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Soberr maar stichtend
De bouw van de parochiekerk

van St. Jan de Doper in Sambeek (1953)

De nieuwe parochiekerh kort na de ingebruilowme in 1953.

In de kerstnacht van 7953 - ditjaar een halve
eeuw geleden - trok er een bijzondere stoet door
Sambeek. VanuiÍ d.e noodkerk aan de

SchiWerstraai liepen 's nachts otn vier uur vrijwel
alle volwassen parochianen va.n het dorp naar de

door s chijnw erpers v erlichte nieuw e

parochiekerk ann de Grotestraa.t. Het koor zong
ondertussen het plcchtige l-a.uda Jerusalem.

"Veel inwoners van Sambeek kregen tÍanen in hun
ogen toen zehet nieuwe kerkgebouw betraden",
meldde het bisdomblad Sint Jansklokken.
"Dit was dan voortaan hÍn nieuwe kerk, de kerk
waarvoor ze allen zo mild hadden geofferd."

Het blad had gelijk. Want mede dankzij royale
giften van de parochianen was er midden in het
dorp in amper een half jaar tijd een kerkgebouw
veÍïezen dat qua inhoud weliswaar kleiner was dan

de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste
voorganger, maar plaats bood aan meer gelovigen.
Bovendien was er voor de kinderen een eigen
kapel en zong het koor niet vanaf het oksaal achter
in de kerk, maar vanuit een aparte ruimte naast het
priesterkoor.
Pastoor Jan van Berkel was de drijvende kracht
geweest achter de totstandkoming van deze nieuwe
parochiekerk, zoals hij er ook voor had gezorgd dat
al halverwege 1945 gebouwd kon gaan worden aan

een noodkerk, die nog geen jaar later gereed was.
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De verwoeste parochiekerkwas een tweebeukig gotisch
gebouw.

Nieuw hoofdaltaar
'Wanneer de oude parochiekerk van Sambeek werd
gebouwd, is niet bekend. De kerk stond er al toen
in 1486 een begin werd gemaakt met de bouw van
de toren. De parochiekerk, toegewijd aan Johannes
de Doper, was een tweebeukig gotisch gebouw,

met pilaren in het midden. Van dergelijke kerken
zljn er slechts twee in Nederland gebouwd: in
Deventer en in Sambeek. Het kerkgebouw stond
op de plaats waar nu het kerkplein is.
De hoofdingang was aan de andere zijde van de
toren, aan de kant van het huidige gemeenschaps-

huis De Elsenhof.
Voor het houden van eucharistievieringenzljn
tweebeukige kerken minder geschikt. Een groot
deel van de gelovigen kijkt tegen de pilaren aan als

op een van de altaren vóór in de kerk de heilige
mis wordt opgedragen. Omgekeerd heeft de
priester die in de viering voorgaat, geen zicht op de

gelovigen. Dat probleem onderkende ook Jan van
Berkel, die op 17 apnl1936 pastoor van Sambeek

was geworden.

Het in l9j7 geconsacreerde

nieuwe hoofdaltaar

Oudst bekende foto van de

vroegere parochiekerk
(omstreeks 1890).
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TWee tufstenen zuilen dragen het hoofdaltaar;
aan de achterzijde een pelikaan die haar jongen
voedt.

Een versierde kerk, bij gelegenheid van het 2í-iarig priesterfeest van pastoor Van

Berkel in 1941.

Beelden uit de verwoeste kerk zijn bewaard gebleven en staan nu in de nieuwe

parochiekerk.

Hij zorgde ervoor dat er een nieuw
hoofdaltaar in de kerk kwam. Het
was geplaatst op een verhoging
tegen de voorste pilaar.
De Utrechtse beeldhouwer Jo

Uiterwaal had het altaar
vervaardigd. Het werd gedragen

door twee tufstenen zuilen, met
daarin uitgehakt enkele
musicerende engelen en een

pelikaan. Op het altaar stond het
tabernakel, met daar bovenop een

roodkoperen kroon. "De pilaar
achter het altaar is gemaskeerd

door een drie meter hoog paneel
van Charles Eyck", beschreef de

verslaggever van het Boxmeers
Weekblad een tweede artistieke
aanwinst voor de kerk. "Hierop
staat een voorstelling van het kruis
op de Calvarieberg, van waaruit
een gestileerde wijnrank oprijst.
Deze herinnert aan het woord van
Jezus Christus: 'Ik ben de

wijnstok en grj zijt de ranken'.
Het paneel is uitgevoerd in
teakhout, met de genoemde

symbolen als inlegwerk. Boven-
aan zljn de Chri stusmonogram-
men alfa en omega geplaatst."
Behalve het hoofdaltaar kwamen
er ook nieuwe communiebanken
in de kerk. Dorpssmid Jan Sieben
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vervaaÍdigde een smeedijzeren hek als afsluiting
van het naar voren verplaatste priesterkoor.
Op maandag 1 februari 1937 werdhet nieuwe
hoofdaltaar plechtig geconsacreerd door bisschop
Diepen van's-Hertogenbosch, geassisteerd door
een groot aantal priesters uit de regio. Het
zangkoor onder leiding van J. Wijnhoven was voor
deze gelegenheid opgesteld vóór het priesterkoor.
"Heerlijk klonken de liturgische gezangen door het
schone kerkgebouw", aldus het Boxmeers
Weekblad. "Ook de bisschop uitte zijn volle
tevredenheid en roemde de zeer stichtende
uitvoeringen van de kerkelijke gezangen. De
plechtigheden van de altaarwijding hebben op
iedereen een diepe indruk gemaakt. De
parochianen kunnen trots zijn op de nieuwe
aanwinsten voor hun kerk."

Vreemd klokgelui
In de vroege morgen van 10 mei 1940 vielen
Duitse troepen ons land binnen. Sambeek werd als
een van de eerste plaatsen na een korte strijd
veroverd. Via de deuren van de schutsluizen en
met rubberbootjes staken Duitse militairen de
Maas over. De toren lag al snel onder glanaatvuur,
omdat deze als uitkijkpost door Nederlandse
soldaten werd gebruikt. Pastoor Jan van Berkel
kwam in de vroege uren van de 1ff" mei van de
verdedigingswerken bij de Maas, waar hij
gewonde soldaten geestelijke bijstand had
verleend. Omdat de pastoor wist dat er op dat
moment een heilige mis werd opgedragen, begaf
hij zich onmiddellijk naar de kerk. Hij raadde de
gelovigen aan het kerkgebouw snel aan de

achterzijde te verlaten en te proberen ongedeerd
hun woningen te bereiken.
Op 22 december 1942 moesten op bevel van de

met de Duitsers heulende NSB de twee
luidklokken uit de toren worden gehaald.Deze
zouden later in Duitsland worden omgesmolten tot
kanonnen. Voordat de klokken beneden
arriveerden, vond er een merkwaardig voorval
plaats. "Toen in Sambeek bekend was geworden
dat de klokken uit de toren moesten worden
gehaald, begonnen enige Sambekenaren geducht te
luiden", beschrijft het Boxmeers Weekblad de
gebeurtenissen van die treurige dinsdag. "Een paaÍ
inwoners trokken op de begane grond aan de
touwen en koster Gerrit Kusters een pÍulr
verdiepingen hoger. Korte tijd later arriveerden de
NSB'ers bij de toren en gaven opdracht het luiden

Een ovaarbeschadigde Sint Janstoren en een verwoeste kerk,
eind 1944.

te staken. De klokkenluiders weigerden
aanvankelijk, maar toen er ernstige moeilijkheden
dreigden, hielden de mannen onder in de toren
erÍnee op. Tot verbazing van de NSB'ers bleven
ook toen nog de klokken luiden. Enkelen gingen
eens wat hoger kijken en vonden daar een verwoed
aan het touw trekkende Gerrit Kusters. Ook toen
klonk het bevel het luiden te staken, echter weer
zonder resultaat. Een van de NSB'ers gÍeep
vervolgens een groot mes om het klokkentouw
door te snijden, maar hij haalde Gerrit Kusters'
hand open. Deze vond het toen verstandiger
ervandoor te gaan."

Tegen half elf 's morgens stond de grote C-klok
aan de voet van de toren. Deze woog 940 kilogram
en was in 1759 vervaardigd bij Petit en Fritsen in
Aarle-Rixtel. De uit 1861 daterendeA-klok was
minder zwaar;360 kilogram. De klokken zijn nooit
meer in Sambeek teruggekeerd.

Sprengkommando
Op 6 juni 1944 waren geallieerde legers geland op
de kust van Normandië in Frankrijk om van daaruit
een opmars te beginnen naar Duitsland en Hitler te
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Niet alleen kerk en toren werden gwaar beschadigd. Op het

later gesloopte café van Mareetje Versmeeten ligt geen

enkele pan meer

verdrijven. Enkele maanden later bevrijdden
Engelse troepen het Land van Cuijk. Op dinsdag

26 septembeÍ 1944 reden rond het middaguur de

eerste geallieerde pantservoertuigen door Boxmeer
en om half vier ook door Sambeek.

Dat betekende echter niet dat de oorlog voorbij
was. Onder andere aan de overzijde van de Maas

hielden enkele Duitse eenheden nog stand. Om te
verhinderen dat de geallieerden de kerktorens in
het zuiden van het Land van Cuijk zouden
gebruiken als uitkijkpost, wilden ze deze opblazen.

Ook de monumentale St. Janstoren van Sambeek

was een doelwit.
"Drie dagen na de bevrijding, op vnjdag29
september, slopen 's morgens rond half tien enkele
soldaten van een Duits Sprengkommando tot bij de

toren en stapelden wat kisten dynamiet tegen de

binnenmuren", beschrijft het bisdomblad Sint
Jansklokken de gebeurtenissen van die dag in
Sambeek. "Een huwelijksmis, die toen net zou
gaan beginnen, vond geen doorgang. Het
bruidspaar zagop weg naar de kerk een geweldige

stofwolk omhoogkomen. Alle ruiten van het

kerkgebouw vlogen eruit en het dak werd eraf
geblazen. Uitgezonderd het zeven jaar eerder
geconsacreerde altaar en de toen eveneens
geplaatste communiebanken bleef er van de kerk
weinig meer over. De toren echter stond nog fier
overeind."
Daarom brachten de Duitsers in de nacht van 4 op
5 oktober een tweede, veel zwaardere lading
springstof boven in de toren aan. De kracht van de

explosie deed de toren tot in zljn grondvesten
trillen. Met oorverdovend geraas stortte de spits
naar beneden, de zolderverdiepingen werden
weggeblazen en de muren van de toren scheurden

aan vier kanten. Het leek het einde van de toen 458
jaar oude toren.

Evacueren
De parochie van Sint Jan de Doper had geen eigen
kerk meer. De kapel van de zusters redemptoristin-
nen - ook bekend als 'rooie nonnen' - aan de

Grotestraat diende als tijdetijk gebedshuis. Voor
korte tijd echter. Want begin november 1944

Het klooster van de zusters redemptoistinnen, de pastoie
en kerk vóór de Tweede Wereldoorlog.

De kapel van de zusters redemptoristinnen diende enige
tijd als noodkerk.
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moesten de inwoners van Sambeek en ook die van
andere dorpen in het zuiden van het Land van
Cuijk evacueren omdat de oorlogssituatie te
gevaarlijk werd. Pastoor Jan van Berkel vertrok
eveneens uit het dorp en vond gedurende de laatste
oorlogsmaanden een veilig onderkomen in de

woning van'Wim Bongarts in de Sambeekse Hei,
aan de andere zijde van de spoorlijn.
De vernielde kerk en toren stonden tot 3 maart
1945 in een geheel verlaten Sambeek. Geleidelijk
keerden de inwoners naar hun woningen terug.
De laatste geallieerde militairen vertrokken op 7
november van dat jaar.

Opmerkelijk genoeg was pastoor Jan van Berkel
niet een van de eersten die - nadat de situatie veilig
was verklaard - naar het dorp terugging. "Het lijkt
haast ongelooflijk, maar toch is het waaÍ",
berichtte het Boxmeers Weekblad. "Sambeek heeft
lange tijd nog steeds één evacué gehad. Dat was de
pastoor. De pastorie was en bleef bezet en aIle
pogingen om deze vrij te krijgen hebben gefaald.
Op dinsdagmiddag 7 januari 1946 echter kon de
pastoor in zljn woning, waaruit hij ruim anderhalf
jaar geleden werd verwijderd, weer terugkeren."

Afbreken
Daadkrachtig als hij was, begon Jan van Berkel
vrijwel meteen met het maken van plannen die
zouden moeten leiden tot herstel en/of nieuwbouw
van kerk en toren. Een eerste stap daartoe was het

TWee impressies in houtskool van de verwoeste kerk en toren door E Bayens, 16 juni 1945

laten opstellen van een bouwkundig rapport door
rector H. van Helvoirt, de bisschoppehjk inspec-
teur voor bouwzaken in het bisdom 's-Hertogen-
bosch. "Het opblazen van de toren is niet gelukt",
schreef deze op 12 maart 1945. "'Wel is de toren
van boven tot beneden toe gespleten, maar hij is

gelukkig nog te
restaureren."
En over het kerkgebouw
meldde hij: "De kerk
heeft dakbeschot en
gewelven verloren.
Nu zij in haar geraamte

zíchtbaar is geworden,
blijkt dat hoogstwaar-
schijnlijk alles aan haar
onecht is, behalve de
muren onder de ramen.
Voor zoiets laat men
echter geen kostbare
restauratie plaatshebben.

Ik voel er daarom op het
eerste gezicht voor ze af
te breken. Het huis vóór
de kerk, dat eigendom is
van de kerk, is onher-
stelbaar verwoest.
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Scheuren van boven tot beneden als gevolg van twee
pogingen de Sint Janstoren op te blazen.

Dit komt goed uit, want daardooÍ zal een nieuwe
kerk gebouwd kunnen worden aan de andere kant
van de toren. Parochiehuis (de huidige De Gouden
Leeuw) en pastorie hebben zeer weinig schade

geleden. Het parochiehuis kanzeer goed als

noodkerk worden ingericht."

Noodkerk
Met deze laatste constatering was pastoor Jan van

Berkel het echter niet eens: hij wilde een nieuwe
noodkerk. De eucharistievieringen werden weer
gehouden in de kapel van de zusters redempto-
ristinnen, maar dezeruimte was veel te klein.
"ïVe hebben het geprobeerd met de kapel, maar het
is niet vol te houden", schreef hij korte tijd later
aan bi s schoppelijk bouwinspecteur Van Helvoirt.
"Elke zondagvier heilige missen, alles dubbel en

dan kunnen de parochianen er nog niet in. Er
vallen vrouwen flauw, de oneerbiedigheid wordt in
de hand gewerkt. Velen blijven thuis van andere

oefeningen. De plechtigheden kunnen niet naar
behoren plaatsvinden, men staat tot aan het altaar.

Er is geen inkomen meer voor de parochie, omdat
er geen zitplaatsen kunnen worden verpacht. Alle
gelovigen zijnv6ór een nieuwe noodkerk. 'Zóis
het niet uit te houden', zeggen ze. Redenen te over
om een noodkerk te bouwen."
Ook blikte de pastoor al wat verder vooruit. "Mijn
plan is om de noodkerk, als deze niet meer dienstig
is, om te zetten in de jongensschool. Deze ligt nu
een heel eind buiten het dorp (aan de St. Janslaan

bij de beek) en is zeer ongerieflijk." Met dit laatste
ging Van Helvoirt echter niet akkoord.

Schaderapport
Intussen waren de Millse architect Jan Strik en zijn
collega Egbertus Heykants uit Erp aangesteld als

taxateur om de door het oorlogsgeweld ontstane

schade aan kerk en toren vast te stellen. Ze
kwamen daarvoor verscheidene keren naar

Sambeek. "De kerk werd door ontelbare
granaattreffers geheel verwoest", schreven ze in
hun pas in 1946 opgemaakte rappoÍ. "Door de

vele voltreffers en explosies van gïanatenzijn
gedeelten van de kerk geheel ingestort. Ook zijn er
grote gaten in de resterende muren en in het dak
ontstaan. De entourage van de kerk en de sacristie
werden eveneens geheel verwoest."
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Parochicstnndonrd

'uniek voor Nederlnnd'

Op 24 juni 1948 kregen de parochianen van
Sambeek iets bijzonders te zien. Het was een in
opdracht va.n pastoor Jan yan Berkel
v emaardigde parochie standoard. Kranten uiÍ daÍ
jaar meldden dat geen enkele parochie in
Nederland een dergelijke standaard haà

Natuurlijk was 24 juni niet zo maar een dag: het
was de feestdag van St. Jan de Doper, de
patroonheilige van de parochie. In Sambeek trok
toen nog een processie door het dorp. En daarin
werd de nieuwe parochiestandaardvoor het eerst
meegedragen.

Jan van Berkel koesterde een bijzondere verering
voor Johnnnes de Doper Behalve patroonvan de
parochie was deze immers ook zijn eigen
naamheilige. Kort na zijn benoeming tot pastoor
in Sambeek had hij het jongensl<oor De hngertjes
van St. Jan opgericht, waarvan hij zelf dirigent
was.

Jan Hendriks van de'Weem draagt de parochiestandamd
tijdens een processie in dejaren '50.

Onder een wijzende Johannes de Doper is het wapen
van de vroegere gemeente Sambeek afgebeeld.

Verder bezat Sambeek toen een toneelclub die de
naam St. Jans Ghesellen droeg. Ook was de
pastoor de drijven"de kracht achter de lurinvoering
van een eeuwenoude traditie: de wijding van de
St. Janskransen. Het lng dus voor de hnnd dat hij
op een gegeven moment op het idee huam een
parochiestandaard te laten vervaardigen,
bestaande uit afbeeldingen van zowel Johannes
de Doper als het dorp Sambeek.

De vermaarde Utrechtse edelsmid Eduard Brom
lad de standnard ontworpen envervanrdigd. "Het
resultaat is een kunstig stuk kopersmeedwerk",
berichtte destijds dagbl"ad De Gelderlanden "Aan
de ene zijde stelt de standanrdvoor St. Jan, wijzend
naar Jezus Christus, wiens voorloper hij was.
Daaronder bevindt zich het wapen van de
voormalige gemeente Sambeek. Het geheel is
omgeven door een sierlijke, met een kruis
bekroonde banderol met als opschrift: 24 juni -

Sambeek - 1948. De andere zijde van de standaard
geeft demnssale St. Janstorente zien. Debanderol
draagt daar als opschrift: Par St. Jan Bapt."
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En wat betreft de schade aan de toren meldden ze:

"De balklagen zijn geheel weggerukt. De muren
zijn zeer zwaaÍ beschadigd en op ontelbare
plaatsen gescheurd."
Het hoofdaltaar was 'betrekkelijk licht' bescha-

digd. "Het zich hierboven bevindende altaarpaneel
met mozar'ekinleg van Charles Eyck is echter
geheel weg. De twee gemetselde zijaltaren zijn
eveneens verwoest. De preekstoelen bestonden uit
twee ambo's, welke geheel zijn vernield." Dat gold
ook voor de natuurstenen doopvont met houten

deksel en de twee eikenhouten biechtstoelen. "De
banken en klapstoelen voor de gelovigen zijn of
verwoest of zodanig beschadigd dat ze niet meer te

herstellen zijn. Het orgel is door de instorting van

de toren geheel verwoest, evenals het uurwerk."
Op basis van het door de twee taxateurs opgestelde

rapport stelde het Ministerie van'Wederopbouw en

Volkshuisvesting jaren later het schadebedrag vast

op bijna 173 duizend gulden (ruim 78 duizend
euro). Hiervan werd 75 procent vergoed.

Slopen
Op 18 juni 1945 schreef bisschop Mutsaerts aan

pastoor Van Berkel dat hij instemde met de bouw
van de noodkerk. Tevens stelde hij een bedrag van

25 duizend gulden (ongeveer 11,3 duizend euro)

als renteloos voorschot ter beschikking.
De door architect Jan Strik ontworpen noodkerk
zou overigens bijna 60 duizend gulden (ru\m27
duizend euro) gaan kosten.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de

noodkerk zou worden gebouwd op het Vrijthof.
Dat bleek echter niet zo'n geschikte plek, ook al

omdat er toen nog plannen waren om daar de

nieuwe parochiekerk te bouwen, ongeveer op de

plek waar nu gemeenschapshuis De Elsenhof staat.

Daarom werd besloten de noodkerk aan de andere

zijde van de Grotestraat te bouwen achter het

parochiehuis (nu De Gouden Leeuw).
OpZ3juli 1945 was bisschoppelijk bouw-
inspecteur Van Helvoirt weer in Sambeek. Hij
kwam de vorderingen van de werkzaamheden in
ogenschouw nemen. In het centrum van het dorp
was volop bedrijvigheid. Medewerkers van

aannemersbedrijf A.J. Giesbers uit Wijchen-
Alverna waren druk doende de restanten van de

kerk te slopen en het puin af te voeren. De
noodkerk zou (deels) opgetrokken worden uit
afgebikte stenen van de verwoeste kerk. "De heren

van monumentenzorg verlangen echter dat de

stenen van de oude kerk bewaard zullen blijven
voor restauratiewerkzaarnheden", rapporteerde Van
Helvoirt. "Z7j zullen nieuwe stenen laten
aanvoeren voor de bouw van de noodkerk. De
wens van deze heren is alleszins te billijken.
Bovendien zijn nieuwe stenen voor de noodkerk
ook veel beter, omdat de stenen van de oude kerk
zachÍ zijn gebakken en veel vocht doorlaten.
Maar... wanneer zullen de nieuwe stenen komen?
Men zal nog even wachten of er iets komt. Anders
zal men noodgedwongen toch de oude stenen

moeten gebruiken." Eind november waren de

sloop- en opruimingswerkzaamheden gereed.

Inwijden
Intussen waÍen bouwvakkers van dezelfde
aannemer begonnen met de bouw van de

noodkerk. De werkzaamheden vorderden goed,

hoewel niet zo snel als gehoopt. Vooral het
vriezend weer zorgde voor vertraging. Het
onbeschadigde altaar uit de oude kerk, evenals de

twee communiebanken werden in de noodkerk
geplaatst.

Op dinsdag 19 maart 1946 kon het kerkgebouw
aan de Schildersraat plechtig worden ingewijd.

De noodkerk was een wit geschilderd gebouw met een klein

torentje.
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Het inteieur van de door Jan Strik onnuorpen noodkerk.

Net zoals zeven jaarlater zou gebeuren, trokken
ook toen de parochianen in processie door
Sambeek. Vanuit de kapel van de zusters redemp-
toristinnen werd het Allerheiligste overgebracht
naar de noodkerk. "De straten waren versierd,
terwijl van de huizen de Nederlandse vlag
wapperde met de geelwitte pauselijke wimpel",
beschreef het Boxmeers'Weekblad de feestelijke
aanblik van het dorp. "In de noodkerk aangeko-
men, werd een plechtige heilige mis opgedragen
door pastoor Jan van Berkel. In zijn preek bedankt
hij God voor het voorrecht weer een parochiekerk
te hebben. Laten we hopen dat de tijd niet zo ver af
is, dat Sambeek wederom kan beschikken over een
echte parochiekerk, die het dorp waardig is",
besloot het weekblad.

Grondaankoop
Enkele maanden later al maakte pastoor Van
Berkel een eerste begin met de voorbereidingen
daarvoor. "Ik heb uw advies nodig omtrent het
aankopen van een perceel, gelegen tussen de
vroegere oude kerk en de pastorie in", schreefhij
op 3 september 1946 in een brief aan bouw-
inspecteur Van Helvoirt. " Het zal nogal prljzig
zijn. Ik kan het onderhands kopen, maar dan wordt
het veel te duur. Dus zal het wel publiekelijk
verkocht gaan worden. Mijn bedoeling is deze:

Zoul monseigneur Mutsaerts kunnen overtuigen
dat dit perceel onmisbaar is met betrekking tot de
nieuw te bouwen kerk? En wat betreft de
omgeving: wie weet wat er anders komt te staan?

Monseigneur heeft het perceel gezien toen hij
enige tijd geleden in Sambeek het Vormsel kwam
toedienen. Het werd geschat op vijfduizend tot
zesduizend gulden (ongeveer 2700 euro), maar het
zalweltienduizend gulden (ruim 4500 euro)
moeten gaan kosten. Overigens: het steigerwerk
voor de toren staat er."
Met deze laatste opmerking doelde de pastoor op
de eerste, voorlopige restauratie van het zwaaÍ
beschadigde gebouw. Het had hem trouwens heel
wat overredingskracht gekost om te voorkomen dat
de toren zou worden afgebroken. Ruim een jaar
eerder had Jan van Berkel bij de toren enige heren
zien staan, die de verwoestingen in ogenschouw
namen. "Hij knoopte een praade met hen aan",
blikte dagblad De Gelderlander op die ontmoeting
terug. "Na een vriendelijk 'Goedemiddag heren'
vroeg de pastoor: 'Staan de heren de kerk en toren
te bewonderen of te bewenen?'Weldra bleek dat
de heren van Monumentenzorg waÍen. De toren
moest ook maar omver, zo hadden ze
geconcludeerd. 'Daar komt niets van in', zei de
pastoor, terwijl hij met zijn lorgnet zwaaide. 'De
toren is nog heel goed te restaureren. En als ik u
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Op deze plattegrond is de te bouwen parochiekerk door middel van een gang (1) verbonden met de toren. Een

kerkpad (2) loopt in rechte lijn langs de perceelgrens van Grotestraat naar Torenstraat. De later afgebroken

woningen (3) op het Vrijthof staan nog aangegeven. Ook het café van Mareetje Versmeeten (4) op de hoek

Grotestraat / Maasstraat en boerderij De Gouden Leeuw (-5) - nu Pastoor De Vochtplein - zijn nog ingetekend.
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Tbren en kerkvóór 1944. Hetwoonhuis rechts werd later ook
gesloopt voor de bouw van de nieuwe kerk.

was zou ik niet proberen hem om te halen'. En
terwijl hij met zijn wijsvinger richting kerkhof
wees, vervolgde de pastoor: 'Daar ligt de man die
hem gebouwd heeft. Hij zou wel eens uit zijn graf
kunnen opstaan'. Met zijn drieën spraken ze nog
lang over de toren of deze nu wel of niet afgebro-
ken zou moeten worden. En na dat gesprek
volgden nog vele brieven. Maar uiteindelijk trad de
pastoor als overwinnaar uit het strijdperk: de toren
zou worden gerestaureerd."
Er kwamen achtzwareljzeren banden omheen om
de gespleten muren bij elkaar te houden. Grote
gaten werden met bakstenen dichtgemetseld. Ook
kreeg de toren een noodkap. Toch was dit niet
afdoende. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de
toren door middel van een inwendig betonskelet
moest worden geconsolideerd. De Rijksdienst voor
Monumentenzor g verhoogde hiervoor het
aanvankelijk toegezegde krediet v an 28 duizend
gulden (bijna 13 duizend euro) tot 60 duizend
gulden (ruim 27 ddzendeuro). De in 1947 door
aannemersbedrij f Giesbers uit Wij chen-Alverna
aangebrachte versteviging kostte echter ruim 92

Noodherstel aan de toren. Met ijzeren banden werden de
muren bij elkaar gehouden.

De kerk bij de toren is geheel gesloopt en de grond
geëgaliseerd.
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duizend gulden (ongeveer 42 duizend euro).
Ondanks een verhoging van de zijde van
Monumentenzorg, moest het kerkbestuur een

geldlening afsluiten om het noodherstel van de

toren te kunnen betalen.

Nieuwe luidklokken
Pastoor Jan van Berkel was er begin december
1948 in geslaagd om namens het kerkbestuur het
ruim 1600 vierkante meter gÍote perceel tussen de

voormalige kerk en de pastorie aan te kopen voor
een bedrag van negenduizend gulden (ruim
vierduizend euro).
Ondertussen spande hij zich ook in voor de

aanschaf van nieuwe luidklokken. "Brj de viering
van mijn 12,5-jarrg pastoraat hebben de
parochianen 5300 gulden (ruim 2400 euro)
bijeengebracht voor de aanschaf van een luidklok",
schreef hij eind 1948 aan bisschop Mutsaerts.
"Wanneer we daar de schadevergoeding van het
Rijk van 2950 gulden (bijna 1350 euro) als

vergoeding voor de klokkenroofbij doen, kunnen
we een luidklok aanschaffen van 1500 kilogram,
de eerste van de drie die in onze monumentale
toren thuishoren." Hij vroeg en kreeg van de
bisschop toestemming om de luidklok bij de firma

Petit en Fritsen inAarle-Rixtel te bestellen. Aan de

uitnodiging om de klok te komen consacreren, kon
de bisschop echter geen gehoor geven.

Op maandag 20 juni 1949 trok weer een gïote stoet

Sambekenaren door het dorp. "Getrokken door de
leden van de jeugdbeweging en begeleid door alle
kerkelijke verenigingen en standsorganisaties met
hun wapperende vaandels en omgeven door
tientallen bruidjes werd de nieuwe luidklok vanaf
de grens van het dorp naar de oude St. Janstoren
gebracht", beschreef het Boxmeers Weekblad de
feestelijke gebeurtenissen van die dag. Deken Van
Erp verrichtte de consecratie van de luidklok, die
de naam St. Jansklokkreeg. "Vervolgens sprak
pastoor Jan van Berkel. Hij dankte de talrijke
parochianen die naar veÍmogen hadden
bijgedragen om de klok te kunnen aanschaffen.
'Deze klok is schoner van klank, gÍoter en mooier

Pastoor Jan van Berkel was eerst van plan de nieuwe
parochiekerk te bouwen aan de andere kant van de toren, op
het Vijthof.
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Wijding van de Sint Jansklok aan de voet van de toren.

dan die welke door de Duitsers in 1942 uit onze

toren is geroofd', hield hij hen voor. Na de
plechtigheid was er gelegenheid de nieuwe klok
van nabij te bezichtigen. Daarbij probeerden velen
om met een houten hamer de klok te laten
klinken."
Dankzij enkele gulle gevers kon het kerkbestuur
bijna een jaar later nog twee klokken aanschaffen.
Znkregen de namen Mariaklok en Gabriëlklok en

hadden een gewicht van respectievelijk 900 en 600
kilogram. Op donderdag 17 mei 1950 verrichtte
deken Van Erp uit Wanroij de wijdingsplechtig-
heid. Een maand later werd ook een nieuw
torenuurwerk in gebruik genomen, zodat iedereen

in Sambeek kon zien hoe laat het was.

Geen hogere kerk
Pastoor Jan van Berkel bleef zich inspannen voor
de bouw van een nieuwe parochiekerk naast de St.

Janstoren. Hij opteerde voor een gïotere kerk dan

de verwoeste. "Door het Rijk is ons een

bouwvolume toegestaan van 5.692 kubieke meter,

terwijl de oude kerk een volume had van 6.660
kubieke meter", schreef hrj op 22 september 1952
aan bisschop Mutsaerts. "De oude kerk met 4O4

zitplaatsen was te klein, de nieuwe moet berekend
zijn op 450 zitplaatsen - evenveel als de

noodkerk." De inmiddels gemaakte voorlopige
bouwtekeningen betroffen een kerk met een inhoud
van 7.807 vierkante meter. Een grotere kerk met
meer zitplaatsen had uiteraard financiële
consequenties. De bouwkosten ervan werden
geschat op ongeveer 187.500 gulden (85 duizend
euro). Dat was ruim 23.500 gulden (10 duizend
euro) méér dan toegestaan.
Desondanks vïoeg de pastoor aan de bisschop om
toch de grotere en dus duurdere kerk te mogen
bouwen. "De kerk is vooral hoger en sluit daarom
qua verhoudingen beter aan bij de monumentale
toren", zo motiveerde hij zljnverzoek. "Gezien de

opbrengst van de gehouden collecte willen ook de
parochianen graag een ruimere kerk."
Van Berkel dacht de bouw onder andere te kunnen
financieren met de bijdrage van het Rijk als gevolg
van oorlogsschade, de 35 duizend gulden (bijna 16

duizend euro) van de gehouden collecte, het
rondgaan met een tweede collecteschaal tijdens de
eucharistievieringen en een verhoging van de

bankenpacht.
Bisschop Mutsaerts liet hem echter weten de
noodzaak van een hogere kerk niet in te zien. "De
kerk wordt niet aan de toren vastgebouwd",
reageerde hij. "De toren zal dus zijn
monumentaliteit in het landschap blijven bewaren,
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De nieuwe parochiekerk in aanbouw. Het dak is bijna
gereed. Links: boerderij 'De Gouden l*euw'en rechts het
heh,verk van het patronaat.

zondeÍ dat de lage kerk daarop een storende
invloed zal hebben. Bovendien zullen de
bouwkosten van een lage kerk veel minder zijn,
wat een aanmerkelijke financiële verlichting voor
het kerkbestuur betekent."
Daarop gaf pastoor Van Berkel aan architect
Edmond Nijsten uit 's-Hertogenbosch opdracht een

nieuw ontwerp te vervaardigen voor een lagere
kerk, die qua inhoud toch nog de rijksnorm voor de
herbouw van verwoeste kerken voor een parochie
met de omvang van Sambeek met 400 kubieke
meter overschreed. Desondanks gaf de bisschop
hiervoor zijn goedkeuring.

Aanbesteden
Op 25 december 1952 - een jaar voordat de nieuwe
kerk in gebruik zou worden genomen - zond
pastoor Van Berkel de tekeningen, bestekken en
begrotingen nÍur de bisschop, vergezeld van het
verzoek over te mogen gaan tot aanbesteding.
Deze stemde daarmee in.

"Dejonge boeren van Sambeek hebben een goede

daad gesteld door zich bereid te verklaren het
terrein waarop de kerk gebouwd zal worden te

egaliseren en de fundering van de oude kerk - voor
zover nodig - te verwijderen", berichtte het
Boxmeers Weekblad. "Inmiddels zijnze met hun
werk begonnen en hebben reeds grote hopen steen

en puin verwijderd. Het komend jaar zal belangrijk
worden in de geschiedenis van de parochie."
Op woensdag 4 februari 1952 belden om 11 uur
's morgens zes aannemers aan bij de pastorie in
Sambeek om hun inschrijvingsbiljetten te

overhandigen. Aannemer Giesbers uit Wijchen-
Alverna - in Sambeek al bekend van de sloop- en

opruimingswerkzaamheden van de verwoeste kerk
en de bouw van de noodkerk - bleek de laagste

inschrijver. Voor een bedrag van 159.228 gulden
(12.255 euro) kon hij de nieuwe parochiekerk
bouwen.

Eigentijdse kerk
Architect Edmond Nijsten had een kerk ontworpen
die wat betreft plattegrond en opbouw sterk aan

een basiliek deed denken. Op uitdrukkelijk
verzoek van pastoor Van Berkel waÍen er links en

rechts van het priesterkoor aparte ruimten voor de

zangers en de kinderen gecreëerd. Het schip van de

kerk, afgedekt door een vlakke zoldering, zou
worden gedragen door tufstenen kolommen,
afgewisseld met gemetselde pilaren. Aan
weerszijden hiervan waren lage zijgangen
geprojecteerd, die uitkwamen op de beide
zijkapellen voor zangers en kinderen. Het
priesterkoor was door een zwaÍe balk van het schip
gescheiden. Tegen een apsis in de achterwand
kwam het hoofdaltaar, met aan weerszijden
daarvan twee zijaltaren. "In tegenstelling tot de
oude kerk kunnen alle gelovigen de plechtigheden
zonder enige hinder volgen", merkte het Boxmeers
Weekblad halverwege het jaar 1953 op, toen de

bouw al in volle gang was. "Het hoofdaltaar en de

beide communiebanken zijn het enige wat
gespaard is gebleven en worden dan ook weer in
de nieuwe kerk opgesteld." Volgens het blad had
de architect zijn ontwerp liever aangepast aan de
stijl van de toren. "Maar door de financiële
consequenties die voor het kerkbestuur hieraan
verbonden waren, moest hij deze gedachte laten
vaÍen. Hij heeft zich bewust gericht op een meer
eigentijdse bouw, waarvan alle delen tezamen

echter toch een grote beweeglijkheid suggereren."
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Berste steen
Op zondag 27 juni 1953 vond de eerste

steenlegging plaats, in aanwezigheid van alle
Sambeekse verenigingen en vele parochianen.
Vanuit de noodkerk droegen de verkenners een

houten kruis en de gidsen de eerste steen naar de
nieuwbouw. Pastoor Van Berkel las een oorkonde
voor, die vervolgens in een loden koker in de eerste

steen werd ingemetseld. "Na de zegening hiervan
werd deze steen op het fundament aan de

linkerzijde van het hoofdaltaar geplaatst",
beschreef het Boxmeers Weekblad de verdere
gebeurtenissen. "De pastoor gebruikte hierbij een

zilveren troffel, die een geschenk was van de

aannemer. Tot slot werden de fundamenten
gezegend. Na deze kerkelijke plechtigheid kregen

De hngertjes van Sint Jan en

het herenkoor bij de Sint
J anskrans enwij ding op het
kerkplein.
Aan de toren hebben alleen
no g maar no o dhe rs t ellin g en

plaatsgevonden.

Onder: De beelden uit de oude
kerk hebben ook in de nieuwe
hun plaatsje gekregen.

alle parochianen de gelegenheid een baksteen te

metselen in een van de muren van de kinderkapel.
Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt."
Eind augustus al ging de vlag in top, ten teken dat
het hoogste punt van de in aanbouw zijnde kerk
was bereikt. De verdere bouwwerkzaamheden
verliepen zo voorspoedig dat in de kerstnacht de

eerste heilige mis kon worden opgedragen. Enkele
dagen eerder, op zondag 20 december zegende
pastoor Van Berkel het nieuwe gebouw in.

Consecratie
Op zondag 16 mei 1954 werd de nieuwe
parochiekerk geconsacreerd door bisschop
Mutsaerts van 's-Hertogenbosch. De KRO zond
deze plechtigheid rechtstreeks via de radio uit,

t'l
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De nieuwe parochiekerk in 1954, van binnen en van buiten.
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Toren en kerk, gezien vanaf het plein, 1964

zodat behalve de parochianen van Sambeek ook
andere belangstellenden in geheel Nederland
hiervan getuige konden zijn. Pastoor Van Berkel
had goede banden met deze omroep. Hij was

dirigent van het destijds befaamde jongenskoor De
Zangertjes van St. Jan, dat al vele radio-
uitzendingen had verzorgd. Ook werden er met
regelmaat via de radio hoogmissen vanuit
Sambeek uitgezonden.
Daags vóór de consecratie was bisschop Mutsaerts
al feestelijk in het dorp ingehaald. "Vlaggen,
wapperend van toren en huizen, versierde straten,

de kerk in- en uitwendig versierd met slingers van
groen en bloemen: dat alles vormde Sambeek in
feesttooi", meldde een opgetogen verslaggever van

De Gelderlander. "Aan de grens van het dorp werd
de bisschop onder klokgelui en muziek
verwelkomd en voorafgegaan door een feestelijke
stoet deed de kerkvorst zijn intrede in de
parochie." Bij de pastorie werd de bisschop
toegesproken door Corrie Hendriks. Even later
ging hij zegenend de kerk binnen en werd
vervolgens begroet door pastoor Van Berkel, die
hem dankte voor zijn medewerking bij de bouw
van de noodkerk en de nieuwe parochiekerk.
Bisschop Mutsaerts sprak zijn grote waardering uit
voor de wrjze, waarop hij in het dorp was

ontvangen. Na de zegening van de relikwreën
eindigde de plechtigheid van zaterdag.

Offergaven
Op zondag werden deze relikwieën door de

bisschop in het altaar ingemetseld. Daarna volgden
wijdingsplechtigheden rondom en in het
kerkgebouw. Deze begonnen al om halfnegen en

duurden tot half een. De bisschop en een groot
aantal andere geestelijken maakten onder andere

een drievoudige ommegang om het kerkgebouw en

besprenkelden het meerdere keren met wijwater.
Het laatste uur van de plechtigheid betrof een

pontificale hoogmis, waarbij gezongen werd door
de speciaal voor deze gelegenheid naar Sambeek

gekomen schola cantorum van het grootseminarie
in Haren en de eigen koren van de parochie.
"Op zondagmiddag om vijf uur vond er een

imposante gebeurtenis plaats", aldus De
Gelderlander. " Honderden belangstellenden
hadden zich rond het kerkplein geschaard. Toen de

bisschop op de stoep van het kerkgebouw
verscheen, werd hij luid toegejuicht. Harmonie
Semper Unitas speelde een vrolijke mars, de

Zangertjes van St. Jan zongen het lied 'Edel
Brabant, were di' en gildenbroeders brachten een

vendelgroet." Hierna kreeg de bisschop offergaven
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Tbporganist geeft 'mooi eerste orgelconcert'
Nog voordaÍ de werkzgamheden voor de bouw
van de ni.euw e parochiekerk waren begonnen,
schreef pastoor Jan van Berkel aan bisschop
Mu*aer* van's-Hertogenbosch een brief met
het veruoek een orgel te mogen bestellen.

"Het vroegere orgel is door oorlogshande-
lingenver\toest", zo bracht hij de bisschop op
27 februari 1953 in herinnering. "De kosten

van het nieuwe orgel zullen naar verwachting
17 duizend gulden (ruim7700 euro) bedragen,

mnar deze kunnen ruims choots worden v ergoed

uit de door het Rijk toegelcende vergoeding voor
de sch.ade als gevolg van oorlogshnndelingen
voor het meubilair
Voor de nieuwe kerk hoeft vrijwel niets te
worden aangeschaft. Het altaar en de
communiebanken zijn ongeschonden en kunnen

dus worden gebruikt. Bovendien zijn de twee

Tijaltaren, de godslamp, ambo (verhoging in
het priesterkoor) en credens (taÍel met
liturgische voorwerpen) door de parochianen
geschonken."

Het antwoord van de bisschop is niet bewaard
g ebl ev en, mnar i s zeker w elw illend g ew e e s t. Tb ch

duurde het nog tot 2 april 1956 voordat het
nieuw e org el tij dens een plechti I bf offi cieel kon
worden ingezegend.

Op die tweede paasdag vond een bijzonder
concert plaats. Niet alleen de eigen organist
Gerrit Kusters bracht enkele stukkenten gehore,

ook diens landelijk bekende collega Gerard
Vermeulen was naar Sambeek gekomen om alle
mogelijkheden van het door de firma L.
Verschueren uit Heijthuijsen vervaardigde
instrument te laten horen. Gerard Vermeulen
v e rzo r g de in di e tij d v ele r adio - uit zendin g en v o o r
de KRO, de omroep waarrnee pastoor Jan van
B erkel uit stekende contacten onderhield.
Volgens de verslaggever van het Boxmeers
Weekbladwas het 'een mooi eerste concert'.
" D e b etekeni s v an het l<oninklijk instrument w e rd
eens te meer bewezen. Voor de parochie van
Sambeek is het een grote eer een dergelijk orgel
te mogen bezitten. Het zal de luister van de
plechti gheden niet w eini g v erho gen. "
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aangeboden. "De beide slagers overhandigden hem
twee dikke worsten. Toen waren de bakkers aan de

beurt. De ene bood een heel groot klontjesbrood
aan en de andere een rond krentenbrood. Tenslotte
gaf een lid van de Boerinnenbond vier kluiten
roomboter aan de bisschop." Alle gaven waren
keurig opgemaakt en versierd . Ze werden
aangeboden door steeds twee jongens of meisjes
met een humoristisch versje. De harmonie speelde
vervolgens het Sambeeks volkslied, dat door allen
luidkeels werd meegezongen.
De bisschop dankte op zijn eigen, populaire wrlze
en met gulle lach voor alle heerlijke gaven die hij
ontvangen had en hij verzekerde de aanwezigen dat
de dag van de kerkwijding voor hem een

onvergetelijke zou blijven. "Mede door de gulle
giften van de parochianen is de bouw van deze kerk
mogelijk geworden", sprak h4. " Zíj verdienen
daarvoor grote erkentelijkheid en waardering van
iedereen. De nieuwe parochiekerk van Sambeek is
een sober maar stichtend gebouw geworden, waarin
alle gelovigen de mogelijkheid hebben de
plechtigheden op het altaar te volgen."
Met driewerf 'Lang zallttj leven' eindigden de
huldiging van de bisschop en de feestelijkheden bij
de consecratie van de nieuwe parochiekerk.

Bets Hendriks-Nabbe overhandigt bisschop Mutsaerts de
'goei botter'.
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Oorkonde
Offïciële, in het Latrjn gestelde oorkonde,
waarin'Wilhelmus Mutsaerts, bisschop van
Den Bosch verklaart dat hij op 16 mei 1954
te Sambeek kerk en altaar, toegewijd aan de
heilige Johannes de Doper en de relikwieën
van de heilige martelaren, de pausen

Clemens en Maximianus heeft
geconsacreerd.
Verder staat in de oorkonde dat de bisschop
aan ieder christen-gelovige die op de
wijdingsdagdeze kerk bezoekt een aflaat
van eenjaar verleent en aan hen die dit doen
op de jaarlijkse gedenkdag een aflaat van
honderd dagen, op de gebruikelijke
voorwaarden van de kerk.Wí*t:e4jí* &**tuw.ah
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Pastoor Jan van Berkel, een tsnie volhouder
"Gegroet parochianen, allemaal hartelijk
dan k." DaÍwarende laaxte woordenvanpastoor
Jan van Berkel tijdens zijn afscheidspredikatie
op 7 november 1964. De parochickerk was bij
die gelegenhei"d prachtig versierd met de vlaggen
van alle verenigingen va.n Sambeek.

Zichtbaar ontroerd was Jan van Berkel aan zijn
preek begonnen. Het was immers de laatste keer
dnt hij zijn parochianen zou toespreken.

Voor het eerst was dat geweest bij zijn installatie
als pastoor van Sambeek op 17 april 1936.
" B urg eme e s t e r St ev en s v an de v ro e I e re I eme ent e

Sambeekwees er toen op dat de inwoners van het
dorp goede, godsdienstige gelovigen waren", wist
de pastoor zich nog te herinneren. " Ook bisschop
Diepen van 's-Hertogenbosch had mij dat al
verteld. Daarop heb ik geantwoord: Danbof ik!"
Sinds zijn aantreden als pastoor van Sambeek

waren ruim 28 jaar verstreken. In die lange

periode had hij veel tot stand gebracht in het
dorp, niet alleen op godsdienstig gebied, mnar
zeker ook in sociaal en mnatschappelijk opzicht.
Tben hij in 1941 zijn zilveren priesterfeest vierde,

was hij net vijf jaar pastoor van Sambeek.
Burgemeester Stevens somde bij de huldiging een

aantal zaken op, die mede op initiatief van de
pastoor tot stand w aren g ekomen. D e v erfraaiin g
van de oude kerk en de bouw van een nieuw
hoofdaltaar", memoreerde hij. "De vergroting
van het parochiehuis (nu De Gouden Leeuw), de

oprichting van het jongenskoor De hngertjes
van St. Jan, de oprichtingvan jeugdverenigingen

en een missienaaikring en een grote zorg voor
beter onderwijs."
Direct na de Tweede Wereldoorlog wist pastoor
Jan van Berkel van bisschop Mutsaerts gedaan

te krijgen dnt er een noodkerk gebouwd werd
achter het parochiehuis. Hij zorgde ervoor dat
de zwaar beschadigde Sint Janstoren niet werd

Feest bij het 25-jarig priesterschap van pastoor Jan van Berkel in 1941. De toegang tot de vroegere parochiekerk was
aan de zijde van de toren waar nu De Elsenhof staat.
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Herderstaf van pastoor Jan van Berkel,
geschonken door dejeugd van Sambeek
bij het a0-jarig priesterfeest op 17 juni
1956.

Pastoor Jan van Berkel temidden van Jan

van den Bosch en burgemeester Piet
Stevens bij de viering van zijn zilveren
priesterfeest in 1941.

gesloopt en dat Sambeek weer een nieuwe parochiekerk
kreeg. Als voorzitter van het plaatselijk schoolbestuur
bewerkstelligde hij dat de Sambeel«e jeugd onderwijs kreeg
in twee nieuwe schoolgebouwen. Het uit de tijd zijnde
Antoniusgesticht op hetVrijthaf werd gesloopt eninde plants
ervan h,vam een modern bejaardenhuis.
In zijn afscheidspredikatie blikte de pastoor nog even terug
op de bouw van de nieuwe parochiekerk in 1953- Hij ging
toen zelf de woningen van zijn parochianen langs en haalde
in een periode van twee weken een bedrag van zo'n 40
duizend gulden (ruim l8 duizend euro) op.

Drie jaar na de ingebruil«tame van de kerk vierde Jan van
Berkel zijn 4O-jarig priesterfeest - uiteraard temidden van

zijn parochianen. Uit erkentelijkheid voor het vele werk dat
hij voor hen en voor de dorpsgemeenschap van Sambeek

hnd gedaan, kreeg de pastoor een cheque van 1563 gulden
(ruim 700 euro) overhandigd, waarmee de zware
scheidingsbalk tussen kerk en priesterkoor kon worden
beschilderd met een symbolische voorstelling van Jezus

Christus en de vier evangelisten.
Na zijn afscheid bleef de toen 73-jarige Jan van Berkel als
emerituspastoor in Sambeek wonen. Het dorp en zijn
inwoners waren hem zeer dierbaar geworden. Eerst betrok
hij een woning aan de Stalenberg, later vestigde hij zich in
een l<nmer van het klooster van de zusters redemptoristinnen
aan de Grotestraat.
Op I8 februari 1973 overleed hij. "De inwoners van
Sambeek hebben hem leren kennen als een buitengewoon
joviaal en innemend, eenvoudig mens", aldus de
verslaggever van De Gelderlander in een in memoriam.
"Hij had een brede belangstelling voor de aan zijn zorg
t o ev e rt ro uw d e p a ro c hi e g eme e n s c hnp v an S amb e ek. "

Tijdens de uitvaart-
dienst sprakmonseig-
neur Martin als
plaatsvervanger van
bisschop Bluyssen
van 's-Hertogen-
bosch. Ook hij ging in
een toespraak in op
het knrakter van Jan
van Berkel.

"Hij was een
klassieke pastoor
en een taaie
volhouder."
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'Alles' over de nieuwe kerk

In het bisschoppelijk archief in 's-Hertogenbosch

berust een aantal stukken dat betrekking heeft op
de bouw van de parochiekerk in Sambeek.

Onderstaande gegevens zijn hieraan ontleend.

Parochienaarn en plants: H. Johannes de Doper,
Sambeek

Bouwpastoor: J.A. van Berkel
Architect: Edm. Nijsten, Vught
Bouwkundig opzichter: R.A. van der Werf,

Elden
Adviseurs:
voor bodemonderzoek: Grondmechanica, Delft
voor het orgel: dr. W. Kerssemaekers, Bladel
M edan e rkende kunst enanrs :
Kruisweg: Bart Welten, Roosendaal
Crucifix hoofdaltaar: BeIa Hoffer, Goirle
Aannemer: Fa. Wed. AJ. Giesbers, Wijchen
Onderaannemers en lev eranciers :
bouw: stalen ramen; Gebr. Verhagen, GemeÉ
prefab beton: Betonfabriek Reyenga, Heumen
schilderwerk: Fa. V.d. Broek, Sambeek
glas-in-lood: Glasindustrie Brabant, Tilburg
Installaties:
elektrische installaties: Ch. W. Manders,

St.Anthonis
verwarming: Fa. B. Walhof & Zn, Goor
bliksembeveiliging: Safety-First Haarlem
waterleiding en sanitair: F a. Zegers, Waalwijk
klokken: Petit & Fritsen NV, Aarle-Rixtel
uurwerk: Fa. Jos. Van de Kerkhof, Aarle-Rixtel
Inventaris:
natuursteen: J. Comuth Nooteboom, Venlo
siersmeedwerk: J. Rutten, VoÍum-Mullem
banken en houten meubilair: J. Th. Neyenhuis,

Beek (Didam)
orgel: L. Verschueren, Heythuisen

Data
Datum van aanbesteding:
Datum van oplevering:
Datum van kerkconsecratie:

5 februari 1953
2januari 1954
16 mei 1954

Aantal zitplaatsen: 542
(afmetingen per zitplaats: 50,5 x 87 cm)

Klokken
In de oude toren werden respectievelijk in 1949 en

1950 drie bronzen luidklokken geplaatst.

St. Jan gewicht 1353 kg, toon dis', diameter 131 cm
Gloria gewicht 850 kg, toon fis', diameter 110 cm
Gabriël gewicht 600 kg, toon gis', diameter 98 cm

Uurwerk
Op de oude toren is geplaatst een mechanisch
torenuurwerk met uurslag en elektrische
opwinding, met wijzerwerken en vier wijzerplaten
met een diameter van 200 cm.

0rgel
Aangebracht werd een elektro-pneumatisch orgel
van 9 registers en 4 afleidingen en met koppelingen
en speelhulpen. Het orgel heeft één pedaal en twee
klavieren.

Kerklichaam bruto:
Bijruimten bruto:
Bouwmassa totaal:

5.27Om3
220m3

5.490 m3

Kosten (in guldens):
Grond (in bezit)
Bouwkosten kerk
Verwarrning kerk en sacristie
Inventaris kerk
Inventaris sacristie
Paramenten (misgewaden) en

utensilia (gebruiksvoorwerpen)
Architect en toezicht
Adviseurs
Leges
Onkosten lening en renteverlies
Algemene onkosten

Í 490,00

Í t84.74,75
Í 6.795,00

Í 48.254,61

f 950,00

Í 654,70

f 18.781,30

Í t96,20
Í 200,00

Í 4.202,54

Í 1.285,00Andere bouwgegevens:
kerk:
sacristie en bijruimten:
totaal:

754m2 bebouwd
38 m2 bebouwd
892m2 bebouwd

Totaal Í 266.544,54
Dit komt overeen met 120.952,63.
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