Wandel- of Fietstochten door Parochiefederatie Maasbracht

Beste lezer, wandelaar of fietser,
Monumenten van vroomheid worden ze wel genoemd: kerken, kapellen en kruisen – soms al
eeuwenoud – die de dorpen en het platteland sieren en waar gelovigen terecht kunnen voor het
bijwonen van de H. Mis of voor een moment van bezinning. Talrijk zijn de vele uitingen van
volksgeloof zoals kapellen, kruisen en heiligenbeelden in de openbare ruimte. Wij noemen ze
liefkozend de "monumentjes van vroomheid".
De Parochiefederatie Maasbracht omvat de parochies H. Gertrudis in Maasbracht en H. Hart van
Jezus in Maasbracht-Beek. Verder de parochie van O.L. Vrouw Geboorte van Ohé en Laak, H.
Stephanus in Stevensweert en H. Martinus in Linne. Dus alle parochies van de gemeente Maasgouw
aan de oostzijde van de Maas.
Omdat vanwege de coronamaatregelen bijna geen enkele vorm van ontspanning mogelijk is,
ontstond het idee om samen met de stichting "Kruisen en Kapellen Maasgouw" de vijf parochies en
hun buitengebied te ontsluiten voor wandelingen en/of fietstochten.
De kerken dienen als vertrekpunt voor elke wandeling of fietstocht aangezien er meestal in hun
nabijheid voldoende parkeerruimte aanwezig is.
Op bijgevoegde kaartjes worden per dorp de wandel- alsook de fietsroutes beschreven. Wanneer u
de beschrijving leest en de route volgt wordt uw kennis van ons religieus erfgoed verrijkt. U kunt zelf
kiezen om de route in zijn geheel of gedeeltelijk te wandelen of te fietsen. Wanneer de tijd dat
toelaat bestaat de mogelijkheid om achtereenvolgens meerdere kernen te bezoeken.
Wij wensen u toe een goede gezondheid, veel steun en troost en veel lees- en kijkplezier toe.
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Stevensweert
Sint Stephanuskerk
Deze kerk dateert van 1781. Staande voor de ingang van de parochiekerk terwijl de kerkdeuren nog
dicht zijn zien we in de deurknop de initialen van Peter Rutten, de bouwheer van deze kerk. De kerk
werd na opgelopen oorlogsschade in de tweede Wereldoorlog in westelijke richting uitgebreid en
tevens verlengd. Wilt u meer over deze kerk en haar mooie interieur te weten komen combineer dan
een bezoek aan het tegenoverliggende streekmuseum met een rondleiding door deze kerk. Tevens
kunt u dan het kerkhof alsook het kerkhof bij het Hervormde witte kerkje uit 1819 bezoeken.
Aan de buitenmuur van het rechtertransept van de kerk hangt een groot missiekruis. Wanneer we
vanaf het RK-kerkhof doorlopen naar het gemeentelijk kerkhof, zien we in het midden een
afscheidskruis staan. Het werd gesmeed door vrijwilligers van Eynderhoof in Nederweert-Eind.
Wanneer u naar de Maasdijk loopt geniet dan van de Maas, de gereconstrueerde vestingwerken en
aan de overkant van de Maas "Houbenhof". Op het einde van de Maasdijk slaat u linksaf de weg
naar de Koeweide in en bij de rotonde de eerste weg rechtsaf de Sportlaan in. U volgt de weg tot aan
het einde van het hekwerk van het vakantiepark "Porta Isola" en slaat daar een voetpad, genaamd
Heggestraat in. Dit paadje eindigt in het gehucht het Eiland. Vlak voor u ligt op een groot grasveld
tussen vier lindebomen de witgeschilderde kapel toegewijd aan de H. Rochus. Hij is één van de
pestheiligen: de patroon tegen pest en besmettelijke ziekten. Dus in corona tijd zeer actueel. Maar
hij is ook de patroon van honden en hondenliefhebbers.
De schutterscompagnie "Sint Rochus" uit Stevensweert is de enige vereniging in Nederland die
Rochus als patroonheilige heeft.
We vervolgen onze weg naar het gehucht "de Brandt". Hier treffen we naast een omvangrijke
lindeboom de kapel aan ter ere van Maria van Altijddurende bijstand. Maria wordt als moeder van
Jezus en moeder van God door vele gelovigen vereerd en aanroepen. Zo ook hier in deze kapel, waar
u een kaarsje kunt aansteken en een "Weesgegroet" bidden.
We keren terug naar "het Eiland" om even ten zuiden van de Rochuskapel de rotonde over te
steken naar het Bilt.
Na 200 meter zien we aan de linkerkant een wegkruis met een uit beton gegoten corpus staan.
Dit kruis staat al enkele generaties op de kruising Bilt-Bruidsweg. Nadat we over de Bruidsweg
verder lopen/fietsen komen we uit op de kruising tussen de Nieuwendijk en de Gouverneur
Houbenstraat. We komen uit bij het kruis van "Halfweg". Omgeven door oude lindebomen en een
bloemenperkje is het kruis een sieraad en blijvend aandenken. Via een klein stukje Nieuwendijk
richting centrum linksaf de Wilhelminalaan in en op het eind linksaf de Roumerweg op waarna we
rechtsaf de Sint Annadijk volgen. Hier staat een gesmeed kruis op een hardstenen sokkel. Dit kruis
werd geplaatst in 2010 uit dankbaarheid door de familie Peeters-Lybeer. We vervolgen onze
"kruisweg" door terug te keren tot aan de laatste afslag en daar rechtsaf te slaan om via de
Roumerweg de Molenplas te bereiken. Dit gebied is ontstaan als gevolg van ontgrondingen en de
herinrichting tot natuurgebied. Grazers zoals Koninkpaarden en Galloway-runderen lopen hier vrij
rond. We slaan rechtsaf en komen uit op de weg langs de Grinderkens. We volgen ook deze weg tot
aan de Hompesche molen. Voor aan de weg aan beide zijden omgeven door lindebomen staat een
houten kruis. Het werd ooit opgericht door de ouders van de zeer bekende historicus en humorist
pater Wilhelm Sangers. Hier eindigt onze route door Stevensweert.

Ohé en Laak
Kerk toegewijd aan O.L. Vrouw Geboorte
De kerk is gelegen in een landelijke omgeving aan de rand van de Maasplassen. Ohé en Laak is rijk
bedeeld met heiligenbeelden. Ze staan allemaal in de directe omgeving van de kerk.
Op het kerkhof staat een groot zandstenen beeld van de H. Michaël, terwijl voor in een plantsoen
aan de zuidgevel van de kerk een beeld staat van Maria Magdalena Daemen, stichteres van de orde
der Zusters Franciscanessen. Het dichtstbijzijnde klooster bevindt zich aan de Kreppel in Heythuysen
(gemeente Leudal).
Vanuit de kerk gaan we honderd meter rechtsaf met het gezicht van de kerk af tot aan de randweg
langs de Molenplas. Op de kruising slaan we rechtsaf en blijven dan doorlopen totdat deze weg een
T-splitsing nadert. Recht voor ons staat een mooi wegkruis aan de kruising Dorpsstraat en Wijde
Steeg.
In Ohé en Laak staan in totaal drie identieke wegkruisen en een hagelkruis. Elk kruis is voorzien van
een bloemenkrans in de vorm van een hart en van gesmede rozetten. Bij alle wegkruisen behalve het
hagelkruis wordt ter gelegenheid van de sacramentsprocessie een rustaltaar opgebouwd. Bij het
wegkruis aan de Wijdesteeg gaan we linksaf om na honderd meter rechtsaf de Contelmostraat in te
slaan. Aan de rechterkant zien we het kleinste kapelletje van Maasgouw staan, het zogenaamde
Franciscus kapelletje. Hij wordt beschouwd als patroonheilige van de dieren.
Omdat we tijdens onze ontdekkingsreis ook willen genieten van natuur en een heus kasteel slaan we
van hieruit linksaf de Weg over de Dijk op. In de verte zien we al het prachtige bewoonde kasteel het
Geudje oftewel Huis Hasselholt. Voorbij het kasteel komen we bij de kruising met de Burgemeester
Minkenberglaan weer een wegkruis tegen. We vervolgen onze weg via de Bosstraat langs de
voetbalaccommodatie en lopen door richting de andere kern Laak van dit mooie maasdorp. Bij een
Lindeboom halverwege de weg staat het "hagelkruis" aan de Steegweg. Hagelkruisen dienden niet
enkel als bescherming tegen een hagelbui, maar in zijn algemeenheid voor het behoud van alle
gewassen en de fruitoogst.
Wanneer we deze weg rechtdoor vervolgen zien we voor ons bij een T-splitsing met linksaf de
Moeder Magdalenastraat en rechtsaf de Waburgisstraat eenzelfde wegkruis omgeven door een
hekwerk met tientallen uitgezaagde kruisjes op een rij. Geniet van deze mooie uiting van
volksdevotie. We vervolgen onze weg via de naar kasteel Walburg vernoemde weg en komen
uiteindelijk aan bij de St.-Annakapel in de St.-Annastraat De kapel bestaat in 2021 125 jaar. Naast
deze kapel is een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan omgekomen bemanning gedurende de
tweede wereldoorlog. Anna was de moeder van Maria, de oma dus van Jezus. Om terug te keren
naar de parochiekerk kunt u het beste de weg vervolgen naar de Hompesche molen om daarna bij
het wegkruis rechtsaf te slaan.

Maasbracht
De St.-Gertrudiskerk
De toren van kerk stamt uit de 14e eeuw. De Kerk zelf is na de 2e Wereldoorlog opgetrokken in
baksteen naar een plan van architect Alphons Boosten. Ze is gesitueerd aan de haven. De haven is
nog steeds een doorvoerhaven richting Maastricht en een ankerplaats voor vele schippers en hun
gezinnen. Rechts aangebouwd aan de kerk is er een aparte ingang. Die leidt ons naar de inpandige
Mariakapel. Dagelijks kunnen bezoekers hier terecht.
Aan de voet van de kerktoren staat – omringd door enkele historische grafstenen – een zandstenen
H. Hartbeeld. We slaan linksaf de Havenstraat in en vervolgen onze weg langs de haven tot aan het
appartementencomplex met de toepasselijke naam "havenzicht" in de Maasstraat. Wanneer we
linksaf de Maasstraat ingaan zien we op de begane grond een nis waarin zich beelden van Maria met
kindje Jezus en enkele engelen bevinden. Deze beeldengroep stond voorheen in een kapelletje bij
een boerderij vlak bij dit complex. In verband met wegverbreding moest het kapelletjes afgebroken
worden. We blijven de Maasstraat volgen en gaan bij de kruising met de Stevensweerterweg
rechtsaf. We vervolgen de weg richting het sluizencomplex en slaan bij de rotonde linksaf de
Kanaalweg in. Wanneer we al een heel eind zuidelijker de weg hebben gevolgd zien we aan de voet
van de kanaaldijk een kapelletje dat omgeven is door lindebomen. Deze nis- of bakovenkapel wordt
genoemd het Mollerkapelletje.
Het kapelletje stamt uit de 17e eeuw en is toegewijd aan Maria. Het dankt zijn naam aan soldaat van
der Molle die hier stierf tijdens een veldslag. Wanneer we vanaf deze kapel terug naar de
Maasbrachterweg gaan slaan we rechtsaf om daarna de eerstvolgende veldweg links te nemen die
ons leidt naar het Pietjesveld.
We passeren dan een kapel die qua uiterlijk lijkt op het Mollerkapelke. Dit kapelletje waarin ook
Maria wordt vereerd ligt op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren. We gaan terug richting
Maasbracht via Pietjesveld en slaan in de bebouwde kom rechtsaf de Echterstraat in. Het is nog een
behoorlijk eind voordat we op het eind de Molenweg linksaf slaan. Op de Molenweg slaan we bij de
Parklaan linksaf en daarna rechtsaf. Dan zien we op de hoek van de Sintelstraat met de Julianalaan
een prachtig smeedijzeren kruis. Dit kruis sierde het graf van wijlen Leonardus Jochems. Het werd
hier in 1998 geplaatst en sindsdien kreeg het de naam Leonardus-wegkruis.
We gaan weer via de Sintelstraat terug naar de Molenweg en slaan op het kruispunt linksaf. Na de
rotonde te zijn gepasseerd gaan we rechtdoor via de Brouwerstraat. Na 150 meter op de hoek met
de Battenweg zien we een gerestaureerd zwart wegkruis staan. Het is een zogenaamd
Engelbewaarders kruis opgericht door de familie Slangen-Smeets. Hier eindigt onze pelgrimstocht.

Brachterbeek
Heilig Hart kerk
Aan de Kerkstraat 7 vinden we de Heilig Hartkerk uit 1933. Zij is gebouwd op de gedempte Krombeek
waar dit dorp zijn naam aan dankt. Mocht u op zondagmorgen in de gelegenheid zijn de H. mis bij te
wonen, geniet dan na afloop o.a. van de glas-in-loodramen van de kunstenaars René Smeets en Max
Weiss. Op het plantsoen voor de kerk staat een groot H. Hartbeeld dat oorspronkelijk geplaatst was
bij een internaat in St. Michielsgestel. Toen dit complex werd gesloopt kon de toenmalige pastoor
het kopen en verhuisde het beeld naar Brachterbeek. Vanaf de kerk lopen we met het gezicht van de
kerk af naar de hoek Hofstraat-Kruisweg waar een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Loreto is
gebouwd. Plaatselijk wordt deze kapel ook wel "het kapelke van Tergouwen" genoemd. Het is een
uit veldbrandstenen opgetrokken bouwwerk die tijdens de jaarlijkse processie wordt gebruikt als
rustplaats.
De kapel met daarin het Mariabeeldje trekt nog vele bezoekers. Vanuit deze kapel gaan we terug via
de Kerkstraat in noordelijke richting en op het eind slaan we rechtsaf de Stationsweg in. We zien op
de hoek van deze straat met de Broekstraat een zwart geschilderd gietijzeren wegkruis staan. Het
kan worden gerangschikt onder de categorie "memoriekruis"(een kruis opgericht uit dankbaarheid).
Gaan we verder dan zien we op de hoek Stationsweg/Heerenweg een klein kapelletje toegewijd aan
Maria staan. Het heeft de vorm van een gemetselde bakoven. Nadat een onfortuinlijke
vrachtwagenchauffeur het oorspronkelijke kapelletje had aangereden werd het in zijn huidige vorm
herbouwd in 1975/1976, waarbij eveneens een nieuw geglazuurd Mariabeeld werd geplaatst. We
vervolgen de Heerenweg tot aan de kruising met de Heuvelstraat waar we halt houden bij het kruis
dat de toepasselijk naam kreeg "Dominicus lievenhieër".
Het is een eikenhouten kruis met een eenvoudig corpus. Het oorspronkelijk kruis en corpus werd in
1861 uit dankbaarheid voor een behouden terugkeer van zijn zoon door vader Dominicus Frencken
hier geplaatst. Volgens de overlevering werd het veldkruis door een atheïst omvergereden. Indachtig
de spreuk "God straft onmiddellijk" verongelukte deze persoon een jaar later op dezelfde plaats. Na
restauratie werd het wit geschilderde corpus opgehangen in gemeenschapshuis het Baekerhoes en
hangt het nu in de parochiekerk. Wanneer we de Heuvelstraat vervolgen en bij de kruising rechtsaf
de Kerkstraat inslaan komen we vanzelf weer uit bij de parochiekerk.

Linne
H. Martinuskerk
Dit kerkgebouw in neo-Romaanse stijl werd in 1897 gebouwd. Wanneer we via de toegangsweg de
kerk en het kerkhof verlaten slaan we direct weer rechtsaf de Weerdweg in. Zodra die weg zich kruist
met Oeveren zien we in het talud een wegkruis staan. We slaan bij Oeveren linksaf welke weg over
gaat in de Weerderweg. Uiteindelijk komen we uit bij kasteel Heysterum. In de kapel voor de inrit
naar het kasteel bevindt zich een Piéta, een afbeelding van Maria met de gestorven Christus op haar
schoot na de kruisafname. Wanneer we de weg, vernoemd naar dit kasteel, teruggaan gaat die over
in de Ossenbergweg. We blijven die in oostelijke richting volgen tot we aan de kruising met de
Maasbrachterweg uitkomen. We slaan rechtsaf en zien dan de romp van de Linnermolen. De
eigenaar/bewoner van de molen ging in 2000 aan de slag met de uitvoering van zijn idee om een
kapel naast de molen te bouwen. Bij de herdenking van de gesneuvelde militairen uit de tweede
wereldoorlog boden de Britse veteranen tijdens een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op de brug
over de Vlootbeek een Mariabeeld aan dat een plaats kreeg in de kapel.
Vanuit de Linnermolen gaan we via de Maasbrachterweg terug naar Linne. Vanuit de eerste kruising
linksaf de Mergelweg in en daarna direct rechtsaf de Molenweg in tot bij de kruising met de
Akensestraat. Kijken we naar de kruin van de Lindebomen dan zien we in een van die bomen een
kastkapelletje hangen. Met daarin een beeldje van Maria. We vervolgen de Molenweg tot aan de
eerstvolgende kruising met de Hertestraat die we volgen en op de kruising met de Parallelweg linksaf
slaan en nog enkele honderden meters weer linksaf slaan dan komen we via de Schuttersweg op de
kruising met de Sint Jozefstraat. Daar aangekomen houden we halt bij een imposant beeld van de
Heilige Jozef. Het beeld is gemaakt van zoutglazuur en werd door het atelier van Sint-Joris uit Beesel
uitgevoerd. Als u goed kijkt valt direct op dat de heilige Jozef niet wordt uitgebeeld als timmerman
maar als hoofd van het huisgezin samen met Jezus en een lelie.
We vervolgen de Schuttersstraat en slaan linksaf de Oudenweg in. Op het eind komen we bij een Tsplitsing uit bij de Breeweg. Hier slaan we rechtsaf. Bij huisnummer 31 staan we voor de woning van
de familie Schuren-Poels. In de voortuin van dit woonhuis staat al sinds mensenheugenis een
Mariakapelletje. Naar verluidt zou die kapel in vroeger tijden behoord hebben tot de hoeve Breeweg.
Door de aanleg van de Rijksweg Roermond-Maastricht rond 1842 werd de hoeve van de kapel
gescheiden. De huidige kapel werd in 1949 gebouwd ter vervanging van een oudere verwoeste kapel.
Wanneer we de Breeweg in tegenovergestelde richting volgen komen we uit aan de Nieuwe Markt.
Achter het voormalige gemeentehuis werd in 2009 een nieuwe kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw
van het huisgezin opgericht. De aanzet voor deze kapel werd gedaan door wijlen kapelaan Roy De
Bie. Hij heeft de inzegening niet mogen meemaken, maar zijn initiatief werd door de buurtbewoners
van de Canisiusput opgepakt en uiteindelijk resulteerde dat in de bouw van een fraai religieus
bouwwerkje in de kern van Linne. Vele bedrijven en burgers alsook de gemeente verleenden hieraan
belangeloos hun medewerking. Op 30 september 2009 werd de kapel in aanwezigheid van veel
genodigden ingezegend door de hulpbisschop van Roermond, Mgr. Everard de Jong. Sindsdien kan
men er dagelijks terecht voor een moment van bezinning en/of het opsteken van een kaarsje.
Hier eindigt de wandel- of fietstocht langs alle religieuze objecten in Linne. Via de Visserstraat,
Grotestraat en Kerkstraat arriveert u weer op uw vertrekpunt.

De firma Falk BV uit Eindhoven verleende toestemming om de bijgevoegde kaartjes te gebruiken.
Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij de drukkerij van Uitvaartzorg Linne.

