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Op 3 september 1874 za5en de inwoners van Sambeek
drie vrouwelijke religieuzen hun dorp binnenrijden. Het

Een jaar eerder al waren leden van deze orde naar hier

waren zusters redemptoristinnen die - omd at ze in een

van ene heer C.J. Lina. Dat huis stond op dezelfde plek

rood habijt gekleed gingen - door de dorpelingen al

als waar nu het klooster staat. Dat klooster fungeerde

snel 'rooie nonnen' werden genoemd. De zuster kwa-

als rustoord en juvenaat (opleidingsschool) van de orde.

men uit het Zuidlimburgse V[ittem. Van Wielree tot

Begin 1874 werd het klooster overgèdragen aan de

Horst waren ze met de trein gereisd, het laatste stuk

vrouwelijke orde, de redemptoristinnen.

in gereedheid gebracht.
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Sambeek was alleen het allernoodzakelijkste voor hen

©

hadden ze met de diligence moeten afleggen. In

gekomen en hadden hun intrek genomen in de woning

Italiaanse oorsprong

"Die eerste nacht deden de zuster geen oog dicht,
omdat de dag te inspannend en te gewichtig was
geweest", tekende later de priorin in de kloosterkroniek
op. "Maar als spoedig wÍls er orde op zaken in het

De oorsprong van de orde ligt in Scala in Italië. Rond

klooster gesteld, mede dankzij een dienstbode van de

later waagden de zusters de stap over de Alpen en

zusters Carmelitessen van het klooster Elzendaal uit

vestigden zich ook in Oostenrijk. Maar vanwege het

Boxmegr."

anti-kerkelijke klimaat werden ze snel uit Wenen

Dat de zusters in een klooster in Sambeek konden gaan

verdreven. In Duitsland kwamenT-e echter van de regen

wonen, was te danken aan de paters redemptoristen.

in de drup. Daar voltrok zich in de 70-erjaren van de

l73O stichtten daar de Napolitaanse Celesta Crostarosa
en de priester-jurist Alphonsus de orden van de

redemptoristen en redemptoristinnen. Honderd jaar

een erge brandlucht gewaar. Maria Josepha die zich

kennelUk bewust was van haar nalatigheid had de moed

om terug te gaan in de stiklucht en de schoenen van de
stoof te haleÍl."

h

werd het klooster in Sambeek voor

een grote brand behoed.

In de eerste helft van deze eeuw neemt het aantal
zusters geleidelijk toe. De Sambeekse zusters leven
sober en bidden en offeren voor anderen.

k

bestaan

niet voor zict:zelf, maar voor Christus en de anderen.

Al vroeg gaan ze naar

de kapel om te mediteren, te

bidden en te zingen. Na een sober ontbut gaan ze aur
het werk. Meest worden misgewaden vervaardigd.
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's Avonds is er gelegentreid om te recreëren en zich
met hobby's bezig te houden. Ook is er dan nog een
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gebedsdienst.

vorige eeuw de zogenaamde Kulturkampf. Uitingen

Sa

van religiositeit waren toen nauwelijks mogeluk.
Vandaar dat veel orden uitweken naar Nederland.

De kloosterkronieken wekken de indruk van een sobere

eentonigheid. Soms was er enige afwisseling, bijvoor-

h

beeld als de bisschop op bezoek kwam.

m

ook de redemptoristen en redemptoristinnen die in

In l9l3 kwam kardinaal Van Rossum naar Sambeek.
Bij de dorpsgrens werd hrj opgewacht door pastoor De

Wittem in Zuid-Limburg toen hun belangrijkste kloos-

be

ter hadden.

Vocht, het gemeentebestuur en de harmonie. Nadat

werd de kapel in gebruik genomen. De toenmalige

L. Wollaert, geassisteerd door zijn

kapelaan en de Vornlmse pastoor Sweens droegen de
eerste plechtige H. Mis op. De Bossche bisschop

Godschalk had echter bepaald dat de kapel op zondag-

In 1889 kwam er ook een orgel in de kapel. De
kranten uit die tud mogen geloven - een kunststukje af.

"BekwÍIme organisten roemen de fijnheid van bewer-

king en de zuiverheid van klank van het orgel", schreef
het Boxmeers V/eekblad in die dagen.

Sober en eentonig
In de kloosterkroniek wordt vroomheid afgewisseld
met alledaagse zaken. In 1888 - het jaar waarin de
redemptoristinnen hun kapel kregen - vergat zuster

Maria Josepha haar wollen schoenen van de stoof te
nemen. "Enkele zusters die het koor verlieten, werden

diner plaats. De Sambeekse harmonie zorgde voor een

passende muzikale omlijsting van het diner. Alleen

moesten ze wel buiten voor het klooster spelen. Om
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Boxmeerse orgelbouwer J. Winkels leverde - als we de

ontvangstzaal van het klooster vond vervolgens een
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morgen voor de Sambeekse gelovigen gesloten was.

parochianen de zegen van de kardinaal. In de
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Sambeekse pastoor

in optocht naar het redemptoristinnenklooster. In de
prachtig versierde kapel kregen de Sambeekse

H

in- als uitwendig zijn huidige vorm. Rond 1880 woonden er al trvintig zusters en toen kwam ook de eerste
uitbreiding van het klooster tot stand. Twee jaar later

pastoor De Vocht de kardinaal had begroet, ging men
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LangzaÍIm kreeg het klooster aan de Grotestraat zowel

half zes die dag vertrok de kardinaal per auto naar
Venlo. De harmonie was kenneluk tot dan blijven
wachter, want bij het afscheid speelde Semper Unitas
nog een

'Hij leve lang'.

Na 1918 groeide het klooster naar het maximale aantal
van 40 zusteÍs.

Pas op 1 april 1945 konden de zuster terugkeren naar

Sambeek. Omdat de parochiekerk opgeblazen was,
diende hun kapel als voorlopige kerk.
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Het Vaticaans Concitie beginjaren '60 werkte ook
vemieuwend naar het Sambeekse klooster. De zusters
pasten zich aan de nieuwe tijd aan. Er kwam meer
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openheid in het klooster, de tralies verdwenen. Ook
mochten de zusters nu elk jaar een paar dagen op
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Oorlog

familiebezoek.

Dan breekt op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog

was daarbij aanwezig.

ek

uit. "Hedennacht werden wij opgeschrikt door schieten
en vreselijk geraas van de kant van de Maos", begint de
kroniekschrijfster van de redemptoristinnen haar relaas
over de eerste oorlogsdag. "Niemand wist wat dit

Op 3 september 1974 vierden de zusters hun eeuwfeest
in Sambeek. De toenmalige Bossche bisschop Bluijssen

Deze maand hebben de 'rooie nonnen' na 1 19 jaar ons

s

dorp verlaten.

In 1874 kwam en ze met ziin drieën naar

Sambeek, vorige week zijn ze met zijn achten vertrok-

ken naar het Kasteel in Boxmeer. Het klooster

ons klooster schudden. De zusters waren bleek van

leegte blijven.

ontdaan vanaf het altaar toe.

bestaan, eÍ komen nieuwe bewoners. Toch zal er een

"

verborgen. Alle zusters maakten een pakje met linnengoed klaar in geval we moesten vluchten."
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Om I I uur die dag kwamen de Duitsers Sambeek
binnen. "Omdat we niet wisten hoe het verder zou
gaan,hebben we de kostbaarheden zo goed mogelijk
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hedennacht was uitgebroken.

Hij vertelde dat de oorlog

blijft
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angst en schrik. Om half 6 sprak pater Sebastianus ons

H

betekende. Steeds maar duurde het schieten met kanonnen en mitrailleuÍvuur, zodat de deuren en vensters van

Dat hoefde toen nog niet. Toen op 25 september 1944
de Engelsen hun intocht

in Sambeek hielden, dachten

ook de redemptoristinnen dat het oorlogsgevaar geweken was. Het tegendeel was waar. De Duitsers boden
hevige tegenstand, waardoor de zusters wekenlang in
de kelder moesten blijven. Op 29 september werden

twee zusters door een inslag in de kelder gedood.

Enkele dagen later evacueerden de redemptoristinnen
naar een klooster in Velp.

Teksten: René Klaassen
V ormgevingl realisatie : J os Kuiipers
Duvelsklökske 16 is een uitgave
van Sambeelcs Heem, iuni 1993

Zaterdagavond 26 iu n i 1 993
wijding van de St. Janskransen

Prachtige poppen bii de
expositie Pop & Pracht

Programma zaterdag 26juni

Zoals gebruikeliik tijdens het Sf. Jansweekend wordt
onder de toren een expositie gehouden. Ditmaal zal een
aantal dames tonen hoe mooi en hoe leu? het is om zelf
poppen te maken.
Niet alleen zullen de eindresultaten te zien zijn, ook de
verschillende stadia bii de tot stand koming worden
getoond.
Bii de meeste poppen wordt begonnen met het hoofd, de
handen en de voeten. Van zelf-hardende klei worden
deze lichaamsdelen gemaah| vervolgens beschilderd en
afgewerkt met vernis. De romp, de armen en de benen
worden verstevigd met ijzerdraad, zodat de pop later in
de gewenste houding kan worden gezet. De Rleren die de
pnppen vervolgens aangemeten krijgen, zijn van eigen
ontwerp. Er wordt vooral gelet op bijpassende of iuist
contrasterende kleu ren en structu ren.
Alles bijeen gaat toch wel gauw zo'n 40 tot 50 uur werk
in een pop zitten. Vandaar dat de dames de poppen ook
niet graag verkopen.

14.00 uur: De St. Janstoren kan beklommen

wordeJl.

Exposltie'Pop & Pracht' ls geopend.
Duvelsklökske 17 over dierbare Sambeekse
plekfes te koop onder de toren.
18.45 uur: De klokken lulden.
19.00 uur: Wif dlng van de St. Janskransen en
trossen aan de voet van de torcn.
22.00 uur: Slultlng van de torenbekllmming
en expositie.
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Zondag z7juni
geopend.
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11.00 tot 16.00 uur: Toren en expositie nogmaals
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Tijdens deze twee dagen is er volop gelegenheid St.
Jansbrood en andere 'sambeekse artikelen'te kopen.
Voor de beklimming van de toren zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Toch moeten we u erop
wijzen, dat de beklimming geheel op eigen risico is.
Kinderen beneden de 12jaar kunnen alleen onder begeleiding toegelaten worden.
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Om ons dorp er tijdens deze dagen feestelijk uit te laten
zien, wordt u vezocht de Sambeekse vlag uit te steken.

"Poppenmaken is een aantrekkelijke hobby", zegt een
van hen. "Je kunt er veel van jezelf in Rwijt: creativiteit en
vaardigheid. ledere pop toont weer een andere emotie.
Het zijn immers niet allemaal vrolijke of ondeugende
pnppen, er zijn oo? bedroefde bij. Voor sommigen is het
maken van poppen misschien een terugkeer naar de
periode dat ze als meisje met poppen speelden. Poppen
zijn wel heel gemakkelij? in de omgang: ze zeggen niets

Harmonie Semper Unitas zal voorafgaande aan de

harmmonie op het kerkplein muziek ten gehore brengen.

9."

Porochie vieil volgend joor feest
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Wlt u uw auto tildens de St. Janskransenwijding niet op
het kerkplein pafteren?
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Op zondagmorgen zal een aantal jeugdleden van de
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kransenwijding een muzikale rondgang door het dorp
maken. Aansluitend aan de St. Janskransenwijding zalde
harmonie nog een @ncert verzorgen op het kerkplein.

Sombeel<se toren verrees.
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Op 24,25 en 26 juni I 994 viert de Sombeekse porochie Sï.
Jon de Doper Íeest. Het is don 700 joor geleden dot de
porochie werd gevormd; dus bijno 200 j00r voor de stotige

lnmiddels is de stichting '700 jo0r Porochie' opgericht. Het
bestuur best0ot uit: Roger Bergholtz (voozitter), Willy
Hendril<s (secret0ris), Ferry Litjens (penningrneester) en de
Ieden Dorothé von Bon, Cor Borsje en Ger Jons. Postoor
Gelens odviseert het bestuur.

Binnen enlrele weken z0l het bestuur een roomprogrommo
presenteren. Don begint het eigenlij[<e wer[< pos. Het bestuur
heeftwel en]<ele ideeën, moorwil groog von verenigingen en
dergelUke horen 0p well<e wijze de porochionen zouden

St Janskransenwijding kan alleen maar
levend blijven als de jeugd er al vroeg mee in aanraking komt.
Wat dat betreft zit het in Sambeek wel goed.
De traditie van de

willen meedoen.
ldeeën, suggesties? Die zijn heel well<om. Loop even longs

bij éen von de bestuursleden.

