- . Deken van den lIeuvell Sing van ons heen'
de meest onverviachte
In elke gemeenschap gebeuren soms
de
in^cle nach't van 5 op I september j'l' door
dingen. Zo orrtr:.el
Gemert
van
j..'.O.tt"uve1,
pastoor
deken en
Hoogeerw.Ileer
partchiegene'enschap' die hij zode
aan
d.ood'
een plotsellnge
veel
Hij was Iid. van onze Heemkund'ekring en had d'aarvoor
belangstellingrzoalsmijdoor'persoonlijke'ond'ervind'ingbepastoor Poe11 dat
kend is. Zelf iets historisch nigaanrzoarsblij'toen ik hen aanbood'
kon, lag hem,riet, maar hij was erg
brengen en kapede inhoud van ir"i'i.""Xarchief lp kgalten-te
de Kerkklokken
laan Donders hetzelfcle 'deed' met- Ae-:introuA ovan
van Pasboor Poel1.
en keskes'van
Het strelren varr- on%e kring d'e kapellekqs
daad-werkelijke
en te beiaren naa zijn
Gemert te herstellen
'he'rste'I
trt s:tand van het Esdonks kapellesteun.Zo kwam Jret
keske'hoek
ke en zo::gde hij voor.een St' rinnabeeld' . in het wi-jze was
DeeI - Pandelaai, toen het oud'e 'p 'nverklaarbare
bald':ad'igheid onverd.wenen.Het .nieuwe bsld -is intuss,en do.or een ander uitge'
beschadigd en zo uord't er naar

herstelbaar
'trDe vlucht naar
zien. Oo,k i'n. het herstel "van d'eeen
'beeldengroep
aandeeJ en onLangs nog zeEgyptetr op den Heuvel had hii
Sint Tunnlgkapel
gep.de hij net groot genoegen d'e hersteld'e
t" u;r?:i'*ll'.orrze
dankbaarheid. tone, door een gebedje voor
' he'nj : Nloge' hiij: rusten
in vred'e;
M'H'J'Pennings '
'' r
Tfat we1 en wat niet.
Ondanks Oe oitffia-lng

--^e B naar 12 blad'en
i{eem van
van Gemerts ,r-^*
zoveel copy dat
keer
dit
m.i.v. :het vorige nummer hq$'d'en wenummer
word'en opgekond.en
enkele stukken telaas niet in d.it
vegslag van
een
nomen. U zult dan ook 2tevergeefs 'zoeken naar
deexcursienaarBokrijkencokd'ed'ialectenrubriekrn.oest
Hopelijk vindt.U in de rest van
helaas komen tu-""""utieo'
waarbii- vooral gedacht
de artikelen voldoende "o*p""""'ti"l M'J'de
Wit' van het heemword.b aan het verslag door de heer
dit
kundig lYerkkampr--.ft jaarlijks terugkerend evenement

keer gehouden werd. te Oirschot'
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