Achtergrond verering Heilig Hartbeeld door Zr. Regina Mattens o.p. (DCKK) Bisdom Den Bosch
Heilig Hartbeeld:
Een geschenk van de Parochianen aan pastoor:
Antonius Jacobus Jasper Michiels op 17 juni 1930

De verering van het H. Hart stamt uit de Middeleeuwen. In de 17e eeuw is door H. Margaretha Maria
Alacoque de H. Hartverering gestimuleerd.
Rond 1850 heeft paus Pius IX de hele wereld toegewijd aan het H. Hart. Weer later werd de verering van het
H. Hart gekoppeld aan die van Christus als Koning.
Tot in onze tijd wordt zowel het feest van het H. Hart als dat van Christus Koning gevierd, resp. op vrijdag na
het octaaf van Sacramentsdag en de laatste zondag van oktober.
De verering van het H. Hart vond zijn hoogtepunt vanaf ca 1920.
Vanaf die tijd werden talloze parochies toegewijd aan het H. Hart en werden op kerkpleinen en andere
locaties monumenten opgericht van Christus die zijn armen wijd uitstrekt in zegenend gebaar en/of wijst
naar zijn hart als bron van Liefde.
De oprichting van zo’n monument – Intronisatie van het H. Hart – was een parochieel, feestelijk gebeuren.
In veel huisgezinnen werd vooral vanaf die tijd een H. Hartbeeld met een lichtje ervoor geplaatst.
Een H. Hartbeeld was weliswaar een passend geschenk, maar niet alleen voor een priester of pastoor.
Een H.Hartbeeld heeft doorgaans een gewond hart, omgeven door een doornenkroon. Dat verwijst naar
wat Johannes in zijn evangelie (hfdst. 19) schreef: ‘Een van de soldaten stak een lans in zijn zijde en meteen
vloeide er bloed en water uit.’
En ook: ‘Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’(Joh. 7-38).
Christus: bron van leven!
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Het Heilig Hartbeeld wat bij Havens staat is daar geplaatst op 16 juni 1930 en op 17 juni ingezegend
Hier een verslaglegging van het hoe en waarom
(Archief Kerk Maashees)
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Pastoor Michiels, geboren 8 november 1878 in Amsterdam en overleden op 24 oktober
1931 in Maashees.
Op 13 juni 1925 benoemd tot pastoor van Maashees en op 28 juli 1925 door de Eerwaarde
heer J. Hesselmans, Deken van het Dekenaat Boxmeer en Pastoor te Beugen als zodanig
geïnstalleerd.
30 Juni 1925 in Maashees komen wonen.

De inzegening

De Tijd 12 juni 1930

Korte geschiedenis oude kerk
Tot 1819 kapel
1819 nieuwe kerk
1896 toren gebouwd
Inzegening

15 oktober 1944 verwoest

Opdracht Heilig hartbeeld en financiën
Ter viering van het 25-jarig priesterfeest van Pastoor Michiels (17 juni 1930) is op
5 december 1929 besloten een collecte te houden ter oprichting van een Heilig
Hartbeeld op het plein van de kerk.

Gelijk uit het in het archief van de kerk bewaard document blijkt, werd er
ingeschreven(opgehaald) voor de buitengewone som van fl 2854,(nu 2017, € 22500,-).
De uiteindelijke opbrengst van alle gelden was fl 3.158,32. (nu 2017, € 25.000)

Tekst achterzijde HH Beeld

De Parochie aan den Z E Heer
Tekst nu 2017 niet Pastoor AJJ Michiels ter
meer te lezen
gelegenheid van zijn zilveren
priesterfeest 17 juni 1930

Na informatie werd door het kerkbestuur besloten om de tekeningen te laten
maken door de beeldhouwer Firma Jozef Thissen en Zn. uit Roermond.
Die op 31 December 1929 met een 3-tal tekeningen voor de dag kwam. De
beslissing hieromtrent zou spoedig genomen worden.
“Op 3 Januari 1930 is aan de firma Thissen en zonen Beeldhouwer te Roermond
door het Kerkbestuur de opdracht gegeven tot het vervaardigen van een Heilig
Hartmonument.
Bijzonderheden zouden nog met de Heer Thissen besproken worden.
De prijs werd bepaald op fl. 2150,- (nu 2017, € 17.000,-).
Waarbij voor rekening van het fonds nog zal komen het maken van de
fundamenten en het stenen metselwerk onder het voetstuk.
Welke onkosten geschat werden op fl 250 á fl 300,- .
Totaal maximaal fl 2450 (nu € 19.500,-).
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KOMT ALLEN TOT MIJ

Verslag van de inzegening volgens archief van de kerk van Maashees bldz. 1

4 van 12

Op 17 juni 1930 is op schitterende wijze het 25-jarige priesterfeest gevierd van de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor A.J.J. Michiels, pastoor van
deze Parochie.
Nadat tevoren voor de Pastorie en voor de kerk
erebogen waren opgericht (Van welke bogen
± 1970
hetgeen bewaard kan worden, op de zolder van de
Pastorie is opgeborgen en in eigendom aan de kerk
is overgegaan)
en s ’morgens bij alle huizen de vlag was
uitgestoken, werd de jubilaris te kwart voor negen
door het kerkbestuur en een aantal bruidjes aan de
Pastorie afgehaald en begeleid door de tonen van de
harmonie kerkwaarts gebracht om daar de plechtige
mis op te dragen. Talrijke gelovigen waren s’
morgens ten Heilige tafel genaderd tot intentie van
de jubilaris. Onder de Heilige mis werd de jubilaris
geassisteerd door zijn Heerbroer, de eerwaarde
Heer Joh. Michiels, Norbertijn uit de Abdij van
Grimbergen (België) (die ook de feestpredicatie
hield), de Eerwaarde Heer Jansen en de Weledele
heer W. v. Haaren, respectievelijk Pastoor en
Kapelaan van Vierlingsbeek.
Na de Heilige mis werd de jubilaris onder hetzelfde
geleide Pastoriewaarts gebracht.

Verslag van de inzegening volgens archief van de kerk van Maashees bldz. 3
2
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Ten elfde uren ving de huldiging aan in de school. De Heer J. Linders hoofd der school hield daar namens de parochianen een toespraak en
bood de Pastoor als geschenk voor zijn persoon aan een tapijt voor de zaal. Daarna werd een feestlied gezongen door de kinderen waarna
eenieder in de gelegenheid werd gesteld om de pastoor te komen geluk te wensen. Van welke gelegenheid een druk gebruik werd gemaakt.
Na de middag om 4 uur zou de aanbieding en inzegening van het Heilig Hartbeeld geschieden. (Onder grootste spanning en ongerustheid was dit
beeld tegenmoet gezien. Want daags tevoren om vier uur was het nog niet aangekomen. Tot tegen een uur of vijf de auto arriveerde. Van vijf tot negen is men
toen bezig geweest om het beeld op zijn voetstuk te plaatsen. Maar alles is toch goddank zonder ongelukken afgelopen).

Verschillende eerwaarde geestelijke woonde de plechtigheid bij. De eerwaarde heren Pastoors van Overloon, Vierlingsbeek, Geijsteren de
kapelaan van Vierlingsbeek, Kapelaan Strijkers van Venray en de eerwaarde heer Rector van de Smakt. Nadat de pastoor de superplie (wijd, wit
linnen hemd, dat reikt tot aan de knieën en gedragen wordt over de toog), stool (schouderband) en koorkap (Halfronde, cape-vormige mantel) had
aangetrokken en de andere eerwaarde heren in superplie waren gekleed ging de stoet voorafgaand door een twintigtal bruidjes met bloemen
vanuit de kerk naar het H. Hartbeeld.
Aldaar bood de oudste kerkmeester de heer M. Rieter het
± 1985
feestgeschenk der parochie de jubilaris aan,
die het H. Hartbeeld volgens kerkelijk gebruik inzegende.
Nadat door alle aanwezigen een lied was gezongen ter eren
van het Heilig Hart en daarna het “Aan U, o Koning der
Eeuwen” was gezongen, beide liederen door de Harmonie
begeleid, trok men naar de kerk waar de zeer Eerwaarde
heer Pastoor een dankwoord sprak en na het “Te Deum”.
Deze schone dag werd besloten met de zegen van het
Allerheiligste.
Tot in de avonduren heerste er op ons dorpje een gezellige
feestelijke stemming zodat dit mooie feest tot aller
tevredenheid is afgelopen.

Verslag van de inzegening volgens archief van de kerk van Maashees bldz. 3
De opbrengst van alle ingezamelde gelden bedroeg de grote som van fl 3158,32 (nu 2016
€ 25.000,-). (Het H. Hartbeeld is geleverd door de Firma Thissen te Roermond).
Het gezamenlijke gewicht van het beeld en voetstuk bedraagt ruim 5000 kg waarvan het
beeld alleen al 1600 kg weegt.
De prijs ervoor betaald bedraagt fl. 2150 plus nog ongeveer fl. 300,- voor het fundament
en metselwerk. Totaal fl 2450 ( nu 2017 € 19.500). Voornoemd Eerwaarde Heer
Norbertijn J. Michiels hield hier wederom een treffende toespraak tot de verzamelde
menigte.
± 1975

6 van 12

Firma Joseph Thissen en Zonen te Roermond bldz. 1

(bron Gemeentearchief Roermond)
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Euville is een Franse witte kalksteen
7 Januari 1930
Besteld door de Weledele heer M. Rieter als
voorzitter van ‘t comité voor tot oprichting
van een standbeeld van het Heilig Hart van
Jezus te Maashees.
Het standbeeld met voetstuk van de parochie
Maashees uitgevoerd geheel volgens eigen
ontwerp tekening in Euville statuaire en
aangenomen aan de som van twee duizend
een honderd vijftig gulden als standbeeld op
de plaats geleverd. Metselwerk ern hijswerk
en …… buiten onze berekening fl. 2150,PS Het moet in de maand Juni 1930 geplaatst worden.
Afgeleverd 12-16 Juni 1930

die gewonnen wordt in de streek
Euville in het departement Meuse.

Euville

Firma Joseph Thissen en Zonen te Roermond bldz. 2
H. Hart Monument Maashees
Ontvangen 12 Juni 1930 fl 750,29 Juni 1930
fl. 1400
fl. 2150,Dus geheel voldaan

Werkuren en Daggelden

(bron Gemeentearchief Roermond)
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Afmetingen in cm
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115
250

115
140
40

450
35
75

80
125
90
25
15

140

Na de oorlog

(Stichting de Oude Schoenedoos)
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± 1970

± 1960
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2017
2016
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