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Op dinsdag 25 oktober 2011 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel 

Lezing door Henk Beijers  

Zusters van Liefde van Schijndel 
De pauselijke congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria de Moeder van Goede 
Bijstand is in 1836 gesticht door de toenmalige pastoor Antonius van Erp, die vanuit Boxtel 
benoemd is te Schijndel als parochieherder van de Sint Servatiusparochie. Op 1 november 
1836 staat hij zijn oude pastorie af zodat de eerste zusters zich daar kunnen vestigen en bouwt 
een nieuwe pastorie bij de Servatiuskerk. De allereerste zuster van Schijndel is een Boxtelse nl. 
Mieke de Bref, een familie die zich vanuit Luik in Boxtel heeft gevestigd en vader De Bref komt 
voor op de loonlijsten van Hendrik Verhees i.v.m. het onderhoud van de in 1741 aangelegde 
straatweg Den Bosch-Maastricht-Luik. Mieke de Bref krijgt haar opleiding in Tilburg bij de in 
1832 gestichte congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Barmhartigheid 
aan de Oude Dijk. Pastoor Antonius van Erp onderhield nauwe contacten met pastoor Zwijsen 
op het Heike in Tilburg, de stichter van het klooster aan de Oude Dijk. 

Evenals Tilburg gaat ook Schijndel zich richten op zorg en onderwijs want de noden waren hoog in 
de Schijndelse samenleving anno 1836. De zusters hebben de basis gelegd voor allerlei sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen, stichten in 1844 een gasthuis gevolgd door een eigen katholieke 
kweekschool in 1858 [de 2e van Nederland na Dongen] en hebben op het gebied van ouderenzorg 
en alle takken van onderwijs Schijndel duidelijk op de kaart gezet.  

Nieuwsbrief - oktober 2011 
 



Nieuwsbrief - oktober 2011 

Heemkundekring Boxtel - pagina 2 van 2 

 
In 2011 viert de congregatie haar 175-jarig jubileum. Maar ook buiten Schijndel, zijn ze vanuit hun 
72 kloosters in binnen- en buitenland heel actief geweest en hebben veel dorpsgemeenschappen 
het nodige aan hun inzet, toewijding, religieuze inspiratie en energie te danken!  

Ter gelegenheid daarvan biedt de gemeente Schijndel de congregatie een jubileumboek aan, dat 
de inleider van vanavond zelf heeft geschreven. De heemkundekring zal op 4, 5 en 6 november in 
cultureel centrum ’t Spectrum te Schijndel een zeer uitgebreide jubileumexpositie presenteren aan 
het grote publiek, met een 500-tal foto’s uit het boeiende verleden van de congregatie, een tijdbalk 
1836-2011, de geschiedenis van de 5 Schijndelse kloosters, de zelfstandige stichting KYM 
Indonesia, impressies m.b.t. hoofdbesturen en kapittels, een spirituele ruimte waar een 
documentaire wordt vertoond [RKK] waarin algemene overste Zr. Truus Sonder haar kijk geeft op 
het religieuze leven en de toekomst van de 19de-eeuwse actieve congregaties.  
De lezing belicht het rijke verleden en tevens het uiterst goed bewaarde en geïnventariseerde 
congregatie-archief.  
Met de geschiedenis van de Schijndelse congregatie krijgt men tevens een goede indruk van 
ontwikkelingen binnen andere actieve congregaties, die in onze geseculariseerde wereld 
langzaam maar zeker ‘uitsterven’.  
 
 
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op rekeningnr. 
3725764 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan 29, 
5283CP Boxtel of contant.  
Website www.heemkundeboxtel.nl  
Kijk op onze website voor foto’s van de excursie op 17 september naar Vaals 
en de Voerstreek. Uw foto’s kunt u door sturen naar 
webmaster@heemkundeboxtel.nl  
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