip 

op het muurwerk en het door 

zoutuitbloei en lekkages bescha-

digd stucwerk onze aandacht .  

Hoewel de constructie van de 

kerk nog steeds prima is, moeten 
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MAN SMIT (1.) EN MARTIEN VAN DEN- BROEK (It) 

we dit nu toch aanpakken. 

Gelukkig hebben we een goede 

aannemer/restaurateur die, 

voor zover nodig, de juiste 

vakmensen inhuurt." 

om beschadiging door stof te 

voorkomen." 

Maar bezoekers kunnen sowieso 

elke dag in het voorportaal en 

van daaruit een kijkje nemen in 

de kerk of een kaarsje branden 

bij Maria." 

Herman: Bij de aanpak van de 

scheuren en het stucwerk kan er 

in de kerk veel stof vrijkomen en 

daarom zullen we het - in 2011 

gereStaureerde - Smitsorgel 

volledig in moeten,  pakken, 

Martien: "Het werk is nooit af; 

het is een continue proces waar 

we ons graag voor inzetten. 

We willen ook dat iedereen dit 

prachtige gebouw en haar 

schatten kan zien. De dagelijkse 

openstelling van de hele kerk in 

de periode van mei tot en met 

oktober is daarvoor belangrijk. 
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Van architect 
t t 
Het oorspronkelijke plan was architect worden, 

maar in plaats van met stenen te bouwen koos hi 

voor het bouwen met mensen. Onlangs vierde 

Paul Janssen zijn 12 1/2 jarig jubileum als pastoo 

in Deurne. Van architect tot herder, hoe is het 

zo gekomen? 

Paul Janssen: "Na het 
gymnasium in Roermond besloot 
ik voor architect te gaan studeren 
aan de Technische Hogeschool in 
Eindhoven, de latere TU/E. 
Ik bleef in Roermond wonen en 
treinde naar Eindhoven en via het 
zogenaamde Limbopad kwam ik 
op het universiteitsterrein. Aan 
het einde van mijn studie 

bouwkunde kwam ik tot de 
conclusie dat mijn toekomst toch 
niet in de architectuur lag. 

In de Heilig Hartparochie in 
Roermond, waar ik als mis-
dienaar begon, was ik door de 
jaren heen steeds meer dingen 

gaan doen. Ik had een goed 

contact met de pastoor en toen 
deze me op een gegeven moment 
vroeg of priester worden niet iets 
voor mij was, leek een aantal 
zaken op zijn plaats te vallen. 

Erg tang hoefde ik daarom niet na 
te denken. Zo begon ik, na mijn 
afstuderen, opnieuw aan een 
zesjarige studie: de opleiding tot 
priester. 

Op tweede Pinksterdag, 5 juni 
2017, was ik 24 jaar priester en ik 
heb er geen moment spijt van 

gehad. Ik ben ge'interesseerd in 
mensen en ik wil iets voor hen 
betekenen.-  

Voor hij in Deurne begon was 
Paul negen jaar pastoor in Goirle 
en daarvoor, aan het begin van 
zijn carrière, vier jaar in Den 
Bosch-Zuid en Den Bosch-
Centrum. 

Iedereen heeft wet iemand die 

een voorbeeld voor hem is, die 
hem inspireert; wie waren de 
inspiratiebronnen of voorbeelden 
voor Paul Janssen? 

Paul: "Voor mij was dat plebaan 
Gerrit van de Camp. Van hem heb 
ik veel opgestoken. Van de Camp 
overleed in de tijd dat ik in 
Den Bosch was en tijdens zijn 

ziekte heb ik veel taken van hem 
waargenomen. Een heftige, maar 
bijzondere tijd was dat. Een ander 
voorbeeld is Ornèr Giettiet, 
oud-pastoor van Breskens die op 

7 mei 2017 op 91-jarige leeftijd 
overleed. Deze eigenzinnige 
Zeeuw was naast priester een 
begenadigd beeldend kunstenaar 
die uit wrakhout en boomstam-

men houtsculpturen maakte. 
Over deze sculpturen kon hij 
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prachtig en op bevlogen wijze 

vertellen. Bij het maken van 
kunstwerken voor de St. Lucas-
kerk in Den Bosch en de St. Jan 
in Goirle heb ik intensief contact 
met hem gehad." 

In deze tijd, waarin het geloof 
steeds meer individueel wordt 
beleefd en het kerkbezoek 
achteruit loopt, is het belangrijk 
dat je op zoek gaat naar nieuwe 

vormen van communicatie. Zo is 
Paul sinds enige tijd op Facebook 
actief: "Ik zit op Facebook niet 

zozeer om zieltjes te winnen, 
maar wel om een groter publiek 
te bereiken en met hen een 
dialoog aan te gaan. Want de 
boodschap waarin ik geloof is de 

moeite van het delen waard. 
Dat deze boodschap in een 
eigentijds jasje gestoken moet 
worden is evident. Daarin ligt voor 
mij ook de uitdaging: de verbin-

ding leggen tussen de eeuwen-
oude teksten uit de Bijbel en het 
hedendaagse leven. Dat maakt 

voor mij mijn geloof levend en 
altijd boeiend." 

 

PAUL JANSSEN- _ 

 

E  Pastoor Paul Janssen 



Er zit. 

Een  van de initiatieven om de St. Willibrorduskerk op een andere wijze  te 

benutten dan voor liturgische vieringen is de concertcyclus. Marinus de 

Pooter is voorzitter van de werkgroep die de concertcyclus vorm geeft. 

willibrord 

CONCERT VAN DIVERTENTEN 
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Marinus: -Na de restauratie van 

het Smitsorgel in 2011 ben ik 

gevraagd om mee te denken over 

de concertcyclus. lk heb meteen 

voorgesteld om er één cyclus van 

te maken; dus de concerten op 

het Smitsorgel samen met de 

andere concerten. Voor die tijd 

waren de concerten min of meer 

incidenteel. Als werkgroep doen 

we alles wat met de concerten te 

maken heeft: van de contracten 

met de musici tot de programma-
boekjes, van het klaarzetten van 

de stoelen tot de ontvangst van de 

optredenden. 

We zijn een enthousiaste groep 
mensen die allemaal wel iets met 

muziek hebben en het leuk 

vinden samen iets te organiseren. 

Er zijn zo'n 14 concerten per jaar 
en we zorgen voor een goede 

balans en afwisseling. Zo treden 

er koren op, leerlingen van 

muziekscholen, ensembles en 

muziekgezelschappen. Bij 

sommige concerten staat het 

gregoriaans op het menu. 

Natuurlijk ontbreken ook de 

concerten niet waarbij het 

Smitsorgel centraal staat. Het 

spreekt voor zich dat we ervoor 

zorgen dat de concerten passen 

in de ambiance van de monu-
mentale kerk. 
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De huidige werkgroep 
concertcyclus bestaat uit: 

Augustus. Jan-Casper van Beek. Jan Peters, 

Marian Brood, Sjaak Obers en Wim Boere-

kamp. Er is ook een ktankbordgroep die de 

werkgroep van advies voorziet. Deze bestaat 

uit Hitko Mak, Marken Maas, Paul Janssen 

en Michiet Dankers. 

Hoewel we als werkgroep niet te 

klagen hebben over enthousias-

me zouden we toch ook graag 

nog jong bloed erbij willen 

hebben in de categorie 30+. 

Dat is goed voor de continuïteit 
en diversiteit. 

Door de jaren heen hebben we 
at veel aansprekende optredens 
gehad, om er een paar te 
noemen: deneurnese Canto 

Ostinato met een vleugel en twee 
orgels (vrij uniek, want het werk 
wordt vaak uitgevoerd op vier 
vleugels), Fuse - nu het huisen-
semble van Podium Witteman 

het Rosenberg Trio, Annelie 
Brinkhof, de familie Maas en het 

concert Deurne 75 jaar bevrijd. 
Ook hebben we in samenwerking 

met de heemkundekring Deurne 
de combinatie, beeld, tekst en 
muziek gemaakt met o.a. 
Toon Kortooms als onderwerp. 
En ik mag ook zeker de samen-

werking met de Nacht van het 
Witte Doek niet vergeten." 



PATRICK VAN ERP, FRANS FLIPSEN, MS NOOIJEN 



LEVENDIG MIDDELPUNT VAN DEURNE 

In de St. Willibrorduskerk zijn jaarlijks tentoonstellingen. De tentoonstellings-

groep zorgt hiervoor. Voorzitter is Jos Nooijen. Ook Patrick van Erp en Frans 

Flipsen maken deel uit van de groep die in totaal zeven personen telt. 

hllin 
Om de openstelling in de zomer-
maanden van de kerk interessant 

te maken voor bezoekers werd de 

mogelijkheid van een tentoon-
stelling onderzocht. Er werd een 

groep opgericht die verschillende 
mogelijke onderwerpen bekeek. 

Pastoor Janssen vond een oude 

foto met daarop een afbeelding 
van een processie en een mede-
deling van pastoor Roes voor in 

de kerk: "Geen toeschouwers, 

allemaal deelnemers". Een 

processie was niet om naar te 
kijken maar om bij te bidden. Die 

uitspraak werd de titel van de 

eerste tentoonstelling. In proces-
sies vroeger werden, onder 

andere, de vaandels van de kerk 

meegedragen. In alle kerken van 

de parochie Heilige Willibrord 
Deurne werd gezocht naar 

vaandels, die tentoongesteld 
zouden kunnen worden. Deze 

vaandels werden zo goed en zo 
kwaad als het kon in korte tijd 

door de paramentengroep 
schoongemaakt en waar nodig 

gerepareerd. De vaandels plus 

het kostuum van Jasper Berkers, 
de Suisse van de kerk, werden in 

de zijbeuken opgesteld. 

Er werden oude foto's bij gezocht 

en opgehangen en de eerste 

tentoonstelling was een feit. 

Sindsdien is er ieder jaar een 

tentoonstelling. Zo waren er 

tentoonstellingen over paramen-
ten, de Missie en pastoor Roes. 

In 2016 lukte het aanvankelijk 
niet om op tijd een expositie te 

organiseren. Maar een spontane 

samenwerking met Museum 

De Wieger en de Open Atelier 

Dagen leidde tot een uiterst 

succesvolle tentoontstelling van 

interpretaties door hedendaagse 

Deurnese kunstenaars van de 

Bijbelteksten waarop diverse 

werken van Wiegersma 
zijn gebaseerd. 

Patrick van Erp: "De tentoon-
stelling van dit jaar is getiteld 
'De kerk, Steen voor Steen' en 

Laat op grote panelen de bouw-
kundige historie van de St. 

Wiliibrorduskerk zien en plaatst 
deze geschiedenis in een breder 

perspectief door de bouw te 

vergelijken met landelijke en 

internationale bouwstijlen." 

Jos Nooijen: "Bijzonder is dat 

Videoclub Deurne een film heeft 

gemaakt die laat zien wat de kerk 

zo allemaal in huis heeft. Zo 

worden er bijvoorbeeld beelden 
getoond van de gewelven en de 

crypte. Prettige bijkomstigheid is 

dat mensen die niet in staat zijn 

deze ruimten te bezoeken er nu 

toch kennis van kunnen nemen." 

Frans Flipsen: "We tonen ook 

bouwmaterialen en gereedschap-
pen zoals die vroeger werden 

gebruikt. Hiervoor werken we 

samen met het Boerenbond-
museum Gemert. Verder is er 

fotomateriaal en speciaal voor 
de kinderen hebben we een 

bouwplaats ingericht. Daar 

kunnen ze met legostenen zelf 
een kerk bouwen." 

De tentoonstelling De kerk, 

Steen voor Steen is tot en met 

de herfstvakantie dagelijks 

(met uitzondering van de maan-
dagen) van 14.00 tot 16.00 uur 

te bezichtigen. 
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Rian Kuiten: -Om het behoud en 
onderhoud van het monument in 
de toekomst veilig te kunnen 
stellen werd in de stichtingsakte 

mede bepaald dat een organisatie 
Vriendenclub van het Monument 
Willibrordus moest worden 
opgericht. Welnu, de Vriendenclub 
kwam in 1999 tot stand en telt 
inmiddels rond 300 Leden. Deze 
leden betalen jaarlijks tenminste 
€ 25,00. De bijdragen van de 
Vrienden, tot nu toe ruim 

€ 85.000,-, zijn tot heden besteed 
aan de restauraties. Nieuw 
binnenkomende gelden van de 
Vrienden worden in een onder-
houdsfonds gestort." 

Met de opbrengsten van de 
bijdragen van de Vrienden kunnen 
de jaarlijkse kosten van behoud 
en onderhoud weliswaar niet 
volledig worden bekostigd en zijn 
aanvullende middelen nodig, 

maar de jaarlijkse bijdrage van 
bijna € 7.500,- vormt wet een 
jaarlijks terugkerend basisbedrag. 

Alle Vrienden ontvangen perio-

diek een nieuwsbrief waarin ze op 
de hoogte worden gehouden van 
de plannen, activiteiten en 
bijzonderheden. Om het prachtige 
monument St. Willibrorduskerk 
tot in lengte van jaren voor 
Deurne te kunnen behouden blijft 
onze stichting werken aan het 
verkrijgen van financiële midde-
len en dus ook, aan uitbreiding 
van het aantal Vrienden van het 
Monument Willibrordus. 

Als we uw belangstelling hebben 
gewekt en u het van belang acht 
dat de monumentale St. Willi-
brorduskerk tot in lengte van 
jaren het hart van Deurne moet 
blijven, dan nodigen wij u van 
harte uit lid te worden van 
de Vriendenclub. 

HIERLANGS AFKNIPPEN RI 

Ja, ik word vriend van het monument Willibrordus en doneer jaarlijks een 
bedrag van €, 25,- aan Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne 

Naam 

Adres 

Postcode / plaats 

E-mail 

IBAN nummer 

   

vul de antwoordkaart in en 
verzend deze in een 

gefrankeerde envelop naar: 

Stichting Behoud 
St. Willibrorduskerk Deurne 
Postbus 86 

5750 AB Deurne 

   

   

   

    

    

BELLEN OF MAILEN KAN OOK!  Kijk op www.willibrorduskerkdeurne.nl/vrienden-2/vriend-worden  
voor de digitale versie van dit formulier, of stuur een e-mail naar secretaristawillibrorduskerkdeurne.nl. 
Voor telefonisch contact belt u met onze ledenadministratie 0493 31 93 48. 15 
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Openingstijden Wittibrorduskerk 
Periode mei tot en met oktober: 
Dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur 

(m.u.v. de maandagen). Voor een 

begeleid bezoek aan de gewelven 
vragen wij een bijdrage van € 2,-
per persoon. 

 

IIYANHELMoND' L EN 

 

wiewil het niet zijn. 

Elk Elk jaar is de St. Willibrorduskerk 
van mei t/m oktober dagelijks* -
met uitzondering van de 

maandagen - van 14.00 tot 16.00 
vrij toegankelijk voor publiek. 
De stichting Behoud St.  Willi- 
brorduskerk is trots op haar fraai 

gerestaureerde kerk in het hart 

van Deurne. Zo trots dat ze die 

schoonheid graag wil delen. 
Dankzij de werkgroep Kerkwacht, 
zestig man sterk, kunnen de 

inwoners van Deurne en toeristen 

de kerk ook van de binnenzijde 

bewonderen. En dat is best uniek. 

Sjaak Obers coördineert met 

anderen de kerkwachten en zorgt 

voor het schema van de zes 

maanden van de openstelling. 
Er zijn op die middagen altijd twee 

kerkwachten aanwezig. Eén van die 

HUUB MANDERS EN SJAAK OBERS 

kerkwachten is Huub Manders. 
Met Pierre Raaijmakers of Hennie 

van den Heurik, zijn vaste kom-
panen, heeft hij gemiddeld zes keer 

dienst en zijn ze het visitekaartje 

van de kerk. 

Huub: "We heten de bezoekers 

welkom en wanneer men vragen 

heeft kunnen ze bij ons terecht. 

• Er is ook een mooie folder waarin 

de belangrijkste informatie is 

opgenomen. Waar we de bezoekers 

ook op attenderen is om na hun 
bezoek iets in het gastenboek fe 
schrijven. Zo kunnen we tater zien 

hoe hen het bezoek bevallen is. 

Veel bezoekers komen van buiten 

Deurne. Soms zijn die eerst bij 

museum De Wieger geweest en 

gaan dan naar de kerk om het 

drieluik van Wiegersma te zien. 

Wat velen erg bijzonder vinden is 

dat ze op de gewelven kunnen. 

Als kerkwachten houden we ook 

toezicht op de waardevolle kunst-

collectie en het interieur" 

Sjaak: "De laatste jaren is het geen 

enkel probleem om voldoende 
kerkwachten te krijgen. We hebben 

zelfs een reservelijst! De werk-
groep is een solide en enthousiaste 

club van mensen in de leeftijd van 

50 tot 85 jaar. Het gros van hen is at 

vanaf het begin - dit is het twaalfde 
seizoen - lid van de werkgroep. 

Voor hun inzet worden de kerk-
wachten door de stichting aan het 

einde van het openstellingsseizoen 
bedankt met een uitje. Vaak bestaat 

dit uit het bezoeken van een 

tentoonstelling, een museum, of... 

een kerk." 
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* Naast de seizoensopenstelling zijn 

er door het jaar heen ook nog 

speciale open dagen en is de kerk 

met Kerstmis te bezoeken. Ook is 

de kerk geopend tijdens de 

landelijke monumentendagen. 



LEVENDIG MIDDELPUNT VAN DEURNE 

Nog steeds neemt de kerk een prominente plaats 

in. Ook in Deurne is dit het geval, zelfs nu het aantal 

gelovigen afneemt. De monumentale St. Wall-

brorduskerk staat zowel letterlijk als figuurlijk 

midden in de samenleving. Al zo'n 1.000 jaar. 

Lisette van Erp en Sjaak Obers 

zien dat de tijden zijn veranderd, 

maar onderschrijven het belang 

van het behoud van dit unieke 

monument. Sjaak: "Alles wat we 

doen voor het behoud van de 

kerk, doen we om de mensen te 

eren die de kerk door de eeuwen 

heen hebben gemaakt tot wat zij 

nu  is.-  Lisette:  'Vergeet niet dat 

de kerk is gebouwd met het geld 

van de mensen. Dit gebeurde in 

het verleden door het heffen van 

belastingen - tienden  -  die aan de 

bevolking werden opgelegd." 

Sjaak: -De stichting Behoud St. 

Willibrorduskerk Deurne zorgt er 

nu voor dat de kerk in  goede 

staat  behouden blijft. In vergelij-

king  met  het verleden  is er  wat 

betreft  de financiering  veel 

veranderd. Toch komt het geld 

nog  steeds  voor  een  zeer groot 

deel  uit  de Deurnese gemeen-

schap en  het  bedrijfsleven." 

Lisette: -We  voelen  ons  als 

Deurnese gemeenschap  nog 

steeds verantwoordelijk  voor dit 

gebouw. Was het in  vroeger  tijden 

zo  dat de bouw van een  kerk 

stagneerde  als  het geld  op was; 

in  de huidige  tijd zou bij  gebrek 

aan  voldoende middelen de  kerk 

een bouwval worden.  Daarom is 

het belangrijk  dat  we zo  nu  en 

dan  aandacht vragen voor deze 

prachtige kerk,  die  voor  Deurne 

gezichtsbepalend is. 

LISETTE VAN ERP EN SJAAK OBERS 
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Wanneer er een viering gehouden wordt in de St. Willibrorduskerk - en ook 

tijdens de openstellingen - moet de kerk er perfect uitzien. Jo Flipsen en 

Marian van den Einden zijn twee dames die onderdeel uitmaken van het team 

dat verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken rond de vieringen. 



JO FLIPSEN (L) EN MARIAN VAN DEN EINDEN (R) 

Marian houdt zich bezig met het 

schikken van de bloemen. Ook is ze 
acoliet en begeleidt ze mensen met 
een rolstoel op zaterdag naar de 
kapel. Daarnaast is ze ook kerk-
wacht en lid van de Avondwake-
groep. Jo is koster en zorgt er met 

drie anderen voor dat alles wat met 
de vieringen te maken heeft 
gesmeerd loopt. Ze stelt het rooster 
van de kosters samen en ook zorgt 
ze ervoor dat de voorraad op 
peil blijft. 

Jo: -Met een viering ben ik in totaal 

zo'n tweeënhalf uur bezig. Je moet 
zorgen dat alles klaar staat en dat 
luistert best wel nauw. Na afloop 
moet er natuurlijk ook nog opge-
ruimd worden. We zijn met vier 

kosters en om de week heeft een 
van ons dienst. Het mooie van het 
werk is dat je veel verschillende 
mensen ontmoet onder diverse 
omstandigheden. Ik vind het heel 
nuttig werk, maar bovenal erg fijn 
om te doen." 

Ook Marian doet haar werk met 

plezier: "Ik ben blij dat ik dit mag 
doen. Het moet ook wel een beetje 
in je zitten. Met ons clubje zorgen 
we ervoor dat de bloemen in de 
kerk en de kapel er fris bij staan. 

Als er speciale dagen zijn, zoals 
Kerstmis, dan zorgen we met de 
complete groep van de St. Willibror-
duskerk voor de aankleding. 
Heet bijzonder was het bij het 12 1/2 

jarig jubileum van pastoor Janssen. 
Toen hebben we met alle mensen 
van de parochie - die inmiddels de 
hele gemeente Deurne omvat - de 
versiering verzorgd. Een hele klus, 

maar ook erg dankbaar werk." 
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De gedachteniswand met kruisjes 

voor de overtedenen hangt naast 

de doopwand. Ook daarboven 

twee handen, die elkaar loslaten, 

of juist naar elkaar reiken. 

Sterven is loslaten. Maar gelovig 

vertrouwen we er op dat er aan 

de andere kant van ons bestaan 

iemand is die ons weer bij de 

hand neemt. 

Zo reikt de kerk op elk moment 

van het leven mensen een hand: 

de hand van delen (eerste com-

munie), de hand van bevestiging 

(vormsell, de hand van trouw 

(huwelijkt, de hand van vergeving 

(boete en verzoening), de hand 

van bemoediging (ziekenzalving). 

En verder zijn er heel veel vrijwil-

tigers - inclusief de koren zo'n 

900 - die samen met het pastora-

le team hun handen uit de 

mouwen steken om de parochie 

levend en Levendig te houden.-  
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ven 
-De kerk is een ruimte waar het hele Leven 

gevierd wordt, van geboorte tot sterven." 

Aan het woord is pastoor Paul Janssen. 

"Bij een doopviering voel je hoe ouders zich 

verwonderen over het prille leven en gelukkig 

zijn. Boven de wand waaraan de doopschelpen 

worden opgehangen zijn twee handen te zien, 

een grote en een kleine. De kleine die de grote 

bij de vinger neemt, of juist loslaat. Dat kan 

allebei. Een beeld  is  een momentopname. 

Maar het leven kent allebei de kanten: 

je neemt je kind bij de hand. En je weet dat het 

ook zijn of haar eigen weg mag zoeken .  
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"Aan deze kerk kun je, als je weet 
waar je naar moet kijken, haar 
geschiedenis en de geschiedenis 
van de bevolking van Deurne 

aflezen. Dit geldt ook voor de 
kunstwerken die zich in de kerk 
bevinden. Dat maakt deze kerk 
- samen met de uitstekende staat 
waarin ze verkeert - zo uniek. 
Deze goede conditie is een bewijs 

voor hoe nu, maar ook in vroege-
re tijden, deze kerk belangrijk is 
geweest voor de Deurnese 

gemeenschap. Hoewel ik binnen 
de parochie of de stichting 
Behoud St. Willibrorduskerk 
Deurne geen functie heb, ben ik 
wel zeer nauw betrokken bij het 

gebouw en haar inrichting en heb 
ik nieuwe elementen, zoals het 
altaar, mogen toevoegen. Zo heb 
ik - met glas en roestvrij staal -
ook mogen meeschrijven aan dit 

stenen geschiedenisboek, evenals 
mijn illustere voorgangers Jos 
Deltrap in de periode 1959-1964, 
Jan Stuyt aan het begin van de 
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vorige eeuw en Pierre Cuypers 
aan het eind van de 19de eeuw 
met een vormgeving en materia-
len die pasten bij hun tijd. 

De geschiedenis van deze kerk 
reikt nog veel verder terug. 
Waarschijnlijk heeft de huidige 
St. Willibrorduskerk een tuf-

stenen zaalkerkje als voorganger 
gekend waarvan bij de restauratie 
in 1964 resten zijn teruggevon-
den. Van dit kerkje wordt melding 
gemaakt in een pauselijke 
oorkonde in 1069. 

Door de eeuwen heen zijn er 
grote en minder grote verbouwin-
gen en ingrepen geweest. Er zijn 
verschillende bouwstijlen waar te 

nemen en ook heeft de manier 
waarop de kerk door gelovigen is 
gebruikt zichtbare sporen achter-

gelaten. Kortom, deze kerk leest 
als een spannend geschiedenis-
boek dat voorlopig nog niet 
is voltooid." 

HANS FLAPPER 



Al. eeuwen en tientallen generaties Deurnenaren staat ze met haar rijzige 

gestalte midden in de Deurnese samenleving. Vanuit de verte zie je haar 

al staan en wanneer je dichterbij komt word je door haar gegrepen. 

Ook architect Hans Flapper heeft zich niet kunnen onttrekken aan 

de greep van de St. Willibrorduskerk die hij karakteriseert als 

'Een geschiedenisboek in steen'. 

enisboek 
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Lisette van Erp was namens het parochiebestuur direct betrokken bij de 

restauratie van het monumentale Smitsorgel dat de St. Willibrorduskerk siert. 

Een restauratie die mede dankzij de speciaal hiervoor in het leven geroepen 

werkgroep "Hoge Noot!" succesvol werd gerealiseerd. 

Lisette van Erp: "Jan Boogaarts 
is een autoriteit op het gebied 

van Smitsorgels. Hij bracht in 

2006 een achtbaan op gang die 

uiteindelijk in 2011 zou leiden tot 

de restauratie door orgelbouwer 
Verschueren in Heythuysen. 
Misschien wet leuk om te vertel-
ten is dat Jan Boogaarts op 

9 mei 2017 aan de Radboud 
universiteit in Nijmegen op 

83-jarige leeftijd promoveerde 

op een studie over de orgel-
makers Smits." 

De restauratie van het 

balustradeorgel, dat in 1838 in 

de St. Willibrorduskerk werd 

geplaatst, had de nodige voeten 

in de aarde, vertelt Lisette: "Hoge 

Noot! wist met diverse acties en 

dankzij de hulp van de Deurnese 
bevolking en het bedrijfsleven de 

klus te klaren. De totale kosten 

van de restauratie bedroegen 

ruim een half miljoen euro. 
Het orgel is een monument in 

een monument en heeft daarom 

ook een eigen monumenten-
nummer. Nu het onlangs uitge-
breid is met acht houten pijpen is 

de volgende uitdaging het orgel 
in goede staat te houden." 

Wat betreft die acht pijpen is nog 

een bijzonder verhaal te vertel-
len, want na de restauratie kwam 

door meetwerk van Jan 

Boogaarts aan het licht dat de 

pijpen van Holpijp 8' oorspron-
kelijk op andere posities hebben 

gestaan en acht plaatsen 

moesten opschuiven. De openge-
valten plaatsen zijn ingevuld met 

de nieuwe pijpen. 

Lisette: "Een orgel is een ge-
voelig instrument. Daarom is de 

klimaatbeheersing in de kerk van 

groot belang. En, een orgel moet 

ook bespeeld worden. De jaar-
lijkse orgetconcertcycLus voorziet 

in die behoefte en ook wordt het 

orgel bespeeld door muziek-
studenten en gastorganisten. 
Nieuw is dat er in 2017 voor het 

eerst een kinderorgeldag wordt 

gehouden. Het orgel is sommige 

zaterdagen tijdens de reguliere 
openstellingstijden van de kerk 

en op nationale orgeldag te 

bezichtigen. Een bezoekje is 

meer dan de moeite waard!'" 
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NACHT VAN 
HET WITTE 

DOEK 

TE GAST IN DE KERK 

Willy Koppens is voorzitter van het Deurnese filmfestival 

Nacht Van Het Witte Doek. Vanaf 2010 is de St. Willibrordus-

kerk een van de vele locaties waar op de laatste zaterdag 

van augustus films worden vertoond. De Nacht Van Het 

Witte Doek is al meer dan een kwart eeuw het filmfestival 

van Deurne. 

Nacht Van 

Willy Koppens: "We zijn blij dat 
we te gast mogen zijn in de kerk 
met ons filmfestival. We kiezen 
jaarlijks een thema en zoeken 
daar dan de films bij. Natuurlijk 

houden we er rekening mee dat 
de films die in de kerk vertoond 
worden raakvlakken hebben met 
de kerk of met de sfeer van het 
gebouw. Die raakvlakken kunnen 

ook schuren, zo hadden we in 
2016 de film "Spotlight-  over 
seksueel misbruik in de Ameri- 

kaanse katholieke kerk. We 
hoeven de pastoor niet van te 
voren toestemming te vragen 
voor een bepaalde filmkeus en of 
dat wel kan. We draaien dit jaar 

zelfs drie films in de kerk: een 
hoofdfilm en twee voorfilms. 
Om een indruk te geven wat voor 
soort films er vertoond worden, 
de titels van 2017: Moonlight, 

Sunrise of two humans en 
The Basement (een korte docu 
over de katten in de kelders van 
de hermitage in St. Petersburg, 
die jacht maken op de Fatten). 

Wat ook heel bijzonder is. 
We programmeren vaak ook een 
stomme film die muzikaal live 
begeleid wordt op het grote 
Smitsorgel. Dat, samen met de 
ambiance van die mooie kerk, 
maken het tot een unieke beleve-
nis! Als Nacht Van Het Witte Doek 
zijn we erg blij met deze voortref-
felijke gastheer." 

KOPPENS 



TE GAST IN DE KERK 

De carnavalsmis op zondagochtend voorafgaand aan 

de grote optocht in Deurne is inmiddels een begrip. 

Al vanaf 2006 staan carnavalsclubs De Peelstrekels 

en De Pottenbakkers onder de bezielende leiding 

van pastoor Paul Janssen garant voor een tot de 

laatste plaats bezette kerk. Bij deze dienst slaan 

Peelstrekels en Pottenbakkers zowel letterlijk 

als figuurlijk de handen ineen. 
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Oud-Peelstrekelsvoorzitter 
Martien Thijssen: "Paul Janssen 

is zondermeer de grote animator 
van dit evenement. Zonder de 
waardigheid van de dienst aan te 
tasten weet hij een prettige sfeer 
te creëren. Ik ben zelf geen 

kerkganger, maar deze dienst 
kan ik iedereen aanbevelen. 
De pastoor weet de kerkgangers 
- en dat zijn lang niet allemaal 
carnavalsadepten - te raken met 

zijn boodschap die doorspekt is 
met kwinkslagen. Beide carna-

valsclubs Leveren hun, soms 
verrassende, bijdragen. Nu al 

legendarisch is de carnavalsmis 
van 2016 waarin prins Mark I 
(Mastbroek] en Linde Broekman 
elkaar het jawoord gaven. Of die 
keer dat er een levensecht paard 

naast het altaar stond. 
De pastoor opende die dienst 
met: "Er staat een paard in de 
kerk, bij pastoor Janssen!" 

De mis wordt voorbereid door 
De Peelstrekels en De Potten-

bakkers samen. Zij tekenen ook 
voor de aankleding en versiering 
van de kerk. Thijssen: "Wat ik ook 
heel erg goed vind is dat de 
pastoor de jeugd er nadrukkelijk 
bij betrekt. Knap is ook dat hij 

elke keer het thema zo weet in te 
kleden dat het aansluit bij de 

belevingswereld van zowel jeugd 
als volwassenen. Als voorbeeld 

hiervan wil ik de mis van 2017 
noemen; die had als thema social 
media. En met dit gegeven dat 
herkenbaar is voor iedereen wist 

hij de honderden bezoekers van 
jong tot oud in te pakken. En dat 
vind ik zó knap!' 



''t" 	
Ontdek de Sint nalbrordosketk 

	dOir 

aan de Markt in Deurne, 
een indrukwekkend gebouw waar, 

de 
mensen van het dorp trots op o

■in. 
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BERTUS VAN ETTEN (L) EN TON WOUTERS (R) 

Al een jaar of acht bezoeken alle zevende- en 

achtstegroepers uit de hele gemeente Deurne de 

St. Willibrorduskerk. De stichting heeft speciaal voor 

deze groepen een lesbrief samengesteld die op 

school behandeld wordt. Als afronding hiervan 

bezoeken ze met hun groep de kerk. Daar worden 

ze door kerkwachten rondgeleid. Ongeveer tien 

kerkwachten verzorgen deze educatieve rond-

leidingen. Bertus van Etten en Ton Wouters 

vertellen hierover. 

Wie Weet 
LIBIKJRD? 

"Het bezoek aan de kerk bestaat 
uit drie gedeeltes,-  vertelt 
Bertus. "Ze krijgen eerst met de 
gehele groep een rondleiding van 
een half uur, daarna splitsen we 

de groep en gaat het ene deel 
naar de gewelven - dat maakt 
altijd indruk - en het andere gaat 
op speurtocht door de kerk. 
Na een half uur worden de 
groepen gewisseld. In totaal 

beslaat het bezoek aan de kerk 
anderhalf uur- 

Ton: "De rondleidingen zijn in het 
voorjaar. De groep komt met hun 

leerkracht en eventueel enkele 
ouders als begeleiding. Doel van 
het project Wie weet Willibrord is 
om ook de jeugd kennis te laten 
maken met dit unieke en prachti-

ge gebouw en zijn geschiedenis. 

Wat we begrijpen uit de reacties 
'is dat de kinderen het heel 

interessant vinden." 

Bertus: 'lijdens de rondleiding \ 
vertellen we over de kerk als 
gebouw, over de mensen die door 

de eeuwen hun geloof steeds 
anders beleefd hebben en we 
vertellen het verhaal van Jezus 
en andere heiligen. Bij elke stap 
die we tijdens de rondleiding 

zetten valt wel een verhaal te 
vertellen.'" 

Ton: "De groepen zijn gemêleerd; 
er zijn kinderen die de communie 
hebben gedaan, islamitische 
kinderen of kinderen van ouders 
die niets met een geloof van 
doen hebben." 

Bertus: "Dan kom je er bijvoor-
beeld achter dat het islamitische 

en katholieke geloof veel raak-
vlakken hebben. Maar ook komen 
er opmerkingen als: Jezus was 
toch een jood? Wanneer is hij dan 
katholiek geworden? Of, we 

hebben tijdens de rondleiding de 
hele kerk gezien, maar waar 
woont God nu?" 

Julie van Lieshout H 11, leerling 

van groep acht van de Gerardus-
school: "De gewelven vond ik het 
mooist, maar de grafkelder vond ik 
wel een beetje eng. "Haar klas-
genoot Lars Tiemissen 
"Van de juf moesten we het boek 
nauwkeurig lezen, we mochten 
niets missen. De speurtocht in de 

kerk vond ik het leukst. En, de graf-
kelder vond ik helemaal niet eng." 
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LEVENDIG MIDDELPUNT VAN DEURNE 

De zeven dames van de paramentengroep van de St. Willibrorduskerk in 

Deurne zijn druk bezig met de zomerjurk van Maria. Deze jurk zal op 

8 juni 2018 ingezegend worden. Dan is de garderobe van het Mariabeeld 

compleet. Anders dan bij de andere kledingstukken - voor ieder jaargetijde 

een - zal er geen bijpassende mantel zijn, maar wel. een chique voile. 

Ook het kindje Jezus krijgt een bijpassende outfit. 

 

De dames van de paramentengroep  -  die tijdens de carnavals-
mis naar buiten treden onder de naam: Orde van de Heilige 
naaisters van Sint Willibrord - zijn: Betsie van den Berkmortel, 

Lisette van Erp, Jo Flipsen, Phil Jansen, Door Klomp, 
Leonie Lokin, Hennie van Mullekom 

 

Paramenten zijn in de rooms-
katholieke kerk alle liturgische 

bovenkleren van priesters, diakens 
enz., zoals kazuifels en koorkap-
pen. De groep ontstond toen bleek 

dat de vele paramenten die in het 
bezit zijn van de kerk in een niet al 
te beste staat verkeerden. De 
groep begon met het schoon-
maken en herstellen van de 
kazuifels en koorkappen. En van 

het een kwam het ander. Het hele 
jaar door, op dinsdagmiddag van 
de oneven weken, zijn de dames in 
de weer. Op dit moment wordt 
geborduurd aan een fleurige 

zomerjurk. Een project dat, na een 
half jaar voorbereiding, in januari 
2017 is gestart. 

Lisette van Erp: -Binnen onze 
groep beslissen we alles samen. 
We overleggen net zo lang tot we 
het allemaal met elkaar eens zijn. 
Ook voor deze zomerjurk zijn we 

niet over een nacht ijs gegaan; 
we hebben proeflappen gemaakt, 
kleurkeuzes gemaakt en er is 

zelfs door Frans Flipsen speciaal 
voor dit doet een inklapbaar 

borduurraam gemaakt waaraan 
we met z'n zessen tegelijk 
kunnen werken.-  

De St. Willibrorduskerk beschikt 

over een flink aantal paramenten 
waaronder een achttal prachtig in 
Art Nouveau stijl geborduurde 
stukken uit het begin van de 20e 
eeuw van de hand van Leo Peters 

- in zijn tijd een vooruitstrevend 
textielkunstenaar. Het is best 
bijzonder dat Deurne over zoveel 
werk van Peters beschikt; 
museum Catharijneconvent in 

Utrecht heeft er slechts drie. Het 
oudste liturgische gewaad is een 
koorkap gemaakt van stof uit het 
begin van de 19e eeuw. 

De dames ervaren wat ze doen in 
de paramentengroep niet als 
Werk. Lisette: "Dit is eigenlijk een 
vrije middag voor ons. Even 

gewoon niets aan je hoofd en 
lekker bezig zijn. 

Leonie Lokin: "Het komt wel eens 
voor dat we een uur zwijgend 

bezig zijn. Mensen denken wel 
eens dat we steeds aan het 
kleppen zijn, maar we zijn echt 
geconcentreerd bezig!" 

Het beeld van Maria is een zoge-
naamde staakmadonna waarbij 
alleen hoofd, lijf en armen en 
handen uit hout gesneden zijn. 
Voor de rest is het een houten 

skelet en moet daarom wel 
aangekleed worden. Het beeld 
werd oorspronkelijk meegevoerd 
in processies en mocht om die 
reden niet te zwaar zijn. 

"Weet je wat zo leuk is?" zegt 
Jo Flipsen. "Alles wat we maken 
doen we met spullen die we 
krijgen van parochianen of ande-
ren. We kopen zelf niets. Je kunt 
dus gerust zeggen dat alles wat 
we maken en herstellen door, 
voor en met de parochianen wordt 

gerealiseerd. Mooi toch!" 
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Adresgegevens 

Postbus 86, 5750 AB Deurne 

Rekeningnummer NL43RAB00170877779 

infofdwillibrorduskerkdeurne.nl 

Adres kerk 

Markt 9 

5751 BE Deurne 

Webadres stichting 

www.willibrorduskerkdeurne.nt 

Wat bezoekers ons vertelden in het gastenboek 
van de St.Willibrorduskerk: 

Uit Vorden komen we altijd kerken 
kijken, deze is uitzonderlijk mooi. 

Schitterend: de kerk, het orgel, de fantastische ramen, 

het altaar  en  Willibrordus als patroon, net als  in  mijn 

parochiekerk; goed Idee, exposeren in de kerk! 

Eine schOne Ergánzung des 

Religiiisen Kunst und Kirche, 

eine selige Allianz. 

Best bijzonder! Hoe ze "vroeger" gebouwd hebben 

zonder computerberekeningen. En toch staat het al 

eeuwen en zal nog eeuwen blijven staan - dank aan de 

Stichting! Echt mooi. 
De gewelven bezocht: fantastisch. 
Men krijgt een andere blik op de 

kerk! Ook de tentoonstelling is erg 
interessant. Ga zo door. 

Een verbazingwekkende reis door de tijd, door de kunst, door alles 

en toch harmonieus samengebracht. Je wordt er stil van, je wordt 

er warm van. Dank aan alle medewerkenden voor een klein uurtje 

verbazing en geruststelling. 

Samen genoten  van  rust, stilte, sprankelend licht door de 

ramen  en  op de achtergrond mooie muziek. Alles bij elkaar 

een  unieke plek  om  'kunstenaars uit diverse periodes' samen 

tot één geheel  te  laten komen. Een mooie expositie. Hopelijk 

wordt  dit  in de toekomst vaker herhaald. 

Een heerlijke kerk. Genieten. 

Dit is een mooie kerk; 
goede uitleg gehad. 

Wat zijn wij trots op 
'onze' bijzonder mooi 
gerestaureerde kerk. 
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Redactie 

Herman Smit, Niels Achterberg, 

Henry van den Berkmortet 

Teksten 

Marcel  Koelen 

Fotografie 

Henry van  den  Berkmortel 

Met  uitzondering  van de volgende  pagina's: 

Pagina  20-21 foto's  Harry Keijsers 

Pagina  24-25 foto  Michel van  Eunen 

Pagina  27 foto Roos  Knijnenburg 

Vormgeving 

Michon Damen, 

Spiegel crossmedia  communicatie 

Verantwoordelijke uitgever: 

Stichting Behoud 

St.Willibrorduskerk Deurne 

Oplage 

10.500  exemplaren 

Uitgave 

September 2017 Webadres parochie 

www.heitigewillibrorddeurne.nl  

  

Onze dank gaat uit naar iedereen die aan  dit 

magazine heeft meegewerkt. 
Vrijwilligers 

De verhalen in  dit  magazine geven slechts  een  impressie  van  wat er gebeurt in  en 

rond de kerk. Er gebeurt nog veel meer  en  daarom willen wij alle vrijwilligers bij  deze 

bedanken voor hun inzet voor de ons  zo  dierbare kerk. 

 

  

 

Niets uit deze  uitgave mag  gebruikt worden 

zonder vooraf  schriftelijke  toestemming van 

de uitgever. C) 
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