Naspeuringen van Paul Theelen: Cecilia Mertens [Baarlo]

Cecilia Mertens, hoofd der school te Baarlo
5

10

15

20

25

1 juni 1911 Akte-examens L. O. Amsterdam [...]
Venlo. Geëx. 8 vr. kandidaten. Geslaagd de dames: J. B. Lemmers en C. J. Mertens,
beiden te Echt; H. P. Lenders te Blerick; B.M. R. Leonards en I. M. C. Merten, beide
te Koningsbosch-Echt; P. M. van Luijtelaar, Schijndel; en J. C. Th. Maas, Veghel.
13 juni 1911 Examens nuttige handwerken. Venlo, 10 Juni. Geslaagd de dames: B. M. R.
Leonards, Koningsbosch-Echt; I. M. C. Mertens, idem; C. J. Mertens en J. B. Lemmer,
beiden te Echt.
13 juni 1911
193 L. Onderwijs
Schoolopz. Roermond
13 Juni 1911
Ter voldoening aan de laatste zinsnede van art. 35 der Wet tot regeling van het lager
onderwijs, hebben wij de eer U te berichten, dat wij op 13. Juni '11 hebben afgegeven
het bewijs, dat de hieronder genoemde stukken, bedoeld bij lett. a en b. van het
eerste lid van voormeld wetsartikel en overlegd door de onderwijzeres Cecilia Jacoba
Mertens door ons zijn gezien en in orde bevonden.
Burgemeester en Wethouders van Maasbree;
De Secretaris,
De Burgemeester,
(Get) van den Hessy
(Get) Van der Knaap.
23 juni 1911 gemeente Maasbree
1 23 Juni 11 Cobben M.L.J. […] uit Echt [het betreft Maria Lucia Johanna Cobben,
geboren te Limbricht, 2 mei 1889]
2 idem
Mertens C.J. vrouw
A44 Echt getuigschrift van verandering van
werkelijke woonplaats, duplicaat van het getuigschrift R.K. Aanmerkingen: 91
31 oktober 1911 R. K. O. B. in het Bisdom Roermond. Cursus voor de Hoofdacte.
Onder hooge goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop van Roermond zal het Hoofd bestuur
van den R. K. O. B. een Cursus voor de hoofdacte openen te Sittard.
De cursus wordt ingericht voor een tweejarige studie en zal alle examenvakken
omvatten.
De lessen zullen gegeven worden op zaterdag in de localen van het Bisschoppelijke
College en de uren zijn zóó gekozen, dat de deelnemers langs de drie spoorlijnen
tijdig kunnen aankomen en vertrekken. Het hoofdbestuur zal, zoo noodig, stappen doen
om van Gemeente- en Schoolbesturen een vrijen Zaterdag voor de deelnemers te
verkrijgen.
Het schooljaar begint en eindigt met September en telt veertig lesdagen. Het lesgeld
is voorloopig vastgesteld op f 35 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen in twee
halfjaarlijksche termijnen. Op den 15en September en den 15en Februari zal er telkens
over worden beschikt door den Bondspenningmeester.
Voor den eersten termijn van het cursusjaar 1911/12 zal het lesgeld f 10 bedragen.
Den 5en Januari 1912 wordt over dit bedrag door den Bondspenningmeester
gedisponeerd.
Als leeraren zullen optreden:
de Zeereerw. Zeergel. Heer P. H. Brounts, Dir. Van het Bissch. College te Sittard,
voor Godsdienstkennis; de heer J. Resink, directeur der R. K. Kweekschool te Eijsden,
voor Ned. Taal en Letterkunde; de heer S. Kentgens, hoofdonderwijzer en leeraar aan
de R. K. Normaalschool te Sittard, voor Rekenen en Kennis der Natuur (Natuur-, Dieren Plantkunde); de heer C. Bongaerts, leeraar aan de Bissch. Kweeksch. Te Echt, voor
Geschiedenis en Aardrijkskunde; de heer J. F. Kersten, leeraar aan de Bissch.
Kweekschool te Echt, voor Opvoeding en Onderwijs; de heer J. Beusmans,
hoofdonderwijzer en leeraar aan de Teekenschool te Sittard, voor Teekenen.
De zeereerw. Heer Brounts is als Directeur met de leiding van den cursus belast.
De cursisten zullen gratis gebruik kunnen maken van de op te richten bibliotheek, die
alle werken zal bevatten, welke voor de studie noodig en nuttig zijn, inzonderheid
voor Ned. Taal en Letterkunde, Methodiek en Godsdienstkennis.
De deelnemers verplichten zich, behoudens bijzondere omstandigheden, alle lessen
geregeld bij te wonen.
Allen, die aan den cursus wenschen deel te nemen – ook zij, die hebben geantwoord op
de vroeger verzonden circulaire – worden verzocht, vóór den 7en November hun naam en
woonplaats op te geven aan den Directeur van den Cursus, den Zeereerw. Zgl. Heer
Brounts, Directeur v. h. Bissch. College te Sittard.
Namens het Hoofdbestuur v.d. R. K. O. B. in het Bisdom Roermond
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J. P. CROMBACH, Voorzitter.
G. A. DAMEN, Secretaris.
W. L'ORTYE, Geestel. Adviseur.
5 januari 1912 Onderwijzeressen-cursus voor de hoofdakte.
Z. D. H. Mgr. Drehmanns, Bisschop van Roermond, heeft aan de Bissch. Kweekschool voor
Onderwijzeressen te Echt een Cursus verbonden tot opleiding van religieuzen en
onderwijzeressen voor de Hoofdakte.
De cursus is ingericht voor een tweejarige studie en omvat alle examenvakken.
Bovendien zullen er nog lessen worden gegeven om de Godsdienstkennis der leerlingen
te bevestigen en uit te breiden.
De lessen zullen gegeven worden op Zaterdag in de lokalen der Bissch. Kweekschool.
Het schooljaar begint en eindigt met September en telt veertig lesdagen.
Het lesgeld is voorloopig vastgesteld op een maximum van 40 gld. Per jaar, bij
vooruitbetaling in twee halfjaarlijksche termijnen te voldoen.
De Cursisten zullen gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek, die aale werken
bevat welke voor die studie noodig en nuttig worden geacht, inzonderheid voor
Godsdienstkennis, Nederl. Taal en Letterk., Opvoeding en Onderwijs.
De Besturen van R. K. Bijzondere Scholen worden door Z. D. H. dringend verzocht, de
deelneming voor de belanghebbenden mogelijk te maken en te bevorderen.
Behalve de Directeur en eenige Zusters-Leeraressen van de Bissch. Kweekschool, zijn
door Z. D. H. als leeraren aan den Cursus benoemd;
de Weleerw. Heer W. Theunissen, rector v. h. Ursulinnenklooster te Echt
en de heeren: C. Bongaarts, F. Kersten, leeraren aan de Bissch. Kweekschool voor
onderwijzers te Echt en J. Reinaards, hoofd eener R. K. Bijz. School te Roermond.
De hoofden van Scholen worden beleefd verzocht, belanghebbende Onderwijzeressen met
dit schrijven in kennis te stellen.
Religieuzen en onderwijzeressen, dia aan den cursus wenschen deel te nemen, dienen
zoo mogelijk, vóór den 10en Januari a. s. haar naam en adres op te geven aan den
directeur der Bissch. Kweekschool voor onderwijzeressen te Echt, den heer J. J.
Verbeeten.
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31 december 1912 Boek BAARLO IN BEELD. Op pagina 43 een klassenfoto uit 1912 gemaakt
bij de St. Odiliaschool aan de Maasstraat. Schoolhoofd Johanna Valk,
hoogstwaarschijnlijk links, in het midden Cecilia Mertens en geheel rechts Maria
Boots. Verder in 4 rijen 26 meisjes.
31 december 1912
gemeente Maasbree, invoeringsnummer 0712 over 1912
onderwijzend personeel te Baarlo: J.M. Ramaekers, hoofd; P.J.M. Snijders,
onderwijzer;
W.H. Hendrikx, onderwijzer; J. Tilmans [J.H. Tillmans, J.H.H. Tilmanns],
onderwijzeres.
Het aantal Bijzondere scholen in Baarlo bevat 112 vrouwelijke leerlingen, het aantal
onderwijzers met inbegrip van het hoofd der school is 3.
In 1909 is de school te Baarlo opgericht, 2 onderwijzers en 74 vrouwelijke
leerlingen.
In 1910 zijn er 2 onderwijzers aan de school te Baarlo en 82 vrouwelijke leerlingen.
In 1921 zijn er 3, later 4 onderwijzers aan de Bijzondere meisjesschool te Baarlo en
94
vrouwelijke leerlingen (invoeringsnummer 721)
In 1921 bestaan te Baarlo een bewaarschool met 1 onderwijzeres en 2 helpsters.
5 januari 1913 Baarlo. Clotilde Tegelhoff wordt hoofd der school in Baarlo; tot en
met 15 januari 1915 wanneer Cecilia Mertens haar opvolgt. Clotilde Tegelhoff wordt
nog in juni 1921 genoemd als hoofd der school van de meisjesschool te Overdinkel. Ze
is geboren op 2 april 1863. Ze komt dan uit Bergeijk. Op 16 juni 1914 vraagt ze een
buitenlands paspoort aan.
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5 mei 1913

T.C. Perry: akte examen L.O.
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13 mei 1909 Akte-examens lager onderwijs.
- 12 Mei: Geëxamineerd 7 vrouwelijke candidaten. Geslaagd de dames J. H. M. Symons,
van Maastricht; M. C. S. Tilli, van Reuver; A. B. F. Tillman, van Blerick, en M. J.
Timann van Echt.
29 augustus 1913
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's-Hertogenbosch. Geëxamineerd 13 candidaten. Geslaagd de dames: C. J. Mertens,
Baarlo; M. N. W. Meijs, Tilburg; B. B. Morpurgo, Teteringen; M. F. Mulders, Tilburg;
E. M. Sars, Alem; M. L. J. F. Simons, Swalmen; A. E. van Sloun, Born.
16 januari 1915 Cecilia Mertens wordt Hoofd der School aan de Odiliaschool te
Baarlo. Ze zou het jongste hoofd in het land zijn (volgens verhalen in de familie van
haar broer Jérôme). Ze was toen 23 jaar.
28 januari 1916 Baarlo. Benoeming van Antonia Maria Anna Tilmanns aan het Bijzonder
Lager onderwijs. Akte te Venlo 26 november 1908, akte van bekwaamheid als
onderwijzeres Venlo 5 juni 1912, akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs te Breda
17 maart 1915, getuigschriften van goed gedrag.
[Op 12 december 1916 wordt vermeld Tilmans Jacoba H.H., vroegere onderwijzeres
Baarlo, aan de O.L. School)
11 mei 1916 Baarlo. Trinette Cornelia Perry uit Tegelen wordt benoemd als
onderwijzeres Bijzonder Lager Onderwijs in Baarlo. Ze heeft haar akte als
onderwijzeres gehaald in Venlo op 3 mei 1913. Gymnastiek op 31 oktober 1911 te Venlo,
nuttige handwerken op 22 maart 1915 te Breda.
24 juni 1916 Vrouwenarbeid tijdens Mobilisatie.
De Nationale Vrouwenraad van Nederland heeft het plan ontwikkeld en ten uitvoer
gebracht, om een Urgentieraad te vormen, welke zijn vertakkingen zal hebben over het
gansche land. Het doel is, dat, mocht een oorlog uitbreken, de mannenkrachten kunnen
vervangen worden door geschoolde vrouwen. Men zag in het buitenland hoe weinig
vrouwen er geheel en al opgewassen waren tegen het werk, dat van haar gevraagd werd.
Dit euvel wil men nu ondervangen, met een reserve van vrouwen, die ten snelste de
mannen kunnen vervangen, zal er geen gevaar zijn voor stopping in openbare en andere
bedrijven. De Ministers van Binnenlandsche Zalen en van Oorlog, en de
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht betuigen aan het plan volle instemming;
directies van Posterijen en Telegrafie en van de Spoorwegen hebben medewerking
toegezegd, eveneens de Inspecteur van den Mil. Geneeskundigen Dienst. De Urgentieraad wil trachten in den kortst mogelijken tijd de vrouwen, die zich aanmelden, de
noodige practische kennis te doen krijgen; voorloopig strekt hij zijne werkzaamheid
uit over de volgende bedrijven: Post- en Telegrafie; Vervoer (trein, tram, boot,
rijtuig, automobiel); Gemeentebedrijven; Winkelbedrijf (aanvoer en distributie
voornamelijk van levensmiddelen); Administratief werk; Verplegingsdienst; huiselijke
bezigheden. Iedere vrouw kan zich nu bekwamen in het bedrijf, dat haar het meest
aantrekt en waarvoor zij ’t best geschikt is.Het bestuur van den Urgentie-raad van
Amsterdam […]
Als afgevaardigden van bij den Nation. Vrouwenraad aangesloten vereenigingen zijn
toegetreden: voor de […]; voor den Bond van Onderwijzeressen bij het Fröbelonderwijs:
mej. J. J. Mertens; voor den Ned. Bond […]
14 november 1916 Onderwijs. R. K. Bewaarschoolonderwijs.
VENLO. Geslaagd de dames […] ; C. Mouëssain, Baarlo; […]
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20 januari 1917 VOOR DE VROUW
De Onderwijzeres aan de lagere school
Hoe dikwijls heb ik 't hooren zeggen: O, ze heeft maar lagere akte, ze is maar gewoon
onderwijzeres.
Zoo gemakkelijk gezegd, maar ook zoo ondoordacht.
Zeker, de kennis voor een lager akte is misschien niet buitengewoon, er worden
misschien geen bovenmatige inspanningen van het verstand geëischt, maar ik laat er op
volgen: sluit een lager akte dan verdere ontwikkeling uit? Zij, die hare taak naar
behooren opvat, zal naar gelang hare krachten en tijd het toelaten, bij deze studie
niet ophouden, maar trachten haren geest te ontwikkelen op elk gebied, om daardoor
een helderder inzicht, een beteren kijk op het leven te verkrijgen, wat alles ten
goede zal komen aan de opvoeding van het kind.
O, zou ik willen vragen, maken wetenschappen alleen den mensch groot?
Zijn het niet juist de gewone onderwijzeressen, aan wie wordt toevertrouwd de jeugd,
het kind, waarvan door onze voormannen is gezegd, ja uitgeroepen: “Hebben we het
kind, dan hebben we de toekomst.“
Zijn zij het niet, die naast de ouders het kind moeten opvoeden, leiden, het karakter
moeten vormen, om het geschikt te maken voor Kerk en Maatschappij?
Is die taak dan niet groot? De verantwoording niet zwaar?
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Reeds op zeer jeugdigen leeftijd zien de ouders zich verplicht, het kind naar de
school te zenden. Denk daarom niet dat dit ieder ouder zoo gemakkelijk valt.
Zeker, ieder vader is trotsch te kunnen zeggen, wat wordt m'n zoon al groot en zijn
hand gaat liefkoozend over het hoofd van z'n oudste, die nauwelijks zes jaren telt;
ja, ieder moederoog straalt van moederglorie bij het zien grooter worden van haar
dochtertje en zij denkt haar reeds als hulp en steun in de huishouding. O, wat al
droomen zijn er gedroomd, wat al luchtkasteelen gebouwd door die ouders, bij het
gadeslaan hunner spelende kinderen! Het waren echter slechts droomen, maar nu is het
werkelijkheid en de verantwoording groeit bij dit tijdstip, nu het kind als 't ware
zijn intrede doet in de wereld; en het doet hen verlangen hunne kinderen te behouden
zooals ze nog zijn, die kinderen zoo wijs reeds in hunne verbeelding, maar nog zoo
rein en onschuldig, gelukkig en tevreden levend in hun kinderwereld, waarover vader
en moeder regeeren.
Voelt ge dan wel, dat 't moeite kost aan die ouden, reeds nu hunne kinderen te moeten
afstaan, ze te moeten toevertrouwen aan anderen?
Begrijpt ge dan niet, dat het een offer kost aan die moeder, die toch zoo graag
gelooft, dat zij de eenige is, die haar kind verstaat en helpen kan?
Begrijpt ge ook nu, hoe hoog ze staan, zij, die gesteld zijn het lager onderwijs te
geven? Welk eene zware taak op hen rust, welk eene verantwoording dit met zich
brengt? Moesten ze niet de plaats der ouders vervangen, gedurende zoo'n groot
gedeelte van den dag?
Enkelen onder u zullen misschien denken, ja wanneer het altijd zóó werd opgevat, ja,
dan!
Natuurlijk zullen er onderwijzeressen zijn, die hunne taak niet ernstig genoeg
opnemen; – wel eens vergeten, maar – wie onzer faalt niet eens, al is hij bezield met
de beste bedoelingen?
Neen, laten we de onderwijzeressen waardeeren, laten we ze hoogachten, leeren we den
kinderen eerbied en liefde voor haar en laken we nooit hare fouten en gebreken in hun
bijzijn.
Weer anderen zullen er zijn, die zeggen, wanneer men het zoo hoog opneemt lijkt ons
die taak veel te zwaar; die onderwijzeressen, ze zijn dikwijls nog zoo jong, men zou
werkelijk schuwen dit vak te kiezen.
Aan diegenen zou ik willen vragen en ook den onderwijzeressen wilde ik het hier nog
eens zeggen, weet ge ook wel, hoe heerlijk het is gewoon onderwijzeres te zijn?
En dan komen mij voor den geest, zoovele verschillende kindergezichten, jongere en
oudere. Ik zie ze daar komen die meisjes met hunne levendige, gezonde gezichtjes,
huppelend en dansend gaan ze het schoollokaal binnen, mond en oogen, alles lacht, –
't zijn die kinderen met die heldere hoofdjes, waarin alles zonder inspanning wordt
opgenomen, voor wie leeren wel spelen lijkt. Is het niet heerlijk, dat verstand te
mogen ontwikkelen, te helpen verrijken, de legster te zijn van het fundament, waarop
de hoogere wetenschappen moeten gebouwd worden?
Maar ik zie ze daar ook, die kinderen, voor wie leeren eene inspanning is, die reeds
zoo zwaar drukt op die nog jonge schoudertjes. O, schenkt dezen vooral uwe zorgen,
helpt hen dubbel, tracht hun ijver staande te houden, waardeert vooral de kleinste
vorderingen – en zeg me dan, of 't niet heerlijk is ook die kinderen te zien komen,
met verlangende gezichtjes, naar hun juffrouw, die ook zoo goed hen helpen kan, hun
zoo duidelijk weet te maken, de in hun oog zoo groote moeilijkheden, voor wie ze
hunne domheid niet behoeven te verschuilen achter eene slechts uiterlijke
onverschilligheid of speelschheid!
En dan zie ik ze nog komen, die jongens en meisjes, die, hoe jeugdig ook, reeds geen
dwang meer kunnen velen en bij de minste gelegenheid in staat zijn de orde te
verstoren. – ja. Dan is de taak vaak moeilijk en zwaar; maar ook deze inspanning zal
heerlijk worden, wanneer we, niet door hardheid, maar gestrengheid en liefde zullen
overwinnen, hebben weten te buigen en te leiden, gelijk de tuinman het jonge boompje,
karakters zullen vormen, die ook in later leven zullen begrijpen, dat er wetten zijn,
waaraan een ieder van ons zich heeft te onderwerpen.
Heerlijk, ten laatste, is het katholiek onderwijzeres te zijn. Ja, iederen dag
kunnen, maar moeten we ook God bidden, dat Hij ons helpe onze taak naar behooren te
vervullen en zien we ons werken met vruchten beloond. O, laten we niet trotsch gaan
op onze verdiensten, maar danken we Hem, die zoo groote gaven ons geschonken heeft.
CATH. THOLE, Bussum
5 apr 1917 Jeugdorganisatie “Sobriëtas.” In de Jeugdcommissie van “Sobriëtas” hebben
als vertegenwoordigers van de hoofdbesturen der Diocesane Mariabonden zitting
genomen: Aartsbisdom Utrecht, Mej. Cath. Thole te Bussum; Bisdom ‘s-Hertogenbosch,
Mej. H. van Blarkom te Nijmegen; Bisdom Breda, mej. J. P. Kessler te Ginniken; Bisdom
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Haarlem, Mej. A. M. C. Mooyman te ’s Gravenhage; Bisdom Roermond, Mej. Cécile
Mertens, te Baarlo.
25 juni 1917 C. Mertens, A. Tilmans en T. Perry schrijven een brief over het slechte
salaris.
25 Juni 1917 schreven de onderwijzeressen van de Odiliaschool een het schoolbestuur
een brief, waarin ze uitgebreid klagen over de abominabele salariëring. Een citaat:
Zoals U bekend is, behoort het personeel der B.L. School nog steeds tot de z.g.
“minimumlijders”. Vervolgens wordt een lange staat van levensbehoeften opgesomd, die
tot in de kleinste details gaat. Totaal kwamen de schrijfsters op een bedrag van
precies f 597,10. Ze constateerden dat de uitgaven de inkomsten overtroffen.
Tenslotte verwezen ze naar Sevenum. Daar verdienden de onderwijzers f 750,- per jaar.
Getekend was het document door C. Mertens, A. Tilmans en T. Perry. Ze wilden een
behoorlijke beloning. Ongetwijfeld gestimuleerd door de zuster-econome van het St.
Josephklooster hadden ze de stap gezet om te klagen. Bovendien is het 1917. Het jaar
van de gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs.
[Deze loonsverhoging kan niet los gezien worden van de onderwijzers in dienst van de
gemeente Maasbree. Op 28 maart 1917 lezen we in boek 400, akte 121:
Elk hoofd der school geniet, behalve zijn jaarwedde, vrije woning zoo mogelijk met
een tuin. Kan het hoofd der school te Blerick, Maasbree of Baarlo geen vrije woning
worden verschaft, dan ontvangt het betrokken hoofd der school een vergoeding voor
huishuur, voor zooveel het hoofd te Blerick betreft, van drie honderd gulden, en
voor zooveel het hoofd te Maasbree of Baarlo aangaat van tweehonderd vijftig gulden
per jaar.]
30 juni 1917 Fransche kinderen in Limburg.
In den avond van 5 Juni kwamen 130 Fransche kindertjes uit het bezette gebied te
Maastricht aan. Veertien meisjes had men onderweg aan de Zusters Ursulinen te Baarlo
afgegeven en twintig kinderen waren te Sittard bij de Soeurs de la Providence
ondergebracht.
Mevrouw H. van Oppen, de dames Gadlot en Bauduin, leden van het Maastrichtsch Comité,
hadden al deze kleinen afgehaald in Roosendaal. Ze waren doodmoe en treurig, de arme
vluchtelingetjes en zagen er ellendig uit. […]
De dames van het Comité, o.a. Mevrouw van Oppen, Groote Gracht 18, Maastricht en mej.
Strens, Steegstraat 3, Roermond, zullen gaarne uwe goede gaven aannemen en zij zullen
er u oprecht dankbaar voor blijven.
1 juni 1918 Schoolreisje van de kinderen te Baarlo naar Valkenburg met de jongensen meisjesschool met meester Hover, meester Hendrickx, juffrouw Kessels en juffrouw
Mertens. Er staan ongeveer 50 kinderen op de foto.
20 juli 1921 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree: Vertrek Jan 1915 t/m
Feb 1924, akte 311 vertrokken Mertens C.J. wijk A naar Grathem vanaf A121
Misschien is dat het adres geweest Molenberg 121.
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14 augustus 1926 Overlijden van Cecilia Mertens te Helenaveen.
Bid voor de Ziel van zaliger
Cecilia Jacoba Mertens,
Echtgenoote van Leonardus Henricus Hubertus Theelen
geboren te Grathem den 16 October 1891, van 1911 tot 1921 Onderwijzeres aan en Hoofd
der R. K. Bijz. Meisjesschool te Baarlo, na een smartelijk geduldig lijden, voorzien
van de H. H. Sacramenten, overleden te
H e l e n a v e e n den 14 Augustus 1926.
Moest dan de dood zulke bittere scheiding te weeg brengen? … het is de Heer, dat Hij
doe, wat goed is in zijne oogen. (1 Kon. XV, 32).
Eenieder getuigt, dat zij eene deugdzame en verstandige vrouw was (Ruth III,11).
Zij eerde hare ouders, beminde haar man, bestuurde haar huisgezin en heeft zich zelve
onberispelijk gedragen (Tob. X, 13).
Het einde mijns leven, o Heer, heb ik in groote benauwdheden doorgebracht (Joh VII,
13).
Ik had God nog eenige jaren gevraagd; Hij heeft dit niet gewild; dat zijn Goddelijke
Wil geschiede (H. Symphor).
Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als
sterren in allen eeuwigheid (Dan. XII,3).
Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en gij allen, die ik lief had, bedroeft u niet
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gelijk zij die geene hoop hebben…. Eenmaal zien wij elkander weder, daar waar
niemand onze vreugde storen zal. (Thess. IV,12, Joës X)
Ik stelde mijn vertrouwen op Maria, en op haar vestigde ik mijne hoop. O, Maria,
gelukkig die U dient en in U zijn vertrouwen stelt, want de deur des Hemels, die zich
openstelt voor uwe blijde
Hemelvaart, staat open voor hen, die op U vertrouwen (H. Bern.)
R. I. P.
Druk P. H. van Deursen, Koster, Nederweert
6 januari 1927 In de maanden juli en augustus 1926 wordt veel drank gekocht door Leo
Theelen, terwijl zijn echtgenote Cecilia Mertens doodziek op bed ligt, waarschijnlijk
van Jerome Mertens. Het bedrag van f 90.31 wordt pas op 6/1 ’27 betaald.
Vermelding: Juli Aug 63 en 54 fl. wijn Jer. Mertens (p. 70)
Het betreft (niet 63, maar 54 en 62 flessen opgeteld!):
54 fl. St Emillion
f 0.75
24 fl. Bonnes Cotes
f 0.65
11 fl. Muscat
f 0.85
10 fl. Porto
f 0.85
7 fl. Vermouth
f 1.20
5 fl. St Estèphe
f 0.85
3 fl. Champ.
f 1.80
2 fl. Barsac
f 0.80
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