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Uitreiking gemeentelijke erepenning in goud door burgemeester Quint van Vaals. 

 

 
 

175 jaar parochie O.L.V. Tenhemelopneming Einighausen 18-09-2011. 

 

 

Truus van Oppen, zuster van de Congregatie van de Goddelijke 
Voorzienigheid 18. 

 

Truus werd geboren te Einighausen als dochter van Jan Willem van Oppen en Maria 

Elisabeth Geuzen, zuster van de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid. 

Truus is uitgetreden. 
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Naschrift. 

 

Voorzover niet anders vermeld zijn de teksten gedeeltelijk overgenomen uit 

“Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie”, 1995. Prof. Dr. M.J.H.A. 

Schrijnemakers en aangevuld door dhr. J.P.L. Claessens met gegevens uit het parochie-

archief par. O.L.V. Tenhemelopeneming Einighausen. 

 

Foto’s, bidprentjes, ov advertenties, krantenartikelen en afbeeldingen voor zover niet 

anders vermeld uit de privé collecties van dhr. A. Lumens en dhr. J. Claessens en de 

Koninklijke Bibliotheek. 
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Voetnoten. 
 

 

1.
  Volgens Prof. Dr. Schrijnemakers “Einighausen, Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie” 1995, 

gedoopt te Einighausen 5 december 1808. 
2.

  Volgens Prof. Dr. Schrijnemakers “Einighausen, Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie” 1995, 

vermoedelijk eveneens afkomstig uit Einighausen. 
3.  

Raath (Bingelrade-Quabeek). 
4. 

De parochiekerk van Ubachsberg, de Sint-Bernarduskerk, dateert officieel uit 1841, toen de parochie 

zelfstandig werd en niet meer tot de Laurentiusparochie van Voerendaal behoorde. In dat jaar werd de 

reeds bestaande laatromaanse oostpartij met halfronde apsis, het transept en het laatste juk van het 

schip aangevuld met een uitbreiding van het schip en de kerktoren. Ook werd begonnen met de aanleg 

van het kerkhof tussen de kerk en het Bernardusplein. In 1924 zijn aan het schip een transept en een 

koor aangebouwd naar een ontwerp van architect Beursgens uit Sittard. Volgens wijlen pastoor Schijns 

is Ubachsberg "het hoogstgelegen kerkdorp van Nederland". 
5.   

Volgens Prof. Dr. Schrijnemakers “Einighausen, Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie” 1995, 

overleed Carel Caspar Dericks te Ubachsberg. 
6.  

Baelen, in het Nederlands ook gespeld als Balen (Waals Bailou), is een plaats en gemeente in de 

provincie Luik in België. De gemeente telt ruim 4000 inwoners. De bewoners van de gemeente spreken 

een Limburgs grensdialect, maar de gemeente kwam toch aan de Franstalige kant van de taalgrens 

terecht. Bij vastlegging van de taalgrens in 1963 werd wel de mogelijkheid opengelaten om zo nodig 

Nederlandstalige en/of Duitstalige faciliteiten in te stellen. Dit gebied wordt ook wel de Platdietse 

streek genoemd. (Bron: Wikipedia) 
7. 

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis.
 

8.
 De Congregatie van de zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde, beter bekend 

als de Franciscanessen van Heythuysen werd gesticht door Catharina Daemen. Op 12 november 1817 

legde zij haar professie af in de wereldlijke van de H. Franciscus te Maaseik. Op 21 juni 1825 vestigde zij 

zich op verzoek van pastoor Petrus van der Zandt te Heythuysen. Zij had daar als taken het geven van 

onderwijs. Op 10 met 1835 werd het door haarzalf en enkele gezellinnen gebouwde huis (klooster) 

ingewijd. Deze dag wordt beschouwd als de stichtingsdag van de congregatie. Bron: werkgroep 

heemkunde Brunssum, Marcel Senden. 
9.

  De Paters Assumptionisten of Augustijnen van de Assumptie (Augustiniani ab Assumptione, A.A.) is een 

congregatie binnen de Katholieke Kerk die door Emmanuel d'Alzon in 1850 in Nîmes in het college O.L. 

Vrouw Assumptie werd gesticht. d'Alzon legde daarbij de nadruk op het oprichten van klein-seminaries 

voor jongens van arme ouders, de missie in het oosten, de journalistiek (oprichting van La Croix in de 

jaren 1880), het inrichten van bedevaarten en de zorg voor arbeidersgezinnen. 

 Pater Richard E. Lamoureux is de huidige generaal-overste. 

 Als kernspreuk nemen zij de woorden uit het Onze Vader: "Uw Rijk Kome" 

 De paters Assumptionisten zijn onder meer werkzaam in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Kenia, 

Congo-Kinshasa, Brazilië, Colombia, Nieuw-Zeeland, Madagaskar en Roemenië. In België zijn de 

Assumptionsiten sedert 15 oktober 1900 in Leuven in de Halvestraat gevestigd. Sinds 1983 is ook het 

provincialaat in dit klooster gevestigd. Zij bedienen ook verschillende parochies in Borsbeek en Sint-

Lambrechts-Woluwe. In Nederland zijn de Assumptionisten sinds 1915 gevestigd in Boxtel. Bron: 

Wikipedia. 
10.

  Aartsabt: hoofd van een of meer kloosters in de Oosterse Kerken. 
11.

 Transjordanië of de Oostelijke Jordaanoever (Engels: Emirate of Transjordan) was het oostelijke deel 

van het Britse mandaatgebied Palestina, dat door de Volkenbond was gecreëerd na de Eerste 

Wereldoorlog. Winston Churchill stelde in 1921 op de conferentie van Caïro voor om het 

mandaatgebied in twee delen te splitsen langs de Jordaan en de Golf van Akaba. In juli 1922 toen de 

mandaattekst werd bepaald behoorde het gebied ten oosten van de Jordaan ook bij het Palestijnse 

mandaat. 

 Op 25 mei 1923 werd Abdoellah van Jordanië tot emir van Transjordanië benoemd, onder een 

voorlopige overeenkomst. De overeenkomst hield ook in dat als het Verenigd Koninkrijk Frankrijk kon 

overhalen Syrië op te geven, Abdoellah daar ook emir mocht worden. De eerder gedane toezeggingen 
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over onafhankelijkheid voor de Arabieren, werden door het Verenigd Koninkrijk echter niet 

nagekomen. Het Palestijnse mandaatgebied werd bestuurlijk gesplitst. 

 Op 25 mei 1946 werd Transjordanië onafhankelijk als Hasjemitisch Koninkrijk. Op 24 april 1950 

annexeerde Transjordanië formeel de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en 

veranderde zijn naam in Jordanië. Slechts het Verenigd Koninkrijk en Pakistan erkenden deze annexatie, 

terwijl de meeste Arabische landen haar sterk afkeurden. Bron: Wikipedia. 
12. 

Orde der Elisabethinnen. In 1622 stichtte Apollonia Radermacher, de Orde der Elisabethinnen naar de 

leefregel van de H. Franciscus van Assisi. In de stad Aken begon zij met charitatief werk en wijdde al 

haar krachten aan de armenverzorging en ziekenverpleging. Het moederhuis van de Zusters is gevestigd 

in Aken. Toen in 1871 in Duitsland de "Kulturkampf" uitbrak en de zusters werden bedreigd met uit het 

land te worden verdreven, stichtten zij zekerheidshalve een Huis in het Hamdal in Kerkrade. Het aldaar 

gelegen Kasteel "s-Herenanstel", dat tamelijk bouwvallig was, werd afgebroken en op de fundamenten 

verrees een nieuw huis. 

 In 1877 was het huis klaar. Het werd ingericht tot ziekenhuis, aanvankelijk onder de naam Elisabeth-

Spital 1876 en later onder de naam "Elisabeth-ziekenhuis". De zusters "Elisabethinnen" waren de 

eersten in Kerkrade die de ziekenverpleging ter hand namen. Al gauw bleek dat het ziekenhuis in een 

grote behoefte voorzag. 

 Na de inwijding van het Huis op 14-juni 1877 kwamen er in korte tijd van alle kanten verzoeken om 

opneming en verzorging. Zowel zieken als hulpbehoevenden en oude mensen werden liefderijk 

opgenomen en verzorgd. Aangezien in Duitsland het intreden in de kloosters niet meer werd 

toegestaan, vonden alle intredingen en professies van de novicen plaats in de kapel van het huis. In 

1909 kreeg het "Stift", zoals het huis in de volksmond werd/ wordt genoemd, reeds meer het karakter 

van een herstellingsoord en een tehuis voor oudere mensen. Na de tweede oorlog hebben de zusters in 

hoofdzaak de zorg voor de oudere mensen op zich genomen. 

 Naast deze zorg hebben de zusters van 1937 tot augustus 1985 de leiding gehad van een kleuterschool, 

welke in verband met de vernieuwing van het onderwijs werd opgeheven. In de loop der jaren werden 

15 kloosternederzettingen in Europa en Canada gevestigd. 

 Doelstelling van de orde: gebed en arbeid in dienst van de naastenliefde, in het bijzonder van de 

verzorging en verpleging van hulpbehoevende en zieke oudere mensen. Ook voor mensen, die moeten 

hestellen na een zware ziekte. Bron: Wikipedia. 
13. 

Volgens Prof. Dr. Schrijnemakers “Einighausen, Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie” 1995, 

overleed Peter Martin Dohmen 26 oktober 1964 te Sittard. 
14.

  Louis-Marie Grignion de Montfort, die leefde van 1673-1716 werd in 1700 tot priester gewijd. In 1703 

richtte hij, samen met Marie-Louise Trichet, een vrouwelijke congregatie op, de Dochters der Wijsheid 

(Filles de la Sagesse). In 1705 richtte hij met een aantal priesters het Gezelschap van Maria (Compagnie 
de Marie) op, dat bekend zou worden als de Montfortanen. Deze congregatie hield zich bezig met 

missioneringsarbeid op het platteland. In oorsprong betrof dit landelijk West-Frankrijk. Het 

zwaartepunt van Louis-Marie's werkzaamheden lag dan ook in Saint-Laurent-sur-Sèvre, in de Vendée, 

wat een relatief achtergebleven gebied was in Frankrijk. 

 Montfort werd in 1888 zalig verklaard, en in 1947 heilig verklaard. Bron: Wikipedia. 
15.

  De Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (Latijn: Filia Dominae Nostrae a Sacro Corde; 

afgekort: FDNSC) is een congregatie binnen de Rooms-katholieke Kerk en werd in 1874 door Pater Jules 

Chevalier in Issoudun in Frankrijk gesticht en behoort tot de MSC Groep. 

 In vereniging met Maria, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, wijden de Zusters zich volledig toe aan 

Jezus. Hij mag hen zenden, zoals God Jezus zond, om aan alle mensen het Goede Nieuws van Zijn 

barmhartige liefde te brengen. Het apostolaat van de Zusters wordt samengevat in hun motto: “Bemind 

zij overal het Heilig Hart van Jezus”. 

 Over heel de wereld verspreid leven en werken er ongeveer 1300 zusters in 27 verschillende landen. 

 In 1911 kwamen de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart naar Nederland. Eerst naar 

Waalwijk. In 1915 vestigden zij zich in Tilburg. Bron: Wikipedia. 
16. 

De Schipperskerk werd in 1949 gebouwd "ad salutem navigantium" of "tot welzijn van de varenden", 

zoals op de Eerste Steen te lezen staat. Ze stond toen midden in het veld maar dichtbij de lighaven en 

de schippers als varende parochianen. Het zou namelijk nog tot 1953 duren woordat de eerste huizen in 

de omgeving werden gebouwd, het begin van het ‘rectoraat Schipperskerk’. Bron: Plaatsengids.nl. 
17. 

Marie Joseph Pierre Maria (Mathieu) Corbey, geboren op 16 mei 1886 in Sittard, overleden op 5 

december 1950 in Sittard, hij was toen 64 jaar oud. 
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 Van 1923 tot 1934 gemeenteraadslid Sittard. Van 1924 tot 1931 wethouder Sittard. Tot 1940 

burgemeester Broek-Sittard. Van 1945 tot 23 september 1949 wethouder van Sittard. Van 24 

september 1949 tot 5 december 1950 burgemeester van Nieuwstadt en lid van de Provinciale Staten 

van Limburg. Van 1946 tot 1950 gemeenstraadslid van Sittard. Van 1946 tot 1950 wethouder van Sittard 

en waarnemend burgemeester van Oirsbeek, Merelbeek en Schinveld. Bij zijn overlijden verschenen 

krantenartikelen, waarin beschreven werd welk een voortreffelijk bestuurder en goed mens gestorven 

was. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was hij één van de eerste burgemeesters (Mathieu 

Corbey was toen burgemeester van Broek-Sittard, die de ambtsketen aan de wilgen hing en het leven 

van ambteloos burger verkoos. Hij trok zich uit het openbare leven terug en begon de ondergrondse 

strijd 'rücksichtlos', zoals de Duitsers hem hadden voorgezegd. Hij werd L.O. leider in het district Sittard. 

Ook dit werk werd onderbroken. Op een kwade dag in januari 1942 werd de gemeentesecretarie van 

Sittard, de heer Ensinck, gebeld door zijn vriend Corbey, die hem met rustige stem door de telefoon zei: 

"Secretaris, loester ens. Ich mot aeve weg! Zörg goud veur ALLES". De secretaris kreeg geen tijd, te 

vragen hoe of wat. Een feldwebel stond naast de telefoon in woning van Mathieu Corbey, aan de 

Engelenkampstraat 2, maar hij waarschuwde toch nog dringen: "Zorg goed voor alles". Hoe de 

feldwebel ook sputterde, Corbey belde op en waarschuwde, terwijl de Duitser bevelen schreeuwde. 

Corbey moest niet langer dralen anders ... Mathieu negeerde niet alleen de Duitser, maar moet hem 

ook flink gekleineerd hebben. Hij antwoordde de mopperende feldwebel "Jullie nazi's mogen 

ogenschijnlijk dan overal de 'baas' zijn en een grote mond hebben, hier in huis ben ik de baas en 

daarmee moet u ook rekening houden". Dat heeft hij kennelijk gedaan, want Mathieu kon in alle rust 

zijn telefoontjes plegen, terwijl de zwaar bemande overvalwagen buiten stond te wachten. 

Toen ging hij gewillig mee in ballingschap naar het kamp. Er was voor alles gezorgd! Via Maastricht 

werd hij per trein "afgevoerd" naar het interneringskamp te Haaren, later St. Michielsgestel. Mathieu 

huldigde het gezegde "brutalen hebben de halve wereld" en kreeg het voor elkaar een "goede" Duitser 

zover te krijgen, dat zijn familie in Sittard op de hoogte gesteld werd van zijn doorkomst op het station. 

Hij speelde het ook nog klaar de trein een oponthoud te laten maken van meer dan 20 minuten, zodat 

hij ruimschoots afscheid kon nemen van zijn familieleden. Dit alles verliep onder luid protest van de 

Nazi's en andere betrokkenen, maar Mathieu gaf daar niets om. Zoals hij in het dagelijks leven was 

toonde hij zich ook in het kampleven. De eerste kennismaking toonde de kampleider hoe hard, hoe 

fanatiek deze man kon zijn. Aan Mathieu werd de gebruikelijke vraag gesteld: "Je voornaam?" 

"Mathieu", zei Corbey. " Je bedoelt Matthias", verbeterde de Duitser. "Mathieu", klonk het onvervaard. 

"Buchstabieren Sie", werd hem toegevoegd. En toen kwam het vlug en scanderend: "De M van Mozes, 

de A van Aäron, de T van Tobias, de H van Habakuk, de I van Isaäc, de E van Ezau en de U van Uriël". 

Daar kon de Duitser het voorlopig mee doen. Toen men later aan hem vroeg, hoe hij op dat moment 

aan Joodse namen uit het Oude Testament kwam, antwoordde hij, dat het "een ingeving van boven" 

was geweest. Corbey kwam na ruim een jaar uit het kamp terug. Hij werd om gezondheidsredenen als 

civiel-geïnterneerde voor Nederlands Indië ontslagen. Mathieu was nog meer geladen tegen over de 

overheersers dan hij het kamp was ingegaan. De volgende morgen stond hij al weer op de sluis van het 

Juliana kanaal te Born en waarschuwde de schippers, zich niets aantrekkend van de waarschuwing: 

"Ben toch veurzichtig, Mathieu........". "Schipper ga met je schip niet meer naar Duitsland. De Duitsers 

nemen het je af om het te gebruiken voor de invasie van Engeland". Mathieu Corbey stortte zich met 

zijn getrouwen in de strijd, de gevaren niet achtend, alleen met het heilige doel voor ogen. In zijn huis 

te Sittard kwamen vele draden samen van het verzet. Corbey maakte er een web van, waarin veel werd 

gevangen. De distributie van de persoonskaarten en bonnen voor onderduikers gebeurde mede via 

hem. Hij verdeelde alles en... bracht de bescheiden zelf aan de onderduikers. Op zijn "fitske kretschte" 

hij de dorpen in de wijde omgeving af. "Es ze mich kriegen, doon ze mer wat ze neit laote konne. 

Basta". Noch de smeekbeden van zijn vrouw, noch de goede raad van zijn medewerkers kon hem 

weerhou den. Hij telde alleen het doel. In huize Corbey werden ook piloten ontvangen, die op 

doortocht waren terug naar hun vaderland. Als ze aan tafel zaten met de gezinsleden gedroegen ze zich 

als doofstommen, om de eigen kinderen niet te confronteren met verzetswerk en pilotenhulp. Bij de 

familie Corbey kregen de piloten onderdak en verzorging, meestal in zeer moeilijke omstandigheden. 

Hierna werden ze door de vermaarde "Witte" en zijn helpers verder getrans porteerd naar het 

grondstoffenbedrijf Juliana in Berg aan de Maas, vanwaar zij door toedoen van Louis Muyres z.g. de 

overtocht naar België konden maken. Dat was één van de bekende escape-routes. Zoals de meeste  

verzetsstrijders bediende Mathieu Corbey zich, noodgedwongen, van een schuilnaam. Hij ging de 

oorlogsjaren door als No. II. Deze benaming moest zeer nauwkeuriggehanteerd worden: het cijfer 2 

moest het Romeinse teken zijn, gevolgd door het leesteken de punt. Eventuele correspondentie, in de 
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vorm van een rapport of een kort bericht moest dus altijd correct ondertekend zijn om de echtheid 

ervan te waarborgen. Als verzetsstrijder had Mathieu Corbey de naam een "keiharde" te zijn, die voor 

niets en niemand bang was. Duizenden onderduikers zullen Mathieu Corbey op zijn sterfdag gedacht 

hebben en gezegd hebben: "Er is een goed mens gestorven". Mathieu Corbey was vooral een 

barmhartig mens, vol van mededogen voor mensen wie het leven te zwaar geworden was en zich 

hadden laten gaan. Hij was voorzitter van de reclasseringsvereniging in het kanton Sittard. Dit 

betekende dat hij altijd klaar stond voor mensen, die aan de zelfkant van het leven stonden. Dit wilde 

bij hem zeggen, dat hij elk uur van de dag en elk uur van de nacht voor deze mensen te spreken was. 

Deze mensen wisten dit en in de vroege morgen liet hij dikwijls de laatste bezoeker uit. Hij bezocht de 

delinquenten, die weer in het openbare leven terug keerden en hielp hen met goede raad en dikwijls 

met goede gaven. Mathieu Corbey was jarenlang nationale secretaris van "Sobriotas". Hij bestreed het 

drankmisbruik in al zijn vormen, maar respecteerde ook de mening van anderen. Zelf gebruikte hij nooit 

een druppel alcohol. Ook hierin toonde hij weer zijn ijzeren wilskracht. Toen hij uit het kamp de eerste 

avond thuis was bood hij aan één van zijn beste vrienden, om zijn thuiskomst feestelijk te vieren, een 

borrel aan. "En doe dan, Mathieu?", vroeg de vriend. "Ich höb mien piep", zei hij en dampte als een 

schoorsteen. Als burgemeester van Broek-Sittard, later als waarnemend burgemeester van Merkelbeek, 

Oirsbeek en Schinveld en sinds 1949 van Nieuwstadt, zorgde Mathieu met overgave en inzet voor zijn 

gemeente-ambtenaren. Bij zijn installatie als burgemeester van Broek-Sittard in 1934 zei hij: "Ik ben er 

innig dankbaar voor, dat ik op dit moment en op deze datum (de feestdag van St. Thomas van Aquino) 

mag herinneren aan de woorden van deze grote man: "Rechtvaardigheid en naastenliefde!" 

Eenmaal per jaar riep Mathieu alle gemeentenaren in een vertrouwelijke vergadering bijeen, waarin 

iedereen vrijuit mocht zeggen wat hem of haar op het hart lag. Mathieu had het niet gemakkelijk, maar 

hij ging met zijn strijdersnatuur geen tegenstroom uit de weg. "Recht door zee en schuw niemand", was 

zijn leuze. Als lid van de Provinciale Staten stond hij op de bres voor de katholieke beginselen. Doordat 

hij zijn mening nooit onder stoelen of banken stak en steeds met open vizier streed had hij vaak met 

heftige tegenwind te kampen. Na elke windvlaag stak zijn hoofd echter scherper in de wind. Mathieu 

was ook een zeer religieus man, voor elke dag en elke klus zocht hij zijn bescheiden plaats, achter in de 

kerk, op. 

Op 8 mei 1983 werd aan de weduwe van Mathieu Corbey, Mimy Corbey-Kerrens, postuum het verzets 

herdenkingskruis uitgereikt. Dit ereteken werd ingesteld door het Nationale Comité 

verzetsherdenkingskruis te 's Gravenhage. Ook zij zelf mocht deze hoge onderscheiding in ontvangst 

nemen. Bij de uitreiking memoreerde oud-verzetsstrijder en L.O. leider Theo Goossens, dat Mathieu 

Corbey, destijds burgemeester van Broek- Sittard, al vóór 10 mei voorzag, wat de Duitsers van plan 

waren. Hij stelde de regering in Den Haag telefonisch van de plannen van de Duitsers op de hoogte, 

maar zijn raad werd in de wind geslagen. De inval van de Nazi's werd voor Mathieu een dramatisch 

gebeuren. Hij wist dat er moeilijkheden zouden ontstaan, want hij was wat Nazi's en "Anti" noemden, 

iemand, die zich openlijk verzette tegen de groeiende verdrukking. Een toespraak van de door de 

Duitsers benoemde Commissaris van de Provincie Limburg, de N.S.B.'er graaf de Marchant et 

d'Ansembourg deed zijn vaderlandse gemoed ten top stijgen. De graaf zei onder meer dat men in deze 

nieuwe staat kleur moest bekennen, openlijk moest tonen begrip te hebben voor de nieuwe tijd, 

kortom, men diende een keuze te maken. Hij verwachtte van de burgemeesters dat zij zich aan de 

gewijzigde omstandigheden zouden aanpassen, zonder pardon. Burgemeester Corbey verzette zich 

hiertegen, hij was één van de eersten, die in augustus 1941 zijn ontslag aanbood. Dit werd hem 

verleend, uiteraard niet eervol. Zijn openlijk verzet leidde ertoe dat hij op de zwarte lijst werd 

geplaatst. Vanaf die tijd heeft hij zich met nog meer inzet en strijdvaardigheid in de strijd geworpen 

tegen de bezetter. Buiten de al genoemde Nederlandse onderscheiding ontvingen Mathieu en zijn 

vrouw van buitenlandse regeringen eretekens namelijk het "Croix du Combattant de L'Europe", het 

Belgische Kruis van Verdienste en de onderscheiding van de nationale Unie van Franse 

Krijgsgevangenen. Bron: Wikipedia. 
18.

  De Nederlandse Provincie is een deel van een internationale congregatie, ontstaan in Duitsland op 3 

november 1842, gesticht door Eduard Michelis, een priester uit het Bisdom Münster. Hij was getroffen 

door de sociale ellende, de lichamelijke en geestelijke verwaarlozing en de morele en geestelijke nood 

van de kinderen en wezen uit de armste bevolkingsklasse van de stad. Op zoek naar mogelijkheden om 

daadwerkelijk te helpen, kwam hij tot het besluit een nieuwe congregatie te stichten, die aan arme 

wezen een tehuis en opvoeding moest geven. Zo ontstond als eerste apostolische taak een armen-

weeshuis in St.Mauritz te Münster Daarmee begon de Congregatie. (Bron: Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid.) 
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19. 
De Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus is in 1851 gesticht door Katharina 

Kasper, een eenvoudig boerenmeisje uit het Westerwoud. Haar ideaal was dienstbaar te zijn aan 

mensen, die in geestelijke of lichamelijke nood verkeerden. Weldoende ging zij rond in het kleine 

dorpje Dernbach, waar moeders soms ziek te bed lagen en kinderen niet verzorgd konden worden. Dit 

voorbeeld werkte aanstekelijk en een aantal jonge meisjes sloot zich bij haar aan. 15 augustus 1851 was 

de dag waarop Katharina samen met vier gezellinnen in handen  van Bisschop Peter Joseph Blum haar 

kloostergeloften aflegde. Dit was het begin van de Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus 

Christus. Tot op heden voelen jonge mensen zich geroepen om, in de geest van Moeder Maria 

Katharina, zich in te zetten voor het heil en welzijn van de medemens. Werden in de loop der jaren 

scholen, ziekenhuizen, wijkverpleging en bejaardenzorg het werkterrein van haar navolgsters, thans 

zetten zij zich in voor de opvang van vluchtelingen, hulp aan verhandelde vrouwen en vele andere 

hedendaagse noden. Behalve in Duitsland is de internationale congregatie werkzaam in Amerika, India, 

Mexico, Engeland, Brazilië en sinds 1875 ook in Nederland. Al wordt het ledenaantal in West-Europa 

kleiner en de leeftijdsgrens hoger, toch trachten  de zusters het vuur onder de as brandend te houden. 

Sinds meerdere jaren bestaat de mogelijkheid om zich als leek aan de Congregatie te binden. De 

geassocieerde deelt dan mee in de zending van de Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus 

Christus. (Bron: site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einighausen, september 2011. 

 

John Claessens. 




