8 september 2018. Een bijzonder dag. Open Monumentendag 2018 en de 1e

van de drieluik over mgr. dr. H. Poels. Het thema van
Open Monumentendag 2018 was Europa. De Open Monumentendagcommissie Venray had ‘s
morgens in de Borggraaf verschillende lezingen in dat kader georganiseerd. Vervolgens werd de
tentoonstelling in het Venrays museum door Anne Thielen, wethouder van Venray, geopend.
Onderdeel van deze tentoonstelling vormde een tentoonstelling over mgr. dr. H. Poels.
Poels werd 14 februari 1868 geboren, overleed op 7 september
1948 en is in Venray begraven. Een bijzonder man. Aanleiding
voor de LGOG-Kringen Parkstad en Venray en de commissie
Kerkgeschiedenis om door middel van een drieluik aandacht aan
hem te schenken. Op 8 september jl. was de aftrap in Venray. ‘s
Middags opende de voorzitter van Kring Venray deze bijzonder
bijeenkomst in de Grote Kerk, waar circa 220 toehoorders waren.
Hij heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Deken
Smeets, wethouder Loonen, leden van de familie Poels, niet
alleen uit Venray maar ook uit Zuid Limburg en zelfs uit
Antwerpen, leden van het LGOG, de voorzitter van het LGOG, de
heer Liempt, voormalige president directeur van de
Staatsmijnen, en alle andere belangstellenden. Nadat de
voorzitter in het kort had aangetoond dat Poels wel een heel
bijzonder persoon is geweest gaf de gemeentearchivaris Paul van
Meegeren een uitgebreide toelichting ondersteund met lichtbeelden op het leven en de betekenis
van de monseigneur. Een indrukwekkend, interessant en degelijk verhaal.
Het welkomstwoord van onze voorzitter, de presentatie van Paul van Meegeren en de lezingen in
Heerlen en Rolduc, worden na afloop van de drieluik gebundeld en te koop aangeboden. Informatie
daarover volgt nog.
Na afloop van de lezing werd door de kapelaan van Venray samen met de wethouder een krans
gelegd bij het standbeeld van mgr. Poels. Frans Poels legde uit wie in Huize Poels, geboortehuis van
Henry Poels maar ook van Frans, hebben gewoond en hij wees op enkele interessante details van
huize Poels.
Vervolgens gingen vele aanwezigen de tentoonstellingen in het Venrays Museum bezoeken. Daar
was van alles te zien over en van mgr. Poels. Te zien was onder andere uit welke familie hij kwam,
hoe hij correspondeerde met zijn familieleden, documenten die betrekking hebben op zijn
priesterstudie en op zijn promotie aan de Universiteit te Leuven, een deel van zijn ere medailles,
boeken die over hem geschreven zijn en foto’s van een groot glas en lood raam in de Grote Kerk te
Venray over zijn leven; dat raam is helaas onder de oorlog verwoest. En of het nog niet genoeg
was, het graf van de monseigneur werd ook nog bezocht.
Een bijzonder dag, niet op zijn minst door de komst van meerdere LGOG leden van andere kringen,
in het bijzonder van de Kring parkstad. Drieluik Poels, een mooi en interessant
samenwerkingsproject van verschillende LGOG onderdelen met externe organisaties.
Wat de bijeenkomsten in Heerlen en Rolduc betreft, de mogelijkheid bestaat nog daarvoor in te
schrijven. Zie: LGOG Parkstad

