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L.-ow;TzxK̂ e contributierbgellng voor ly/^ op srapel 

Het nieuwe bestuur heeft vanaf m?.art getracht onze 
lering v;eer nieuv/ leven in te blazen, 
üm daartoe te komen waren, enkele extr". impulsen 
noodzakelijk. Ket bestuur meende die gevonden te heb
ben in hef'experiment Oroy" dat wel aan de opzet be
antwoordde en la<-'.tstelijk in de gezamenljke bijeen-
konst mot de Eindhovense kring Kempenland; op zich 
wat minder geslaagd maar toch wel gezellig. 
Beide evenementen kostten de vereniging nog al wat 
geld gezien in verhouding tot ons magere budget. 
Ii'u wij op het einde van het verenigingsjaar nog plan
nen moeten malcen voor de komende maanden is het nood
zakelijk orde op zaJ-cen te stellen. Zo zal u uit een 
onderstaande proe/e "vaji een budget voor 1972" zoals --J 
dit door de penningmeester werd opgesteld blijken, drjl^ -
een contributie verhoging niet meer t3 ontgaan is. 
Ons voorstel is dan ook om deze te gaan vaststellen 
op ƒ.15-. 
Dit zal op onze volgende b ijeenkomst in stemming worden 
gebracht. In verband daarmede vertrouwen wij dat ü zo 
or.igszins mogelijk op die vergadering aanwezig zult ZLJZL. 

_PpQ.eYe_bQg£Pting_1222_ 

Lasten: Baten: 
Kosten contactblad, Contributies, 
secretariaat,porti, Bjj 100 leden F I5OG,-
etc. F 40C,- Gem.subsidie - 30C,-
Bijdrage Brab.Heem 

bij ca 100 leden - 550,'-
Honorarium sprekers 
en kosten excursies- 6OO,-
Representatiekosten- 250|-
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Bij deze opzet is dus met geen enkele ruimten rekening 
gehouden om eens van uit de kring iets extra's te 
doc-n; geen enkele reserve dus. 
V/jj vertrouwen dat U naar aanleiding van dit verhaai 
begrip zult hebben voor de moeilijk e situatie, wel
ke op onze eerste volgende bijeexikorast, voorafgaande 
aan de lezing van drs. Knippenberg, ter sprake zal 
komen. 

V/.Kooien, voorzitter. 

« 

Geachte Leden, 

Het bestuur heeft htt genoegen U uit te nodigen 
voor een bijeenkomst op woensdag 8 december a.s. o.~i 
20 uur in hotel St, Lambert op de markt, -
De ons zeer bekende drs. W,Knippenberg zal dan een 
lezing houden net dia's over "V/interfeesten". H et 
gatit over St. Nicolaas, zijn schimmel, de koeken e.d. 
Na de pauze zal ook nog het een en ander verteld 
worden over Kerstmis en Driekoningen. 
Allen die drs. Knippenberg ooit gehoord hebben, wete-
dat ons weer een interessante avond te wachten 
staat. V.'ij rekenen dan ook op een goede opkomst. 

Namens het bestuur 
Br. B.v.d.Ven 

secr. 



De Roonsche Kerkschuur 
Te Helmond 

De inval der Franschen in I672 had ook voor de .-uath!. 
lieken van Helmond het gelukkig gevolg, dat z-j ue 
kans hadden on ook waarnaiQen tot het bouwen eeno-r 
kerkhuizinge of kerkschuur. 
Volgens Th, Ign. Welvaart E stond Edmond van Ccrten.taci 
Heer van Helmond daartoe e.>n stukje grond af. •̂- -n go. 
wijechter nergens bevestigd vonden. 
Wel vonden wij vermeld, dat het terrein -Aaarcp de kei 
schuur stond, met het daarbj,i gelegen erfeene cpp-er-
vlakte besloeg van circa 13 roeden, dat zij sconu. ir. 
de kerkstraat, aan hare oostzijde de Kerkstraat,^^-^-^ 
hare westzijde het Kampstraatje,dat ẑj v/as san^^' 
bouwd "uit de pritatieve beursen der Rocnsch Kar^o-
lijke ingezetenen" en dat bij hare bouwing twc-e huzi-
son waren weggebroken. (Do juiste plaats is raar 
thans het pas gerestaureerde N.H,Kerkje stc?t.) 
Begeven wij ons in jie geest omtrent het midden ds:r 
18e eeuw naar de Helmondsche Kerkschuur, oz. haa:r 
even in oogenschouw te nemen. Het is een lieflijk: 
rustig plekje. Het bijbehorend hofje en de lindt — 
boomen, waaronder zij gel-igcn is geven aan haar 
eenvoudig en bescheiden uiterliik een vertrcuïe- ; 
lijk en vredig aanzien. 
Het vriendelijk kerkje binnengetreden, zien \rs be— 
halve het hoofdaltaar van iit.Larabertus nog twcG * 
zij altaren, t.w. een Lieve Vrouwe en een 3t.Jozef^— 
altaar; verder de jewone ker'aieubelcn al^ ccrr.u— 
niebarik,' biechtstoel enz. enz. Ook is or ĉ-n oxauJ. 
met orgel aanwezig, 
Den vloer van het schip zien we bijna geheel - e z ^ 
met banken, heele en halve, in het midden der k̂ îi 
aan de zuidkant tellen wij er 21 en aan de nccrd^ 
kant 18, alle heele; dan nog 2h halve banlion te
gen de muur aan de zuidkant en 4 halve tegen de 
muur aan de noordkant, üok zie wo nô ; con twin
tigtal stoeltjes, welke tegen zes stuive r per 
jaar verpacht zijn. 
Het verkoopen of verpachten van de ba nken was 
lange tijd oorzaak v.an vele. geschillen on oneeni-^— 

e 



4 

neden. Om hieraan een 'einde te maken, werd door -.e 
pastoor LudolphuB Vermeulen en de kerkmeesters i-
tegenwoordigheid van den H oogeerwaarden Heer Vicirü 
Martinus van Litsenborg op k Juni een kerkvergacerin^ 
gehouden, Eene nieuv/e regeling werd als dan f-ctrcf» _ 
fen,waarmede de parochianen zich heel goed kondes 
vereenigen. 
Jammer, dat het kerkje voor de kerkbezoekenden ge
meente v/at klein en laag was, H et had een lengte varr 
115 Eijnlandsche voeten,terwijl de hoogte der rame:: 10 
en hunne breedte 6 voeten bedroeg. Vooral bij sor.rige 
gelegenheden zooals bij de eerste communie der ki-ze-
ren , kon men zich slechts raet moeite behelpen. 
Deswege werd dan ook in 178^ en opnieuw in I785 d;or 
pastoor en kerkmeesters een rekest gepresenteerd -.ar
de otaten-Generaal; gevraagd werd, het kerkje aar-
merkelijk to vsrgrooten, alsook een nieu-v/ orgel te 
plaatsen, In hun rekest verzuimden de supplianter. 
niet, te v/jzen op het stil en zedig gedrag der Ecc.-:-
sche gemeente te Helmond, Het verzoek bleef niat ron
der resultaat want in I786 is de kerkschuur vorni.uv/d 
geworden, -gelijk Schutjes in het vierde boek op tl-, 
122 schrijft- en wij zelf- in meerdere stukken te weten 
de kerkrekeningen bevestigd vonden. 
Lang hebben de katholieken hier niet meer gezeten, 
v/a nt op 17 'September 180^ feestdag van St.Larabcrtua 
zou Roorasch Helmond z;ijne kerkschuur verlaten OL-I dt 
Heilige H andelingen wederom te gaan vieren in z:yj.-i 
oude Parochiekerk van St.Larabertus. 
Er v/erd in die dagen aan de kerkschuur wel gebrokes 
doch zij werd nog niet afgebroken. Op 26 Haart löC-s 
werden de elf opgaande lindeboomen publiek verkocht 
door de regeorende kerkmeesters Godefr, van de Loc 
en Peter Swinkels jr, 
In Februari 1807 werd oen publieke verkoop gehoude-
van balken, ribben, deuren en ander houtwerk gekoccn 
van de voormalige E.K. Kerkhuizinge, 
Do algoheele afbraak geschiedde in I808, Op 2^ Fe
bruari vroeg de Iferkraad aan Vicaris van /J-phen 
verlof de ledig staande kerkschuur te verkoopen in 
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haar geheel of wel bij afbraak. En on de Gere f orrr-i or
den tenminste- het recht te ontnemen om hen to la.-£te-
ren, als hadden zij alles gedaan om den Gerefcrne-tr-
den alle gelegenheid tot bekoraing eener plaats v~t-cr 
hunne eeredicnet tebeneraen, 'stellen zij voor, ore 

-met de Gereformeerden over den verkoop der*kerk-
s-chuur te mogen onderhandelen. Dat de Gereforrreer--
den ze koopen zouden, was evenwel niet te vernoe— 
den. Bovendien stond het den kerkraad vrij,der: ko«rp 
prijs zo h oog te stellen dat de Gereformeerden ien 
koop zeker zouden afwijzen,terwijl men dan toch di-
bereikt had, dat de Hearvormden den Kerkraad en al 
de Eoomschen van het Departament niet langer bij 
den. boezemvriend en 'beschermer der Hervormden, d-|a| 
Minieter van Binneniandsche zaker, konden beschu^^ 
digen van vervolgzucht, t)eze Missive was ondertei^-
kend door: 

J.A.Bots ~ J.v.d.Foelart - P.v.d.lVallen - J.v.Li.;^-
hout - G.v.d.Loo en G,Schampers. -

- Het antwoord van den Vicaris is ons onbekend. 
'.Vel weten we, dat spoedig daarop met den agbraak 
der kerk begonnen werd en dat 2k Maart - 8 April 
en 11 Mei publieke verkoopingen plaats hadder. van 
pannen - panlatten - plavuizen - gordijnen enz. var:: 
de afgebroken kerkschuur afkomstig, 
ien.stuk der schuur voor in de Kerkstraat bleef 
voor afbraak bewaard. De BurgelJjKe Gemeente kccht 
immers voor 250 gld. twee negende van den grcnd 
met het gedeelte van de voormuur of gevelen, de ĝ s— 
deelten der zijmuren; on er een brandspuithuisje 'r-_n 
te maken. Het opbouwen van bedoeld gedeelte der 
bijna afgebroken voormalige Roorasche kerkhuizinge 
tot plaatsing der Gemeentelijke brandspuiten werd^p 
27 Juni 1808 aanbesteed. 

Zeven negende gedeelte van de piaats der voornali^r-
kerkhuizinge en ook het aangrenzende huisje met 
hof in het Kampstraatje bleef alsnog aan het E.K. 
Kerkgenootschap toebehoren. 
Het brandspuithuisje was nauwelijks gereed cf het 
Qoest reeds sneven, 'T 
Bij het bekende bezoek van Koning Lodewijk I^apoleon 
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op Zondag l6 April I809 aan Helmond, bracht Zijne Ma
jesteit ook eer bezoek aan het huis van den Predi
kant Albert Scholten; alwaar hij de karaers zag; v/aar-
in de Protestanten sinds 1? September 1805 kerk hiel
den,De Koning schonk als dan 6OOO gld.on een kerkje 
voor de H ervormden op te bouwen. 
Daarop volgde' den hen van de Bloeimaand 1809 een Ko
ninklijk besluit, waarbij werd bepaald dat te . Helmond 
voor de H ervorrade Gemeente aldaar en voor dio van 
Aarle-Rixtel eene kerk moest worden gebouv/d en wel, 
terplaatse waar te vooren de nu afgebroken Roomsche 
Kerk hesft gestaan, "en dat 't Ge:neentebeBtuur v m 
H-elnond moest zorgen " dat de toegang tot de ge-
^iPlde kerk, welken toegang door het plaatsen vin een 
brandspuithuis zeer belemmerd is, genoegzaan open en 
ruim zij, 
H erha.aldelijk werd de President P.P.Swinkel^. P.an. 
door Gecommiteerde der Hervormde Gemeente predikant 
Scholten, G.F.Wesselman jr, en W.A.Ranaer verzocht 
het brandspuithuisje te ruimen. De President was 
echter huiverig, hieraan gevolg te geven, blijkbaar 
ondat hij aldus er aan zou medewerken dat de Hervori.-
de kerk op gewijden bodem zou opgetrokken uorcicii. 
Nadat .hij echter een onderhoud had gehad met den land
drost van Brabant, bracht hij de zaak ter raadsver
gadering van 15 Mei I809. De vergadering na:.i haar in 
nadere overweging en besliste op 2 Juni, dat het Brand 
spuithuisje aan de kerkstraat zou F fgebrokcn ?n -en
ter op de funda menten der afgebroken Roor..sciie Kerk 
aan hot Kampstraatje zou opgebouwd worden ten laste 
der Gemeente. H et afbreken van het spuithuisje en 

bouwen van een ander werd den l'i-e va n den .ge
maand 1809 aanbesteed, Aan het toon gebouv,-da brand

spuithuisje herinnert ons het opschrift "'t Spu'jthuJjs'" 
da t nog lange jeiren in de voorgevel gezeten heeft va:. 
het toen terplaatse staande dubbele woonhuis, waarvan 
de eigenaar C.Carp was. Bjj de afbraak van deze tv/ee 
huizen in de Kamstraat, die de nummers 10a en 12 
droegen op 15 oktober 19^3 heeft de toenmalige archi
varis de heer Ch.vanBokhoven er voor geijverd dat de 
•gevelsteen in het geme.enteoa»«um. v/erd ond^ir.^^ebr-oht. 
Zodat nog, een klein stukje historie var. het t.̂ eede ge-

m 
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bouwde "Spuythtoijsje" in 1809, voor het nageslacht 
bewaard gebleven is. 
Aangaande de Hervormde Kerk, die op de plaats der 
afgebroken Roomsche Kerkschuur gebouwd zou worden, 
had koning Lodewyk bepaald, dat zi,i in 1809 gereed 
moest zijn. Men kreeg evenwel uitstel om ze een jaar 
later te bouwen. Op 5 Februari I8IO werd de nieuw te 
bouwen kerk aanbesteed. Het we2*k moest 1 April I8IO 
begonnen en 1 October gereed zijn. Het werd inge
nomen door Martinus van Driel,timmerman te Mierlo 
voor ƒ. 5•390»—* Het kerkje werd afgebroken in 
18^7 toen der zelfde.plaatse de thans nog aanwezi
ge Hervormde Kerk gebouwd werd. 
Ziedaar het einde der voornalige Roomsche Kerksclv̂ ixr 
te Helmond, die, schuilend onder hare linden, tYiW^.. 
nog onze verbeelding bekoort om hare liefelijke 
nederigheid en eenvoudigheid, maar die ons boven
al lief is, omdat zij, ondanks haar armoede en ge
brek toch was een huis Gods, waarin onze voorouders 
in dagen van druk en vervolging veel zoeten troost 
en bemoediging vonden en waarmee z;j meer dan een en 
een kwart eeuw de zegeningen des Heeren hadden af- -
gesmeekt over zich en hmme kinderen. 

Overgenomen uit: Th.Ign.Welvaarts en Schutjes. 

Br.B.v.d.Ven 

lm Memoriam, 
Tot onze grote 'ontsteltenis bereikte ons juist ^^ 
v66r het verschijnen van deze aflevering het be- ^^ 
richt van de vrij plotselinge dood van ons trouw 
medelid Herman Hairtz op de betrekkelijk jonge 
leeftijd van ^9 jaren, 
Wij verliezen in hem een geïnteresseerd en sympathiek 
medelid en een goed medemens» 

MOGE HIJ RUST3N -IN VREDE. 
Namens de vereniging zal begin januari voor zijn 
zielerust een Eucharistieviering plaats vindan. De 
juis-te datum zal nog worden bekend gemaakt. 
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„Af^ cü^AejsAm t^isafitefi.,,^ 

/fe^ yéiA/ottoi?efein. U^B/afil />c U etJÜf/z een- fieefi£e//^»< 
j'auxrte//S^/^<f^. 
ZOaJ J,rf/y3j aJ^7iaéAUfr/tJ/n/fir^O€XO///a e/i .éc4j^6 -
/Jl/c fem^jfiÓAn/Jj'eca^aar e/i/Stn/f^:»^T&ysc^ Dr/e~ 

De oéf-;fp/-o/»9 *^4xn e^xe fyfe^ej^ ^rzooeyi o^:^t/j 

/-c/ne//3fi*t ra/Zo/e:/, y<ot>r txa.^ A^y^-2 AeJ /̂ v*» .s^&e^ 

c^ /a.4nL04h r//*^An e£cLO«/2, cd/e ji^'cA ct//4:^n£/J(.'J 

%^aisr xa^ao e/yon U^^xe ctiexG cp t^ ttts.-^/c-
o/atji^^ /Cer/C£^ycs />oejsfJ^e/2. /</'e/e^x, jt// ,ié>J c^:-^ 

/;//«: /'exct/'G//zc£s jio^ o^rz cticta^/zct. • « £ / tx-e^p' 
^e /neer /rzoecé erz c^ur/oo/c //s As^ /z/'eócjj^e 
/«-«•• ct.//sr/e/ yerA/2cé^r/'/29a/z e/s ^^'euj^e 
0)fsJu^//c/ce/Ar20^/2 Je A:u/2/9tf/a t'ieri^'ier/ce/s. 

£'/7 /a^ij /A: c^^t^ j^cA /xifz^i^ A/i^M^C' / AzJé'-"-,-
ya-//e/2'j ^MaJ/'f' /C^yy^A/^e/^^ e^n ee.-2 9«^<;^j4r/f 
e/2 ;^oor;Spotió^l<f ra/eccj^'aa^, 

^' /Coc/e/ij /-'oorjK» 
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