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In Memoriam Leo (Lei)  Junggeburt

Na een jarenlange strijd tegen zijn ziekte is op 
vrijdag 2 augustus onze secretaris Leo 
Junggeburt op bijna 71 jarige leeftijd overleden. 
Hoewel niet geheel onverwacht, zijn wij toch 
allen diep geschokt. Met het overlijden van Leo 
verliezen wij niet alleen een goede secretaris 
maar vooral een vriend. Met zijn positieve inzet 
wist hij veel mensen te stimuleren en door zijn 
sociale en vriendelijke benadering kreeg hij veel 
zaken voor elkaar.
Leo werd lid van onze vereniging op 28 februari 
2004. Een maand later trad hij reeds toe tot het 
bestuur. In dat jaar telde Sankt Tolbert 58 leden. 
In zijn periode als bestuurslid heeft onze 
Heemkundekring een ware verandering 
ondergaan, waarin hij een onmiskenbaar groot 
aandeel heeft gehad. 
Het maken van verslagen en notulen, het 
vaststellen van agenda´s, het beantwoorden van 
alle correspondentie, het nieuw ordenen van ons 
archief, het onderhouden van contacten met 
gemeente en buurverenigingen, de organisatie 
van de Open Monumentendagen en onze 
jaarlijkse feestavonden, het werven van subsidie 
bij verschillende fondsen, het schrijven van 
historische artikelen voor ons tijdschrift, de 

organisatie van onze open dag “ Óp Sankt 
Tolbert”, het geven van rondleidingen door Vaals, 
de kennismakingscursus Völser plat etc. Niets 
was hem teveel of,  zoals hij het zelf omschreef: 
`Iesj han noch vöal tse doeë´.
Zijn pedagogische kwaliteiten (zijn loopbaan als 
leraar begon op 1 januari 1965 aan de St. 
Jozefschool) kwamen van pas bij enkele projecten 
van Sankt Tolbert met Vaalser basisscholen, 
waaronder Vaals en de Tweede Wereldoorlog en 
de adoptie van het graf van onze gesneuvelden.
Leo was ook de contactpersoon van het bestuur 
voor de verschillende commissies, zoals de 
archiefcommissie en de redactiecommissie. Aan 
al deze werkzaamheden had hij bijna een dagtaak 
die hij, tot op de laatste dag en soms met vele 
lichamelijke klachten, altijd accuraat vervulde.  
Belangrijk voor Leo was niet alleen het contact 
tussen de leden onderling, maar ook het contact 
tussen Sankt Tolbert en de buitenwereld. Op zijn 
initiatief ontstond de maandelijkse nieuwsbrief, 
een digitaal  infoblad waarvan hij redacteur was. 
De eerste nieuwsbrief werd in oktober 2009 
verstuurd. Op sublieme wijze wist Leo altijd weer 
verenigingsnieuws, actuele onderwerpen, 
historische feiten en anekdotes te combineren. 
Met elke uitgave stroomden meer complimenten 
binnen evenals het aantal aanmeldingen voor 
deze nieuwsbrief. Mede door het op de kaart 
zetten van onze vereniging door deze nieuwsbrief 
steeg ook het ledenaantal van onze vereniging tot 
ca. 230 leden.
Voor al deze verdiensten, ook als oud voetballer 
van “Wies-Jröng”, zijn jaren als tennisleraar, zijn 
werkzaamheden voor de Zuid Limburgse Golf & 
Country Club en zijn werkzaamheden als 
vrijwilliger voor Abdij  Sint Benedictusberg 
Mamelis ontving Leo op 26 april de koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
door burgemeester Reg van Loo. Deze 
onderscheiding werd hem in het bijzijn van familie, 
vele vrienden en bekenden, (waar anders dan) in 
zijn verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert 
uitgereikt.
Behalve aan Leo zijn wij uiteraard ook veel dank 
verschuldigd aan zijn echtgenote Marlo, die hem 
al die jaren door een trouwe toeverlaat was.
Wij zullen ons Leo steeds als aimabel en 
hulpvaardig collega bestuurslid herinneren. 
Steeds rustig en altijd constructief bezig met het 
wel en wee van zijn club: Sankt Tolbert.
Lei va hatse dank en adieë.
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In Memoriam Hans (Henz) Neus
Op 20 juli overleed ons zeer gewaardeerd lid 
Hans (Henz) Neus. Henz was sinds geruime tijd 
ongeneeslijk ziek. De wijze waarop hij deze 
(ongelijke) strijd is aangegaan, verdient ons aller 
respect. Henz werd 73 jaar oud.
Henz werd in 2004 lid van onze vereniging met 
maar één vraag: `hoe kan ik jullie van dienst 
zijn?´ Een vraag die met de verbouwing van ons 
verenigingsgebouw vanzelf werd beantwoord. 
Onafgebroken heeft hij hier allerlei 
werkzaamheden verricht, zoals geen enkel 
ander lid van onze vereniging. Discussies van de 
verbouwingscommissie over wie, wat en 
wanneer werden door Henz snel beëindigd met 
zijn opmerking:  ´niet lang kletsen, ik ben er 
morgenvroeg om 7 uur en zal die klus wel klaren
´. In zijn grote ijver werden zelfs alle storende 
kabels uit de grond getrokken, waaronder ook de 
hoofd-elektriciteitskabel van onze buren. “Wat 
mós dea kabel da ooch beej ós ijjen boed liejje”. 
Wij hadden zelfs het vermoeden dat met de 
afronding van de verbouwing Henz niet alleen 
zeer trots, maar ook ietwat treurig was. Henz, wij 
zijn jou heel veel dank verschuldigd. Wij zullen je 
in goede herinnering bewaren als `inge Völser 
Jong, inge va Sankt Tolbert´.

Wim Munier overleden
Misschien hebben enige van onze leden het al 
gehoord. Kerkhistoricus W.A.J. Munier overleed 
op 25 maart 2013 op 93jarige leeftijd te 
Teteringen in een klooster van zijn congregatie. 
Hij was tot 1984 hoogleraar kerkgeschiedenis 
aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat 
in Heerlen. Meer dan honderd publicaties zijn in 
het loop van zijn leven verschenen. Voor onze 
Heemkundekring is één publicatie van Wim 
Munier van bijzonder belang:  “Kerken en 
kerkgangers in Vaals van de Staatse tijd tot op 
heden” (PSHAL 136/137 (2000/2001), blz. 85-
262). Dit uitgebreide artikel houdt zich op meer 
dan 150 bladzijden intensief bezig met de 
verschillende kerkgenootschappen (rooms-
katholiek, Duits-hervormd, Waals-hervormd, 
luthers, doopsgezind), hun kerkgebouwen, 

gemeentelijke instellingen, financiën, armenzorg, 
relaties met kerkelijke en wereldlijke overheden en 
de daaruit voorkomende conflicten. Bovendien 
vocaliseerde Munier op gemengde huwelijken. Hij 
vatte ook de verhalen rond het “doopincident” van 
1762 samen. Munier’s artikel over de Vaalser 
kerkgeschiedenis ten tijde der Nederlandse 
republiek geeft ook twaalf jaar naar publicatie nog 
de huidige stand weer en zal op lange termijn 
basis blijven voor verder onderzoek op dit gebied. 
De lezers van zijn werk krijgen een gefundeerde 
en door veel bronmateriaal ondersteunde 
omvangrijke studie over de Vaalser geloofs- en 
kerkgeschiedenis.  Tegenwoordig werken een 
professor uit Londen en een promovendus uit 
Aken aan dit onderwerp. 

Ledennieuws:
Wilt u ook lid worden van Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals? Meldt u dan aan via de website 
www.sankttolbert.nl . De jaarcontributie bedraagt € 30,00.

Reageren
De nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van heemkundekring Sankt Tolbert. Wilt u meer weten over de 
heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief of heeft u een interessante 
mededeling, kijk dan op de website www.sankttolbert.nl of mail naar sankttolbert@gmail.com. De nieuwsbrieven 
staan ook in pdf-formaat op de website. Deze kunt u downloaden. Tevens kunt u op de site aangeven als u de 
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 
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