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Terugkijken en vooruitzien

Terugblik op 2011

Het jaar 2011 is al weer bijna verstreken en
naar goed gebruik maken we dan als
vereniging de balans op. Hebben we het in het
afgelopen jaar goed of minder goed gedaan?
Enige bescheidenheid is op zijn plaats, maar in
grote lijnen durven we stellen dat we het als
vereniging / stichting weer goed hebben
gedaan.
We hebben in 2011 vaak mogen horen,
rechtstreeks of via een omweg, dat mensen
grote waardering hebben voor de inzet van de
organisatie en met name de vrijwilligers,
waarvan u, geachte lezer, er dus een bent. En
dat is plezierig om te horen.

Wat heeft het jaar dat bijna ten einde loopt ons
als stichting gebracht?.

Als voorzitter wil ik dan ook graag dit inleidend
woordje afronden door een extra woord van
dank uit te spreken en tegen de vele
vrijwilligers zeggen: bravo, beste mensen,
hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen
jaar en ik hoop dat jullie met evenveel
enthousiasme en plezier ook in 2012 weer
zullen meewerken aan de uitvoering van de
doelstelling van onze stichting: het behoud van
het religieus cultureel erfgoed, ook al is dat bij
ons beperkt tot de kruisen en kapellen.

In de meimaand hebben diverse vrijwilligers
weer kruisen in ons dorp met een bloemenkrans versierd. Uiteraard gaan we op de
ingeslagen weg voort.
Er is veel aandacht voor ons werk geweest in
de regionale en lokale media. Zonder dat onze
stichting daarbij met name genoemd is (dat
hoeft immers ook niet) is er ruim aandacht
geschonken aan de doelen die wij nastreven:
In de regionale huis-aan-huisbladen
Maasgouwnieuws, Waekblaad, Brachter
Blaedje zijn diverse artikelen over kapellen en
kruisen gepubliceerd.
Een greep uit de publicaties: een algemeen
artikel over het Mollerkapelke aan de
Kanaaldijk, de inzegening van het Engelbewaarderskruis aan de Brouwerstraat te
Maasbracht, inzegening van het wegkruis te
Ohé en Laak tijdens de St. Annaprocessie, de
vrijwilligersdag 2011 in Linne met de
inzegening van het kastkapelletje,

Of u meehelpt aan het opknappen van een
kapel of kruis, of u elke dag de deur van de
kapel opent en later weer sluit, of u regelmatig
een bloemetje plaats in de kapel of het
grasperkje rondom een kapel of een kruis
aanharkt: elke activiteit draagt bij aan het
behoud van het erfgoed en tevens aan een
verfraaiing van uw kern.
Het bestuur dankt U nogmaals heel hartelijk
voor alle steun en betrokkenheid gedurende
2011 en spreekt de hoop uit dat het
voorliggende jaar ons ook veel voorspoed en
geluk zal brengen.
Ik wens jullie mooie feestdagen en een
gezegend Nieuwjaar toe.
Namens het bestuur van de Stichting Kruisen
en kapellen Maasgouw,
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de renovatie van het interieur van de St.
Annakapel te Ohé en Laak, de inzegening van
het hagelkruis in Ohé en Laak, een algemeen
artikel over de kapel O.L.Vrouw van Loreto in
Brachterbeek, de renovatie van twee kruisen in
Brachterbeek, de plaatsing van de St.
Jozefkapel in Thorn alsook de restauratie van
een militair grafkruis in Stevensweert.

Kortom: elke opvallende actie vanuit de
stichting is onder de aandacht van de lezers
gebracht. Daar zijn wij heel trots op.
Maar daar blijft het niet bij. Ook bij de redactie
van het blad Kapellen en kruisen, het periodiek
van de Stg Kruisen en kapellen Limburg, zijn
onze inspanningen niet onopgemerkt
gebleven. Meerdere malen zijn onze
activiteiten belicht. Dat geeft voor de mensen
achter de schermen een bemoedigend gevoel,
een blijk van waardering op afstand om het
eens ruim op te vatten.
Dat alles mag voor ons geen reden zijn om nu
maar rustig achterover te gaan leunen.
Er liggen voor de komende jaren nog
voldoende uitdagingen op ons te wachten.
Zonder uitputtend op al die actiepunten in te
gaan een greep uit het aanbod.
De ontwikkelingen rondom huize St. Anna en
St. Jozef in Heel blijven we nauwgezet volgen
en waar mogelijk proberen we een bijdrage te
leveren aan het veilig stellen van de
aanwezige kerkelijke objecten. Beide
complexen worden zoals bekend, gesloopt,
met alle gevolgen van dien.
Dankzij de inzet van de gemeente en de
medewerking van de projectontwikkelaar zijn
er openingen gevonden om enkele
waardevolle objecten te conserveren. Zo zullen
vijf grote religieuze buitenbeelden veilig
worden gesteld. De doopvont uit de
kloosterkapel van St. Anna werd op kosten van
onze stichting gerestaureerd en geplaatst in de
kapel van O.L. Vrouw van het H. Hart te
Panheel.
Van de andere kant moeten we toezien hoe
veel kunsthistorisch waardevolle attributen in
de kapel van de H. Jozef nauwelijks te redden
zijn omdat deze in het metselwerk verankerd
zijn.
In het kader van een Europese
subsidieregeling kan de Mariakapel in Wessem
als restauratieproject worden gerenoveerd.
In 2011 mochten we ons streven om door
middel van een samenwerkingsverband een
brug te slaan tussen Belgische, Nederlandse
en Duitse gelijkgezinden een stap dichter bij
zien komen. In Roosteren werd een vereniging
opgericht met aan ons verwante doelstellingen.
In Thorn werd een nieuwe St. Jozefkapel
geplaatst. Letterlijk, omdat de kapel als een
leerlingenproject door de Gildeopleiding in
Roermond werd gerealiseerd. Het was geen
kwestie van een deadline waarop het karwei

geklaard moest zijn. Sterker nog. Door geen
druk op het project te zetten konden minder
gebruikelijke en in het ongerede geraakte
technieken worden toegepast, en, wat
minstens zo belangrijk is, kennis omtrent deze
technieken is aan een opgroeiende generatie
overgebracht. Door de stichting IKL zal nog
een kastanjehouten hekwerk alsook de
plaatsing van een lindeboom worden
verwezenlijkt.

Plannen voor het komende jaar
De Mariakapel aan Kloosterlaan in Wessem
zal in de loop van 2012 worden ter hand
genomen.
In de kern Linne leven diverse plannen voor
het oprichten van een nieuw kruis, maar deze
plannen zijn nog in een pril stadium.
De kapel nabij kasteel Heysterum zal in
overleg met de eigenaar door vrijwilligers
worden gerenoveerd..
In de kern Heel zullen naar alle waarschijnlijkheid drie voormalige gietijzeren grafkruisen
worden gerestaureerd en daarna worden
geplaatst in de openbare ruimte.
In de kern Beegden wordt de kapel bij de
Eindstraat voorzien van een hekwerk met
toegangspoortje. Hier levert de gemeente
Maasgouw een flinke inbreng.
In Maasbracht wordt het eeuwenoude
Mollerkapelke onder handen genomen.
In Stevensweert bestaan plannen om de
Rochuskapel net als de Mariakapel in de
zomermaanden open te stellen voor publiek.
In de kern Ohé en Laak: vormt het
renovatieplan voor drie buitenbeelden een
nieuwe uitdaging voor de werkgroep aldaar.
Een H. Hartbeeld werd recentelijk nog
gerestaureerd, terwijl in Maasbracht het
betreffende beeld naast de ingang van de kerk
nog gerestaureerd moet worden.
Al met al: ambitieuze plannen die in de loop
van 2012 in de steigers gaan, maar die niet
koste wat kost ook in het komende jaar moeten
worden afgerond.

Vrijwilligersdag 2011
Onder een stralend zomerszonnetje vond op
zaterdag 27 augustus de Vrijwilligersdag van
de Stg Kruisen en kapellen Maasgouw plaats.
De vrijwilligers uit de kern Linne toonden zich
die dag een voortreffelijk gastheer.

Rond de 50 dames en heren hadden de weg
naar Linne gevonden.
De eerste van de reeks activiteiten was een
bezoek aan de parochiekerk van St. Martinus.
Na een welkomstwoord door de voorzitter van
de stichting gaf Jos Peeters een uitgebreide
toelichting over de geschiedenis van het
ontstaan van de kerk en haar voorgangers. Het
huidige kerkgebouw in neo-romaanse stijl is in
1897 gebouwd naar een ontwerp van de
architect C. Franssen uit Roermond. Het is de
eerste kerk die hij in die stijl ontwierp. Peeters
stond stil bij de snelle oplevering van het
kerkgebouw – amper zeven maanden nadat
de eerste spade de grond in ging werd het
gebouw al in gebruik genomen – en de
ambitieuze plannen van diverse pastoors in de
beginjaren van het kerkgebouw. Er werden
toen veel liturgische attributen aangeschaft en
de pastoors promootten o.a. de gregoriaanse
kerkzang.
Door hun bezieling werden er diverse
ornamenten in de kerk aangebracht. De vier
fraaie gebrandschilderde glas-in-loodramen
rondom het priesterkoor van de bekende
glazenier Max Weiss dateren uit 1955. Enkele
jaren daarvoor ontwierp Weiss een
gebrandschilderd glas-in-lood raam in het
portaal onder de toren, voorstellende de Sterre
der Zee. De gebeurtenissen van de laatste
oorlogsdagen lieten ook de kerk van Linne niet
ongemoeid. Intussen is alles in oude glorie
hersteld, inclusief de torenspits die pas enkele
jaren geleden in de oude glorie is
teruggebracht.

De kerk verlatend toog het gezelschap naar de
voet van de kerkberg waar ter hoogte van de
driesprong Weerdweg / Oeveren een
eenvoudig wegkruis is opgericht.
Onlangs is dit kruis gerenoveerd, waarbij
enkele bouwkundige verbeteringen zijn
uitgevoerd om waterinslag en het daarmee
verband houdende rottingsproces van het
houtwerk, tegen te gaan. Rondom het kruis
staan een drietal lindebomen die enkele jaren
geleden flink zijn ingesnoerd, maar die nu weer
hun eigen weg, eigen groei, mogen gaan.
Daarna ging het hele gezelschap, op weg naar
het kruis aan de Molenweg / Weerdweg. De
familie Slabbers, die dit kruisbeeld al vele jaren
trouw beheert, kon over het kruis enkele leuke
anecdotes melden. Zo werd het kruis ooit door
een vrachtauto met sokkel en al uit de grond
getrokken. Het aanpalende woonhuis werd
daarbij net niet geraakt. Over het ontstaan van
dit wegkruis is helaas maar weinig bekend.
Ooit zou bij de plaats waar nu het kruis staat
een waterput gelegen hebben waar de burgers
met hun emmers water kwamen putten.
Mogelijk is er een verband tussen deze put en
de latere oprichting van het wegkruis.
De weg vervolgend werd een adempauze
ingelast bij het kruispunt Molenweg /
Akensestraat. Door de nijvere handen van
enkele Linnenaren die met name genoemd
mogen worden, t.w. de heren Jac Vrinzen, Jos
Peeters, Piet Cuijpers en Jo Smeets, is hier
een kastkapelletje vervaardigd, voor Linne
overigens niet uniek: in de Weerd staat ook
een aan Maria toegewijd kastkapelletje.

De kerk telt enkele monumentale attributen: zo
is er een schitterende Mariapreekstoel uit 1759
afkomstig uit de oude ‘kapel in het Zand’ te
Roermond (naar verluidt is dit de fraaiste
rococo-preekstoel in Limburg) en een
e
hardstenen doopvont (begin 12 eeuw), een
gaaf voorbeeld van maaslandse romaanse stijl.
Het deksel van het doopvont in neogotische
stijl werd in 1886 door een bemiddelde familie
aan de kerk geschonken. De beelden van St.
Martinus en St. Ambrosius zijn nog afkomstig
van de oude kerk (rond 1860).
De komst van kapelaan Roy de Bie heeft
ervoor gezorgd dat veel liturgische voorwerpen
die op zolder waren beland, na een
opknapbeurt in de kerk werden teruggeplaatst.
Over enkele andere beelden kon een leuk
achtergrond verhaal worden verteld.
Achter in de kerk hadden de ijverige mensen
uit Linne een kleine fototentoonstelling
ingericht over de historie van het kerkgebouw.

Het dameskoor van de St.Martinusparochie
o.l.v. Jac Gisberts opende het feestelijk
gebeuren met het lied Wij groeten u, o
koningin. Kapelaan G.Kessels zegende
vervolgens het kastkapelletje in.

Met het gezamenlijk zingen van het bekende
Marialied O reinste der schepselen werd de
stijlvolle plechtigheid afgesloten.
De volgende halte, meer een tussenstop en
nog wel een hele korte, was het leegstaande
huis naast bakkerij Smeets aan de
Hertensestraat. In de nok van dit pand bevindt
zich een nis met daarin een eenvoudig beeldje
van de H. Jozef. Het zou mooi zijn wanneer bij
een facelift van dit gebouw, deze nis voor de
toekomst behouden kan blijven.
De wandeling richting Rijksweg duurde iets
langer. In de tuin van de familie Har Schuren
aan de Breeweg staat al sinds
mensenheugenis een kapelletje dat recentelijk
een grondige opknapbeurt heeft ondergaan.
Naar verluidt zou die kapel in vroeger tijden
behoord hebben tot de hoeve die nu aan de
andere kant van de Rijksweg is gelegen.
Planologische activiteiten zouden in de loop
der jaren hoeve en kapel van elkaar hebben
gescheiden.
De huidige kapel werd in 1949 gebouwd als
vervanging van een oudere verwoeste
kaskapel. De open bakstenen kapel is
gecementeerd. Het zadeldak is met pannen
gedekt. In 1987 werd het kapelletje opgeknapt
dankzij een gift van de spaarclub Alle Dagen
Feest en werd toen ook opnieuw ingezegend.
Het laatste religieuze object dat door de
aanwezigen werd bezichtigd was de enkele

jaren geleden opgerichte kapel van O.L.V. van
het huisgezin. Zoals bekend is de aanzet tot de
bouw van deze kapel gedaan door wijlen
kapelaan De Bie, die het bevreemdde dat er in
de kern Linne na het verdwijnen van de
Mariakapel die in de jaren zestig vanwege een
wegomlegging moest verdwijnen, geen enkele
plek was waar mensen een devotiekaarsje
konden aansteken. Helaas heeft hij de
inzegening niet mogen meemaken, maar zijn
initiatieven zijn door de buurtbewoners van de
Canisiusput opgepakt en uiteindelijk
resulteerde dat in de bouw van een fraai
religieus monument in de kern van Linne.
Terwijl er boven de kapel donkere wolken
kwamen aanzetten haastten de deelnemers
zich naar de vergaderruimte van de
Kloosterhof. Hier hadden dames van de
Ouderenvereniging voor een feestelijke
aankleding van de zaal gezorgd: keurig
gedekte tafels met de traditionele Limburgse
vlaaien lagen op de vrijwilligers te wachten.
Voorzitter Lei Peeters dankte de mensen uit
Linne voor hun inzet om deze dag tot een
succes te maken.
Linne heeft zich van haar beste kant laten zien.
De aanwezigen lieten zich het gebak en de
bijbehorende koffie goed smaken.
Voor foto’s van onze activiteiten: kijk op
http://ejhannen.nl/kkmaasgouw/

Einrichtingverkier
haet nerf en verf verlaore
Veer stokaoj eikebuim markere ein plek in het
Limburgs landsjap
En in het middelpuntj van die buim
Dao hingjt Oze Leve Hier
gans einzaam aan ein kruuts
Mesjien is det al zoea, iewelang
Boere, wanjeliers en fietsers die
det kruuts passere
Prevelen in het verbiegaon bienao
achteloos ein gebedje
Leve Hier, ontferm uch euver os
En soms liektj het es of de Hier
heur gebed verheurtj
Mer de tied haet toegesljage
Det houte daak baove Ziene kop

In Zien lief is het iezer omgevormdj
toet ein roestig broen
Zelfs de naegel in Zien veut, auch die hubbe
door de tied heur stevige kracht verlaore
Mer toch blieve de miense in het verbiegaon
zegke: Leve Hier, ontferm uch euver os
En de Hier, in al Zien goodheid,
heurt heure aanroop aan
Hae verheurt heur bede,
mer soms auch dinktj der bie zichzelf
Leef luuj, worom kumpt het vraoge hie toch
steeds van eine kantj?
Kiek toch ins wie ellenjig ich der hie bie hang
Worom ontfermt geer uch neet ins euver Mich?
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