MAASGOUWSE KRONIEK
rond kruisen en kapellen
Van onze voorzitter

Beste vrijwilliger of sympathisant,
In de tijd voor kerst is het tijd voor bezinning.
De geboorte van het Christuskind kondigt zicht aan.
We kijken terug op het achterliggende jaar maar kijken ook vooruit naar 2014.
Allereerst de terugblik.
Ook in 2013 hebben de vrijwilligers van de stichting weer flink de handen uit de mouwen gestoken.
In iedere kern van de gemeente Maasgouw hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden.
In Beegden werd in juni een herbouwde kapel ingezegend. Op initiatief van de plaatselijke
heemkundevereniging werden plannen ontwikkeld om een kapel die bijna een halve eeuw geleden
als gevolg van een planologische ingreep moest verdwijnen, op een nieuwe locatie te herbouwen.
En dat vanuit een groepje vrijwilligers die daarbij uit alle geledingen van de het dorp enthousiaste
medewerking kregen. Het resultaat mag gezien worden: Beegden heeft er een schitterend
monument bij gekregen.
In de overige kernen vonden het afgelopen jaar minder in het oog springende activiteiten plaats.
Zaken die jaar in, jaar uit door vrijwilligers worden opgepakt vallen nu eenmaal minder in het oog.
Regelmatig terugkerend schilderwerk, schoffelen en wieden rond een kapelletje, het van frisse
bloemen voorzien van een altaar, het zijn van die dingen die belangeloos worden uitgevoerd.
Gelukkig oogsten de mensen die deze zaken doen veel waardering in hun eigen kern en vaak ook
van mensen daarbuiten.
In Heel hebben de vrijwilligers aan den lijve moeten ervaren wat het betekent indien mensen die
het niet zo nauw nemen met andermans goederen, een prachtig net gerenoveerd wegkruis werd
volledig vernield. Vandalisme, helaas een begrip dat kennelijk past in ons tijdsbeeld. Waardering
voor andermans eigendommen, het is helaas anno 2013 geen vanzelfsprekendheid meer. Echter
na restauratie werd het betreffende kruisbeeld weer in volle glorie herplaatst.
De kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust in Thorn kreeg een nieuwe aanblik. Niet alleen de
verfkwast werd met verve gehanteerd, de beeldbepalende kapel kreeg ook een nieuw dak.
In Stevensweert werd een glas in loodraam van de Mariakapel gerestaureerd.
In Wessem werd de Mariakapel opnieuw gestucadoord en geschilderd. Reeds eerder was er een
nieuw pannendak op gemaakt.
Het bidsomblad De Sleutel plaatste een artikel rond de het feest van St. Hubertus: de niskapel St
Hubertus in Thorn werd uitgebreid beschreven.
Verder vonden er publicaties plaats over de replica van het Mariabeeldje dat teruggeplaatst werd

in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Wessem, en over de restauratie van de kapel van Onze
Lieve Vrouw van Rust in Thorn.
De ingrijpende restauratie van het kapelletje Heysterum in Linne kreeg aandacht, inclusief de
snoeiwerkzaamheden aan de haag die de kapel voorheen aan het oog van de kijkers onttrok.
Net als in de voorgaande jaren kunnen we ook nu stellen dat de ambitieuze plannen die waar dan
ook door vrijwilligers zijn opgepakt niet koste wat kost op korte termijn gerealiseerd moeten
worden. Het blijft per slot van rekening vrijwilligerswerk en er ligt geen druk op de medewerkers
om een klus binnen een bepaald tijdbestek te klaren.
De vrijwilligersdag van onze stichting organiseerden we dit jaar eind augustus in Beegden.
Een dertigtal belangstellenden kreeg een goede indruk van het cultuurhistorisch erfgoed dat de
kern Beegden rijk is. Er werd aandacht besteed aan de R.K. kerk, de nieuwe Annakapel, de beide
andere kapellen, maar ook aan de Lindertmolen en enkele monumenten in het dorp.
Voor een verslag van deze uitermate geslaagde dag verwijzen we u naar de website
www.kruisenenkapellenmaasgouw.nl.
Wat betreft 2014 is er nu reeds goed nieuws te melden.
Zo kregen we al van het Oranjefonds bericht dat 2 subsidie aanvragen zijn gehonoreerd.
Het betreft de restauratie van het H. Hartbeeld in Maasbracht en verder de restauratie van de
Mariakapel op de Brandt in Stevensweert.
Het bestuur heeft tevens contact opgenomen met het bestuur van PSW (Pedagogisch Sociaal
Werk) in Maasbracht.
Deze stichting begeleidt mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Het
ligt in het voornemen om de bloemenkransen voor alle veld- en wegkruisen door clienten van deze
stichting te laten maken. We komen op deze activiteit nog terug.
Vanwege het 20-jarig bestaan van de Stichting Kruisen en kapellen Thorn zullen ook daar het
komend jaar de vele kruisen en kapellen in de belangstelling staan.
Resumerend dankt het bestuur van de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw alle vrijwilligers
die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor de instandhouding van het cultureel religieus
erfgoed in de gemeente Maasgouw.
Ik wens jullie namens het bestuur sfeervolle Kerstdagen en een gezegend en voorspoedig
Nieuwjaar toe.
Lei Peeters, voorzitter
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