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Uit de historie 
 

    

100
ste

 sterfdatum Pastoor Jhr. Henry van Rijckevorsel van Kessel  

 

Op 16 juli a.s. zal het honderd jaar geleden zijn dat pastoor Van 

Rijckevorsel van Kessel overleed. Als pastoor heeft hij een belangrijke 

stempel gedrukt op het dorp en de gemeenschap van Linden. 

 

Jonkheer Henricus Vincentius Maria van Rijckevorsel van Kessel 

(inderdaad, van adellijke afkomst) werd in 1851 geboren in Ravenstein en 

in 1876 tot priester gewijd.  

 

Op 31 januari 1896 werd hij benoemd tot pastoor van Groot-Linden.  

Hij moet met zijn forse gestalte in zwarte soutane een imposante 

verschijning zijn geweest. Zijn zwarte klompen hebben we nog bewaard en 

staan in het schatkamertje van onze kerk: maat 48!  

Hij leefde als het ware in meerdere opzichten op grote voet, en pakte 

tijdens zijn pastoraat de zaken grondig aan. De huidige omgeving van de 

kerk is door zijn toedoen vormgegeven.  
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Zo liet hij tussen 1900 en 1903 de pastorie bouwen naast de kerk. Qua 

grootte doet de pastorie niet onder voor de kerk, en de zeereerwaarde heer 

pastoor kon rechtstreeks vanuit de pastorie via een tussengangetje naar de 

sacristie.  

Pastoor Van Rijckevorsel verfraaide daarnaast zowel de omgeving van de 

kerk als het kerkinterieur. 

Mede met donaties van twee welgestelde families uit de parochie werd 

onder meer de huidige kruiswegstatie aangeschaft, “rijk gepolychromeerd 

en geschilderd op metaal (aluminium) met gouden fond”. En om zijn 25-

jarig priesterjubileum op te luisteren schonk pastoor Van Rijckevorsel in 

1901 een nieuw torenuurwerk aan de kerk. Het oude uurwerk had namelijk 

een onvaste gang, bezat geen minutenwijzer en sloeg enkel het hele uur, 

waardoor niet zelden enkele parochianen te laat in de kerk kwamen… 

Het kerkgebouw werd onder handen genomen, er kwam een stenen 

buitentrap naar de kerktoren en een nieuwe kerkdeur met beslag. 

Ook de toegangsweg naar de kerk en de nieuwe pastorie werd op orde 

gemaakt.  

Met de eigenaar van het aangrenzende café “In ‘t Kanon”, herbergier Van 

Marwijk, werden afspraken gemaakt om de toegangsweg te verbreden en 

de heg te vervangen door een muur.  

Op 24 juni 1916 vierde pastoor Van Rijckevorsel zijn 40-jarig 

priesterjubileum in het kerkje dat onder zijn pastoraat zo geweldig was 

verfraaid.  

Ook op andere fronten was pastoor Van Rijckevorsel actief in de 

dorpsgemeenschap.  

Zo was hij in1896 de initiatiefnemer tot de oprichting van een afdeling 

Linden van de kersverse Nederlandse Christelijke Boerenbond (NCB). Een 

van de eerste afdelingen dus van de NCB, welke begin 1900 een 

bloeiperiode doormaakte en waaraan de pastoor als geestelijk adviseur 

verbonden was. Ook was hij secretaris van de Lindense fokvereniging.  
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De grafzerk van pastoor Van Rijckevorsel van Kessel op ons kerkhof 

 

 

Pastoor Henry van Rijckevorsel van Kessel overleed op 16 juli 1921 en is 

begraven op het parochiekerkhof. Hij liet aan de kerk nog een 

herderschopje na, dat symbool staat voor de taak van de pastoor als herder 

van de aan hem toevertrouwde schapen en dat steeds is overhandigd aan de 

opvolgende pastoors van de parochie Groot-Linden bij hun installatie. De 

namen van al deze pastoors staan gegraveerd in het verzilverde schopje, 

met de naam van de donateur prominent aan de voorkant. 

 

(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der 

Donk en Antoon Donkers.) 

 

 
 

 


