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feestelijk. ingehaald 
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Zinvolle plechtigheid in 
_ vredig dorp · 
BINGELRADE, 3 Dec. (Eigen red.) -

Omstreeks half drie kwam ter Zondagmid
dag beweging in hei Zondagsstille Bl.ngel
rade. De landelijke ruiiers zadelden hun 
paarden, de mannen van de harmonie Si. 
Caecilla en schutterij Si. Lambertus trok
ken naar hun verzamelpunt en de gelovi-

1 gen -spoedden zich naar he* meoie kerk-
gebouw, waar zich een schone stoet ging 

I 
formeren om de nieuwe herder, pastoor 
C. J. H. Pelzer, plechtig in ie halen. Heel 
Bingelrade was vertegenwoordigd. Voorop 

Lange Jan 
JAAR GELEDEN 
~c. l!l20. - Woensdag a.s. opent de Ver
erming van meisj('s e('n 1'<' huis aan de 
j behb('n dit verblijf, dat in elk opzicht 
tien, In o-renschouw genomen. We kunnen 

dat Heerlen hiermede een belangrijke 

;e gebieds
e bezoeker 
)gus. waar
tB aflezen, 
1 kunststuk 

deze prij-

1enendag 
,n scheiden 
Limburgse 
ling, welke 
~t t. Fran-

of ander niet voluit hebben ge
noemd. Men heeft ons werke
lijk bijna bedolven onder de 
aankondigingen. En het zou best 
kunnen, dat er een aan onze 
dandacht is ontschoten. Hier 
komt dan in elk geval nog 
Schandelen. Daar organiseE>rt de 
R.KM.B. vandaag een Sint 
Berb-viering. die klinkt als een 
klok. DE" dag eindigt met een 
familiefeest in het Patronaat. 

trokken de ruiters. dan de schoolkinderen 
mei hei onderwijzend personeel, de kerke
lijke en sociale verenigingen, harmonie en 
schutterij, kerkbestuur en burgemeester 
met weihouders ea raadsleden. 

De ruiters draafden naar Merkel beek; de 
rest van de stoet wachtte in Rath onder 
een mooie erepoort de komst van pastoor 
Pelzer af. Bij diens aankomst trad de bur
gemeester baron van Hövell tot Wester
flier naar' voren om namens het burgerlijk 
gezag uiting te g~ven aan zijn_ vreugde, dat 
Bingelrade een rueuwe parochieherder had. 
Een bruidje bood het herdersschapje aan 
en toen trok de stoei onder blijde muziek 
van de. harmonie paar de kerk. Hier bood 
een bruidje bloemen ·aan en hield de heer 
Cremers namens het kerkbestuur een wel
komsttoespraak. Nadat hij de sleutels van 
de kerk had overhandigd, opende de pas
toor de deur om zijn gelovigen in 't kerk
gebouw voor te gaan. Hij zag hierin een 
symbool en hoopte, dat hij zo zijn gelovi
gen voor zou mogen gaan naar de hemel
poort. De plechtige installatie wer~ ver
richt door deken Custers van Schmnen. 
Pastoor Meulenberg van Jabeek en pastoor 
Moonen van Brunssum fungeerden als ge
tuigen. In een korte toespraak herdacht 
deken Custers nogmaals pastoor Gorissen, 
die de gelovigen in hun gebed niet mogen 
vergeten. Hij zeide de gelovigen, dat zij in 
zijn opvolger een goede vader en herder 
zouden vinden. Hij spoorde hen aan met 
hun pastoor verbonden te blijven, omdat 
zij dan ook met God . verbonden zouden 
zijn. . ; . . . 

Nadat de zinvolle mstallatteplechtigheld 
was geëindigd, las pastoor,Pelzer het evan
geiie van de Goede Herder voor en hield 
een zeer mooie preek over het herders
ambt. Ook hij herdacht pastoor Gorissen, 
in wiens voetstappen hij wilde treden. Zijn 
ideaal zou zijn het eenvoudige diepe geloof 
in dè parochie J~ingclrade te bewaren. Met 
een Te Deum en de zegen met het Aller
heiligste werd de plechtigheid besloten. 

Tijdens de receptie, welke hierna volgde. 
kwamen ze·er velen de nieuwe pastoor ge
lukwensen. 
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