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.fa, er is weer een nieuwe uitgave toegevoegd aan de publika-ties van de heemkundekring. Busselke nr.9 bevat 22 paginars
bijzonder lezenswaardige herinneringen van de protestantse ge-
meenschap in de noordelijke Peel. opgetekend door oud-predi-
kanten en door hen die vanaf het begin betrokken waren met
het wel en wee van het protestantisme in de Gemertse, Bakelse
en Oploose Peelstreek.
EIke lezer van Gemerts Heem kent Gemerts kleinste kerkdorp
Vossenberg. Een doodlopend spoor vanaf de Middenpeelweg naar
een kerkje een schooltje en een paar huizen. De Vossenberg is
genoend naar een Peelontginning uit het begin van deze eeuw.
De eerste pioniers in onze Peelcontreien waren veelal protes-
tanten afkomstig uit verschillende windstreken. Zij kerkten
aanvankelrJk 6f in Veghel 6f in Boxneer. Eenaantal namen van-
wege de zeker voor kinderen onoverbrugbare afstanden een on-
derwdjzeres in huis. Een arbeidershuisje horende bij het land-
goed Vossenberg werd in 1922 omgebouwd tot schuurkerk tenein-
de wat dichter bij huis kerkdiensten te kunnen houden. In 1926
werd aldaar grond geschonken voor een kerkje, pastorie, school
en begraafplaats en in 7927 werd, er gebouwd. De bouwkosten van
de kerk beliepen FI 6500r-. Bijna 1O jaar later, in 1936, werd
de Vossenberg het centrum vaneenzelfstandige Ned. Hervormde
Gemeente Gemert-Boekel. Vaker werd gesproken van de protes-
tante Gemeente dan van de Hervormde Gemeente omdat meerdere
kerken in die gemeente vereend waren. U kunt zich vaet wel
indenken dat 6 oud-predikanten van Vossenberg, 7 oudere leden
van de gemeente, een onderduiker uit de oorlog en de huidige
dominee een heleboel wetenswaardigheden te vertellen hebben
over deze, door 6 autochtone katholieke gemeenschap vanwel-
eer, maar al te lang beschouwde rfvreemde eend in de bij1tt1
Gefnteresseerd? Ue1nu, zij zLjn het die de inhoud bepaalden
van het rijk geillustreerde busselk€ nr.9r...
De redaktie van de Heemkundekring prijst zich erg geluklcig
met het door c.A. de Bruijn sarnengestelde boehrerkje dat zich
gemakkelifi laat lezen en dat ons in hoge mate boeidel
Gauw kopen. Doaoplage is beperkt.
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bijzonder lezenswaardige herinneringen van de protestantse ge-
meenschap in de noordelijke PeeI. Opgetekend door oud-predi-
kanten en door hen die vanaf het begin betrokken waren met
het uel en wee van het protestantisme in de Gemertse, Balcelse
en Oploose Peelstreek.
EIke lezer van Gemerts Heem kent Gemerts kleinste kerkdorp
Vossenberg. Een doodlopend spoor vanaf de Middenpeelweg naar
een kerkje een schooltje en een paar huizen. De Vossenberg is
genoemd naar een Peelontginning uit het begin van deze eeuw.
De eerste pioniers in onze Peelcontreien naren veelal protes-
tanten afkomstig uit verschillende windstreken. Zij kerkten
aanvankelrJk 6f in Veghel 6f in Boxneer. Eenaantal nanen van-
wege de zeker voor kinderen onoverbrugbare afstanden een on-
derwdjzeres in huis. Een arbeidershuisje horende bij het land-
goed Vossenberg werd in 1922 ongebouwd tot schuurkerk tenein-
de wat dichter bij huis kerkdiensten te kunnen houden. In 1g26
werd aldaar grond geschonken voor een kerkje, pastorie, school
en begraafplaats en in 7927 werd, er gebouwd. De bouwkosten van
de kerk beliepen Fl 6500r-. Bijna 1O jaar Iater, in 1936, werd
de Vossenberg het centrum vaneenzelfstandige Ned. Hervormde
Gemeente Gemert-Boekel, Vaker werd gesproken van de protes-
tante Gemeente dan van de Hervormde Gemeente omdat meerdere
kerken in die gemeente vereend waren. U kmt zich vast wel
indenken dat 6 oud-predikanten van Vossenberg, 7 oudere leden
van de gemeente, een onderduiker uit de oorlog en de huidige
dominee een heleboel wetenswaardigheden te vertellen hebben
over deze, door & autochtone katholieke gemeenschap vanwel-
eer, maar al te lang beschouwde rfvreemde eend in de bil1tt 1

Gefnteresseerd? Welnu, zij zijn het die de inhoud bepaalden
van het rijk geillustreerde busselk€ rrro9....
De redaktie van de Heemkundekring prijst zich erg gelukkig
met het door c.A. de Bruiin sanengestelde boersrerkje dat zich
gemakkeliflc laat lezen en dat ons in hoge mate boeidel
Gauw kopen. Deaoplage is beperkt.
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