
Uit hei rijke roomse leven - 3

g!r.t E lrêisjes met do Heilite D.lisabeth van ThUringen

If ÍIXDSHEID I1'l GEi4ERÏ aflevening 2

door Dien Scheepers-van Kessel

r C-ts Heen nr. 1 van deze jaalgang yerd de voorge_

=t:àir 
en oprichting 

"ro àe C"r."tse afd.eling vanlGt G--!+schap iler Heilige Kindsheial aI be.ct""r..rr.Het grctc 
-ÈEGs 

yan de eerste i.indsheidoptocht, gehouden op12 juni- tgt9, vroeg om herhaling. I.d;-'j;;'fuamen er welweer enkele grocpen al of niêt Àet r praatvág.o.t bi; , *a*_
!11 Ae 

. 
optocht telkenjare fraaier ào g"oà1... door de Ge_merrse strat€n hoh.

Pas-to9r Poell dankte in zijn 'rofficieel Kerkberichtr van 29nei 1921 met de voorden: uW" h"bben ,.f ""à"" irt stuiten.
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líant sinds tt vorige jaa-r is er heel bat noois bijgekornen!
Dank dengenen die ons riagens bezoreden en versiering, dank
dengenen die de leiding in handen hadden, da.nk dengenen die
hun tijd opofferden on te naaien en te sieren, dank ook aan
dengenen die ons anderszins hielpen en door geldelijke bij-
dragen steunden.;l

Mevroury M. Vos-van de Crommenacker stelde a1s reactie op het
vorige artikel een prachtig en zeer welkon relaas op schrift
van wat zij zictr van zotn 60 à 65 jaar geleden nog allemaal
herinnert. De letterliÈe tekst van haar schrijven volgt hier-
na:
rUa, ik kan ne nog herinneren dat de eerste keer de Kinds-
heidoptocht trok.Ik zat toen in de .te kLas,dat was dus 1919.
Ik zie het z6 voor ne. Voorop een heraut te paard Ínet daax-
naast twee pages met geel-wit zijden pakjes aan en baretten
op met grote witte veren. trrachtigl Die pagepakjes waren bij
ons thuis gemaakt door mijn oudste zus. Ik had die pakjes dus
al gezien, maar mocht tegen nierand iets zeggen. Zus Vrins,
die naast mij in de klas zat, rocht chinese dame zijn net een
chinese parasol.
h waren ook groepen missiezr.Éters en paters. Een gr€p wees-
meisjes met de Heilige Elisabethren de Heilige Catharina net
een groep zwarte kinderer. Ik rocht bruidje zijn ! Ook bij een
hele groep. Het jurkje had i-k aI en dat kostte dus niets. Maa'
ih vond dat ook al fijn. De pa.t_les varr de kinderen rnoesten na-
nelijk gehuurd worden. heeseisje kostte bijvoorbeeld 50 cent.
Ándcre 75 cent.Er was ook een rroep naagden die allenaal een
palm dloegen. Fn een naagdenjr.u-k hostte 1 gutden. Maar er wa-
ren nog duurdere! ,lr na-s ook e€E eroep kinderen die orn beur-
ten een beeld van het Kindje Jezus nochten dragen... Het r+as
voor ons een geweldig fijne Íe€stdag.
Het tveede jaar moest ik re€r bruidje zijn, naar het derde en
tevens laatste jaar dat ik op de Lagere School zat mocht ik
naagd zijn en dat wa.s voor rd ie-ran-het. Nu ik zo bezig ben
herinner ik nij een liedje ilat re op school naax ik Íneen in
1919 leerden. Ik denk dat pas"roor Poell het gemaakt heeft.
De tekst daa.rvan volgt hierna. De nelodie ken ik ook nog,
naar zingen kan ik niet nser eD op ruziek zetten ook niet.

1

lees l'elkom, r'eli:.Í ::- 1e moageÍr
hoe klopt oEs :-a-r: i z: -eine t-Teugd
nu tt aangenare ieÉ:: ier kiDdsbeid
r_erenigi oot eê.-;Ê[€-:s j eued



Dat God de Heer zíjn velbêttagen
steeds in ons kleirr genootschap wind
dat cemerts Kindshêid moge bloeien
tot heil van rt arme heidenkind

2
Ons offerijes zo blij verzameld
geschort<en ook met mildê hand
zii brengen troost en heil êIr vreugde
aan t t arme kirtd in I t verle land
Herltafen wij darr ooze bede
dle ook bij God verhoring vind
dat Gemêrts Kindsheld mo6g bloeiên
tot heil va4 !t arme heidenkind

3
Juicht kindrreÊ juichên vij dan blijdê
op deze vreugdevolfe dag
vijl onz! gemeeate op haar kindshêid
Gods zegen mi-ld tharra dalên zag
dat bl-ijft ona doel, dat blijft ons atreven
dat *ensen vij hier eenstezind
dat Gemolts Kindsl..eid moge bloeien
tot heil van rt alBe heidonkind

Bij gelegenheid van de dertle kindshe idoptocht leerden we weer
een nieuw liedje in tle schÉL Ook dat zal wel van de pastoor
zijn geweest.

Hoort gromhooe het feèstLied sctrallên
in der heêm I I en zaal I ge rijIt is het lied der v-rugekochtèn
uit dê zondenslavernij
Refr. Juich jui-ch o zegenrijk genootschap

't heidendom bracht gij de boodschap
varl Godg mensgeyofden zoon
yaar ook rt zolrrlelicht mocht stralen
hoort men nu hun lof l.erha]-enIt lied op bliide jubeltoon

EeD.Eaal $aren zii veadvaalden
irr de diepste duisternisIt l..eEels licht sÈraaldè in hun ogên
vant de Kj.ndstreid vas bun tj,dsRefr...,.
God schonk door de missionaris
aalt de heidenên I t leven I.eer
de heillgmakende Benade
daalde irt hun zielen neer
Refr,...,
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De 'r 
jonge schutrt, Geme.ts liÈtulg'ilde St.Petrus !.iit 1923.

Nu valt ne ook nog in iK ecr etal jaren later, ik was aI
van school, Gerrit SeybrrÈc dangs gestorven isr de eer-
ste kindsheiilspaus v:ro Gr-t 

-. 
Eii wertl door 4 jongens in

een stoel op tle schouilers ir È o1Éocht gedra en. b was toen
ook een mandarijn te paed ir rb o1Éocht. En Duitse Ridders,
en de ttjonge schutt!.
Ook weet ik nog, het ra it &1, ilat nijn zus een doninica-
nenpak naaLte voor een !a-tÍ! ra Pieter Penninx, tlie op de
Paashoef woonde. Ti jalers èqÉ..ht yaarin de jonge donini-
caan dapper op ziÍn paaril tÉ, Ëd iliens vader tlie het paard
aan de teugels hield pfotcli- cel. Hij is ale nacht daar-
op overleden. Dat vas eea * Êla€ yoor dd gezÍn. Een paar
maanden later r+ertl er het vijlè tind geboren. Zoiets blijft
je altijtl bi j.r'
Hoe betrouwbaar de gegever xl -yrour Vos zijn noge: blijkèn
uit tle opsoming en volgcè n de deelnenenale groepen van
de optocht varr 1927 zoals itie reil aangekondigd in bet Ge-
rertse Kerkklokje:
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KINDSHEIDSOPTOCHT.
ll- .-nderen zullen oan 4J0 h"t pstronsst

rfi. Om ó uur zel de opóocht ulttrekÏen.
bà er op tiit tê ziin'
Vc:6ordc vrn dcn Kindehcidroptoót

g*oudca tc Gemcrt 12 Jrnri 1927.
l. Tro Herauter.
2. Trco Missievlb cgen
3. Gildo ..St. Petns", MiEi.s.hut.
{ C'roep jongeÍE met vlrggen (gee}

rrert).
5. Dc H.H. Apct€leD Pctrrs en Paulus.
6. H. Arns.
?- CbineeschÊ jqnÍeÍ''
E. Praadwaplen - ,h.t H. Huhpzin.
9. Croep Bruidtjes.
!0- CluneeschÊ meisjes miet p.rasl.

18. Praahr'a8len - H. Theresia van het
Kindje Jezus, door hus Pius XI uit-
g€roep€a tot Pstron€s vrn het Lhf-
dcweik vrn den'H. Apctcl Pettus,
tot opleidi'Ílg eener Inlandsohc Gees-
telijkhêid iÍr de nbi o. Éebieèn-

19. Mandia rijn re pa,srd rnet gele idËr.
20. Groep brui{ies.
21. Beeld r"rn het Kindjo Jezus.
22- H Lucie.
23. Groep bruidjes.
24. Chineesche meidjes mÊt zusters.
5- Praalwagen - H. Angeh.
2ó. Engelbewaerder.
27. Àleiejee met vlsgg€n (oranft-wit),
I. H. Ursule-
29. Jezus en St. Jennekc.
30. Iudrnen
31. .Èli sÈ-Bhschop t€ prÁrd.
32. Iongrrrs met paarsc vlaggen.
3. Duitscbc Ridders.
3t JoDÍpÍ!6 met vhggcn (zwert-wit).
35. Prrràra{enr - O. L. Vl. ter Slsven
3ó. flouu'rikren te pesrd
37. Of fcÈrs.

I l.
t2.
t3.
t4.

15.
I6
li

Goioof, lÍoop en Llaíde.
Paus rnet gÍoep zourven.
H. Elbabeth Eet \x e€smeisi es.
Croep joogerr .nrt vl{,!Eeó (bl8uw-
wit).
Groep Jtf isi on r r ieoen.
Hrrmon,ic.
Groep schiil&napen.
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