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Bidprentje zuster Alice Notermans. 
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Christiaan Joseph  Engwegen 1909-1989. 

 

Christiaan Joseph Engwegen werd op 5 

februari 1909 te Einighausen geboren. 

Op 6 april 1935 werd hij te Roermond 

tot priester gewijd. Nog datzelfde jaar 

werd hij benoemd als kapelaan in de 

Sint Catharinaparochie te Buchten. Op 

16 september van dat jaar werd het 

Julianakanaal geopend. Hiermee 

maakte Buchten kennis met een 

nieuwe bevolkingsgroep: schippers. 

Haast gelijktijdig werd kapelaan 

Engwegen de zielzorg onder de 

schippers toevertrouwd. Rond de 

Schipperskerk 
16

 werd een woonwijk 

gerealiseerd met hem als rector. Hij 

bleef hier tot 1964 werkzaam. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog koos de 

jonge kapelaan bewust voor het verzet 

tegen de bezetter. Al vóór 1943 liet hij 

enkele jongens onderduiken in zijn 

kapelanie in Buchten. In 1942 klopte Engwegen aan bij de aalmoezenier van sociale 

zaken in Sittard om geld voor Kees Zwaans van bunkerschip de Zwaan, die veertien 

joden met hun kinderen had laten onderduiken. In 1943 legde de Buchtense kapelaan 

mede de basis voor de organisatie van landelijke verzetsorganisaties. Het 

zenuwcentrum van het verzet bevond zich in het Sittardse ziekenhuis; geen veiliger 

plaats voor de uiterst geheime bijeenkomsten. Dokter van  der Hoff was als 

ziekenhuisdirecteur zeer bedreven om Duitsers af te blaffen, daarbij gesteund door 

Dolf Simonis en rechercheur Leentjens. 

Op aanwijzing van de aalmoezenier vroeg verzetsleider Mathieu Corbey 
17

 uit Sittard 

aan Engwegen in Born het verzet op zich te nemen. Daarop bracht contactman Corbey 

de nodige distributie-bescheiden bij hem onder. Engwegen deelde ze vervolgens weer 

uit aan de onderduikers in zijn kapelanie. Het was voor onderduikers belangrijk dat zij 

in het bezit waren van illegale persoonsbewijzen, stamkaarten en tabaksbonnen. Die 

konden alleen worden verkregen via de gemeentehuizen. Over de medewerking van 

die zijde viel in Born, Susteren en Sittard niet te klagen, evenmin als bij de 

distributiekantoren en arbeidsbureaus in Heerlen en Sittard. In Heerlen werden 

“Ausweise” verstrekt aan diegenen die opgeroepen werden voor de Arbeitseinsatz. In 

het Bornse was H. van Sloun uit Holtum bedreven in het kopiëren van het stempel van 

de Duitse Fachwerber. Met dat stempel werden jongens uit de Arbeitseinsatz 

“teruggeroepen”. Engwegen had als geen ander oog voor de geestelijke toestand van 

de onderduikers en de mensen in de illegaliteit. In de nachtelijke uren trok hij er op 

uit, om vragen te beantwoorden over wat in oorlogstijd wel of niet geoorloofd was. 

Daarbij liet hij zich meerdere malen adviseren door een doctor in de theologie. 

Ondanks de hulp van velen stond kapelaan Engwegen vaak voor gewichtige en  
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gevaarlijke beslissingen. Zo weigerde hij de parochiebibliotheek aan te sluiten bij de 

Kultuurkamer. Een gevaarlijker beslissing nam hij toen de Duitsers op hun terugtocht 

in september 1944, dreigden schepen in de haven van Born tot zinken te brengen. Het 

was zaak de haven te laten leeglopen, waardoor het gevaar van een bombardement 

kon worden afgewend. Niemand durfde die verantwoording op zich te nemen. 

Kapelaan Engwegen gaf het bevel aan enkele schippers. Binnen een mum van tijd was 

het huzarenstukje geklaard. Het kanaal, inclusief de berghaven, liep vanaf de sluis van 

Born tot Roosteren leeg. Hierdoor werden 136 schepen van de ondergang gered. In 

1964 ging hij als rector naar de zusters van de H. Joseph te Mechelen. In 1968 ging hij 

met emeritaat en nam zijn intrek in de Proosdij te Meerssen. Jos Engwegen overleed 

te Heerlen 03 mei 1989 en werd te Einighausen begraven. 

 
 

 
 

 

Schipperskerk 1953. Foto-collectie DSM. 
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De jonge kapelaan Jos Engwegen. 
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Ov annonce Jos Engwegen. 
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Bidprentje Christiaan Joseph Engwegen. 

 

 

Graf Christiaan Joseph  Engwegen begraafplaats Einighausen. 
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Josephina (Fien) Dohmen, zuster Marie Hubertina, zuster van de 
congregatie van de Goddelijke voorzienigheid te Créhen 18 

Frankrijk, 1912-1934. 
 

Fien Dohmen werd te Einighausen geboren op 04-03-1912 als dochter van Godfried 

Hubert Dohmen en Maria Sibilla Rozalie Ramaekers. Fien overleed 02-07-1934 op 22 

jarige leeftijd te Créhen Frankrijk in het moederhuis van de Dochters van de 

Goddelijke Voorzienigheid. 
 

 
 

Familie Godefridus Dohmen – Maria Sibilla Rosalie Ramaekers. 

Staand van links naar rechts achterste rij: Maria, Renier (Zef), Fien (zuster Marie Hubertina) en 

Bertha; 

Zittend van links naar rechts voorste rij: Hub, Godfried, Trees (staand tussen vader en 

moeder), Maria en Wies. 
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Bidprentje Fien Dohmen. Collectie Paul Stevens. 

 

 
 

Klooster te Créhen, Frankrijk. 
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Maria Elisabeth Meels, zuster M. Agatha, zuster van de 
Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus 19 

1912-2001. 

 

Maria Elisabeth Meels werd te Einighausen geboren op 11 november 1912. Zij trad in 

bij de Congregatie van de arme Dienstmaagden van Jezus Christus te Geleen onder de 

naam zuster Agatha. Zij werd hiertoe op latere leeftijd geroepen getuige haar 

overlijdensannonce. Bij haar sterven op 21 juni 2001 te Houthem-Valkenburg was zij 

48 jaar lid van de congregatie. 25 Juni d.a.v. werd ze na een plechtige uitvaartdienst te 

ruste gelegd op het kerkhof van de zusters aan de Parallelweg te Geleen. 
 

 

 

Stichteres Maria Katharina Kasper en logo Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus 

Christus. 

 

 
 

Klooster Sancta Maria te Geleen. 
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Overlijdensadvertentie zuster Agatha Meels. 
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Bidprentje zuster Agatha Meels. 

 




