
 
 

1 
 

Begraafplaats bij ‘Providentia’ in Sterksel 
 

 
 

Inleiding 
In 1919 besloten de Broeders van de Heilige Joseph in Heerlen om in Sterksel een 

terrein te kopen voor de stichting van een nieuw verpleeghuis voor epileptici. 

Deze instelling werd ‘Huize Providentia’ genoemd. De naam verwijst naar de 

Goddelijke voorzienigheid en de woorden: 'Sub tutela divinae Providentiae' 

('Onder bescherming van de goddelijke voorzienigheid'). Het verpleeghuis was 

gereed in 1927. Aanvankelijk werd het bewoond door 13 broeders en 50 

patiënten. 

Het complex werd meerdere malen verbouwd en uitgebreid. De kapel kwam tot 

stand in de jaren 1931 / 1932. Een plaquette in het gebouw herinnert aan de 

inzegening van de kapel op 9 mei 1932 door de bisschop, mgr. A.F. Diepen. 

 

Omdat men tot het 

inzicht was gekomen dat 

de behandeling van 

epilepsie het beste op 

jonge leeftijd kon 

beginnen, werden in 

1933 de eerste kinderen  
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opgenomen. In 1937 werd daartoe een BLO-school geopend. Deze werd na de 

Tweede Wereldoorlog vernoemd naar de karmeliet Titus Brandsma. Men startte 

met 28 kinderen. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het complex gevorderd. Op 6 november 

1942 beval de bezetter het gebouw te ontruimen. De bewoners mochten alleen 

hun persoonlijke bezittingen meenemen. De Duitsers bouwden een bunker naast 

het hoofdgebouw en er kwam een school voor de Hitlerjugend. 

 

Na de bevrijding in 1944 gebruikten de Engelsen het gebouw nog als militair 

hospitaal, maar in 1946 werd het gebouw uiteindelijk vrijgegeven en werd het 

oorspronkelijke gebruik hersteld. 

 

In 1970 werd Providentia een seculiere instelling. Huize Providentia is 

tegenwoordig onderdeel van Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze. 

 

De jongste ontwikkeling bestaat uit de integratie met een nieuwe woonwijk die de 

naam ‘Kloostervelden’ heeft gekregen. 
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De begraafplaats 
 

Providentia heeft ook een eigen begraafplaats. Ze is te vinden door via de 

hoofdingang naar de hoofdingang te gaan. Sla voor het gebouw rechtsaf en volg 

de weg met de bocht naar links om de kapel heen. Volg het pad tot de kruising en 

ga dan rechtsaf waar na circa 100 meter de ingang is van de begraafplaats. 

 

 

 
 

De begraafplaats was bedoeld voor zowel broeders en personeel als voor 

overleden patiënten. 
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Uit de tijd kort na de bevrijding dat er een militair hospitaal was gevestigd dateert 

een klein Brits ereveld. De militairen die hier overleden, werden begraven op een 

afzonderlijk deel van de begraafplaats. 

 

De begraafplaats is aangelegd in de vorm van een kruis. De zuidelijke kruisarm 

vormt het ereveld. 

 

 
 

 

 

 

 

Op het einde van de hoofdas staat 

dit kruis. 
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Het Britse ereveld 
Uit de tijd kort na de bevrijding dateert het Britse ereveld dat gevormd wordt 

door de zuidelijke arm van de begraafplaats. Het is een klein ereveld waarop 

verdeeld over twee rijen  42 graven liggen waarvan 39 Britse soldaten en 3 

vliegers van de RAF.  

 

Het ereveld is uitgevoerd in de vormgeving die standaard is bij de Commonwealth 

War Graves Commission, de organisatie die wereldwijd de erevelden van het 

Gemenebest beheert. 

 

 
Wie er begraven zijn kunt u zien op de site van de CWGC. 

 (klik daarvoor HIER)  

 

http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2082125/MAARHEEZE%20(STERKSEL%20MONASTERY)%20CEMETERY
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Oorlogsmonument Henk van Rossum 

 
 
Op zondag 1 mei 2016 werd tijdens 

de Sterkselse dodenherdenking op 

de begraafplaats van Providentia bij 

de ingang van het Britse ereveld een 

gedenkteken onthuld ter 

nagedachtenis van Henk van 

Rossum. Hij was het enige Sterkselse 

slachtoffer van de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Het denkteken is ontworpen door 

initiatiefnemer Jan Reiling uit 

Sterksel. Het bestaat uit een 

betonnen sokkel met daarop een 

plaquette en een miljoenen jaren 

oud stuk versteend hout met daarop 

een portret van Henk van Rossum. 

Henk van Rossum (Ooltgensplaat, 16 juli 

1921) zat in het verzet en onderhield 

banden met de verzetsgroep van de 

gebroeders De Koning uit Heeze. (zie H14) 

Toen deze verzetsstrijders op 14 mei 1944 door verraad werden opgepakt volgde 

ook een inval bij de ouderlijke boerderij van Van Rossum aan het Peelven. Om het 

leven van zijn vader te sparen, moest Henk zich melden bij de bezetter. Hij kwam 

nooit meer terug. 

Pas in 1951 werd bekend dat hij was omgekomen op 31 mei 1945 in het 

concentratiekamp Bergen-Belsen. 

 

 

 
 
versie november 2016, 
W.L.P. Coolen 
 
 
 


