Vrijwilligersdag 2010 Stichting kruisen en kapellen Maasgouw
De door de Stichting kruisen en kapellen Maasgouw georganiseerde vrijwilligersdag is
wederom een groot succes geworden.
Vorig jaar werd tot genoegen van alle deelnemers in Wessem de eerste vrijwilligersdag
georganiseerd.
Nu was het pittoreske Stevensweert aan de beurt.
Op 28 augustus jl. kon voorzitter Lei Peeters de aanwezigen die in hun vrije tijd actief bezig
zijn met het behoud van het cultureel religieus erfgoed in Maasgouw verwelkomen.
Het programma begon met een rondleiding door de prachtige Stephanuskerk, gevolgd door
een bezoek aan het Museum, beide gelegen aan het met mooie maaskeien geplaveide Jan
van Steffeswertplein.
Stadsgids Piet Vinken vertelde vol enthousiasme over de vesting Stevensweert, de
beeldensnijder Jan van Steffeswert, de Kantharos en gaf uitvoerig een toelichting op alle
kerkschatten die in de Stephanuskerk zijn te bewonderen.
Hierna vertrok het gezelschap naar de vestingwerken. Hier kregen de aanwezigen een goed
beeld hoe Stevensweert er vroeger heeft uitgezien qua infrastructuur. Nu de reconstructie
van een gedeelte van de vestingwerken is voltooid en binnenkort zal worden opengesteld
voor het publiek is pas echt duidelijk geworden hoe belangrijk Stevensweert destijds is
geweest als vestingplaats aan de Maas.
De bastions, ravelijnen en gracht geven een mooi beeld van hoe het vroeger was.
Nadat de aanwezigen hun rondleiding door Stevensweert vervolgden kwamen zij na een
wandeling over “de Wal” uit bij de Veldpoort.
Hier zijn de contouren van de oude stadspoort weergegeven in het moderne asfalt.
Na een bezoek aan het protestants kerkje met zijn prachtig interieur waaronder een mooi
gerestaureerd orgel was het de hoogste tijd om te vertrekken naar de St. Annadijk.
Daar hadden zich inmiddels het dameskoor van Stevensweert, alsook talrijke andere
belangstellenden opgesteld op een kruising tussen de Annadijk en een veldweg.
De voorzitter vertelde de 80 aanwezigen dat op deze plaats het 35e kruis in de gemeente
Maasgouw is opgericht.
Kruisen hebben altijd een eigen stichtingsverhaal en een speciale aanleiding waarom zij zijn
opgericht. Het is een gedenkteken. De kruising wordt door het plaatsen van een monumentje
zoals een wegkruis gemarkeerd in het landschap.
Het Latijnse kruis (†) is vooral bekend als een christelijk religieus symbool. In het
christendom symboliseert het kruis de overwinning van Jezus over de dood. Door te sterven
heeft Jezus de straf voor de zonde van de mensen over genomen. Door na drie dagen op te
staan uit de doden heeft hij de zonde en de dood overwonnen. Iedereen die Jezus aanvaardt
als de zoon van God mag aanspraak mag maken op diezelfde verlossing van zonde. Ook
lijden, verzoening en verlossing worden door het kruis gesymboliseerd.
Een van de doelstellingen van de Stichting kruisen en kapellen Maasgouw die in 2007 werd
opgericht, is niet alleen de restauratie van bestaande kruisen, kapellen en religieuze
buitenbeelden, maar ook de plaatsing van nieuwe als daar een aanleiding toe is.
Dit kruis, zijnde een devotiekruis en dus geplaatst uit pure geloofsuiting is geplaatst uit
dankbaarheid door de familie Peeters-Lybeer.

Het kruis en de hardstenen blok kwamen vrij bij het ruimen van graven van het
parochiekerkhof in Stevensweert. Het leek een goede gedachte om dit kruis een nieuwe
herbestemming te geven.
Frans Pex uit Ohë en Laak fungeerde als dorpssmid en nam de laswerkzaamheden voor zijn
rekening en Michel Utens uit Echt nam de hardsteen onder handen. Van gemeentewege zal
binnenkort de bestrating worden aangelegd.
De tekst onder het kruis "ora en Labora" is de kloosterregel van de H. Benedictus van
Nursia,en de Nederlandse vertaling is Bid en werk. De dialectvertaling voor Stevensweert en
omstreken is "baej en wirk". De tekst heeft als doel de voorbijganger op te roepen tot een
moment van bezinning en gebed, en om daarna weer aan het werk te gaan.
Pastoor Creemers prees het initiatief en sprak de hoop uit dat velen die in de loop der jaren
dit kruis zullen passeren eens vaker zullen stilstaan bij al het goede dat Jezus voor de
mensen heeft betekent. Hij merkte ook op dat het merkwaardig is dat het kerkbezoek nog
steeds dalende is, maar dat het aantal gerestaureerde en nieuwe wegkruisen elk jaar stijgt.
Er zijn dus mensen die het belangrijk vinden dat het kruis van Christus zichtbaar en tastbaar
onder ons aanwezig blijft. Wat je ook doet: in Limburg kom je overal onze Lieve Heer tegen.
En dat is een getuigenis voor nu en de toekomst: er is meer dan het materiële, er is Iemand
die zoveel van je houdt dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. En daar kun je niet omheen!
Nadat het kruis was ingezegend en bewierookt zong het dameskoor het lied “wanneer ik
door de velden ga” (zie volgende pagina)

Wanneer ik door de velden ga (ten gehore te brengen)
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik Heer hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw majesteit.
U zingt mijn ziel op blijde toon,
mijn God, Gij zijt oneindig schoon
Gij tooit de feestelijke zon
gelijk een jonge bruidegom,
die als een reus zijn tocht begint
en alles met zijn gloed doordringt.
U zingt mijn ziel...
Wanneer mijn ziel uw wet beleeft,
uw heilzaam woord mij vreugde geeft;
uw wet is als een heerlijk licht
dat veilig mijne schreden richt.
U zingt mijn ziel...
Al staat uw wet mij zo nabij,
'k weet mij van zonden nimmer vrij:
maak Gij me schuldeloos en rein
en wil mijn rots en redder zijn.

Hierna hing het echtpaar Peeters-Lybeer een bloemenkrans aan het kruis en werd iedereen
uitgenodigd voor koffie en vlaai bij hen thuis.
In de tuin stonden twee tenten opgesteld en spoedig waren alle stoelen bezet.
Tijdens het gezellig samenzijn nam wethouder Ton Forschelen van de Gemeente Maasgouw
het woord. Hij vertelde de aanwezigen dat hij met veel plezier had deelgenomen aan deze
vrijwilligersdag maar dat de eigenlijke reden voor zijn aanwezigheid was het uitreiken van de
"vrijwilligersaward" aan het dagelijks bestuur van de stichting kruisen en kapellen Maasgouw.
Nadat de voorzitter de award in ontvangst had genomen bedankt hij de wethouder voor dit
geweldige initiatief.
Gelijktijdig constateerde hij dat de stichting alleen maar goed kan functioneren dankzij de
hulp van de vele vrijwilligers.
Volgens hem verdiende elke vrijwilliger een felicitatie. Het bestuur van de stichting had aan
het gemeentebestuur gevraagd om 17 personen extra in het zonnetje te zetten.
De wethouder kon daarom 17 personen uit de 10 kernen van Maasgouw feliciteren en een
oorkonde en mooi boeket bloemen overhandigen.
Na het maken van een groepsfoto van de onderscheiden vrijwilligers kon iedereen terugzien
op een geslaagde vrijwilligersdag 2010.

