Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw
Beste vrijwilligers,
2021 ligt bijna achter ons. Een jaar dat grotendeels in het teken stond van corona.
Wij hopen dat de samenleving door naleving van de door de overheid opgelegde eisen van dit
virus verlost zal worden. De tijd zal het leren. Onze stichting zou zeker aandacht hebben
geschonken aan ons koperen jubileum. Ook hier konden wij alleen maar via een persbericht
aandacht aan schenken. We komen er zeker nog op terug. En omdat de jaarlijkse vrijwilligersdag
vanwege corona ook niet kon doorgaan houdt u die nog tegoed. Wat onze stichting betreft waren
er gelukkig ook lichtpuntjes.
In Heel werd door de leden van het serviceteam een nieuw Mariakapelletje gebouwd op het terrein
van de Koraal groep. Dit kapelletje werd op 29 juni jl.na een H. Mis die werd opgeluisterd met het
zingen van enkele Marialiederen ingezegend.
De vrijwilligers van de heemkring Heel gingen op hetzelfde terrein aan de slag met de restauratie
van het kapelletje “Kindje Jezus van Praag”. Het Oranjefonds verleende een bijdrage in de
restauratiekosten.
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In Stevensweert werd in samenspraak met het kerkbestuur een missiekruis voorzien van een
nieuw levensgroot corpus. En in Maasbracht werd het Leonardus-wegkruis door de beheerders,
het echtpaar Ficken-Wetzer, opnieuw in de verf gezet.
In Linne kreeg de Mariakapel achter het voormalige gemeentehuis een schoonmaakbeurt, waarbij
de gevel werd geïmpregneerd met een waterafstotend middel.
In Maasbracht-Beek werd de Loreto kapel voorzien van een smeedijzeren hekwerk waarna de
kapel dagelijks voor het publiek toegankelijk is geworden.
Het bestuur deed een oproep om de wegkruisen in de meimaand te voorzien van bloemenkransen.
Verschillende vrijwilligers gaven gehoor aan deze oproep.
Van gemeentewege ontvingen we onze jaarlijkse subsidie voor de aanschaf van materialen.
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In Ohé en Laak vond in aanwezigheid van hulpbisschop de Jong een plechtige viering plaats van
het 125-jarig bestaan van de kapel ter ere van de heilige Anna.
In Thorn kregen alle objecten, zoals al vele jaren gebruikelijk, de volle aandacht van de
beheerders. Daar waar dat nodig is zorgen nijvere handen ervoor dat ook het kleine onderhoud
regelmatig wordt uitgevoerd.
In het kleurrijke kwartaaltijdschrift kapellen en kruisen, een periodieke uitgave van de Stichting
Kruisen en kapellen Limburg, verschenen enkele artikelen over kapellen binnen ons werkgebied.
Voor degenen die het blad nog niet kennen, we bevelen een abonnement warm bij u aan.
Met de gemeente Maasgouw is een gezamenlijke inventarisatie gedaan van de religieuze objecten
binnen de gemeente. Het betreft een breed scala aan kuisen, kapellen, niskapellen,
herdenkingsmonumenten en religieuze buitenbeelden. Er is afgesproken wie voor welke objecten
het onderhoud verzorgt, in beginsel natuurlijk de eigenaar van de objecten.
Voor de vele vrijwilligers van onze stichting is daarbij een belangrijke taak weggelegd. In een
onderhoudsplan is voor de komende jaren vastgelegd welke van de genoemde objecten voor een
opknapbeurt dan wel voor een regulier onderhoudstraject in aanmerking komen.
In samenwerking met de parochiefederatie Maasbracht werd door onze stichting een boekje
uitgegeven met enkele wandel- en fietsroutes door de federatie. Met als startpunt de kerken
binnen de federatie wordt in een rondgang een bezoek gebracht aan de objecten die binnen een
domein van maximaal 5 kilometer te bereiken zijn.
Binnenkort hopen wij binnen de stichting de vacature van penningmeester in te kunnen vullen.
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Kapel Osen, Heemkring Heel

Dames en heren, vrijwilligers van de Stg Kruisen en kapellen Maasgouw
Heel hartelijk dank voor uw inzet in het achter ons liggende jaar voor het behoud van kruisen en
kapellen in de gemeente Maasgouw.
Wij sluiten af met u allen alsook uw naasten fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en
voorspoedig 2022 toe te wensen. Een gezegende Kerst, en een Zalig Nieuwjaar.
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