Deken Spieringsstraat
Tussen Mgr. Wilmerstraat en Molenweide
Johannes Wilhelmus Willibrordus Spierings
(1873-1943)
"Brord" Spierings wordt in Berchem geboren
op 2 januari 1873. In 1897 wordt hij tot priester
gewijd. Vervolgens is hij assistent te SomerenEind en te Oerle, kapelaan te Aarle-Rixtel en
vanaf 1901 kapelaan in de parochie Noordhoek
te Tilburg. Op 9 juli 1916 wordt hij benoemd
tot pastoor van de St.-Petruskerk en in 1922 tot
deken.
Onder zijn pastoraat wordt een schikking getroffen met Hoogstraten, zodat een van de H.
Bloeddoeken in 1924 naar Boxtel kan worden
teruggebracht. De ingrijpende restauratie van
de kerk en de inrichting van de torenhal door
de architecten Cuypers worden krachtig door
hem bevorderd. Voor kerk en scholen tast pastoor Spierings ook graag in eigen beurs. Hij is in
al zijn eenvoud een uitstekend godsdienstleraar. In duidelijke bewoordingen en vaak met
simpele voorbeelden weet hij de kennis van
het geloof over te dragen op zijn leerlingen op
de diverse scholen. Hij is daarom befaamd tot
op de Ulo-examens van die tijd toe:
"Zeker les gehad van pastoor Spierings?" werd
wel eens gevraagd, als de kandidaat bijzonder
goed beslagen ten ijs bleek te komen".
In 1926 wordt Lennisheuvel van de St.Petrusparochie afgesplitst bij de oprichting van
de St.- Theresiaparochie. Op 28 maart 1941
neemt pastoor Spierings ontslag en vestigt zich
in het Liefdehuis op Duinendaal. Hij overlijdt op
13 september 1943. Blijkens de notulen van de
vergadering van het kerkbestuur van 27 september 1943 typeert pastoor Van Besouw zijn
voorganger, die hij nog 2½ jaar mocht meemaken, als volgt: “gedurende 25 jaren heeft hij
heel Boxtel gesticht door zijn brandende ziele-

ijver, door zijn heilige eenvoud, door zijn grote
rechtschapenheid. Voor allen was hij een voorbeeld van diepe godsvrucht, van rusteloos werken en zwoegen, van vurig gebedsleven om
Gods zegen over parochie en parochianen af te
smeken".
In 1920 heeft Jan Kruijsen pastoor Spierings
geportretteerd; het doek hangt nu in de pastorie van de Verrijzenisparochie . In Boxtel is een
straat naar hem genoemd. De Deken Spieringsstraat.
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