
. Deken van den lleuvell AinA van ons heen'

In elke gemeenschap gebeuren soms d.e meest onverviachte
clingen. Zo 6ntviel in de nacht van 5 op I september j.1. de

UooI"""*.Heer J.v.d.Heuvel, d.eken en pastoor van Gemert door
een plotselinge dood aan de partchiegeme.enschap, die hij zo-
zeer liefhad. .:

Hij was lid. van onze Heemkundekring en had. d.aarvoor veel
belan"gstelling, zoals mij d.ootr, persoonlijke 'ond.ervind-ing be-
kend. is. Zelf i-ets historisch nagaanrzoals. Pastoor Poe1l dat
konr lag hem nietr maar hij was erg blijrtoen ik hen aanbood

de innoud van het kerkarchief ?P E'a:rten te brqnge'n en-kape-
laan Donders hetzelfcle .deed met de inhoud van de Kerkklokken
van Pasboor Pre11. .

Het strerren,v€xt .onz€ kr.ing d.e kapel.lekes en keskes van
Gemert te herstellen en te bewaren had. zijn daad"werkelijke
steun.Zo kwam Jret 'herstel trt s:tand.van het Esdonks kapelle-
ke en zo::gde hij voor .een st. .rinnabeeld in het keskerhoek
Deel - Pand.elaar, toen het oude .p .nvelklaarbare wijze was

verdwenen.Het .nieuwe beld -is intussen $'oor baldadigheid on-
lrerstefbaar beschad.igd en zo word.t eI naal. een and.er uitge'
zien. 0o.k, i,n ,het herstel van de ,beeldengroep .rrDe vlucht naar
EgTpte'r op den Heuvel had. hij een aandeef en onlangs nog ze-
gu"i" hij-met groot genoegen de helsteld,e Sint Tunniskapel
in de Deel in.

Iraten wj.j .onze dankbaarheid. tonen door een.gebed je voor
hem'j; Moge tri'jr rusten in vred-e.

' : M'E'J'Pennings '
o

T[at weI en wat niet.
ffig van Gemerts l{eem van B naar 12 bladen
tr.i.v. rhet vorige nummer hqd.d.en we d.it keer zoveel copy dat
enkele stukken helaas niet in d.it nummer konden word.en opge-
nomen. u zult dan ook ltevergeefs .zoeken naar een veEslag van
de excursie naar Bokrijk en cok cle d.ialectenrubriek moest
helaaskomentevervallen.IlopelijkvindtUind.erestvan
de arti-kelen voldqende compensatie, waarbij vooraL gedacht
wordt aan het verslag door de heer M.J.de TIit, van het heen-
kundig lverkkamp, we1[, jaarlijks terugkerend evenement dit
keer gehouden werd. te Oirschot.
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