
Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 Uit de Godsdienstvriend BUNNIK, Wijding van de kerk, 1845 BUNNIK (Distrikt Utrecht) 29 October 1845. - Heden werd?alhier het nieuw kerkgebouw met de gebruikelijke beteekenisvollewijdings-plegtigheden geconsacreerd. Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid CL. Baron vanWijkerslooth, Heer van Schalkwijk, Bisschop van Curium in partinfl.., omgeven van een 30tal Priesters, heeft met zijnen gewonenblakenden ijver en voorbeeldige godsvrucht van den vroegen morgentot na den middag dit heilig dienstwerk verrigt. Bij het zingen van de H. kerkwijdings-Misse, werd Zijne Doorl.Hoogw. geassisteerd door den HoogEerw. Heer Aartspriester J,Hartman en den Eerw. Heer G. Walter Pastoor te Utrecht alsAartsdiakenen; den Eerw. Heer T. Bergers, Pastoor te Schalkwijk,als Diaken en den Eerw. Pater van der Vegt uit Amsterdam, alsSubdiaken; Pastoor Lonink van Mijdrecht,

en Kapellaan vanAntwerpen uit Utrecht, als Cantores. Een lange Priesterrei, in koor-kleederen gedoscht, vermeerderde den glans van het hoogfeest, ver-hoogde den luister van het nieuwe Godshuis, omstuwde in het ruimpresbyterium het nieuw, Gode gewijd, altaar: hefte lof- en feest-zangen aan, en knielde als een Engelenkoor, in vurige aanbiddingverzonken, rondom den hoogen Priesterlijken Offeraar, en heteerste, den Heer in zijnen tempel gebragte, onbloedig offer desN. Verbonds 1 Eene fraai je muziekmis werd van het zangkoor met gevoel ensmaak uitgevoerd. Na het H. Evangelie, hield de vrome Bisschop van den kanselvoor de opgetogen menigte, eene levendige, godsvrucht ademende,leerrede, over de H. Psalm woorden, opgenomen in het Evangelie:Zelus Domus tuae comedit me... De ijver van uw huis heeft mijverteerd, enz. en schetste naar aanleiding dier schoone Bijbel-spreuk, met verheven

eenvoudigheid in echt Evangelische kleuren denaard, omvang, en werking des waren Ijvers voor Gods huis; methoogstgewigtige gevolgtrekkingen voor geloof en Christen wandel!Met steeds toenemenden nadruk wees de hoogwaardige redenaar inalles op Jesus Christus, ons voorbeeld!





Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 Nimmer worden die blijde en merkwaardige feestdag, die aan-doenlijke en hemelsche plegtigheden uit ons geheugen gewischt! Zulke dagen en plegtigheden levert alleen de ware Kerk vanJesus, aan hare Catholijke kinderen I Ook op nadenkende niet aan den schors hangende, maar totop den kern indringende Protestanten, maakte alles zigtbaar diepenindruk! O hoe verschilt toch hunne ijskoude niets tot het hartzeggende Eerdienst van onze H. Godsdienstoefening vol leven, vuuren blijdschap des H. Geestes! als zij de oude dagen, in de welkewij met hen dezelfde voorouders vereeren, vergelijken met die vande trotsche Hervorming op hare puinhoopen! die schitterende envruchtbare eeuwen van geloof en heldendeugd met de sombere geest-uitdoovende dorre tijden van een krampachtig daarheen stervendProtestentismusl met een helderen blik op hunne

kunst- en pracht-volle door den geest van het Catholicismus alleen daargesteldegrijze tempels! hoe moet hun het hart dan niet kloppen van wee-moed en.... hoe bitter en droevig moet de uitkomst dier overwe-gingen voor hen zijn! O mogt die ernstige, schoon pijnelijke ver-gelijking, dat hemelsbreed en in het oog springend onderscheid,hun voor goed de oogen openen, en aangevuurd door een heiligennaijver jegens hunne Catholijke broeders, velen onzer verdooldebroeders weldra zonder dwalen terugvoeren, in den wachtendenschoot van de eene, heilige, Catholijke en Apostolijke Kerk, dieeven als haren Goddelijken Stichter onveranderlijk dezelfde nogheden is, wat ze voor achttien eeuwen was, en dat tot den eindetoe onvernielbaar zijn zal! SCHALKWIJK, Het Heilig Sacrament des Vormsels, 1834. Donderdag den 19 ontvingen de Catholijken van Schalkwijk hetH. Sacrament des Vormsels,

door de oplegging der handen vanhunnen ambachtsheer; - den volgenden nacht vertoefde ZijnHoogw. op den huize Heemstede, waar de Wel Ed. Heer L.H.Mosch (1), door alle blijken van hoogachting jegens den eerbied-waardigen Prelaat nieuwe bewijzen gaf van zijnen genoeg bekenden,opregten Godsdienstzin; en, na aan de Geestelijkheid van Utrecht, (1) Moet zijn J.H. Mosch.                                                                     _ ??O&quot;



Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 die zich tot zijn afscheid weder vergaderd had, nogmaals deszelfshooge tevredenheid betuigd en den zegen gegeven te hebben, ver-liet Zijn Hoogw. deze stad op zaturdag den 21 Junij, om naeenige dagen, in een derde bezoek ook in de overige gemeentenvan het distrikt Utrecht de versterkende genade van het H. Vormseluit te deelen. (Noord-Brabander). Wijding van de Kerk, 1838 Schalkwijk (Provincie Utrecht), 25 September 1838.Deze dag, was voor onze Gemeente een dag van vreugdevolleverwachting; op het naderende feest, hetwelk des morgens doorhet uitsteken van vlaggen van beide kerktorens, van de pastorijen van bijna alle huizen, werd aangekondigd. Deze dag wasbestemd, waarop Z.D. Hoogw. den Bisschop van Curium zou aan-komen. Negen en tachtig jongelingen uit de Gemeente (1), had-den zich vrijwillig aangeboden, om Monseigneur bij zijne

aan-komst af te halen. Tegen vier ure namiddag begaven zich gemel-de jongelingen, te paard met hunne vlaggen en vaandels, en demuzijkonten naar de Leebrug (2), om Z.D. Hoogw. op te wachten,die aldaar omstreeks vijf ure, verzeld van zijn Kapellaan, denEerw. Heer van Essen, met zijn rijtuig aankwam; vijf en veertigjongelingen te paard, in twee rijen geschaard, stonden voor hetrijtuig van Z.D. Hoogw., vieren veertig schaarden zich achterhetzelve; toen kwam een der jongelingen uit den trein, met nameJ.H. van Dijk, die Z.D. Hoogw. verwelkomde, en met de vol-gende woorden aansprak: ' Wees welkom. Hoogwaardig Heer! wijjongelingen van de Gemeente Schalkwijk, komen onzen verschul-digen eerbied, en hoogachting aan Uwe Doorluchtige Hoogwaar-digheid bewijzen, met Hoogstdezelve hier ter plaatse af te halen. (1)   Waaronder vier Protestanten die zich met allen lof hebbenonderscheiden. Ook de

Protestanten hadden vlaggen uitgestoken. (2)   Gelegen tusschen Schalkwijk en Houten, aan den Zandwegvan Utrecht naar Culenborg. -4-







Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 &quot; Dit zoo fraai je en statige Kerkgebouw, alsmede schooneen hechte Pastorij, zijt gij. GemeentenarenI aan den onver-moeiden ijver, vlijt en medewerking van uwen waardigen Herder,verschuldigd.&quot; Dit zijn de woorden van Monseigneur in deszelfsLeerrede, en met regt de beminde Prelaat, in den volsten zin deswoords, waardigen Herder zeggen: waardig door zijnen onvermoei-den ijver in zijne Geestelijke bediening, waardig om zijne kunde,vlijt en medewerking in het daarstellen van Kerk, Kerksieraden enPastorij. Dit zoo schoone Kerkgebouw prijkt nog met een fraai jentoren in 1818, door de zorg van den toenmaligen Herder, deWel Eerw, Heer J. Nanning, gebouwd en die van drie welluiden-de klokken voorzien is. Donderdag den 27, heeft Z.D. Hoogw. andermaal de H.Dienst der Misse aan den almagtigen God opgedragen, en daarnabehaagde het

Zijn Hoogw. door den Hooggeboren Heer Baron vanScherpenzeel Heusch verzeld, den Heer Burgemeester met een be-zoek te vereeren, waarna tegen half twaalf ure Monseigneur, doorgemelden Heer Baron verzeld, met de grootste tevredenheid, onderhet gelui der klokken van beide torens en het geleide der eere-wacht, uit de Pastorij naar Culenborg vertrokken is; op denHogenhekkendijk gekomen, hieldt de eerewacht stil, en kwam dejongeling, welke Z.D. Hoogw. bij zijne aankomst had toegesproken,weder uit den trein, plaatste zich naast het portier des rijtuig ensprak Z.D. Hoogw., in de volgende bewoordingen aan: &quot;Ziedaar,Hoogwaardig Heer! nu zijn wij aan de plaats, waar wij van UweHoogwaardigheid afscheid moeten nemen; wij bedanken U voorde eer, welke wij hebben genooten, door Uwe Doorluchtige Hoog-waardigheid te mogen verzeilen, alsmede voor het groote werkder

Kerkwijding, dat Hoogstdezelve onder vele vermoei jen issen, bijons verrigt heeft; wij zullen den goeden en almagtigen God smee-ken, dat Hij Uwe krachten ondersteune, opdat Uwe DoorluchtigeHoogwaardigheid, nog eene lange reeks van jaren tot welzijn vanKerk en Godsdienst in Nederland moge strekken, en dat UweDoorluchtige Hoogwaardigheid, voor al uwe diensten en weldadenaan Kerk en Godsdienst bewezen, hierna de kroon der eeuwigezaligheid moge erlangen. -7-



Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 Wij verzoeken nogmaols den Bisschoppelijken zegen, dien wijhopen dat Uwe Hoogwaardigheid, ons niet zal weigeren.&quot; Daar-op gaf Z.D. Hoogw, nogmaals den H. zegen, betuigde zijnetevredenheid, bedankte de eerewacht voor hare bewezene diens-ten en vertrok uit hunne oogen; doch Schalkwijks ingezetenen zul-len hem nooit uit hunne gedachten verliezen, maar zal bij henin eeuwigdurend aandenken blijven. Het schoone weder zette veel luister aan deze plegtigheidbij, welke echter nog veel verhoogd zoude zijn geworden, in-dien Zijne Excellentie den Staatsraad, Gouverneur der ProvincieUtrecht, daarbij was tegenwoordig geweest. Zijne Exc. was daar-toe genoodigd geworden; maar heeft de feestelijkheid, wegens deinstallatie van het Provinciaal Geregtshof van Utrecht, niet kun-nen bijwonen. Wijding van de Kerk (bericht uit 1839). Grave 27 December 1838. Wij

zijn van eene achtingwaar-dige hand verzocht, door de plaatsing van het volgende nauw-keurig berigt, betrekkelijk de kerkwijding te Schalkwijk, deambachts-heeriijkheid van Monseigneur den Bisschop van Curium,het vroeger aan ons toegezonden berigt, te willen rectificeren. Wij meenen, bij deze gelegenheid, te moeten verklaren,dat wij voortaan geene berigten, betrekkelijk kerkelijke plegtig-heden zullen mededeelen, als dezelve ons niet worden gezonden,door een der Heeren Geestelijken, welke bij die plegtighedenzijn tegenwoordig geweest; en ook niet, als zulks niet uit deonderteekening der bijzondere brieven blijkt. Terwijl wij onsoverigens uitdrukkelijk voorbehouden, om alles/wat wij als over-tollig en voor het algemeen van weinig waarde keuren, weg telaten. Schalkwijk, 25 September. Deze dag was voor onze Gemeenteeen dag van vreugdevolle verwachting op de naderende komstvan Zijne Doorl.

Hoogw. den Bisschop van Curium. Niet alleengenieten wij de hoogst zeldzame eer, en het genoegen van denHoogwaardigsten Bisschop tot Ambachtsheer te hebben, maarZ.D.H, wilde ook nog deze eer, dit genoegen vergrooten, doorons op heden zijne tegenwoordigheid toe te zeggen, en den dagvan morgen tot de Consecratie van onze bijna geheel vernieuwde -8-





Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 betrad, en eene doelmatige Leerrede hield over de beteekenis derplegtige Kerkwijding. Het schoone en prachtige nieuwe orgel totwelks plaatsing, zoo men vernam, de Hoogwaardigste Ambachtsheerden Pastoor had gelieven in staat te stellen, en hetwelk met hetwapen van Zijne D. Hoogw. prijkte, werd bij deze gelegenheidvoor het eerst bespeeld; hetzelve is vervaardigd door den metroem bekenden Orgelmaker te Utrecht H.D. Lindsen, en droegde algemeene goedkeuring weg. - Den volgenden dag, na eenbezoek bij den nieuwen Burgemeester afgelegd te hebben, vertrokZ.D.H., door denzelfden trein, gelijk bij de aankomst vergezeld,steeds onder begunstiging van het schoonste weder; bedankte, bijhet verlaten der Gemeente, de eerewacht voor de bewezene diens-ten; betuigde zijne groote tevredenheid over het onthaal vanSchalkwijk's ingezetenen. En hoewei nu de

Doorluchtigste Prelaat wederom uit ons middenverwijderd Is, zal hij toch immer in zegenend aandenken blijvenbij hen, wier AmbKachtsheer hij is; wier tijdelijke en Geestelijkebelangen hij zoo welmeenend bepleit; wier harten hij voor wei-nige jaren, bij de toediening van het H. Vormsel, aan de uit-storting des H. Geestes deelachtig maakte; wier tempelgebouw hij,op eene plegtstatige wijze, aan den dienst des Allerhoogsten toe-wijdde; en in wier midden hij zelfs verkozen heeft, te eenigendage, in het daartoe gekozen familie-graf, op den Gods-akker,te komen rusten, om van daar, gezamelijk met hen allen, in denjongsten aller dagen, op het geklank der laatste trompet, voorden regterstoel van God optestijgen. - UTRECHT, Serenades aan de bisschop van Curium, 1844. Utrecht 11 Junij. Hoewei bewust dat Zijne DoorI. Hoogw.Monseigneur de Bisschop van Curium, wars van alle weidscheeerbetooningen is,

kwamen echter eenige Heeren Choristen derWillebrordus-Kerk en die der Kerk buiten de Wittevrouwen ophet gelukkige denkbeeld om Zijne DoorI. Hoogw. tijdens ZijnHoogw. zegenrijke tegenwoordigheid in onze grijze Mijterstadtwee serenades te brengen bij welke zij, in zeer toepasselijkemuzijkstukjes Zijne DoorI. Hoogw. het gevoel uitdrukten waarvanhun hart voor den geliefden Bisschop doordrongen was, en waar-mede voorzeker wel alle Catholijken van Utrecht die het geluk -10-



Tussen Rijn en Lek 1977 1. - Dl.11 1 hetwelk zij gedurende de dagen die Zijne Doorl. Hoogw. onderhen doorbragt op den regten prijs stellen, in de ruimste matezullen instemmen. Wij zijn van goederhand verzekerd dat ZijnHoogw. welgevallig deze kleine hulde met aandoening heeft ont-vangen, en wij zullen nog lang die dagen welke voor ons zoovele bronnen van zaligheid opleverden herdenken, den Algoedevurig smeekende het leven van den geliefden Prelaat nog velejaren te verlengen en Utrechts Catholijken alzoo het geluk teverschaffen, om zich dikwerf in de tegenwoordigheid van ZijneDoorl. Hoogw. te verheugen. (Ingezonden door mevrouw drs. G. de Nie). -11-


