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AAN EREDIENST ONTTROKKEN Pastoor Mattie Jeukens leidt laatste dienst in Guliëlmuskerk Wittevrouwenveld

Een kerkganger fotografeert de ciborie met hosties; pastoor Jeukens deelt rozen uit in de mis en loopt na afloop samen met zijn parochianen en harmonie naar de Lourdeskerk. foto’s Harry Heuts

1224 doopsels, 709 begrafenissen
De wijk Wittevrouwenveld
nam gisteren afscheid van
de Heilige Guliëlmuskerk.
Na bijna 57 jaar werd het zilveren-jubileumcadeau van
bisschop Lemmens aan de
eredienst onttrokken.
door Ronald Colée

E

r bestaat geen vast ritueel
voor het aan de eredienst
onttrekken van een kerk.
Dus doet pastoor Mattie
Jeukens het op deze vroege zondagmorgen op zijn eigen wijze.
Vlak voor de laatste dienst erop zit,
biedt hij alle kerkgangers in de
Guliëlmuskerk aan het Aartsherto-

genplein in Wittevrouwenveld een
roos aan. „Er staat alleen vastgelegd
dat als een kerk aan de eredienst
wordt onttrokken de ciborie met
daarin de gezegende hosties overgebracht moeten worden naar een
kerk die nog in dienst is. In dit geval de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Dus zo meteen trek ik
mijn jas aan en kunt u samen met
mij achter de harmonie aan naar
de grote kerk aan de President
Rooseveltlaan lopen.”
Ongeveer vijftig kerkgangers zijn
deze zondag naar de Guliëlmuskerk
gekomen om de laatste eucharistieviering bij te wonen die heel toepasselijk begint met de samenzang
Wij komen tezamen en nog toepasselijker - op eigen initiatief van de
organist en deze keer zonder gezang - wordt afgesloten met de orgelklanken van Vera Lynns We’ll
meet again. En hoewel het om de al-

lerlaatste dienst gaat in deze kerkzaal, zegt Jeukens zijn parochianen
toe dat zolang er nog geen nieuwe
bestemming voor het gebouw is gevonden hij elke dinsdag nog een
mis zal opvoeren in de zijkapel.
„Maar gaandeweg zult u merken
dat de kerk zelf leger en leger zal
worden.”
Wat de Guliëlmuskerk al die jaren
extra bijzonder heeft gemaakt, is
dat het godshuis een jubileumcadeau was van monseigneur Guillaume Lemmens (1884-1960). Hij vierde in 1957 zijn zilveren bisschopsjubileum en kreeg van het bisdom
een naar hem vernoemde kerk cadeau op een eigen plek naar keuze.
Volgens de website ‘kerkgebouwen
in Limburg’ bracht de daarvoor bestemde collecte op 17 maart 1957
337.896 gulden op (153.000 euro).
‘De 800 priesters van het bisdom
schonken 15.000 gulden (6800 eu-

ro) voor het altaar en de aankleding van het koor’. Als locatie voor
de nieuwe kerk koos bisschop Lemmens Wittevrouwenveld, destijds
de armste parochie van Limburg,
waar volgens hem de geestelijke en
materiële nood het grootst waren.
Op 16 oktober 1957 stak hij zelf de
eerste schop in de grond voor het
gebouw dat een jaar later, op 18 oktober 1958, ook door hem ingezegend zou worden.
Jeukens benadrukt deze ochtend
dan ook dat met het sluiten van deze kerk een bijzondere geschiedenis verloren gaat. „In dit gebouw
zijn 1224 kinderen gedoopt, hebben
we 709 mensen ten grave gedragen
en zijn - voor zover ik heb kunnen
achterhalen - 48 huwelijken gesloten.” Het zijn cijfers die indruk maken op zijn kerkgangers waarvan er
deze ochtend opvallend veel zijn
uitgerust met een digitale camera

om zo het interieur van de kerk en delen van de laatste dienst - vast
te leggen. Het altaar, het tabernakel, de kelk, de ciborie met hosties
maar ook de persoonlijke nieuwjaarswensen en het uitdelen van de
rozen door Jeukens worden gefotogafeerd.
Dan is het moment aangebroken
en verlaat Jeukens met het Allerheiligste de voorzijde van de kerk
waar De Gele Rijders van harmonie Sint Caecilia hem staan op te
wachten om hem voor te gaan
naar de Onze Lieve Vrouw van
Lourdeskerk. En dan dringt het besef pasecht door tot zijn kerkgangers. „Heb je dat gehoord? 1224
doopsels, 709 begrafenissen en 48
huwelijken? Zonde hè. Maar ja, dit
was niet tegen te houden. De laatste jaren kwam er bijna geen sterveling meer naar deze kerk. Dan
houdt het op hè...”

