
500 JAAR KONINKLIJKE ST-SEBASTIAANSGILDE ESSEN 

17 juni 2018. 

 

 

 

Wij werden zondagmorgen verwacht in Essen  voor de misviering  ter 

gelegenheid van  het 500 jarig bestaan van de gilde. Vroeg op pad dus voor confreers Willy 

R., Jurjana, Lukas, Patrik, Jan M,, Viviane en Arie . ,Zij werden hartelijk verwelkomd voor de 

kerk door tientallen gildebroeders en zusters uit de grensstreek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi versierde kerk met honderden in traditionele kledij, een plaatje. Een eerste 

hoogtepunt was de wijding van een nieuw keramisch beeld van patroonheilige St-

Sebastiaan, gemaakt door een gildebroeder. Hoofdman Fons van Thillo gaf een korte 

toelichting en voorgangers abt Jeroen de Cuyper, Michiel Meeusen, Kees Van Heijst, proost 

Stan Dries en diaken Leo van Gink,  schaarden samen rond het beeld en zegenden het. 

 



 

Een tweede hoogtepunt was wanneer gildebroeders en gildezusters van Essen, de gaven 

voor de offerande, naar voor brachten. Sereen en mooi. Na de dienst dankte Hoofdman 

Fons de voorgangers, het koor Ericantat en organiste Petra Van loon. Ook iedereen die had 

meegewerkt om van deze viering iets moois te maken en alle aanwezigen. 

De academische zitting, in de Heuvelhal, trok veel volk. Nadat Fons van Thillo iedereen 

verwelkomde en een lezing gaf over de geschiedenis, 500 jaar is lang, wachtten bier en 

brood op de hongerigen. Vader abt was een heel fijn gesprekspartner, hij gaf zijn 

goedkeuring over onze kledij en schonk ons een  stylo met de tekst “God schrijft recht op 

kromme lijnen”. Waarvoor dank. 



Om 13.30 uur vertrokken, op de parking van het gemeentehuis, meer dan 70 gilden in 

optocht naar het feestterrein,  een heel mooi kijkstuk. 

 

 



Daar aangekomen werd eerst nog een prachtig  bronzen Gildebeeld onthuld, gemaakt door 

het creatieve gilde lid Ivo Nijs, die voor de onthulling vertelde hoe het beeld tot stand was 

gekomen. 

 

 

Daarna kon er genoten worden van diverse optredens van Hoger Streven, Dofkapel, De 

Essener Muzikanten, Gildedansen en de Elckerlyc Speellieden. 



De plotselinge regen drukte de stemming niet, integendeel. Paraplus kwamen tevoorschijn of 

men schuilde in een van de tenten en ging gewoon door met genieten van deze fijne dag. 

 

 

 

Jan,  deken 

Vanaf 7 – 16 september kan iedereen nog de 

tentoonstelling van de Gildebezittingen bekijken in 

de Oude Pastorij. Ook dat is zeker een bezoekje 

waard! 
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