
De parochie in de periode 1896 - 1944 

In het kader van het 450-jarig bestaan van de parochie belichten we iets van de rijke 
kerkhistorie van Linden. 
Op 31 januari 1896 werd pastoor jonkheer Henricus Vincentius Maria van Rijckevorsel van 
Kessel benoemd tot pastoor van Groot-Linden. Hij was in 1851 geboren in Ravenstein en in 
1876 tot priester gewijd. Hij was adellijk van afkomst en moet met zijn forse gestalte in 
zwarte soutane een imposante verschijning zijn geweest. Zijn zwarte klompen hebben we nog 
bewaard en staan in ons schatkamertje: maat 48! Hij leefde als het ware in meerdere opzichten 
op grote voet, en pakte tijdens zijn pastoraat de zaken grondig aan. Zo liet hij tussen 1900 en 
1903 een nieuwe pastorie bouwen, de huidige pastorie naast de kerk. Als gebouw is de 
pastorie net zo imposant als de kerk, en de zeereerwaarde heer pastoor kon rechtstreeks vanuit 
de pastorie via een tussengangetje naar de sacristie. Ook wilde pastoor Van Rijckevorsel de 
kerk en de omgeving van de kerk verfraaien. 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 zeer slechte lage smalle 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. Het moet het Rijke Roomse leven ten top 
zijn geweest, als we de krantenverslagen uit dat jaar er op nalezen: een ode aan de schoonheid 
van ons kerkje. 

Uit De Echo van 2 augustus 1916, “Ons kerkje” 
“...Doch laat ons het kerkje binnengaan. Het is zondagmiddag en de massief eikenhouten 
deur staat open. Bundels gouden zonnestralen dringen naar binnen en werpen al hun licht op 
het rijk gepolychromeerde hoofdaltaar dat in deze zee van zonneschijn schittert en gloeit van 
goud en wonderen glans. Blijf gerust en ogenblik staan en geniet van het verrassend schone 
en toverachtige, dat u het inwendige van het oude, eerbiedwaardige kerkje zo ongedacht 
biedt. Want zoveel stille pracht had ge niet verwacht. Het priesterkoor is vooral treffend 
schoon. Een stukje hemel met, wat de Fransen noemen, “un charme infini”. Hoe zacht 
cirkelen de zes lijnen der gewelfbogen naar de sluitsteen omhoog, zo zuiver, dat het voor uw 
oog een wellust is ze te volgen…” 

Pastoor Henry van Rijckevorsel van Kessel overleed in 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. 

Overige pastoors van Groot-Linden tot 1944: 



1921-1935: Bartholomeus Jacobus Josephus de Wit. In 1871 geboren te Veldhoven en in 
1935 overleden te Groot-Linden en aldaar begraven op het kerkhof. Van pastoor De Wit is 
bekend dat hij veel fotografeerde in de tijd dat hij in Groot-Linden was. Hij had twee 
huishoudsters: de zussen Anna en Tonia Roelofs, die samen nog tot op hoge leeftijd in Linden 
zijn blijven wonen. Ook de zus van pastoor De Wit, overleden in 1934, is met toestemming 
van het kerkbestuur begraven in Linden. 
1935-1939: Joannes Petrus Josephus Maria Sanders. Geboren te Helmond in 1891. In 1939 
vertrok hij uit Groot-Linden naar Oijen, waar hij tot pastoor was benoemd. 
1939-1944: Josephus Godefridus Maria Verbunt. In 1894 geboren te Eindhoven. In 1944 
vertrok hij van Groot-Linden naar Steensel alwaar hij tot pastoor was benoemd. 

Op vrijdag 18 december 1942 werd de aloude kerkklok op last van de bezetter uit de toren 
gehaald. Pastoor Verbunt protesteerde in het bijzijn van enkele parochianen tegen deze gang 
van zaken, helaas zonder resultaat. De kerkklok, die nog altijd bij de toren stond, werd op 10 
februari 1943 opgehaald en weggevoerd uit Linden. Pastoor Van de Lokkant te Beers regelde 
dat het klokje van het zusterklooster te Beers in de toren van Linden werd gehangen voor het 
slagwerk. Via de Beerse frater Solanus werd de Lindense klok in december 1944, dus na de 
bevrijding van Zuid-Nederland, opgespoord in Tilburg. Daar stond onze klok, samen met de 
kerkklok van Beers. Burgemeester Van Raaij (de vader van Cees van Raaij) vertrok 
persoonlijk naar Tilburg, vond daar inderdaad de beide klokken en regelde met de militaire 
bevelhebber van de stad dat de klokken via militair transport terugkwamen naar waar ze 
behoorden. De klok werd op 24 december 1944 teruggehangen in de kerktoren van Linden 
zodat zij met Kerstmis 1944 weer voor het eerst voor de Nachtmis heeft kunnen luiden. 
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