Kleine monumenten (9)

Luidklokje oude Duitse kloosterkerk
nog in gebruik bij Dr. Ariënstehuis
Leo N ij kamp

I n de klokkestoel voor het Glane rbrugse Ariënstehui s beiert zo nu en dan de
lu idklok van het oude St. j ozefkerkj e bij het vroegere Duitse
R ed emptoristenklooster. Het helft een stem als een teckel, z o indringend. Het is alsoj
het roept: Denkt eraan, delikt eraan, denkt eraan, de mis begint, de mis begint! Aldus
R icus H ertsenberg in zij n boekj e Klooster Glallerbrug '11 brug over degrellS,
geschreve n bij h et eeuwfeest van de komst van de R ed emptoristen in 1988. Zij
vestigden zich n et over de gre ns op N ed erland s gebie d, toen zij in Bismarcks
Ku lturkampf werden gedwonge n hun klooster in Dülm en te sluite n. Vanuit de
nieuwe ned erzetting bleven zij in het Münsterland we rke n.
D e textielindustrie was in die tijd in opma rs. Ook de fabri ek en in Gro nau
hadd en veel arbe iders nodi g. Stee ds m eer gezinne n van het N ederlandse
platt eland vestigde n zich bij de gre ns om in de Duitse fabrieke n te gaan we rke n
en zo ontstond Glanerbru g. D e nieuwkomers zagen zich aanvankelij k voor
grote pr ob lem en geplaatst door het ontbrek en van woningen en
gemeenschapsvoorzieninge n . De katholiek en ond ervonden ec hter veel steun
van de kloo stergem een sch ap m et kerkgelegenheid . Formeel beh oor den zij tot
de St. j acobusparo chie, toen nog de enige in Ensched e. D e sociale kapelaan Dr.
Alph ons Ariën s en zij n co llega A.H . M eijer kw am en om beurten te ,;oet naar
het klooster om de kinderen catec hism usles te geven.
D e ope ning van de Spinnerij Eilermark in 1889, eve n ove r de gre ns op Duits
gebied, veroorzaakte in Glane rbrug ee n bo uw exp losie en gaf nieuw e impulsen
aan de dorpsontwikkeling. Vier j aar later kw am er een zelfstandige parochie
waa rvan kap elaan M eijer uit Ens ch ed e de eerste pastoor w erd. Hoewel de
nieuwe kerk en h et al ee rder gesticht e ve re nigingsg eb ouw h et middelpunt
vormde n van ee n opbloeiend paro ch ieleven , bleven ve rschillende paro chian en
nog lang de kloosterk erk bezo ek en . Toen het uit gew oonde klooster in de
zestiger j aren zijn betek eni s geleidelij k had verlo re n, w erd het ve rkoc ht om
plaats te maken voor het Ariën stehuis.
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