Pastoor Erasstraat
Tussen Baroniestraat en Breukelsestraat.
(Vóór 1949 genaamd Korte Kerkstraat)
In 1898 wordt besloten in Boxtel een tweede
katholieke kerk te bouwen; de Sint-Petruskerk
was de eerste en honderden jaren de enige.
Pastoor Eras, geboren 26 mei 1867, wordt
bouwpastoor en de eerste pastoor van de nieuwe kerk. Het terrein waar de kerk zal worden
gebouwd, is dan nog landbouwgrond. Deze
grond wordt voor het grootste deel voor niets
geschonken door mevrouw Clercx-van de Ven.
Op 28 september 1899 krijgt de aannemer opdracht de kerk te bouwen voor een bedrag van
ƒ199.870,- (€90.850,-) De neo-gotische kerk is
een ontwerp van architect C. Franssen uit Roermond. Nog voor de winter worden de grondwerkzaamheden uitgevoerd en de fundering
gestort. Eind 1900 is alles onder de kap en kan
men aan het interieur (altaren, kerkbanken,
beelden en schilderingen) beginnen. Het oorspronkelijke plan gaat nog uit van twee torens
aan de voorzijde van de kerk, maar daar is geen
geld voor. (Dat zelfde lot zal 25 jaar later ook
de kerk van Lennisheuvel treffen) In mei 1901 is
ook de pastorie klaar. Op 10 juni 1901 wordt
de kerk plechtig ingewijd, op de feestdag van
het Goddelijk Hart van Jezus. De kerk wordt
daarom toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De kerk is gebouwd in neogotische stijl.
Tussen 1906 en 1910 vervaardigt de Boxtelse
kunstenaar Frans Knirsch de kruiswegstatie
voor de kerk. Op de 14e statie wordt ook de
stichter van de kerk, pastoor Eras, afgebeeld.

moeten zij twee uur wachten op de trein voor
de terugreis naar Uden. In de tussentijd brengen zij een bezoek aan de Heilig Hartkerk. De
kapelaan ziet hen daar en vroeg: "Wat zijn jullie
voor nonnen en waar komen jullie vandaan?
Zijn jullie Ursulinen uit Uden? En wat doen jullie?” “Onderwijs en opvoeding van meisjes”,
was het antwoord. “Dat is precies wat wij nodig
hebben." Pastoor Eras stelt de nonnen voor :
"Jullie moesten hier maar een school beginnen;
dan stel ik de grond wel beschikbaar." En zo
begint het. In 1908 beginnen de zusters met
een bewaarschool. In 1909 de lagere school en
in 1911 de kweekschool. Deze school wordt in
1936 omgevormd tot een Muloschool om in
1947 omgezet te worden in een MMS
(Middelbare Meisjesschool). In I970 verandert
het weer in Bracbant-HAVO. In 2003 verhuist
deze naar het Jacob Roelandslyceum. Zo komt
er een eind aan de onderwijsfunctie van het
Ursulacomplex. Duizenden Boxtelse jongens en
meisjes hebben in dit gebouw onderwijs gevolgd.

Ursulaklooster
Dat dit grote gebouw aan de Baroniestraat is
verschenen, is aan het toeval te danken. In het
voorjaar van 1907 brengen twee zusters Ursulinen uit Uden enkele leerlingen die op vakantie
gingen, per trein weg. Op het station van Boxtel
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Pastoor Eras overlijdt op tweede kerstdag
1928, vermoedelijk aan een hartstilstand.
80 geestelijken wonen de uitvaartdienst bij. De
H. Hartparochie zal altijd grote dank verschuldigd zijn aan haar stichter, pastoor Eras.
Na 114 jaar zal op 4 januari 2015 in de H. Hartkerk de laatste eredienst plaats vinden.
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