
Ansichtkaart van het ontwerp 
van de katholieke St. 
Catharinakerk aan de 

Torenstraat.  
1924



De pijl verwijst naar het 
kruisteken op de toren: 
mogelijk is de ze foto 

ergens tweede helft jaren 
’20 gemaakt 



De jeu de boules banen worden aangelegd. Op 13 maart 1995 
is de jeu de boules vereniging opgericht. 



‘Gewone’ Herptenaren 
in hun zondagse 

kleding en veldwachter 
Matheus van Hulten vol 
ornaat in het midden. 
Het is feest: de eerste 
steen van de nieuwe 
parochiekerk werd 

gelegd. 

20 mei 1924



Nog een foto van de 
eerste steen 

legging. Met pastoor 
Timmermans 
(hoofddeksel, 
bonnet) in het 
midden. Een 

markant man van 
gezag die de 

parochie leidde van 
1923 tot 1961



9 november 1924 
zondagnamiddag 

Mgr Arnold Frans 
Diepen wijdt de 

nieuwe kerk in.  Na 
de intocht in het 

dorp en de 
inzegening poseren 

alle betrokkenen 
achter de pastorie. 



Van tekening naar 
kerk in 15 maanden. 
Onder architectuur 
van C. Fransen uit 

Roemond. De bouw 
werd door Fa. De 

BOnth uit Nieuwkuijk 
uitgevoerd.  

Datering: jaren ‘30



Johannes (Jan) de Wilt 
(1889-1976) en Dien 

Verhoeven 
(1893-1972) op weg 

naar de kerk. 
Hoofdstraat 20 

Datering: 1942



Een ‘dubbel’ huwelijk: de zusjes Rie en To Paauw trouwden 
op 4 maart 1943.



Het geld voor de 
nieuwe preekstoel 

werd bijeengebracht 
bij het zilveren 

pastoorsfeest van 
pastoor 

Timmermans. De 
parochianen waren 
zeer vrijgevig: ‘u 

heeft onze mensen 
het geven geleerd’, 

aldus de kerkmeester 
Chr. Van Herpt in 

1952.



Vijf van de zeven 
kinderen van Ad en Cor 
van Bokhoven- Romme 

op de stoep van de kerk.  

Datering: 1965



Na de mis in de kerk 
vertrekken de gasten 

van het gouden 
bruidspaar Jan 

Verhoeven en Drika 
Verhoeven - De Wilt 
in optocht naar de 
feestelijkheden in 
café Verhoeven.  

Datering: 1967



Een compilatie van 
de communiefoto’s 

van de acht 
kinderen van 

Janske Buys -van 
den Brand en Tinus 

Buys. 

Datering: tussen 
1956 en 1973 



Gouden bruiloft van 
Thomas Adrianus de 

Wilt (Herpt 1893- 
Herpt 1981) en 

Egidia Alegonda de 
Wilt-Kuijpers 

(Oudheusden 1896 - 
Herpt 1980) 

Datering: 24-10-1972



13 september 
1986 

Misdienaarreis
je naar de 

dierentuin in 
Rhenen.  

Wie o wie 
herkent 

zichzelf?



Achter de 
schermen in 

gesprek met het 
Bisdom. In de pers.. 

meerdere malen!



Onderhandelingen 
leiden tot het 

gewenste 
resultaat. Tijd 

voor 
handtekeningen 

en bubbels!



Het bestuur van het 
Dorpshuis kan het niet 

alleen; een projectgroep 
ontstaat. Aan het werk!



In gesprek met dorpsgenoten



De projectgroep op tour. 
Naar Oostelbeers…



Gluren in Hapert en Spoordonk



Kennis en ervaring 
halen tijdens de 

Masterclass van De 
Petrus in Vught



En nog meer 
overleg…



Tijdelijke mogelijkheden


