INZEGENING NIEUW OORLOGSGEDENKTEKEN
Aanstaande zondag, 14 oktober 2012, wordt na de hoogmis een
gedenksteen ingezegend door pastoor Jan de Waal. Deze gedenksteen staat
op de plaats waar eens het oorlogsmonument stond voor vijf Weurtse
kinderen die op 4 oktober 1944 het leven lieten. Op die dag vielen in Weurt
enkele splinterbommen die een einde maakte aan het leven van Thea
Föllings (5 jaar), Henriëtte Föllings (3 jaar), Theo Wennekes (7 jaar),
Jeannetje Vermeulen (4 jaar) en Maria Holleman (8 jaar). De namen van
deze kinderen staan ook vermeld op de marmeren gedenkplaat ter
herinnering aan onze oorlogsslachtoffers achter in onze kerk.
In 1946 is op initiatief van pastoor Van Heusen bij het gezamenlijke graf
van deze vijf kinderen een oorlogsmonument opgericht met de namen van deze kinderen. Het
monument vermeldt verder: ‘Allen door een noodlottig oorlogsongeval overleden 4 oktober
1944. Tot weerzien in den hemel’. In 1993 is dit oorlogsmonument na een storm omgewaaid
en in stukken gebroken, waarna het niet meer hersteld kon worden.
Het bidprentje van de kinderen Föllings begint met de woorden: ‘Welkom, kindjes in
d’Hemelzalen / ‘k Liet U van mijn Engelen halen’.
Op het bidprentje van Jeannetje Vermeulen klinkt haar ‘stemmetje uit de hemel’: ‘O lieve
Vader, lieve Moeder / Och weent niet over mij! / U zoo plotseling
ontnomen, / Speel ik in d’Engelenrij!’
Op het bidprentje van Theo Wennekes lezen we: ‘Dankbaar zie ik
uit den hemel op u neder voor al de goedheid en zorgen aan mij
besteed. Ik blijf uw kind in eeuwigheid’.
Ook op de nieuwe gedenksteen vinden we de vroegere tekst terug:
‘Tot weerzien in de hemel’. De vijf zwerfstenen symboliseren de
vijf omgekomen kinderen.
Het nieuwe en het oude oorlogsmonument zijn hier beide
afgebeeld.
Voor de inzegening van het nieuwe monumentje zijn ook de
familieleden van de in de oorlog omgekomen kinderen
uitgenodigd.
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