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1927 werd de kapel van Handel verheven tot Rectorale Hulpkerk. Het
kreeg een zelfstandige status onder de vleugels van de Gemertse parochie.
De Rectorale Hulpkerk kreeg een kerkbestuur, die later ook het schoolbestuur van de Lagere School zou gaïn vormen, onder voorzitterschap van de
rector en een eigen territoriaal gebied. In plaats van een soort rentmeester
werd de rector nu ook zieleherder van een eigen parochie.
De bereikte status leidde automatisch tot het zich verder losweken van
andere maatschappelijke organisaties die min of meer kerkelijk werden
geleid vanuit Gemert zoals het Wit-Gele-Kruis flMGK) en de Vincentius- en
Elisabethvereniging.
Hoewel dit nergens in bronnen of archieven openlijk wordt aangegeven
paste dit alles wel in het onaflrankelijkheidsstreven van de toenmalige rector
J. Castelijns, die zich hiervoor al jaren op diplomatieke wijze inzette.

Met de vestiging van een nonnenklooster in Handel zou een basis gelegd
kunnen worden voor de maatschappelijke zorgverlening. Daarnaast zou de
religieuze uitstraling van het bedevaartsoord Handel verder versterkt
worden. Handel had al een Kapucijnenklooster en een klooster van de
Broeders Penitenten (Huize Padua) juist over de gemeentegrens. Vrij snel
na de kapelverheffing ging rector Castelijns op zoek naar gegadigden voor
een nonnenklooster. Contacten met de Zusters van St. Joseph, Amersfoort
(1,928); Zusters van Liefde, Schijndel (1929); Dochters van J.M.J., Den
Bosch (1930); Missiezusters van het Kostbaar bloed, Aarle Rixtel (1931);
Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart, Tilburg (1932) en de Zusters
van Barmhartigheid, Den Bosch (1936) leverden niets op. Het stuitte vooral
op het gemis aan voldoende inkomen voor de religieuzen waardoor een
vestiging en verblijf in Handel niet levensvatbaar zou zijn. De ziekenverple-

ging viel onder het Wit-Gele-Kruis Gemert, bewaarschool-onderwijs was
nog niet gesubsidieerd en leverde bovendien weinig op terwijl er voor een
splitsing van de Lagere School in een jongens- en meisjesschool, waarbij
de laatste onder leiding van de nonnen zou komen, te weinig leerlingen
waren.

Vanaf 1920 tot 1936 werd de Gemertse wijkverpleging van het WGK
Gemert verzorgd door de zogenaamde "Weense Zusters" ofuel de "Dochters van de Goddelijke Heiland", een Oostenrijkse orde met het moederhuis
in Wenen, vandaar hun bijnaam.
Kort na de Eerste ïVereldoorlog waren deze zusters naar Nederland gekomen om Oostenrijkse kinderen te begeleiden die hier kwamen aansterken
na de ontberingen van de oorlog. Na het vertrek van de kinderen bleven de
zusters hier achter en vestigden o.a. een klooster op Nieuw Herlaer te St.
Michielsgestel. Vanuit hun kloosters begonnen ze met wijkverpleging in de
plaatsen rondom. De Gemertse "Weense" zusters kwamen van het klooster
Nieuw Herlaer. De zusters waren in het bezit van Oostenrijkse staatsdip-

loma's voor ziekenverpleging, ze konden dus in Nederland aan de slag
nadat ze zich met cursussen op het voor Nederland vereiste nivo hadden
bijgeschoold.
In 1936 werd door het Gemertse WGK het arbeidscontract met de zusters

beëindigd. Het bestuur aldaar beriep zich op de wet van 1934 op de
buitenlandse werknemers, ter bescherming van de nationale werkgelegenheid, men wilde echter overgaan op verzorging van de wijk door lekeverpleegsters die goedkoper zouden zijn.
De zusters vertrokken uit Gemert. Bij het afscheidsbezoek dat de zusters
aan Rector Castelijns brachten zag de laatste zijn kans schoon en stelde hen
voor zich in Handel te vestigen. En hij had ze wat te bieden.

De bouw van de nieuwe pastorie was bijna voltooid en dus kwam

er

huisvesting beschikbaar in de oude pastorie waaÍ ze voorlopig gratis zouden

kunnen wonen. Daar zouden ze zich kunnen gaan bezig houden met
bewaarschool- en naaionderwijs, pensiongasten opnemen en zieken-aanhuis-verpleging. Na overleg met de overste op Nieuw Herlaer werd de
uitnodiging aangenomen en snel daarna werd er een overeenkomst gesloten
tussen de congregatie en het kerkbestuur. Het contract voorzag in gratis
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De oude pastorie te Handel, hier nog in functie als pastorie, dateert van het eind van de 18e
eeuw. De persoon op de achtergrond is vermoedel-ijk rector J. Duijnstee, rector van 1916 1922; de tuinman is vermoedelijk Cornelis Bouwens die tot 1930 in dienst was van de kapel.

huisvesting voor 3 jaar in de oude pastorie en een jaarlijkse subsidie uit de
kerkekas van /500,--. Voorts zou de oude pastorie dusdanig hersteld en
verbouwd worden dat het geschikÍ was als klooster.
Het contract was zodanig opgesteld dat men niet in strijd handelde met de
bovengenoemde wet uit 1934 op de buitenlandse werknemers. Men wekte
de schijn dat de zusters zelfstandig waren, dus niet in dienst van het kerkbeSfuUT.

Op 4 januari 1937 was het zover. Met de taxi van Hannes de Wit arriveerden de 4 zusters vanuit St. Michielsgestel, bij Pelgrimsrust, waar ze werden
opgewacht door het kerkbestuur. Kobus Donkers verwelkomde ze namens
de Handelse gemeenschap.

De Gemertse Courant meldde het volgende:
Heden was een dag waar Handel reeds lang naar verlangd had,
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intrede van de zusters der congregatie der Dochters van de Goddelijt<z
Heiland. De inwoners hadden voor een feestetijke ontvangst gezorgd. van
alle huizen wapperden de Nederlandse driekleur.
om 2 uur ging Rector castelijns met het kcrlcbesruur naar de grens van
Handel om de zusters te verwelkomen. In de l<om van Handel wos een ereboog opgesteld en stond een schare van bruidjes en een aantal andere
gezelschappen. onder klokgelui en de vrolijl<e Hanlcen van de
fanfare trok
men naar de kapel voor een plechtig lof en een well<omstwoord van Rector

J.

Castelijns....

Achterbuurman Piet van de vossenberg, bewoner en kastelein in de virmuntse hoeve aan het huidige Mariahofke, bood de zusters een eerste maaltijd aan. De communiteit kon beginnen. op 3 februari reeds startte ze met
de bewaarschool en op 12 april de naaischool.
De kleine communiteit stond onder leiding van zuster Hilda. Ze was nogal
klein van stuk, blijkens ooggetuigen kon ze bij het doen van de was maar
net over de rand van de teil kijken (de teil stond dan waarschijnlijk op een
verhoging, zie foto's).
De congregatie van de weense zusters was niet fijk. ze moesten dikwijls
tot diep in de nacht breien en naaien om wat geld binnen te krijgen. ze
verzorgden maaltijden en hadden gasten in huis, wat ook bijdroeg in hun
levensonderhoud. De bewaarschool leverde 10 cent per kind per week op en
vanuit Handel verzorgden de zusters ook een kleuterschool in Venhorst. De
bewaarschool in Handel bleef tot 1963 in de oude pastorie ondergebracht.
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1 januari 1939 werd de Handelse wit-Gele-Kruis afdeling opgericht.
Het lag voor de hand dat de wijkverpleging in handen kwam van de weense
Zusters. De kloosterregel en de kerkelijke overheid stonden echter niet toe
dat de zusters aanwezig waren bij bevallingen. Een apaÍte vroedvrouw bleef
dus noodzakelijk.
De eerste wijkzuster in Handel ontving een jaarsalaris van f350,-, inclusief
de fietsvergoeding van /30,-. De jaarwedde zou tot 1947 oplopen tot /600,.
Extra inkomsten genoten ze door het beschikbaar stellen van ruimte voor de
opslag van wGK-materiaal en verbandmiddelen. Voorts werd hun ook het
afleggen van lijken toebedeeld, voor 'n volwassene ontvingen ze f2,-- en
voor een kinderlijk fl,-- van de wGK-vereniging. Indien de betrokkenen
dit wensten konden ze ook het doodskleed leveren.
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Voor de foto wordt de was even in de steek gelaten. De Zusters der Congregatie der Dochters van de Goddelijke Heiland; v.l.n.r.: ..?.., ..2., Zuster Domicella, Zuster Materna,
Zuster Nerina, ZusÍer Hieronyma; zittend Zuster Regina.

De eerste wijkzuster was zuster Hiëronyma. Ze

deed haar werk blijkbaar
met verve want ze werd door de Handelse bevolking op handen gedragen.
Op een vergadering werd ze door de voorzitter van het WGK "de ziel van
de vereniging" genoemd en bij het contributieophalen door bestuursleden

werd meermalen door de leden opgemerkt "dat ze wel wat meer mocht
verdienen". Bij een batig saldo kreegze dan ook wel eens een gratificatie.

In

1947 besloot de Handelse communiteit van de Weense Zusters Handel,
na een tienjarig verblijf, te verlaten. Men had het al enige tijd aangekondigd, strubbelingen met de pastoor (Castelijns) en vooral met diens huishoudster, Anna, zouden hiervoor de redenen zijn.
De toenmalige koster, Jan van den Brand, zag ze met enige spijt vertrek

De zusters aan de arbeid in de "kloostertuin".

ken, bij hem hing de vlag dan ook halfstok. Piet van de VossenbeÍg, die ze
hun eerste Handelse maaltijd had aangeboden, schonk nu bij het afscheid de
nodige boterhammen voor de reis naar hun nieuwe bestemming. In de wijk
werd hun plaats ingenomen door de "Duitse Zusters" uit Elsendorp.
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