






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 27 dictie niet gevioleert ende vermindert werd,&quot; besloten had inde kapel het Woord Gods te doen verkondigen, waarom zij deStaten verzochten ,,de voorsz. capelle bij provisie door haerauthoriteit ende hoge macht, die sij van Godt ontfangen heeft,te openen, ende bij openinge tegens eenen ieder te mainteneren, oock te ordonneren dat die voorss capelle eens al temet mocht bedient worden.&quot; Bij besluit van 4 Mei 1627 werd de kapel ten behoeve vandie van De Meern ,,ende anderer henluyder nabuyren ge-opent.&quot; Tevens werd toegestaan, dat ze door een predikantzoude bediend worden, daartoe geauthoriseerd door de Classis,,mits dattet geschiede buyten coste van de welgemelt HeerenStaten.&quot; ') De katholieken van De Meern en Ouden Rijn, welke eerstenvan ouds onder het kerspel Vleuten behoorden, kerkten teVleuten, Harmeien en Utrecht in de Walsteegkerk. In

geheeldeze omgeving kwamen ter geestelijke verzorging der katho-lieken dan ook priesters uit Utrecht en Vleuten, zooals uit eenbij request van 1671 begeleidende ,,Memorie van den Staet desPausdoms te Jutfaas&quot; door den kerkeraad ingediend, blijkt;,,daer sijn twee papen, een die tot Utrecht wonende over enweder in Jutfaes en aen den Ouden-Rijn sijne conventikelenhoudt. Op Galekop is niemand van de gereformeerde religieen also de geregte en haere bode paaps. *') Joannes van Aelst te Wilnis geboren, werd als jong priesternaar Woerden gezonden, waar hij onder groote moeilijkhedendrie jaren heeft gearbeid, tot hij in 1631 de eerste pastoor vanVleuten werd, waar hij een nieuwe statie op 't Hoog, een eindbuiten Vleuten vestigde. Vandaar bediende hij ook Harmeien,Spengen, Kockengen en De Meern. Hij bleef hier werkzaamtot 1673, toen hij 22 Maart, toevallig te Utrecht vertoevende,aldaar overleed.'') Joannes Vermeer, een Utrechtenaar en

pastoor van de kerkBuiten-Catharijnepoort, voorzag vooral de katholieken vanOuden-Rijn, Galekop en het Nedereind van Jutfaas van geeste-lijken bijstand. Hij overleed 19 Aug. 1688.&quot;) ^)    Rengers Hora Siccama. De geestelijke Goederen, blz. 392. -)    A. E. Rientjes. Het kerspel Jutfaas. blz. 142. ??&quot;l     .Taarb. Niftarlake, 1941, blz. 66. &quot;)    Arch. Aartsb. Utr. X, 187.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 33 pastoor te Wierden 30 Aug. 1907 en te Ouden Rijn 1917, waarhij op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg en zich te Utrechtvestigde. Op den tweeden Paaschdag nam hij afscheid vanzijne parochianen, bij welke gelegenheid hem uit dankbaar-heid werd aangeboden een volledige uitrusting voor zijn huis-kapel. Hij overleed te Utrecht 6 Juni 1940 en werd te OudenRijn begraven. Wilhelmus Boelens werd geboren te Leens 10 Juli 1885 enpriester gewijd 15 Aug. 1909. Hij werd assistent te Hamersveld10 Sept. 1909, te Ulft 11 Nov. 1910, kapelaan te Vleuten 29 Nov.1912, te Zutphen 17 Oct. 1913 en te Duistervoorde 2 Mei 1919.Op 30 Jan. 1921 werd hij belast met de stichting van een nieu-&quot;we parochie en den bouw van een kerk en pastorie te Ter-wolde. Na deze taak met goed gevolg ten einde te hebben ge-bracht, werd hij na een zestien jarig pastoraat aldaar op 9 Apr.1937 benoemd

tot pastoor te Ouden Rijn. Reeds aanstondsmaakte hij plannen voor den bouw van een nieuwe kerk enpastorie, kocht daartoe grond in De Meern, waarheen hij dekerk wilde verplaatsen als meer gelegen in het midden zijnerparochianen. Na vele moeilijkheden overwonnen te hebben,kon hij aan den architect van Leur opdracht geven de plannenvoor den bouw van een kerk en pastorie te ontwerpen. Reedsspoedig kon met den bouw worden aangevangen, zoodat deplechtige eerste steenlegging plaats had op het feest van Chris-tus Koning 29 Oct. 1939. Hij hoopte, dat de kerkconsecratiezoude kunnen geschieden op St. Bernulphusdag, 19 Juli, den-zelfden dag waarop de door hem te Terwolde gebouwde kerkgeconsacreerd was. Doch de daarop volgende strenge winterlegde ongeveer dertien weken den bouw stil. Vol blijde hoopwas hij, toen men weer aan het werk toog om het bouwwerkte voltooien. Doch helaas een verborgen kwaal wierp hem ophet

ziekbed, dat ook zijn sterfbed zoude worden. In den nachtvan Goeden Vrijdag op Paasch-Zaterdag openbaarde zich zijnkwaal in alle heftigheid, zoodat hij naar het St. Antonius Zie-kenhuis moest worden overgebracht. Na twee operaties onder-gaan te hebben gaf hij op 6 Mei 1940 geheel overgegeven aanGods H. Vv^il zijn ziel haar Schepper terug. Wel tragisch warende omstandigheden waaronder zijn uitvaart plaats had en zijnlichaam aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. Het wasop den dag dat Nederland in oorlog geraakte. Nauwelijks was



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 34 een aanvang gemaakt met het bidden der Lauden, of plotse-ling werd zwaar motorgeronk van vliegtuigen gehoord, zeerdicht in de nabijheid van het kerkgebouw. Onmiddellijk kwamhet afweergeschut in actie en mengde zich de ontploffingenvan neergeworpen bommen met het geknetter van geschut-en mitrailleurvuur. In het kerkgebouw ontstond begrijpelijker wijze een grooteconsternatie: vrouwen en kinderen liepen ontsteld rond entrachten het kerkgebouw te verlaten, hetgeen echter beletwerd omdat er dan zeker een groot aantal slachoffers zoudezijn gevallen. Pater Edmond, Passionist, die gedurende de ziekte van denpastoor assistent in de parochie was, beklom den preekstoel enmaande de opgewonden menigte tot kalmte aan daarbij opmer-kend, dat men veiliger onder Gods hoede in het kerkgebouwkon blijven, dan zich buiten aan het moorddadig vuur blootte stellen. Verder deelde hij mede, dat de

uitvaartdienst zoude bekort&quot;worden tot een gelezen H. Mis, onder welke van den preek-stoel de rozenkrans zoude gebeden worden. Na het luchtgevecht, waaronder een der toestellen wasneergestort, had in alle stilte in tegenwoordigheid van slechtszeer weinigen de begrafenis van het stoffelijk overschot ophet kerkhof plaats. Na den dood van pastoor Boelens werd met de tijdelijkew^aarneming van de parochie belast W. R. de Jong, inspecteurvan het R.K. Bijzonder Onderwijs in het Aartsbisdom. Hendrikus Casianus Koelman werd geboren te Utrecht 25Dec. 1890 en priester gewijd 15 Aug. 1917. Hij werd kapelaante Loenersloot 2 Aug. 1918, te Lobith 13 Aug. 1920, te Uithoorn31 Maart 1922 en pastoor op Ameland 25 Sept. 1931 en teOuden Rijn 28 Juni 1940. Zijn onmiddellijke en voornaamste taak was den aangevan-gen bouw van kerk en pastorie tot een goed einde te brengen,hetgeen ondanks tal van nieuwe moeilijkheden geschiedde. Den Hen November 1940 werd de

kerk plechtig gecon-sacreerd en werden in het hoofdaltaar ingesloten de reliekenvan de H.H. Martelaren Damianus en Floris. In den namiddag^werd op plechtige wijze 't H. Sacrament van uit 't oude kerkjedoor pastoor Koelman overgebracht naar de nieuwe kerk. Utrecht.                                              L. J. v. d. HEIJDEN, Past.






