Gerrit van Rijt
Hij was zoon van landbouwer en rentenier Lambert
van Rijt en Arnoldina van Bree, van de Donk, na
1911 in de Dorpsstraat.
Hij werd op 30 maart 1895 in Roermond priester
gewijd en vierde zijn eerste heilige mis in Meijel op
14 april 1895.
Daarna vervolgde hij zijn voor Meijelse begrippen
bijzondere leven.
Hij werd van 1895 tot 1910 kapelaan in de parochie
H. Matthias in Maastricht, vervolgens kapelaan in
Wijk van 1910 tot 1921.
Van 1921 tot 1950 (hij was toen 80 jaar, zie foto als
monseigneur) werkte hij als bisschoppelijk inspecteur van het R.K. Nijverheidsonderwijs.
Dat zou het eenvoudige verhaal van deze betrokken, energieke en ‘moderne’ priester kunnen zijn.
Gerrit werkte echter anders. In 1886 richtte hij,
volgens verhalen, op de Schans in Neerkant een
schooltje op voor kinderen van de Neerkant. Die
waren vanwege financiële botsingen tussen Deurne
en Meijel niet meer welkom op de Meijelse school
en de Neerkantse school ging pas op 1 januari 1887
open.
Maar Gerrit van Rijt ontdekte ook al vroeg de
mogelijkheden van een fototoestel. Hij maakte
tussen 1898 en 1904 glasnegatieven, die voor
Meijel bijzondere en de oudst bekende beelden
opleveren van familie,
leven en werken in en
rond de boerderij. Hij
ontdekte ook hoe hij zelf
op de foto kon plaatsnemen tussen familieleden.
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In 1906 maakte hij een voor die tijd echt niet gewone reis
naar Jerusalem en Palestina, gekleed als een dandy van die
tijd met eigentijdse sik en snor.
J. G. van Rijt was al voor 1936 ook voorzitter van de Vereniging Roomse Zorg voor het
verwaarloosde kind. In 1950 ging hij wel
met emeritaat als inspecteur, maar hij bleef
tot zijn dood directeur van de Gestichten
van de Zusters van Barmhartigheid, waar
o.a. zuster Agnes Pouls werkzaam was. Het
werk voor opgroeiende jeugdigen die in hun
kinderjaren zonder vader en moeder de weg
moesten vinden ofwel de verwaarloosde

jongeren, was hij begonnen in 1922. Het werd steeds meer werken binnen allerlei organen
van de kinderbescherming in Limburg. Op 17 juni 1947 vierde hij zijn zilveren jubileum als
directeur en Gerrit werd daarbij benoemd tot Geheim Kamerheer van de Paus ofwel
monseigneur.
Zijn naam werd gebruikt in de Mgr. J.G. van Rijt-Stichting met verscheidene tehuizen o.a.
huize Mariënwaard te Limmel. Ondanks dat werk vond hij regelmatig tijd voor bezoeken
aan Meijel en gesprekken met Meijelse bezoekers in Maastricht.
Daar overleed hij in 1959, gehuldigd met veel onderscheidingen, o.a, Ridder van de
Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau, eremedaille van de stad
Maastricht.

