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Kring Venray

Samen onze geschiedenis ontdekken

Kort verslag Drieluik Poels.
De Drieluik Poels zit erop. De eerste activiteit op 8 september in Venray, 22 september in Heerlen
en 28 september in Rolduc.
Na de succesvolle bijeenkomst in Venray, waarvan u verslag is gedaan, vonden in de Oostelijke
Mijnstreek nog twee activiteiten plaats. In Heerlen op 22 september en te Rolduc op 28
september.
Op 22 september was onze Kring met 8 personen vertegenwoordigd. Na ontvangst in de
voormalige Vroedvrouwenschool en nadat de voorzitter van de Kring Parkstad de aanwezigen
welkom had geheten plaatste wethouder Jordy Clemens, verantwoordelijk voor erfgoed, de
betekenis van Henri Poels in een breder historisch kader plaatsen. Een boeiend en inspirerend
betoog van een jonge wethouder. Vervolgens ging Harry van Dijck, hij is al jaren bezig met
onderzoek naar het fenomeen Poels, dieper in op de persoonlijkheid van Henri Poels. En tenslotte
verzorgde Hub Vossen, de huidige aalmoezenier van sociale werken van het Bisdom Roermond en
als zodanig de opvolger van Henri Poels, een beschouwing over Mgr. Poels in zijn tijd. Hij trok ook
lijnen door naar het heden.
Na de lunch werd een bustocht gemaakt naar verschillende spraakmakende plaatsen uit het leven
van Henri Poels, waaronder zijn woonhuis aan de Akerstraat, de Sint-Martinuskerk in Welten, een
mijnwerkerskolonie in Hoensbroek, ontworpen door Jan Stuyt, en de Villa Imstenrade. Daar heeft
Poels zijn laatste levensjaren doorgebracht en daar is hij gestorven. In de villa, die normaal voor
publiek gesloten is, werd de beroemde Noodkistrede van Poels op een spectaculaire wijze ten
tonele gevoerd.
Op 28 september vond in Rolduc een studiedag plaats. We waren ook daar met 8 leden van onze
Kring. Niet minder dan 8 sprekers zorgden ervoor dat we ons beelden konden vormen van de tijd,
waarin mgr. Poels leefde, van gelijkgestemden geestelijken in Duitsland en België en van
bijzondere activiteiten van Poels.
Wij kijken met veel tevredenheid terug naar het organiseren van de Drieluik en naar de uitvoering
daarvan. De samenwerking van enkele kringen en commissie heeft ertoe geleid dat een uitgebreid
programma tot stand kon worden gebracht. Veel uitgebreider en diepgaander dan één kring zou
hebben realiseren. De deelnemers gaven dan ook na afloop daar blijk van.
De voordrachten in Venray, Heerlen en Rolduc waren van hoog gehalte en zijn zeker de moeite
waard om na te lezen. Dat gaat mogelijk worden. Kring Parkstad gaat de voordrachten, uiteraard
voorzien van verantwoordingen, medio 2019 uitgeven. We informeren de leden van onze kring als
het zo ver is.
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