Willem Hendrikx
Willem Hendrikx was zoon van Gerard Hendrikx, in
Meijel ‘Echte’ genoemd, en Hendrina van Bree, die
hun boerderij op de Donk-Hoek te Meijel hadden.
Hij bleef ook als priester nog mede-eigenaar van
Derckx’Molen. Hij was broer van Hendrik Hendrikx,
neef van mgr. Gerrit van Rijt en (oud)oom van de
zusters Jet en Anna Gielen en pastoor Frits Rooijakkers.
Na zijn priesterwijding op 29 maart 1884 in Roermond
werd hij tot 1895 kapelaan in Roggel.
Toen in Griendtsveen in
1895 een kerk was gebouwd, zocht de bisschop
een rector die geschikt
was voor het peeldorp.
Vooral omdat hij geboren
was in het oude peeldorp
Meijel en dus de mentaliJoannes Wilhelmus
teit van de peelmensen Naam
Hendrikx
kende, werd Willem Hendrikx de eerste rector van Roepnaam Willem
Griendtsveen binnen de Geboren
28 november 1859
parochie Horst-America.
In
Meijel
Volgens
pastoor
Frits Overleden 22 juli 1935
Rooijakkers speelde ook
In
Roermond
mee, dat Willem van huis
Beroep
priester - pastoor
uit geld had om de nog armoedige parochie mee op te
zetten, geen ongewoon verschijnsel in die jaren.
Van rector werd hij in 1903 pastoor, toen de parochie zelfstandig werd. Het was er
overigens niet gemakkelijk werken, omdat de inwoners van het jonge dorp vanuit alle
hoeken van Nederland kwamen met heel veel verschillen op godsdienstig en moreel
gebied.
In 1907 werd Willem Hendrikx pastoor in Beesel tot zijn dood in 1935. Van 1925 tot
1930 was hij bouwpastoor. De uit 1842 stammende St. Gertrudiskerk moest een lichtere,
neogotische kerk worden. De oude waterstaatskerk werd in 1926 en 1928 in twee
gedeelten herbouwd naar ontwerp van architect Caspar Franssen uit Roermond: de toren
bleef behouden. Op 6 augustus 1930 werd de kerk geconsacreerd door bisschop
Schrijnen. Dat maakte pastoor Willem Hendrikx nog wel mee, niet echter dat de
kerktoren uit 1842 op 2 februari 1945 werd verwoest.

