
 

  HENNIK IS….HELLIG 

Hennik steet veur de keark en kik bedreufd veur zich hen. Het is hem vrömd te meude.  

Zien heel leavn hef hee zich inzet veur de keark en de gemeenschop en noe wil ’t bisdom 

ziene keark völlicht verkoopn. Joa wis, ziene keark en van alle leu dee vanof 1956, vaak met 

völ meuite en ópoffering, geald bie mekaar hebt schraapt um hem te bouwn en in staand te 

hoaldn. 

Dee bouwerie’j hef too 625.000 guldn kost. In 1966 hadn ze eandelik 375.000 guldn bie 

mekaar en de rest wörnd leent. Wat waarn ze d’r greuts op dat ze dat al veur mekaar hadn 

kreegn. Hennik was zölf ok nog roond west um geld in te zameln. En dan döt ’n bisschóp noe 

net of de keark van ’t bisdom is?  

Stukske bie betke is rechtervoart het kearkbezeuk achteroet gleedn, deur alle strapatzn dee 

ze in ‘n geestelikn staand oet hebt haalt en noe wilt ze ok oonze keark nog hebn, moompelt 

hee.  

Hennik geet de keark in en dwaalt met ziene gedaankn teruw. Hier is hee eartieds trouwt met 

zienn Anna. Hee zut ’t zo nog veur zich: Anna in ’n mooi wit broedskleed, ‘t altoar versierd 

met kearsn en bloomn. De keark barstensvól met femilie, noabers, bekeandn en andre leu 

dee d’r ok gearn bie woln wean. Wat ’n alderbarstns mooi begin van nen eavn zo mooin dag.  

Hier bint ziene 3 keendern deupt en hebt ze zóngn in ’t zangkoar. Hier ok was de 

oetvoartdeenst hoaldn too zien’n Anna ’t too had gövn en hier gung hee mangs nog eavn 

noar binn um vertreusting te zeukn as ’t hem ees te völ wör.  

Kiek, deankt Hennik as hee wear boetn steet, as wie noe de keark in eagn behear hoaldt en 

het bisdóm nich ’t ónderste oet de kan wil hebn, dan kö’w d’r alle kaantn met oet. Vuur ‘n 

deel kan ‘t Godshoes blievn veur liturgiese zaakn en veur leu dee d’r eavn met hun gedaankn 

alleen wilt wean.  

Wiederhen is ’t gebouw toch machtig mooi in te richtn as ontmeutingscentrum veur alle 

soartn aktiviteitn. Ik deank dan an: ’t hoaldn van trouwerie’jn, veurdrachtn, jubilea, toneel- en 

zangoetvoeringn en oetvaartn veur de hele gemeenschop van oons doarp.  

Mear dan möt de leu wal vedan ear joarlikse biejdreage blievn geavn, want van de lócht kan 

‘t gebouw nich blievn bestoan. Tehoap met de inkómstn oet dizze aktiviteitn en inzet van 

vriejwilligers mö’w ’t dan toch in de beenn könn hoaldn. 

 

Loa ‘w ’t noe aal oavr oons hen komn, dan kan ’t bisdom de keark zo mear verkoopn an nen 

projektóntwikkelaar dee doar God-weet-wat met geet doon. Wil wie dat?  

Hennik is hellig. Duvels nog an too, denkt hee: nee, dat wil wie nich! De schoolders d’r 

oonder met zien aln! Dat he’w earder doan, dat mö’w noe wear könn! 
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