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Voorwoord pastoor LMJ Creemers:
Lectori Salutem!
Een tijd geleden ontstond het plan om een inventaris te
maken van alle kerken, kapellen, wegkruisen en H.
Hartbeelden in de gemeente Maasgouw. De idee was
dan een beschrijving van deze "rustpunten van devotie"
in een boekwerk te verzamelen. Maar door verschillende factoren zit er dat voorlopig niet in. In de kernen van
Maasbracht en Brachterbeek is de beschrijving inmiddels voltooid dank zij
het speurwerk en de inzet van huisarts, dokter Erik Ficken. Hij heeft met
eerdere publicaties bewezen hart te hebben voor de geschiedenis van het
dorp waar hij woont.
Het boekwerk dat u nu ter hand hebt genomen is een voorschot op het
eventueel later te publiceren werk over alle kerken, kapellen en wegkruisen in de gemeente. Moge het op zijn beurt ook weer een inspiratie voor
andere heemkundigen zijn, om ook hun plaatselijke "rustpunten van devotie" in kaart te brengen.
Het is een goede zaak om een beschrijving te hebben van de verschillende objecten, niet alleen vanuit een "archeologische" interesse, maar ook
vanuit het oogpunt van wat onze voorouders bezielde wanneer ze een
kerk of kapel bouwden of een kruis oprichtten. Voor hun was het immers
een uitdrukking daarvan dat hun dagelijkse leven doordrongen was van
het geloof. Dat geloof zoekt immers altijd vormen om zich concreet uit te
drukken door liturgie, zang en muziek, maar ook door de architectuur.
Soms gaat het om heel simpele, eenvoudige dingen, soms om de bouw
van grote gebouwen. Maar telkens weer speur je bij de oprichters of makers van deze "kunstwerken van devotie" dat het bezielde mensen waren.
Diezelfde bezieling is er ook bij de auteur van dit waardevolle boek.
Ik hoop van harte dat vele lezers iets van deze bezieling meekrijgen als ze
een wandeling maken langs de hier beschreven objecten. Ze zijn stuk voor
stuk een vingerwijzing naar God, naar zijn Zoon Jezus, naar Maria of een
andere heilige. In onze tijd van secularisering hebben we deze vingerwijzing nodig. In onze haastige tijd hebben we behoefte aan rustpunten om te
onthaasten. Ik ben ervan overtuigd dat deze "rustpunten van devotie" ons
daarbij kunnen helpen.
Maasbracht, 3 januari 2009; Pastoor L. Creemers
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Voorwoord auteur:

L.S.;
Het is met bijzonder veel genoegen, dat ik ben gaan zoeken naar
de historie van onze eigen wegkruisen, kapellen en kerkgebouwen
in Brachterbeek en Maasbracht(-Dorp); enerzijds bij gelegenheid
van het 450 jarig bestaan van ons Bisdom Roermond in 2009, anderzijds als aanzet voor de nieuw opgerichte Stichting Kruisen en
Kapellen Maasgouw (o.l.v. de heer Lei Peeters).
Deze speurtocht leverde mij, mede dankzij de bereidwillige medewerking van zeer vele amateur-historici én enthousiaste inwoners
van Brachterbeek en Maasbracht(-Dorp), een schat aan informatie
en fotomateriaal op, hetgeen in dit boekje, op topografische en
chronologische wijze, wordt gepresenteerd. Mijn dank voor ieders
medewerking daaraan.
Moge deze verslaglegging een eerbetoon zijn, aan al diegenen die
vanuit hun religieuze overtuiging bijgedragen hebben aan de realisatie van deze rustpunten van devotie in onze dorpsgemeenschappen, welke verbonden zijn aan zoveel bijzondere gebeurtenissen
van zovele inwoners van onze beide kerkdorpen.
Drs. E.W.J. Ficken;
Huisarts te Maasbracht.
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Inleiding:
Een wegkruis is een, in onze Limburgse streken, veel voorkomend
gedenkteken, meestal in de vorm van een kruis, geplaatst langs
wegen en straten, maar ook in het vrije veld.
Aanvankelijk vooral opgericht als devotiekruis, in het begin, ter vervanging van de heidense altaren en Romeinse grenspalen, nabij
de kruising van paden en wegen. Naar verluidt werden ze daar in
het begin neergezet als bezwering tegen geesten en onheil, later
vooral naar aanleiding van dodelijke ongevallen op de plaats alwaar het wegkruis werd neergezet. Wegkruisen bestonden/bestaan
in houten, gietijzeren en stenen varianten.
Men onderscheid: geloofskruisen, memoriekruisen, kerkhofkruisen
en rechtskruisen. Geloofskruisen werden/worden opgericht vanuit
een uiting van geloof of bijgeloof (o.a. devotie-, processie- en hagelkruisen); memoriekruisen bij gelegenheid van een blijde of droevige gebeurtenis (o.a. de moord- en ongelukskruisen); kerkhofkruisen werden/worden geplaatst boven het graf van een dierbare
overledene; rechtskruisen golden als grensmarkering of als locatie
van/voor rechtspraak;
Een bijzondere vorm van een wegkruis is het hagelkruis, dat bij
een kruispunt geplaatst werd om boze geesten af te weren, in het
bijzonder onweers- en hagelschade. Bij sommige hagelkruisen
vond ook brooduitdeling aan de behoeftigen plaats, terwijl een dergelijk kruis ook weer een halteplaats voor een processie kon zijn.
Een moordkruis, ook wel boetekruis genoemd, is een monument
voor de slachtoffer(s) van een gewelddaad zoals moord of doodslag en werd geplaatst door de dader of diens familie als blijvend
aandenken en als blijk van respect van de dader voor de slachtoffers. Het gebruik heeft zijn oorsprong bij de Germanen, die de
bloedwraak kenden, maar waar de dader deze bloedwraak kon afkopen bij de nabestaanden van het slachtoffer. Als bewijs hiervan
werd een gedenkteken opgericht.
In Nederland zijn moordkruisen geplaatst tot in de vijftiende eeuw.
Nog tot in de zeventiende eeuw kon een rechter een veroordeelde
bovenop zijn straf de verplichting opleggen tot oprichting van een
dergelijk gedenkteken. In het algemeen vermeldt het kruis naast de
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naam van het slachtoffer tevens iets over de toedracht van de daad.
In de 19e en 20e eeuw zijn ook moordkruisen geplaatst door de nabestaanden van slachtoffers. De oorspronkelijke betekenis als teken van boetedoening door de dader is hierbij verdwenen en de
kruisen dienen uitsluitend als eerbetoon aan de slachtoffers en als
markering van de plaats waar het delict heeft plaatsgevonden.
Indien de Christusfiguur op het wegkruis, het hoofd niet op de rechter- maar op de linkerschouder heeft gelegd, spreekt men van een
“Verkeerde Lieve Heer”.
Een kapelletje is een wegkapelletje, heilig huisje of afdakje, waaronder kruisbeelden of afbeeldingen van heiligen, vaak de heilige
Maria, zijn geplaatst.
Kapelletjes zijn een zichtbare uiting van volksvroomheid, die vooral
onder rooms-katholieken zeer gebruikelijk is, doch welke ook bij
andere godsdiensten worden geplaatst. Men treft ze op allerlei
plaatsen aan en hebben soms voor de plaatselijke bevolking een
zeer grote waarde.
Een kapel (van het Latijn cappa = mantel, verkleinwoord capella) is
een klein kerkgebouw. Het woord kapel verwijst naar de kapmantel
van de H. Martinus van Tours (316 - 397), die als een kostbare relikwie in afzonderlijke tenten werd bewaard en op reizen werd meegenomen. Later werd een klein heiligdom ook zo genoemd.
Een kapel wordt niet zo vaak voor missen gebruikt en kan ook een
onderdeel zijn van een grotere kerk of een ander gebouw waarbij
het vaak dient als kleinschalige gebedsruimte. Vroeger hadden de
gilden vaak ieder hun eigen kapel in een grote kerk. Kapellen werden ook vaak gebouwd als er een wonder was gebeurd. In latere
tijden groeiden vele van die kapellen ook uit tot kerken. Vele kapellen vindt men ook weer terug aan een kruispunt van wegen.
Een kapel als gebouw heeft in principe meerdere betekenissen:
• Een kerkje dat (nog) geen volwaardige parochiekerk is en dat
niet door een pastoor, maar door een rector wordt bediend.
• Een heiligdom, vaak van betrekkelijk kleine afmetingen, wat een
plaats is voor enige bezinning of godsvrucht, en soms ook fungeert
als een halteplaats bij processies. Soms is het een ruimte waarin
zich enkele mensen kunnen bevinden, maar waar geen geestelijke
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aan verbonden is. Men spreekt wel van veldkapel.
• Een kapelletje of (in het Brabants) 'kèske' (kastje) is nòg weer
kleiner en bevat soms slechts een beeldje of afbeelding. Vaak is
het niet meer dan een nisje of houten kastje.
Een kerkgebouw ten slotte is een plaats van samenkomst voor
christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze
samenkomsten belegd ter ere van God. In de meeste kerken staat
een altaar dat gebruikt wordt bij de uitvoering van de sacramenten.
Een kerk wordt ook wel bedehuis, gebedshuis, Godshuis of tempel
genoemd. Aan het kerkgebouw zijn vrijwel altijd vaste priesters verbonden, die aldaar de eredienst uitvoeren.
Een belangrijke stimulans voor de kerkenbouw was het Edict van
Milaan (313), waardoor de christelijke kerk in het Romeinse rijk gelegaliseerd werd. De eerste kerken kenmerkten zich door een grote
variëteit in vormen, maar vanaf de tweede helft van de 4e eeuw
wordt de basiliek het meest voorkomende bouwtype. De kerkenbouw in het Oost-Romeinse Rijk wordt gekenmerkt door een neiging tot centraalbouw. Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog
loopt de ontwikkeling van de kerkenbouw grotendeels samen met
die van de profane architectuur.
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St. Antoniuskapel te Maasbracht-Dorp
(hoek Brouwerstraat / S. Houbenweg).

Objectbeschrijving:
Dit moderne kapelletje, is gelegen bij de ingang van staalconstructiebedrijf “St. Antonius Vesselheads”. Het is in 1984 opgetrokken uit
roodpaarse, handgevormde, Waalse metselsteen en maaskeien,
door leerlingen van de plaatselijke L.T.S.. Het plateau is gemaakt
van een koperen bodem van een hogedruktank, gevuld met riviergrind in cement. Het afdak is een ¼ van een koperen boden van
een lagedruktank.
De afmetingen bedragen: 240 x 153 x 153 cm.
Eigenaar wegkruis: Antonius Vesselheads B.V., S. Houbenweg 1,
6051 AL Maasbracht; grondstuk: Antonius Vesselheads B.V., S.
Houbenweg 1, 6051 AL Maasbracht.
Beheerder: ?
Objectgeschiedenis: (door Ir. JJA Houben)
Dit fraaie kapelletje werd door de LTS-Maasbracht in 1984 aangeboden aan mijn vader, Sieb Houben z.g., (1914 – 1986), vanwege
zijn verdiensten inzake stichting en bestuur van deze voor de regio
zo belangrijke “ambachtsschool”.
Onder geheimhouding en in alle stilte werden door dhr. Donders
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(directeur LTS) c.s. en LTS-bestuursvoorzitter ing. Michel Van Baelen z.g. (ontwerper/chef technisch tekenbureau machinefabriek
”St. Antonius”) de plannen voor dit kapelletje van schets en werktekening tot realisatie gebracht.
Papa ging destijds, samen met moeder en vrienden, steevast jaarlijks 14 dagen met vakantie in Zuid-Spanje. Toen dat najaar 1984
weer het geval was en men dus “de vrije hand” had , werd links
achter de grote hoofdpoort van ons bedrijf het kapelletje in rap tempo opgemetseld door leerlingen van de LTS o.l.v. hun leraar. Bij
terugkomst uit Spanje werd het in een bescheiden devote sfeer
door herfstregen en pastoor Tummers ingezegend, nadat moeder
“het geheim” had mogen onthullen door het opentrekken van een
voorhangsel en nadat papa een – in een loden gesloten koker vervatte oorkonde – in een opening in een zijmuur had gestoken en
doen dichtmetselen. Er werden toespraken gehouden door dhr.
van Baelen, dir. Donders en burgemeester Vaes. Tot slot dankte
papa, behoorlijk onder de indruk, de bedenkers en schenkers van
dit mooie kapelletje en het unieke gebeuren eromheen! Hij en moeder werden omringd door hun grote gezin, vrienden, werknemers
en natuurlijk ook door alle bouwers en diverse belangstellenden.
De H. Antonius (“Tuuenke”, zoals papa hem nog op zijn sterfbed
noemde) is altijd en in al zijn activiteiten zijn grote vriend en toeverlaat geweest. Diverse keren bezocht hij Padua; in de St. Gertrudiskerk staat bescheiden achterin, in de verste hoek, zijn beeltenis,
ook gedragen door een bodemconstructie van ons bedrijf; op zijn
kantoor in het bedrijf stond, tot zijn trots, een zeer bijzondere houten beeltenis van St. Antonius, als geschenk ooit gekregen van een
– nota bene - protestantse vriend !!
Het houten St. Antoniusbeeld van het kapelletje werd o.l.v. pastoor
Tummers door Michel Van Baelen en ondergetekende zorgvuldig
uitgekozen en verworven in Kevelaer (Dld). Als bijzonderheid kan
nog worden vermeld dat – mocht het kapelletje ooit verplaatst moeten worden – er hijsogen zijn voorzien op de fundatieplaat van het
bouwwerk, zodat het in zijn geheel kan worden opgepakt en vervoerd.
Literatuurverwijzing / internetsite:
-
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Dominicus’ Lievenheer te Brachterbeek
(Heerenweg hoek Heuvelstraat).

Objectbeschrijving:
Dit prachtige, eikenhouten kruis en bronzen corpus, voorzien van
een afdakje en geplaatst op een gemetselde sokkel, is een replica
van het oorspronkelijke “Mienekes Leevenhieër”, dat als
“Memoriekruis” van 1861 tot 1884 op deze locatie heeft gestaan.
De afmetingen bedragen: 200 x 133 cm (incl. sokkel), het corpus
meet 74 cm.
Eigenaar wegkruis: Commissie Dominicus’ Lievenheer; p/a: Steenakkerstraat 5, 6051 JV Maasbracht; grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht.
Beheerder: Commissie Dominicus’ Lievenheer; p/a: Steenakkerstraat 5, 6051 JV Maasbracht; tel. 0475-461956.
Objectgeschiedenis:
Dominicus Frencken was als zelfstandig schrijnwerker werkzaam
en gevestigd in "de Brachterbeek". Vanwege de behouden terug11

keer naar Brachterbeek van zijn naar Noord-Amerika geëmigreerde
zoon, Peter Joannes Frencken, richtte hij in 1861 op deze locatie
een zeer fraai wegkruis op (een z.g. memoriekruis). Het kreeg de
naam van zijn patroonheilige: de H. Dominicus. In de volkmond
werd het spoedig: “Mienekes Leevenhieër”. Het was toentertijd een
prachtig, ambachtelijk vervaardigd veldkruis: een witgeschilderd
eikenhouten corpus met handgesmede spijkers bevestigd op het
donker eikenhouten kruis, voorzien van een fraai afdakje. Het wegkruis staat sedertdien, dan ook aangegeven op de topografische
kaarten, o.a. op die van 1867. Ook de landerijen daaromheen gelegen, werden naar dit veldkruis genoemd.
In 1884 werd het helaas (opzettelijk?) omver gereden, waarschijnlijk door de ossenkar van de Elzasser atheïst, Heinz von Amel, die
als boerenknecht werkte op de Schrevenhof te Sint Joost. De brokstukken van het eikenhouten corpus kwamen daarna terecht op
een zolder/vliering van een woonhuis in de Brachterbeek.
Een jaar later, zo verhaalt ons de overlevering, verongelukte echter
dezelfde Heinz von Amel op dezelfde locatie. Hij werd geplet onder
het wiel van dezelfde ossenwagen.
De eigenaar van voornoemde woning stelde de brokstukken van
het corpus (na 100 jaar) in 1984 ter beschikking aan de locale historicus Jac. Linssen, die het vakkundig restaureerde en een replica
van kruis en corpus herplaatste op de oorspronkelijke locatie. Het
oorspronkelijke, gerestaureerde corpus hangt sindsdien in het lokale gemeenschapshuis “Het Baekerhoes”, aan de Kerkstraat te
Brachterbeek. Op Palmzondag – 23 maart 1985 - werden beiden –
origineel en replica – plechtig gezegend en herplaatst. Jac. Linssen schreef bij die gelegenheid een boekwerkje over de gehele historie.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuurverwijzing / internetsite:
Dominicus’ Lievenheer; Jac. Linssen; drukkerij TOVA; 1985.
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Gereformeerde (SOW) kerk te Maasbracht-Dorp
(Sintelstraat 23)

Objectbeschrijving:
Het kerkgebouw ligt aan een verbindingsstraat tussen het centrum
en de binnenhaven van Maasbracht.
Het is een bakstenen zaalkerkje, onder een zadeldak met dakruiter
en voorgebouwd portaal.
Ten westen van het kerkgebouw is in 2005/2006 een moderne accommodatie aangebouwd, genaamd “De Herberg”.
Exterieur:
Tegen de voorgevel staat, ook onder een zadeldak, een aan drie
zijden open portaal. Aan de voorzijde steunt dit portaal op twee vierkante pijlers, welke voorzien zijn van basementen en kapitelen. Op
de latei staat “PROTESTANTSE KERK”. Op het zadeldak van kerk
en portaal liggen verbeterd Hollandse pannen. Onder dit portaal
bevindt zich de dubbele houten toegangsdeur tot de kerk (thans niet
meer in gebruik).
Vooraan op het kerkdak staat een aan vier zijden met leien gedekt
dakruitertje met luidklok.
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De kerk is opgetrokken in rode baksteen in staand verband gemetseld. Ter weerszijden van het portaal twee van luiken voorziene
korfboograampjes; boven het portaal een rondboogvenster.
De zijgevels worden door zes steunberen in zeven traveeën verdeeld; de eerste travee bevat twee kleine rechthoekige vensters,
de overige telkens een groot rechthoekig venster.
Interieur:
De hoofdingang geeft toegang tot het schip van de kerk. De orgelgalerij beslaat de gehele breedte van de kerk en steunt op twee
vierkante, bakstenen pijlers. De balustrade is van gestuukte baksteen.
De stoelen staan in twee blokken axiaal opgesteld, ter weerszijden
van het middenpad.
Het aanvankelijke halfronde podium – het liturgisch centrum – is
verbouwd en thans rechthoekig. Middels twee tredes bereikt men
van daaruit het schip van de kerk. Op het podium stond de kansel
aanvankelijk centraal, doch werd later zijwaarts verplaatst. Thans
staat echter op het in 2007 vernieuwde podium een moderne, glazen tafel met dito lezenaar en doopvont met daarachter weer de
kansel. De aanvankelijk houten lambrisering werd vervangen door
stucwerk.
In de achterliggende ruimtes bevinden zich de consistoriekamer,
een grote zaal en een keukenruimte.
De kerk had een open dakstoel met vrij zicht op de ijzeren
dakspanten. Ook in 2007 werd hierin een verlaagd plafond aangebracht.
Op de muur boven het podium is de tekst: “VREDE ZIJ U LIEDEN
JOH. 20.19” op een halve glazen boog aangebracht met daaronder een duif.
Bij de ingebruikname van het kerkje bevond zich op de orgelgalerij
een harmonium. Doch met de latere komst van een eigen organist
werd een orgelfonds ingesteld dat met vele vrijwillige bijdragen
gevuld werd en waaruit men een eenvoudig "unitorgel" wilde aanschaffen bij de firma Verschueren in Heythuysen. Daar had men
toen echter net een volledige inventaris overgenomen van een
overleden orgelbouwer waaruit men dit enthousiaste kerkgenootschap – voor de somma van fl. 7.000,00 (incl. plaatsing) – een
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pijporgel met vijf stemmen (prestant, holpijp, roerfluit, octaaf en
quint) kon aanbieden. Dankzij vele extra giften en een kleine lening
kon dit aanbod toen ook aangenomen worden. Gezien de hoge kosten is uitbreiding met nog twee stemmen momenteel onmogelijk.
Eigenaar kerkgebouw en grondstuk: Protestantse Gemeente Maasbracht; p/a: Sintelstraat 23, 6051 BL Maasbracht.
Beheerder: Protestantse Gemeente Maasbracht; p/a: Sintelstraat
23, 6051 BL Maasbracht.
Objectgeschiedenis:
Vanwege de toename van gereformeerde schippers op de binnenvaart en in Maasbracht, besloten de gereformeerde kerken uit Geleen en Roermond tot stichting van een Gereformeerde kerk in
Maasbracht. Op 5 april 1948 werd bij de toenmalige gemeente
Maasbracht de bouwvergunning voor het bouwen van een noodkerk
ingediend. Architect Ch. Philips uit Geleen maakte de tekeningen.
De geraamde bouwkosten bedroegen fl. 27.164,32. Voor de realisatie tekende aannemersbedrijf Wilms & zoon uit Maasbracht.
Door de steeds intensievere samenwerking tussen de Nederlands
Hervormde en Gereformeerde kerkgenootschappen, werd besloten
om het "Witte Kerkje" van de Nederlands Hervormde Kerk niet meer
te gebruiken, maar alle diensten te concentreren in het gereformeerde kerkgebouw. De zogenaamde Samen-Op-Weg-Kerk
(S.O.W.), waarin de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk samengingen heet tegenwoordig "Protestantse Kerk
Nederland" (PKN).
Het "Witte Kerkje" werd helaas recent gesloopt en het Gereformeerde kerkgebouw werd in 2005/2006 aan de westzijde uitgebreid met
een verenigingsaccommodatie genaamd “De Herberg”.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Glas-in-lood:
Literatuurverwijzing / internetsite:
Kerken na 1940; dr. A. Jacobs en drs. AA Wiekart ; Stichting Monumentenhuis Limburg ; 2003.
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=1367
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R.K. St. Gertrudiskerk te Maasbracht-Dorp
(Kerkplein)

Objectbeschrijving:
Direct in het oog springt de robuuste, 14e eeuwse (mogelijk 13e
eeuwse) mergelstenen toren, versierd met rondbogige spaarvelden
en een rondboogfries. De kerk ligt op een verhoging ten oosten van
de Maas en excentrisch van het dorp. Het is een bakstenen kruiskerk, met ronde absis. Het schip is pseudo-basilicaal. Noordelijk
van het kerkgebouw ligt het (voormalige) R.K. kerkhof, met aansluitend de Algemene Begraafplaats. Rijksmonument nr.: 26519.
Exterieur:
De mergelstenen toren (27 m hoog, incl. spits van 10 m) bestaat uit
drie geledingen, die door geprofileerde waterlijsten met elkaar verbonden zijn. De onderste geleding heeft een bakstenen plint; de
rest is uitgevoerd in mergelsteen (muurdikte 125 cm). De eerste
geleding heeft slechts een rondboogvenster. Het middendeel is
versierd met lisenen, welke door drie rondbogen verbonden zijn. In
de bovenste geleding hangen de drie kerkklokken. Aan alle vier de
zijden bevinden zich twee galmgaten met spitsboog. Op de zuiden westzijde zijn uurwerkplaten aangebracht. Boven een rondboogfries loopt een geprofileerde daklijst met daarboven een achthoekige met leien bedekte torenspits op een vierkante schoot. Op de
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spits staat een bol met kruis en weerhaan (verguld; 250 cm hoog).
Tussen 1991 en 1994 werd deze middeleeuwse kerktoren volledig
gerestaureerd en het torenuurwerk/luiwerk vervangen door de
firma’s Reumkes uit Landgraaf, Verkoulen uit Beegden, van de
Kerkhof uit Aarle-Rixtel o.l.v. architect Gijselaers uit Maastricht.
In de toren hangen drie bronzen luidklokken: “Gertrudis” (diameter
108,5 cm), met opschrift “Deum laudamus” (wij loven God); “Petrus
Johanna Georgius” (diameter 92,5 cm), met opschrift “Vivos vocamus” (wij roepen de levenden) en “Elisabeth” (diameter: 81,5 cm),
met opschrift “mortuos plangimus” (wij bewenen de doden).
Bij de nieuwbouw in 1948/1949 werd voor de kolomvoeten, de kelderoverwelving, de traptreden, de bordessen en de drie rondvensters gebruik gemaakt van gewapend beton. Stampbeton werd gebruikt voor de resterende fundering, de keldermuren, de CVkanalen, de vloeren en het inwendige van de kolommen.
Het kerkgebouw is verder uitgevoerd in rode, ongesorteerde ringovenbaksteen in staand verband aangebracht. Het schip van het
kerkgebouw telt vier traveeën door steunberen geleed. Aan de zuidgevel, bevindt zich in het eerste travee een portaal met hoofdingang, van waaruit men via een bordes en trap het Kerkplein bereikt.
De architect had hier een beeldhouwwerk gedacht, maar dat werd
helaas nooit gerealiseerd.
De westgevel heeft twee smalle, maar hoge rondboogvensters, aan
weerszijden van de toren. In de zuidgevel bevinden zich drie rondboogvensters, aangebracht tussen de contreforten. In de noordgevel zijn op identieke wijze vier rondboogvensters aangebracht.
Schip en portaal zitten onder een zadeldak, gedekt met vuilroodbruine leipannen.
Het transept bestaat uit twee traveeën die, elk met een zadeldak,
haaks staan op het dak van het schip; de nok van deze daken ligt
echter lager dan de nok van het schip. De drie grote rondvensters
(twee in het noordertransept en een in het zuidertransept) zijn voorzien van betonnen maaswerk, drie ineengevlochten ringen). In de
topgevels van het transept zijn vlechtingen verwerkt. Overhoeks
geplaatste steunberen vangen de gewelfdruk op.
Aan de zuidzijde wordt het transept gedeeltelijk verborgen door een
langgevel met negen rondboogvensters waarachter zich een zij17

ingang, een Mariakapel, een zijkapel en de sacristie bevinden. Zij
worden afgedekt door lessenaardaken, welke overgaan in de zadeldaken van transept en schip. Ook aan de kopse, oostelijke zijde
van de sacristie bevinden zich twee rondboogvensters. In de oksel
van sacristie en absis bevindt zich een overkluisde toegang tot de
kelderruimtes van de kerk en de achteringang tot de sacristie. Ook
tegen de noordgevel van de kerk bevindt zich, ter hoogte van het
priesterkoor, een tweede zijkapel en bijsacristie, eveneens voorzien van rondboogramen en een lessenaardak. Ook hier bevindt
zich een achteringang naar deze bijsacristie.
Het priesterkoor heeft een halfronde absis, voorzien van een zadeldak dat de ronding van de absis volgt. Ook dit dak wordt bekroond
door een ijzeren kruis. Aan de beide zijkanten bevinden zich drie
gekoppelde rondboogvensters boven de zijkapellen; de absis zelf
heeft twee rondboogramen met glas-in-loodramen.
Interieur:
Vanuit de hoofdingang in het portaal bereikt men de zuidelijke processiegang en het brede middenschip met bijna 600 zitplaatsen.
De achterzijde van het middenschip wordt gevormd door de oostzijde van de toren, waar de geprofileerde kraagstenen van het vroegere oksaal van de vorige kerk nog zichtbaar zijn. Het middenschip
is door gemetselde rondbogen in vier traveeën verdeeld. Het gehele interieur is uitgevoerd in schoonmetselwerk. Het middenschip
heeft een open dakstoel, aan het oog onttrokken door witte houten
platen en ondersteund door moerbalken en kinderbalken. De kerkvloer is belegd met leistenen tegels. Tussen het middenschip en de
zijbeuken staat beiderzijds een arcade van vier rondbogen. De processiegangen zijn overkluisd met bakstenen kruisgranaatgewelven.
Het transept telt twee traveeën, die ook overkluisd zijn met kruisgranaatgewelven. Ook de viering waar het zuidelijk en noordelijk
transept op het middenschip aansluiten, heeft een open dakstoel.
Vijf treden, van travertijn, markeren de overgang van viering naar
priesterkoor, waarvan de betegelde vloer, thans bedekt is met
vloerbedekking. Ook het priesterkoor en de zijkapellen zijn overkluisd door een kruisgranaatgewelf, in de absis is een straalgewelf
aangebracht.
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Eigenaar kerkgebouw en grondstuk: R.K. parochie H. Gertrudis; p/
a: Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht.
Beheerder: R.K. parochie H. Gertrudis; p/a: Kerkplein 2, 6051 DT
Maasbracht; tel. 0475-468250.
Objectgeschiedenis:
Reeds in 1265 was sprake van een kerkgebouw op deze locatie.
Deze kerk was toentertijd in beheer bij het Kapittel van de Abdij van
Susteren (704 – 1798) waaraan ook de z.g. tienden moesten worden afgedragen. De kerk was overigens een z.g. appendix- of hulpkerk van de Landricus-parochie te Echt. Deze ressorteerde echter
weer onder het landdekenaat Susteren, onderdeel van het Aartsdiakonaat Kempenland en daarmee behorend tot het prinsbisdom
Luik. Waarschijnlijk was de beschermheilige van dit eerste kerkgebouw de H. Agatha. Bij de nieuwbouw in 1947/1949 zijn nog de oude funderingen aangetroffen.
De huidige mergelstenen toren stamt uit de 14e eeuw (volgens deskundigen, naar aanleiding van bouwstijlkenmerken, wellicht zelfs uit
de 13e eeuw).
De naam “Kerspel van de H. Gertrudis te Maasbracht” wordt echter
pas vermeld in 1559, bij de oprichting van het suffragaanbisdom
Roermond. De patroonheilige is sedertdien de H. Gertrudis van Nijvel (626-659), dochter van Hofmeier Pepijn van Landen en de
(Heilige) Itta van Aquitanië, dus direct voortkomend uit het geslacht
van keizer Karel de Grote en stichteres van een gemengd klooster
te Nijvel, dienend als hospitium voor reizigers en pelgrims. Na haar
dood geschiedden vele wonderen op haar voorspraak; reden waarom vele parochies haar sedertdien als patroonheilige kozen. Overigens werd zij ook de beschermheilige van het dorp en van de vroegere gemeente Maasbracht.
De eerste zelfstandige pastoor voor deze parochie was de Z.E.H.
Lambertus Franciscus Vorsterman, academisch geschoold, o.a.
magister in de vrije kunsten en de gewijde wijsbegeerte.
In 1695 werd het toenmalige kerkgebouw door deze pastoor
Vorsterman uitgebreid verbouwd voor gebruik door 600 gelovigen.
In deze periode werd voor de Kerkelijke rechtbank ook lange tijd
gestreden om de parochianen uit de Brachterbeek. Die werden uit19

eindelijk aan de St. Gertrudisparochie toegewezen, maar mochten
wel hun Mariakapel “O.L.V. van Loreto” realiseren.
In 1785, onder pastoor Hendr. Clermonts, vond wederom uitbreiding van het kerkgebouw plaats; waarna pastoor P.A. Smidts in
1867 van de gemeente subsidie kreeg om nieuwbouw van het
voorportaal te gaan realiseren. In 1878 begon deze zelfde pastoor
echter met het plannen van een volledige nieuwbouw, die in 1890
gerealiseerd werd door architect J. Kaijser uit Venlo (naar een ontwerp van architect P.J. Cuypers) en aannemer Driekske en Mathieu Janssen uit Maasbracht. De consecratie van deze prachtige
neogotische kruiskerk vond plaats in 1891 door Mgr. Boermans.
In 1944 werd bij de bevrijding van dit stuk Limburg dit kerkgebouw
echter ernstig beschadigd door geallieerd artillerievuur. Voor kerkelijke vieringen moest men toen zijn toevlucht zoeken in zaal
“Sentjens” die tijdelijk als noodkerk ging fungeren.
Eind 1945, onder pastoor G.W.H. Knops, werd door architect Boosten gestart met de nieuwbouwplannen, evenwel met behoud van
de middeleeuwse toren. Daarom werd ook gekozen voor een rondboogconstructie met verlaagd schip, dat beter aansloot bij de Romaanse kerktoren. De eerste steen werd echter pas gelegd in mei
1948, waarna de bouw gerealiseerd werd door het aannemersbedrijf Sondermeijer uit Roermond/Rotterdam. Op 5 juni 1949 werd
het kerkgebouw weer in gebruik genomen waarna de toren volledig
gerestaureerd kon worden in 1950/1951. Pas in 1961, op 11 november, werd het kerkgebouw weer geconsacreerd door Mgr. P
Moors.
Sedertdien hebben de opeenvolgende parochieherders (de
Zeereerwaarde Heren GWH Knops, H. Thijssen, PH de Klijn, AMF
Tummers, A Widdershoven en LMJ Creemers) het gebouw goed
onderhouden, aangepast aan de moderne tijd en verder verfraaid.
Merkwaardigheden:
Door de ligging nabij de Maas, hebben de binnenvaartschippers
zich altijd sterk aangetrokken gevoeld tot deze R.K. kerk (vergelijk
de R.K. kerken van Linne en Maastricht).
Het huidige hoofdaltaar - uit 1969 - is van marmer; een mensa op
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twee stipes. De beide zijaltaren (H. Maria en H. Gertrudis) uit 1949
zijn van baksteen (stipes) met natuursteen (mensa). Deze mensa
heeft een geprofileerde rand.
Het tabernakel uit 1949 is gemaakt van koper en kan aan beide zijden geopend worden. Op de deur aan de voorzijde staat de lettercombinatie IHS (de zogenaamde "Heilige Naam"). Het tabernakel
wordt bekroond door een koperen bol met kruisje.
De hardstenen gotische doopvont, met geelkoperen deksel, stamt
uit de 14e eeuw. Ze heeft een vierkant voetstuk en een achtzijdige
schacht van Naamse steen, met profileringen en insnoeringen. Op
deze overgang zitten rozetten. Ter hoogte van de bovenrand staat
op vier zijden een kopje. Het geelkoperen, gewelfde en geprofileerde deksel, met gekartelde rand, is bekroond met een plat leliekruis.
De prachtige, rijkelijk bewerkte houten communiebanken in Renaissancestijl stammen uit 1885 en zijn van de hand van de Maasnielder schrijnwerker F Dieterich.
De 14 zachtstenen kruiswegstaties stammen uit 1892 en werden
gefabriceerd in Atelier Germanus te Roermond.
Nabij de zijuitgang staat een hardstenen wijwaterbak uit de eerste
helft van de 20e eeuw.
Het kerkorgel stamt uit 1937 en werd gebouwd door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen, aanvankelijk een tweemanuaals orgel, in 1949 uitgebreid met een een-manuaals kerkorgel en werd in 1969 naar het priesterkoor verplaatst.
De ijzeren deur, tussen zuidtransept en Mariakapel, stamt uit 1949
en is versierd met een griekse A en een Ω, een vis, water, duif, hart,
anker en chiroteken.
Buiten, naast de zuidelijke zijingang, staat nog een natuurstenen
grafkruis uit 1784.
Kerkschatten die sinds de Tweede Wereldoorlog nog steeds verblijven in de magazijnen van het Bonnefantenmuseum in Maastricht,
zijn: twee lindehouten, gepolychromeerde beelden van de H. Ambrosius en de H. Augustinus (uit 1700, met duidelijke Luikse invloeden) en twee blank-eiken beelden van de H. Maria en de H. Johannes (uit de 15e eeuw, in Oppergelderse stijl). Deze laatste zijn – na
recente restauratie - inmiddels weer in de collectie uitgestald.
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Glas-in-lood:
In de achterzijde van de kerk bevinden zich drie gebrandschilderde
glas-in-loodramen in neogotische stijl van het einde van de 19e
eeuw, afkomstig uit een kerk in St. Michielsgestel, die in 1988 gesloopt werd . Deze ramen werden "passend" gemaakt voor deze
kerk en zijn daardoor nu ook smaller geworden. Het zijn voorstellingen van de H. Gerlachus (in het zuidelijke rondboogvenster), de H.
Gertrudis (in de "lichtbak" ter hoogte van de vroegere doorgang in
de torenmuur) en de H. Lambertus (in het noordelijke rondboogvenster).
Voor de twee rondboogvensters van de absis (7,11 x 1 m) liet het
kerkbestuur in 1998 twee gebrandschilderde glas-in-loodramen
ontwerpen en vervaardigen door glazenier H.H.J. Kurvers uit Deventer, bij Atelier GBB te Tilburg. Pastoor L. Creemers stelde voor
de ramen te voorzien van de volgende Bijbelteksten: “De Heer stak
zijn hand uit, raakte mijn mond aan en sprak tot mij: Ik leg hiermee
mijn woorden in uw mond (Jer. 1:9)” en: “De Heer sprak: wie zal Ik
zenden, wie zal gaan in onze naam? Ik antwoordde hier ben ik,
zend mij. (Jes. 6:8)”. Bewust heeft de glazenier hier gekozen voor
een abstracte vormgeving, waar iedere gelovige zijn eigen invulling
aan kan geven. Hij haalde zijn inspiratie echter uit de priesterlijke
gebedshouding ("orante"), de rondbogen van de twee deuren naast
het orgel en opstijgende lijn van de orgelpijpen.
Literatuurverwijzing / internetsite:
De verwoeste kerken in Limburg; A van Rijswijck, pr.; 1946.
Parochie H. Gertrudis, Maasbracht (Dorp); drs. EWJ Ficken; 1999.
Kerken na 1940; dr. A. Jacobs en drs. AA Wiekart ; Stichting Monumentenhuis Limburg ; 2003.
Bedevaartplaatsen in Nederland-3; PJ Margry e.a.; ISBN-9065505687;
2004; pag. 436 e.v.
Leven met kleur, Het werk van Huub H.J. Kurvers; Aart de Vries e.a.;
Rijksdienst voor de monumentenzorg – Zeist; 2005; pag. 11 en pag. 46
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=674
http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=1425
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Nijvel
http://www.glasmalerei-ev.de/index.php?
action=projekte&proaction=kirche104
22

H. Gertrudisbeeld te Maasbracht-Dorp (Markt 36).

Objectbeschrijving:
Dit eenvoudige tufstenen H. Gertrudisbeeld is in 1936, bij de bouw
van het nieuwe raadhuis, in de zuidwestelijke hoek ingemetseld.
Het meet 160 x 50 cm, incl. sokkel, waarop het gemeentewapen
van de oude gemeente Maasbracht is uitgebeiteld.
Eigenaar beeld en pand: Gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ
Maasbracht..
Beheerder: Gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
tel. 0475-852500.
Objectgeschiedenis:
Dit H. Gertrudisbeeld werd aangebracht als beschermheilige van
het dorp Maasbracht, voortkomend uit haar rol van patroonheilige
van de dorpsparochie.
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Merkwaardigheden:
De H. Gertrudis van Nijvel werd geboren in 626 te Landen (B) als
dochter van Hofmeier Pepijn van Landen (een voorouder van Karel
de Grote) en de (Heilige) Itta van Aquitanië. Van jongs af wilde
Gertrudis haar leven in dienst stellen van de Heer. Op aanraden
van bisschop Amandus - de "apostel van Vlaanderen" - stichtten
haar ouders voor haar een mannen- en vrouwenklooster te Nijvel
(B). In haar vijfentwintigste levensjaar werd Gertrudis hiervan de
eerste abdis. Bij dit klooster stichtte Gertrudis een hospitium voor
reizigers en pelgrims. Na een zeer vroom, deugdzaam en voorbeeldig leven stierf Gertrudis, 33 jaar oud, op 17 maart 659.
Na haar dood gebeurden op haar voorspraak zeer vele wonderen.
Vermeldenswaard is o.a. de wijze, waarop zij een ridder van een
duivelspact redde, nabij het “Duivelsbrugske” in Heppeneert (B).
Hier zou later óók een H. Gertrudiskerk worden gesticht; dezelfde
kerk waar tegenwoordig ook Onze Lieve Vrouw van Rust wordt
vereerd.
De H. Gertrudis (feest op 17 maart) wordt vaak afgebeeld met een
opengeslagen Bijbel (die zij veel bestudeerde) en een abdissenstaf
met muizen erop. Wellicht heeft dit te maken met de legende dat
de duivel haar in de gedaante van een muis heeft trachten te verleiden. Zij is o.a. de patrones van ziekenhuizen, van pelgrims en
van reizigers (vroeger dronk men, vóór men op reis ging, een zgn.
“St. Geerte-minne” voor een behouden terugkeer). Verder is zij een
beschermheilige tegen allerlei lichamelijke kwalen, tegen muizen
en ratten, tegen gevaren op zee, enz..
Tegen het einde van de Middeleeuwen (de periode 1000-1400 n.
Chr.) werden veel kapellen en kerken toegewijd aan de H. Gertrudis van Nijvel. In de Nederlanden vooral vanwege haar hulp tegen
ziekten. Alleen al in Nederlands Limburg zijn een 13-tal kerken aan
deze heilige toegewijd.
In Maasbracht werd zij niet alleen de patrones van de parochiekerk, maar heeft zij ook, tot aan de gemeentelijke herindeling van 1
januari 1991 het gemeentewapen gesierd.
Literatuurverwijzing / internetsite:
http://www.ngw.nl/m/maasbrac.htm
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H. Hartbeeld te Brachterbeek (Kerkstraat).

Objectbeschrijving:
Dit prachtige, tufstenen H. Hartbeeld is in 1920 vervaardigd door
Jan Verdonk voor het Internaat “De Ruwenberg” te St. Michielsgestel (Noord-Brabant).
Het werd in 1988 verplaatst naar het gazon naast de R.K. H. Hartkerk te Brachterbeek. Het is, incl. sokkel, 450 cm hoog.
Eigenaar beeld en grondstuk: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a:
Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht.
Beheerder: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a: Kerkplein 2, 6051
DT Maasbracht; tel. 0475-468250.
Objectgeschiedenis:
Dit imponerende H. Hartbeeld, werd in 1920 geplaatst bij de kostschool van het internaat “De Ruwenberg” te St. Michielsgestel
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(Noord-Brabant). Dit internaat van de Fraters van Tilburg, werd in
1852 gesticht door bisschop Zwijssen van ’s-Hertogenbosch. Dit
vooraanstaande instituut, waar tot 1938 louter Frans werd gesproken, genoot groot aanzien als opleidingsinstituut met name ter
voorbereiding van seminaristen.
Bij de sloop van het complex werd het beeld gered door wijlen pastoor Henk Evers van de H. Hartparochie te Brachterbeek en voor
het bedrag van fl. 2.400,00 naar Brachterbeek verhuisd.
Joop Utens, beeldhouwer te Echt, restaureerde het beeld op vakkundige wijze; waarna het in juni 1988 naast de R.K. H. Hartkerk
opnieuw werd opgericht. Bovenin de sokkel werd daarbij een oorkonde opgeborgen.
Op 12 juni 1988, in dat jaar de feestdag van het H. Hart van Jezus,
vond de plechtige (her)inzegening plaats door de hulpbisschop,
vicaris-generaal Mgr. Castermans in aanwezigheid van lokale
hoogwaardigheidsbekleders.
De totale kosten van deze hele “operatie” bedroegen fl. 12.000,00
en werden moeiteloos door de parochiegemeenschap bij elkaar
gebracht !
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuurverwijzing / internetsite:
-
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H. Hartbeeld te Maasbracht-Dorp (Kerkplein).

Objectbeschrijving:
Dit indrukwekkende, zandstenen H. Hartbeeld, dat sedert 2002 aan
de voet van de toren van de R.K. H. Gertrudiskerk staat meet 195 x
66 cm en staat op een sokkel van circa 115 cm. Op de sokkel staan
aan de voorzijde drie tekstregels: “Ik ben Koning” en centraal op de
voorzijde, onder het chiro-teken: “H. Hart van Jezus, ontferm U onzer”.
Eigenaar beeld en grondstuk: R.K. parochie H. Gertrudis; p/a: Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht.
Beheerder: R.K. parochie H. Gertrudis; p/a: Kerkplein 2, 6051 DT
Maasbracht; tel. 0475-468250.
Objectgeschiedenis:
Dit fraaie H. Hartbeeld werd in 1924 door het kerkbestuur van de
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R.K. St. Gertrudisparochie, geplaatst op de splitsing Kloosterstraat/
Kromstraat tegenover het klooster van de Zusters der Goddelijke
Voorzienigheid (uit Steyl/Tegelen), die kort daarvoor hun intrek
hadden genomen in dit klooster. De reden tot plaatsing van dit
beeld was niet alleen het afsmeken van de zegen en bescherming
van Christus Koning (van alle volkeren) over de eigen dorpsbevolking, maar ook van de te missioneren volkeren in de traditionele
missielanden.
In 1971 werd – i.v.m. een geplande wegverbreding – het beeld verplaatst naar de ingang van de parochiële begraafplaats aan de
Hoofdstraat. In 1983 werd het verplaatst naar de voortuin van de
daar tegenoverliggende pastorie (hoek Hoofdstraat/Julianalaan) en
tenslotte werd het op 8 juli 2002 overgebracht naar zijn huidige locatie, aan de voet van de kerktoren, nabij de hoofdingang van de
H. Gertrudiskerk aan het Kerkplein.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuur-verwijzing / internet-site:
Maasbracht, tussen stoffige steenkool en schoon gewassen grind; Jac.
Linssen; 1986; pag. 61.
Parochie H. Gertrudis, Maasbracht (Dorp); drs. EWJ Ficken; 1999; pag.
37, 49, 50.
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R.K. H. Hartkerk te Brachterbeek (Kerkstraat).

Objectbeschrijving:
Dit kerkgebouw uit 1933, ontworpen door architect Ir. J Franssen uit
Roermond en gebouwd door de bekende aannemersfamilie Krekelberg uit Maasbracht, is opgetrokken uit metselsteen in een sobere
expressionistische stijl op de plaats waar vroeger de Krombeek
door de kern van Brachterbeek liep. De uitwendige afmetingen van
dit kerkgebouw bedragen 40 x 13,5 x 30 m.
In het interieur valt het oog direct op de 32 prachtige glas-inloodramen: 6 stuks van glazenier René Smeets (1933) en 26 stuks
van Max Weiss (1952/1960).
In de toren hangen een drietal luidklokken; o.a. St. Isidorus en de H.
Maria. Staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Eigenaar kerkgebouw en grondstuk: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a: Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht.
Beheerder: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a: Kerkplein 2, 6051
DT Maasbracht; tel. 0475-468250.
Objectgeschiedenis: (door Ton Valkenburg)
Voor de kiem van het ontstaan van de zelfstandige kerkgemeenschap Brachterbeek dienen wij eeuwen terug te gaan in de tijd.
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Vanaf 1693 vechten de parochies Linne en Maasbracht n.l. een
vete uit voor de kerkelijke rechtbank te Roermond. Het betreft de
kerkgang van de Bekenaren. De helft van de bewoners van de ca.
40 "huysen aan gen Beeck" bezoekt de kerk in Linne, de andere
helft blijft trouw aan de parochie Maasbracht. Aanvankelijk wijst
bisschop Reginaldus in 1696 het gehucht toe aan de kerkgemeenschap Linne. Pastoor Vostermans van Maasbracht blijft echter taai
zijn oude rechten verdedigen. Na meer dan 10 jaar wint hij de kerkelijke rechtzaak en wordt de Beek toegewezen aan zijn parochie.
Alle Bekenaren zijn nu verplicht in Maasbracht ter kerke te gaan,
willen ze hun "zondagsplicht vervullen".
Pastoor Smidts, die in 1880 parochieherder van Maasbracht is geworden, wil omstreeks 1890 graag een nieuwe kerk bouwen. De
oude kerk is te klein en ook bouwvallig geworden. Na veel geharrewar tussen kerkbestuur, gemeenteraad en bisdom valt het besluit
dat er geen nieuwe kerk komt maar dat het oude gebouw wordt
vergroot en hersteld. Dit zint de Bekenaren geenszins. Zij zien een
lang gekoesterde hoop in rook opgaan. Hun wens is dat er een
nieuwe kerk komt tussen de beide dorpsdelen in.
Hierop volgt een van de donkerste periodes uit de geschiedenis
van Maasbracht. "De kèrke-wor" (kerkenstrijd of kerkelijke verwarring) ontvlamt pas echt en in een fellere en ernstiger mate dan
ooit. Brachtenaren zijn bang om naar het station in de Beek te
gaan. Op zeker dag wordt pastoor Smidts, wanneer hij op weg is
naar zijn pastorie, in de Beek tegengehouden door een groep woedende inwoners. Hij wordt gemolesteerd en bestookt met modderkluiten. Enkele weken voor Pasen in het jaar 1890 richt pastoor Engels van Linne zich in een donderpreek tot de aanwezige gelovigen
uit de Beek. Hij waarschuwt hen om de Paasplicht in de kerk te
houden waar zij thuis horen. Doen ze dit niet, zo klinkt het vanaf de
kansel, dan zal hij zich genoodzaakt zien hen in de toekomst de
aanwezigheid in zijn kerk te verbieden. Op dat tijdstip gaan er nog
steeds 25 van de 40 huishoudens van Beek naar de kerk in Linne.
Twintig jaren lang blijft er grote verdeeldheid onder de parochianen
bestaan. Bracht en Beek staan onverbiddelijk tegenover elkaar.
Maar niet alleen de twee dorpsdelen zijn het met elkaar oneens.
Ook de Beek zelf is opnieuw onderling verdeeld. Zelfs in dezelfde
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families ontstaan spanningen en ruzies. Het is een periode van grote kerkelijke verwarring.
De Bekenaren blijven niet rustig toekijken als de aannemer start
met de restauratie en vergroting van de kerk in Maasbracht.
Wanneer de aannemer begint met zijn werk saboteren zij de verbouwing. Een groep mensen uit de Beek breekt in het nachtelijk
duister telkens af wat overdag is opgebouwd. Bisschop Paredis besluit de verbouwing na enkele maanden stop te leggen.
Een tijdje blijft het rustig. Maar dan komen er nieuwe plannen. Deze
behelzen dat er een nieuwe kerk komt op de oude plaats met behoud van de toren. Opnieuw reageert de Beek onthutst en ontgoocheld. De bewoners komen fel in het geweer. Verzoekschriften
gaan naar het bisdom. Nog meer Bekenaren gaan in Linne naar de
kerk of gaan helemaal niet meer.
Er zijn ook goed bedoelde pogingen om uit de impasse te geraken.
Enkele families stellen voor de Mariakapel in Tergouwen op eigen
kosten te vergroten. Beker boeren bieden gratis akkerland aan op
de grens tussen Bracht en Beek als bouwplaats voor een nieuw te
bouwen kerk van Maasbracht. Deze zou dan verrijzen op het Brachterveld, een grondgebied gelegen tussen de huidige viaducten
Kruisweg en Kloosterstraat. Maar de parochie Maasbracht, gesteund door het bisdom, houdt vast aan haar plan. De nieuwe kerk
komt op de oude plaats en wordt in 1891 geconsacreerd. Maar de
vete tussen Bracht en Beek is niet gesust. Veel Bekenaren blijven,
al is het maar om dwars te liggen, in Linne naar de kerk gaan.
De rust keert eerst gedeeltelijk terug wanneer pastoor Smidts wordt
opgevolgd door de eerdere parochieherder van Linne, pastoor J. S.
Engels. Hij heeft vanuit Linne de kwestie van dichtbij meegemaakt.
Hij kent de gevoeligheden en weet met veel tact en vaste hand zijn
schapen weer tot de orde te roepen. Vijandschap verandert in een
gezonde rivaliteit tussen beide dorpsdelen.
Mede door de scheepvaart wordt het rond 1930 duidelijk dat de
kerk van Maasbracht te klein wordt. De Bekenaren grijpen de kans
aan een nieuwe poging te ondernemen om te komen tot het stichten van een eigen kerkgemeenschap. Een verzoek hiertoe, ondertekend door alle Beker gezinnen, wordt naar het bisdom gestuurd. De
initiatiefnemers van deze actie worden beloond. Dit keer staat de
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kerkelijke overheid sympathiek tegenover het idee.
Op 3 februari 1932 laat de krant "Limburger Koerier" weten: "Te
Maasbracht zal een nieuwe parochie worden gesticht in 't gehucht
Beek. Aan den nieuwe benoemde pastoor J.J. Goldschmitz is opdracht gegeven de nodige voorbereidingen te treffen." Samen met
zijn kapelaan J. J. Hendrix starten beide geestelijken al spoedig
met het voorbereidend werk.
Brachterbeek bouwt een eigen kerk
De pas 32-jarige priester Hendrix gaat vol enthousiasme aan de
slag. Hij beseft ten volle dat hij de hele bevolking achter zich heeft
staan. Naar een zelfstandige kerkgemeenschap is immers al een
lange tijd uitgezien.
Nu moet er op de eerste plaats geld binnen komen. Geholpen door
pastoor Goldschmitz wordt elk huis bezocht. Er komen bijdragen
binnen v.a. fl 100,- tot complete kerkbanken toe. Verder wordt een
comité in het leven geroepen dat de taak krijgt te zorgen voor meer
financiële middelen. Gedurende 18 maanden wordt er maandelijks
in het dorpsdeel gecollecteerd. Er is – gezien de normen van die
tijd – een ontzettend groot bedrag nodig van fl 60.000,- om de
bouwkosten van pastorie, sacristie, kerk en overige zaken zoals
verwarming, klokken, altaren, orgel, preekstoel enz. te financieren.
En al zijn de bewoners vol vuur voor hun eigen kerk en geven ze
wat ze geven kunnen: financiële steun van buitenaf is toch noodzakelijk. Brachterbeek bestaat in die tijd n.l. grotendeels uit kleine
boeren, een aantal arbeiders en een handvol zelfstandigen.
De gemeente stelt gratis een stuk grond ter beschikking gelegen in
het drassig gebied "Ónger de Wieje" waardoor de Krombeek
stroomt. Over een lengte van 160 m zal het riviertje, waaraan
Brachterbeek haar naam ontleent, door de gemeente worden gerioleerd.
Het heeft nog veel voeten in de aarde voordat de beoogde gemeentesubsidie van fl 10.000,- wordt verleend. De gemeenteraadsleden van Maasbracht-Dorp en de burgemeester hebben
nogal wat bezwaren tegen zo'n hoog bedrag. Maar doordat de
Beek 4 raadsleden heeft en Bracht 3 staat bij de stemming de uitslag al vast. De provincie stelt fl 2.300,- beschikbaar. Er worden bij
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particulieren leningen afgesloten voor een bedrag van fl 12.000,- en
de rector zelf bedelt in de omliggende kerken vanaf de preekstoelen
een aardig bedrag bij elkaar.
Wanneer Brachterbeek op 10 maart 1933 officieel als rectoraat
wordt erkend, gaat men onmiddellijk van start met het bouwen van
een eigen Godshuis. Ir. Jos Franssen uit Roermond wordt als architect aangezocht. De bouw wordt gegund aan de laagste inschrijver,
de firma G. H. Krekelberg uit Maasbracht, dé specialisten in kerkenbouw. Rector Hendrix bedingt dat naast de arbeiders van de aannemer zelf allereerst mannen van Beek en Bracht aan het bouwkarwei
zullen werken. In die tijd van malaise zijn er gegadigden genoeg.
Maar voordat de aannemer begint met de bouw gaat de kleine gemeenschap eerst zelf met overgave aan het werk. Het aanvullen
van het moerassig grondgebied, het uitgraven van kelders voor kerk
en rectoraatswoning, de fundering en het ondergronds metselwerk
neemt het mansvolk van Brachterbeek voor eigen rekening. Niets is
de bevolking teveel. Plaatselijke arbeiders werken met schop en
troffel, boeren gaan aan het werk met paard en kar. Na de "handen spandiensten" van de Beker bevolking kan aannemer Krekelberg aan de slag. Alles gaat van een leien dakje. Reeds op 15 juni
vindt de eerste steenlegging plaats. Als de blinkende haan op een
hoogte van 30 meter op de spitse kerktoren wordt geplaatst loopt
de hele gemeenschap uit. Ruim 7 maanden nadat de eerste kar
grond ter opvulling van het bouwterrein door de bevolking werd
aangevoerd is de bouw voltooid.
Het resultaat is een staaltje van moderne architectuur. De ontwerper heeft het kerkgebouw aangepast aan de rustige omgeving. In
de kerk wordt het zicht nergens belemmerd door zuilen of pilaren.
De totale lengte van het schip bedaagt 40 m, de breedte is ruim 13
m. Het gebouw biedt plaats aan ruim 320 volwassenen en 200 kinderen.
Op het terrein voor de kerk wordt een park aangelegd met wandelpaden en een Mariagrot.
Bloeiende kerkgemeenschap en wrede oorlogstijd
Op 17 december 1933 vindt de plechtige inzegening plaats van de
eigen rectoraatskerk en wordt de eerste H. Mis opgedragen door
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deken Jos Jongen uit Echt. Tevens worden de drie kerktorenklokken geconsacreerd. Deze krijgen de namen H. Hart, H. Maria en
St. Jan.
Op 9 juli 1934 volgt de consecratie van de kerk. De relikwieën van
de kapel in Tergouwen worden naar de kerk overgebracht en daar
in het hoofdaltaar gemetseld.
Enkele misdienaars en leden van het zangkoor zijn van Maasbracht overgekomen naar de Beek. De 18-jarige Wiel van Pol
wordt door de rector aangezocht als kosterorganist, koordirecteur
en voorzanger.
Ook de Rozenkransbroederschap is vanuit de parochie Maasbracht meegekomen naar het nieuwe rectoraat. Achter in de kerk
hangt thans het middenstuk van hun oudste vaandel. Een tweezijdig met olieverf zeer knap vervaardigd schilderstuk. Het laat zien
hoe St. Dominicus uit de hand van het Jezuskind een rozenkrans
krijgt aangereikt. Het vaandel dat het bovenomschreven oude is
gaan vervangen is wonderlijk genoeg achtergebleven in de kerk
van Maasbracht.
Op het priesterkoor van de kerk in Brachterbeek staan 50 koperen
flambouwen (luchtjes) te glimmen. Zij zijn een geschenk van een
dankbaar echtpaar bij het 300-jarig bestaan in 1997 van de Rozenkransbroederschap. Het huidig vaandel is niet altijd zichtbaar in de
kerk aanwezig.
Er zijn plannen om het bij bepaalde gelegenheden weer te tonen
en te gebruiken.
In het rectoraat ontstaat een bloeiende kerkgemeenschap. Helaas
verstoort de tweede wereldoorlog de vredige rust. In december
1942 worden de klokken uit de kerktoren geroofd ten behoeve van
de Duitse oorlogsindustrie. Ofschoon zijdelings, werkt rector Hendrix mee aan het verzet tegen de Duitsers. Drie onderduikers vertoeven op de zolder van zijn woning.
Op 7 november 1944 moet de bevolking evacueren. Rector Hendrix vindt onderdak bij zijn neef kapelaan Hermkens in Montfort.
Ook zijn neef zit in het verzet. Door verraad vallen beiden in handen van SS-ers en worden zij in de nacht van 17 december afgevoerd naar Duitsland. Vanuit het concentratiekamp "Buchenwald"
worden ze tewerkgesteld in een fabriek in Weimar. Bij een bombar34

dement op 9 februari 1945 komt een einde aan het leven van de
oprichter van het rectoraat Brachterbeek. Kapelaan Hermkens sterft
enige tijd later.
In vergelijking met andere kerken in de omgeving blijken de beschadigingen aan de rectoraatskerk mee te vallen. De nok van het dak is
door 2 granaten en de doopkapel door een granaat getroffen. De
ramen moeten grotendeels door noodglas worden vervangen.
Als opvolger van rector Hendrix wordt na een half jaar door bisschop Lemmens de Eerwaarde heer Hugo von Schwarzenberg
aangesteld. Op 1 augustus 1946 wordt het rectoraat een parochie
en daardoor wordt rector von Schwarzenberg pastoor. De nieuwe
herder ziet het als zijn taak van de kerk, zo schrijft hij, "een kleine
kathedraal" te maken. Zo wordt o.a. het tabernakel versierd met
een koperen sierkroon. Er komt een nieuwe luidklok met de naam
"Hugo". In maart 1950 wordt een nieuw kerkorgel, gebouwd door
de firma Verschuren uit Heythuysen, ingezegend. Het jaar daarna
komt men tot de ontdekking dat onder de veelkleurige verflagen van
het St. Jozefbeeld uit de kapel van Maria van Loreto een kostbaar
eikenhouten kunstwerk schuil gaat. Het beeld krijgt een plaats achter in de kerk. In 1952 komt er geluidsinstallatie in de kerk. Verder is
in februari 1954 het klokkentrio weer compleet. Een der klokken
krijgt de naam St. Isidorus en de andere H. Maria. In 1955 komt in
het kerkdorp een eigen school. Onder protest van velen moet helaas het park voor de kerk gelegen (veelal "'t plein" genoemd) hierdoor verdwijnen.
Op 30 april 1978 neemt pastoor von Schwarzenberg afscheid van
zijn parochie. Nog in hetzelfde jaar, op 16 december, overlijdt hij in
het ziekenhuis te Sittard op 70-jarige leeftijd.
Met ingang van 1 juni 1978 wordt de parochie toevertrouwd aan H.
Evers, voorheen missionaris in Oeganda. Hij blijft er tot zijn dood in
1999.
Onder zijn leiding wordt in 1983 het gouden jubileum van de kerk
voorbereid en gevierd. Ter gelegenheid van dit feit wordt aan de
voorzijde van de kerk een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
"Dank en eerbied voor wat in 50 jaren door velen is geschied". In
een oplage van 1500 exemplaren verschijnt het gedenkboek "De
geschiedenis van Brachterbeek".
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Tot veler verrassing ontvangt de jubilerende parochie een prachtig
geschenk van de parochie Koscielisko in Polen. Het is een uit één
stuk hout gesneden beeltenis van het H. Hart van Jezus. Het
kunstwerk is als dank bedoeld voor de hulp die het dorpje gedurende enkele jaren, via de familie van Kessel, vanuit Brachterbeek
heeft ontvangen. Het prachtige geschenk, met een formaat van 45
x 70 cm, is achter in de parochiekerk te bewonderen.
Als een soort schilderij achter glas zijn vooraan in de kerk ook de
vele gouden en zilveren sieraden (ex voto's) te zien, afkomstig uit
de Mariakapel en uit dankbaarheid geschonken.
In 1996 laat het kerkbestuur de communiebank in de kerk afbreken. Met het marmer hiervan wordt een nieuw altaar gemaakt.
Op 27 augustus 1999 sterft in het ziekenhuis te Maastricht de geliefde pastoor Evers.
Vanaf september 1999 tot augustus 2000 is pastoor Deckers uit
Linne de administrator van de parochie. In augustus 2000 wordt de
Eerwaarde Heer Maessen benoemd tot pastoor. Hij wordt per 1
januari 2003 opgevolgd door pastoor Creemers. Na deze aanstelling wordt deze priester - bijgestaan door een kapelaan - pastoor
van 4 parochies: naast de parochie Brachterbeek zijn dat de parochies in Linne, Maasbracht en Stevensweert.
Ook in de parochie van het H. Hart van Jezus worden deze geestelijken bijgestaan door verschillende vrijwilligers, onder leiding van
het kerkbestuur en vertegenwoordigd in een parochiecomité.
Glas-in-loodramen in de parochiekerk van Brachterbeek
De kerk van het H. Hart van Jezus is rijk aan glas-in-loodramen.
Boven in het priesterkoor bevinden zich 6 gebrandschilderde ramen. Ze zijn in 1933 vervaardigd door de kunstenaar René Smeets
uit Ottersum, oorspronkelijk afstammend van de familie Smeets uit
Maasbracht. Deze ramen stellen engelen met diverse attributen
voor.
Alle andere glas-in-loodramen in de kerk zijn kunstwerken van de
beroemde glazenier Max Weiss.In 1953 vervangt hij het gewone
glas van de 7 ramen aan de zijde van de Rector Hendrixstraat door
glas-in-loodramen. De voorstellingen zijn: de zondeval van Adam
en Eva, de boodschap van de engel Gabriël, de geboorte van Je36

zus in Betlehem, de opdracht van Jezus in de tempel, de vlucht
naar Egypte, de wedervinding van Jezus en het verborgen leven
van Jezus in Nazareth. Iedereen spreekt lof over de prachtig uitgevoerde voorstellingen. Er is echter één maar. Sommige leden van
het kerkbestuur vonden dat de ramen te donker waren uitgevallen.
Met pijn in het hart en onder protest van de kunstenaar Weiss zelf
krijgen de protesterende kerkmeesters hun zin. De in 1953 en 1954
aan de Kerkstraatzijde aangebrachte ramen zijn veel lichter van tint.
De voorstellingen zijn: de doop van Jezus in de Jordaan, de bekoring van Jezus door de duivel, de bruiloft te Kana, Jezus zegent de
kleine kinderen, Jezus drijft de duivel uit, Jezus wast de voeten van
Petrus en de kruisdood van Jezus. In 1960 worden alle in de kerk
nog aanwezige blanke ramen op het zangkoor, in de doopkapel en
achter in de kerk vervangen door glas-in-loodramen. Ook deze ramen zijn vervaardigd door Max Weiss en stellen engelen en de
Christusfiguur voor.
Bronnen:
Hukkelhoven, dhr. Theo, vrijwilliger, Brachterbeek; gesprekken en archief.
Linssen, dhr. Jac., amateur-historicus, thans woonachtig in Thorn; gesprekken en archief.
Valkenburg, dhr. Ton, Brachterbeek; archief.
De verwoeste kerken in Limburg; A van Rijswijck, pr.; 1946.
Maasbracht in oude ansichten; dhr. WJ Habraken ; 1971; pag. 23.
Geschiedenis van Brachterbeek; dhr. Ton Valkenburg; 1983
Parochie H. Gertrudis, Maasbracht (Dorp); drs. EWJ Ficken; 1999.
De Kapelmuren spreken; dhr. Jac. Linssen; 2001.
Kerken na 1940; dr. A. Jacobs en drs. AA Wiekart ; Stichting Monumentenhuis Limburg ; 2003.
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=479
http://www.glasmalerei-ev.de/index.php?
action=projekte&proaction=kirche15
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Joseph-kruis te Brachterbeek (Op de Berg).

Objectbeschrijving:
Dit mooie, gietijzeren wegkruis, meet 125 x 80 cm en is gevat in
behouwen Naamse steen. Inclusief de gemetselde sokkel is het
200 cm hoog. Het kruis zelf weegt 26,5 kg.
Het is een doorbroken open kruis met een vergrote voet op twee
basementen en het bevat ornamenten van acanthusbladeren. In de
originele schacht hangt een doodshoofd met twee gekruiste beenderen, doch hier afgedekt met de koperen naamplaat “Josephkruis”. De balken eindigen in een open driepas, met plantaardige
ornamenten. Het centrum is ruitvormig vergroot, met een geometrisch ornament. In de bovenbalk is een banderol meegegoten,
waarop de tekst “INRI”.
Ook het corpus is meegegoten. De armen zijn zijwaarts geheven,
120° gestrekt; de beide handen half geopend. Het hoofd met doornenkroon neigt naar links / voorover.
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Het wegkruis is wit gelakt; het corpus bronskleurig.
Eigenaar wegkruis: Commissie Dominicus’ Lievenheer; p/a: Steenakkerstraat 5, 6051 JV Maasbracht; grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht.
Beheerder: Commissie Dominicus’ Lievenheer; p/a: Steenakkerstraat 5, 6051 JV Maasbracht; tel. 0475-461965.
Objectgeschiedenis:
Dit fraaie, gietijzeren wegkruis diende bijna 50 jaar als kruis op het
graf van wijlen Joseph Wilms (1850 - 1937) op de R.K. begraafplaats te Brachterbeek. In de herfst van 1985 brak het door een
zware storm in stukken en werd in 1986 geruimd. Op Goede Vrijdag
1988 vond de herplaatsing en inzegening plaats als devotiekruis Op
de Berg te Brachterbeek ter bescherming van het dorp en zijn inwoners. Dit devotiekruis valt daarmee onder de categorie:
“Vroomheidkruisen”.
Nog vijftien gelijke exemplaren staan in o.a. Beek, Eijsden, Geleen,
Gulpen, Meerssen, Neerbeek, Stein en Vaals.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuurverwijzing / internetsite:
Gietijzeren wegkruisen in Limburg; dr. Godfried C.M. Egelie; Uitg. De Walburg Pers; ISBN 906011.188.5; 1983; pag. 146.
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Lamerskapelke te Brachterbeek
(hoek Stationsweg/Heerenweg).

Objectbeschrijving:
Dit knusse Mariakapelletje, in de volksmond ’t Kapelke genoemd,
stamt wellicht uit de Middeleeuwen, doch is in zijn huidige vorm
pas herbouwd in 1975/1976, nadat in 1972 een vrachtwagen er
tegenaan botste. Het is opgetrokken uit handgebakken metselsteen en specie. Ook de dakdekking wordt gevormd door metselwerk. De afmetingen van de kapel bedragen 160 x 150 x 250 cm.
Het interieur is fraai pleisterwerk.
Sinds 1966 staat dit oude kapelletje op de gemeentelijke monumentenlijst en op de Rijksmonumentenlijst (nummer 26517).
Eigenaar kapel en grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36,
6051 DZ Maasbracht..
Beheerder: Fam. Bekkers; Kerkstraat 52 a, 6051 JJ Maasbracht;
tel. 0475-462838.
Objectgeschiedenis:
Dit Mariakapelletje vormde het oudste bouwwerk van de Brachterbeek en stond reeds geregistreerd op “De Gemeente Metinge” van
1680! Emeritus pastoor Linssen, die op uitgebreide wijze de geschiedenis van de Brachterbeek bestudeerde, vermoedt dat wel40

licht reeds door de Romeinse legers (Heer = leger) op deze locatie
een heidense offerplaats in gebruik was genomen; waarna onze
verre voorouders op deze locatie de H. Maria gingen vereren.
Mevrouw Lies Mestrom-Neelen wist uit overlevering dat het kapelletje eeuwen geleden werd opgericht na een ernstige ziekte onder het
vee.
Het kapelletje is altijd eigendom geweest van opvolgende generaties van de familie Mestrom, doch ten tijde van de aanleg van het
tramspoor, is het eigendom van grond en kapel overgegaan naar de
gemeente Maasbracht.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Omstreeks 1970 werd het oorspronkelijke houten Mariabeeld met
Jezuskind uit de kapel gestolen en vervangen door opnieuw een
houten Mariabeeld (zonder Jezuskind) uit de Belgische bedevaartplaats Banneux. Het oorspronkelijke antieke Mariabeeld ging telkens passend gekleed door handgemaakte gewaden, doch helaas
is dat verloren gegaan.
Op 26 juni 1972 reed een vrachtwagen dit kapelletje helaas in puin.
Zowel kapel als beeld werden totaal vernield. Na een ingewikkelde
verzekeringskwestie (door het eigendomsrecht) nam de dienst der
gemeentwerken zelf de herbouw ter hand, waarbij de kapel een
eindje werd verschoven voor toekomstige wegverbredingen. Hiervoor moest echter toestemming worden verkregen van de Dienst
Monumentenzorg, omdat ’t Kapelke op de rijksmonumentenlijst
stond.
Pastoor von Schwartzenberg zegende op 30 april 1976 de kapel
opnieuw in. Ze was inmiddels verrijkt met een keramische beeltenis
van de H. Maria met Jezuskind, geschonken door de bekende buuttereedner Pierre Cnoops. Het beeld was afkomstig van keramische
industrie St. Joris te Beesel.
Glas-in-lood:
Literatuurverwijzing / internetsite:
Geschiedenis van Brachterbeek, Ton Valkenburg, 1983; pag. 109 t/m 111.
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/kapellen/detail.php?ID=125
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Leonardus-wegkruis te Maasbracht-Dorp
(hoek Sintelstraat/Julianalaan).

Objectbeschrijving:
Dit indrukwekkende, gietijzeren wegkruis, werd eind 19e eeuw gegoten in de ijzergieterij van “Deville, Pailliete & Cie.” te Charleville
(Noord-Frankrijk). Het gietijzeren kruis zelf weegt 52 kg en meet
179 x 79,5 cm. Het is gevat in een natuurstenen sokkel van 50 x 35
x 30 cm met een gewicht van 136 kg. E.e.a. is weer geplaatst in
een gemetselde sokkelommuring.
Het wegkruis had en heeft zwart als hoofdkleur, met goudkleurige
ornamenten. Centraal de Goede Herderfiguur met staf, in de voet
een brandende urn, geflankeerd door twee rouwende ploranten
met kransen en in de schacht en de drie balkuiteinden engelenkopjes. Verder is het kruis verfraaid met Jugendstilelementen zoals
lisdodde, pinakels, kruisbloemen, wijnranken en pijnappels.
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Eigenaar wegkruis: R.K. parochie St. Gertrudis, p/a: Kerkplein 2,
6051 DT Maasbracht; grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36,
6051 DZ Maasbracht.
Beheerder: Commissie Leonardus-wegkruis; p/a: Parklaan 6, 6051
BN Maasbracht; tel. 0475-468229.
Objectgeschiedenis:
Dit prachtige, gietijzeren wegkruis werd eind 19e eeuw gegoten in
de ijzergieterij van “Deville, Pailliete & Cie.” Te Charleville (NoordFrankrijk). Waarschijnlijk via de plaatselijke dorpssmid, René
Smeets, werd het geleverd en geplaatst als grafkruis bij het overlijden van Leonardus Jochems uit Maasbracht (o 07-07-1881; † 03-041920). In 1945 werd het grafkruis wegens de herbouw van de R.K.
St. Gertrudiskerk in noordelijke richting verplaatst.
In 1997 bestond bij de gemeente Maasbracht het voornemen om
o.a. dit oude grafkruis te gaan ruimen. Nabestaanden stelden het
grafkruis ter beschikking stelden van de Commissie Leonarduswegkruis. Deze commissie heeft zorg gedragen voor de restauratie,
conservering en herplaatsing (op 14 juni 1998 = Sacramentsdag)
als devotie-/processiekruis op de hoek van de Sintelstraat/
Julianalaan in de R.K. St. Gertrudisparochie. Dit wegkruis valt daarmee onder de categorie: “Vroomheidkruisen”.
Nog vier gelijke exemplaren staan in Groot-Genhout, Gulpen, Neerbeek en Wittem.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
De H. Leonardus van Noblac leefde in de 6e eeuw in Gallië ten tijde
van koning Clovis. Zijn ouders ware edelen in de hofhouding. Van
zijn leermeester, bisschop Remigius, leerde Leonardus de naastenliefde voor armen en gevangenen. Aanvankelijk leidde hij een kluizenaarsbestaan in de nabijheid van Limoges, doch door de aantrekkingkracht van zijn levensstijl, ontstond daar al spoedig een kloostergemeenschap volgens de regel van de H. Augustinus. De H. Leonardus is de patroonheilige van de boeren, kuipers, voerlieden,
smeden, gevangenen, paarden en vee. In het bijzonder wordt zijn
voorspraak ingeroepen bij bevallingen, hoofdpijn, geestesziekten en
chronische ziekten.
Afgeleide voornamen zijn: Leon, Lei, Leendert, Leonard, Nard, Le43

ny, Leenke, Leny, Leonie.
Leonardus Antonius Jochems werd geboren op 7 juli 1881 te
Maasbracht en ook dezelfde dag nog gedoopt in de R.K. St. Gertrudisparochie. Hij huwde op 17 mei 1918 met Aldegonda Mestrom.
18 september 1919 werd hun enige zoon Johannes geboren. Helaas overleed Leonardus Jochems veel te jong op 38-jarige leeftijd,
op 3 april 1920.
Jaarlijks staat bij de Sacramentsprocessie in de St. Gertrudisparochie het rustaltaar bij dit devotie-/processiekruis.
Literatuurverwijzing / internetsite:
Gietijzeren wegkruisen in Limburg; dr. Godfried C.M. Egelie; Uitg. De Walburg Pers; ISBN 906011.188.5; 1983; pag. 173.
http://www.heiligen.net/nov/frm0611b.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardus_van_Limoges
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Maessen-wegkruis te Brachterbeek
(hoek Stationsweg/Broekstraat).

Objectbeschrijving:
Dit eenvoudige, gietijzeren wegkruis is een niet doorbroken kruis
met een achtzijdig, zuilvormige, holle voet die met 4 bouten aan de
betonnen fundering is bevestigd. De balken, evenals de vergrote
uiteinden zijn gesierd met plantaardige ornamenten. In het vierkant
vergrote centrum, bevindt zich de tekst INRI; daarboven en daaronder een liggend tweeblad. Het wegkruis is geheel zwart geschilderd;
de tekst INRI wit. Het corpus heeft de armen in 80° omhoog gestrekt en de handen gesloten. Het hoofd met de (witte) doornenkroon rust tegen de rechter schouder; de ogen gebroken. Ook het
gehele corpus is wit geschilderd, de haren zwart en de lendendoek
goudkleurig. Beide handen, voeten en de plaats van de lanssteek in
het hart zijn gemarkeerd door een rode "bloeddruppel". Het corpus
is met twee bouten (navelhoogte en voeten) aan het wegkruis be45

vestigd.
Het wegkruis weegt circa 130 kg en meet 181 x 68,5 cm (incl. sokkel 240 x 68,5 cm).
Eigenaar wegkruis en grondstuk: Dhr. H. Maessen, Brachterveld
50, 6051 HW Maasbracht; Beheerder: Dhr. H. Maessen, Brachterveld 50, 6051 HW Maasbracht; tel. 461235.
Objectgeschiedenis:
Dit solide, gietijzeren wegkruis werd in 1876 uit dankbaarheid geplaatst door dhr. Henricus Simon Beckers. Het verhaal gaat dat de
deze man, wonende aan de Kerkstraat, woonhuis, stallen en
schuur door brand verloor, volgens zijn zeggen door onvoorzichtigheid van zijn buurman die schuin achter de schuur woonde. Om
herhaling te voorkomen bood hij de waarschijnlijke veroorzaker van
de brand een perceel grond aan, aan de huidige Broekstraat. Toen
deze grondruil geslaagd was, werd dit fraaie gietijzeren wegkruis
uit dankbaarheid opgericht. Het kan dus beschouwd worden als
een zogenaamd “Memoriekruis”. Een soortgelijk gietijzeren kruis
staat ook nog op de oude begraafplaats te Roermond en in Susteren.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
In december 2002 hebben vandalen dit wegkruis met bruut geweld
afgebroken en in een voortuin aan de Stationsweg, honderden meters verder, gedeponeerd.
Literatuurverwijzing / internetsite:
Gietijzeren wegkruisen in Limburg; dr. Godfried C.M. Egelie; Uitg. De Walburg Pers; ISBN 906011.188.5; 1983; pag. 137 &194.
Geschiedenis van Brachterbeek, Ton Valkenburg, 1983; pag. 106-107.
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/kruisen/detail.php?ID=368
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Maria-kapelnis appartementencomplex
“Havenzicht” te Maasbracht-Dorp (Maasstraat).

Objectbeschrijving:
Sedert 2002 is in het complex “Havenzicht” een nis gecreëerd voor
een Mariabeeld. De afmeting bedraagt: 60 x 60 x 25 cm. ’s Avonds
is de nis sfeervol verlicht. In de nis staan de originele beelden van
een kapelletje dat zich op de hoek Tipstraat-Maasstraat bevond. De
beeldengroep is driedelig: Maria met kind en twee knielende engelen.
Eigenaar beeld: Fam. Rullenraad; p/a: Echterstraat 83, 6051 EZ
Maasbracht; pand: V.W.E. “Havenzicht”, 6051 EC Maasbracht.
Beheerder: Dhr. G. Hermans, Echterstraat 83, 6051 EZ Maasbracht, tel. 0475-464091.
Objectgeschiedenis: (door Sjra Hermans)
Op de hoek Tipstraat-Maasstraat stond tot ongeveer 1975 een monumentale boerderij. De eigenaar van dit pand was tot ongeveer
1918 de familie Slijpen. Zij hebben om redenen die we niet kunnen
achterhalen in 1914 een Mariakapelletje gebouwd. Omdat zij geen
erfgenamen hadden, erfde de huishoudster, Anna Jennissen, de
boerderij met het kapelletje. Toen ze trouwde met Graad Rullenraad
werd het pand eigendom van de familie Rullenraad, en vanaf dit
moment werd het kapelletje ook onderhouden door deze familie.
Op een kleine gevelsteen boven de ingang van de kapel stond:
”Gebrs. Slijpen 1914.” en op een grote steen daaronder: “Als Gij
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hier passeren moet, zeg dan Maria Wees Gegroet”. De kapel diende jaarlijks als rustaltaar voor de kermisprocessie.
Tot ongeveer 1955 heeft het kapelletje bestaan. Op last van het
toenmalig gemeentebestuur moest het worden afgebroken om de
weg te verbreden. De beelden werden zorgvuldig bewaard door
Pierre Rullenraad, een zoon van Graad en Anna RullenraadJennissen. Na zijn overlijden heeft diens zoon Jan Rullenraad zich
over de beeldengroep ontfermd. Hierdoor zijn de beelden nog
steeds in uitstekende staat. Restauratie van deze beeldengroep
vond plaats door Jan van Montfort.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Toen het kapelletje moest worden afgebroken heeft dat mevrouw
Anna Rullenraad diep geraakt. Zij kon het moeilijk accepteren dat
“haar” kapelletje moest wijken voor een wegverbreding, en dat Maria geen alternatief onderkomen werd geboden. Zij beloofde plechtig dat ze zich zou inzetten om een nieuwe kapel te bouwen. Dit
streven heeft zij nooit tot uitvoer kunnen brengen. Mede geïnspireerd door deze belofte heeft de familie Rullenraad het initiatief genomen om in het pand “Havenzicht” een nis te laten maken, als
herinnering en als inlossing van die belofte. Hierdoor heeft de nis
met de beeldengroep tevens een emotionele waarde voor de familie Rullenraad.
In de zomer van 2002 werd de kapelnis officieel ingewijd door pastoor Creemers.
Literatuurverwijzing / internetsite:
Maasbracht in oude ansichten; dhr. WJ Habraken ; 1971; pag. 29.
Het aandeel der generaties; dhr. Jac. Linssen; 1986; pag. 139.
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Maria-(nis)beeld “Huize Puts” te Brachterbeek
(Rect. Hendrixstraat 7).

Objectbeschrijving:
Dit eenvoudige Mariabeeldje van terracotta is geplaatst in de oostelijke zijmuur van het pand Rector Hendrixstraat 7 te Brachterbeek.
Het is circa 15 cm hoog.
Eigenaar beeld en woning/pand: Dhr. N v/d Aar en mevr. J van
Zandvoort, Rect. Hendrixstraat 7, 6051 JK Maasbracht, tel. 0475472229.
Beheerder: Dhr. N v/d Aar en mevr. J van Zandvoort, Rect. Hendrixstraat 7, 6051 JK Maasbracht, tel. 0475-472229.
Objectgeschiedenis:
Dit simpele Mariabeeldje van terracotta werd in de zomer van 1945
geplaatst door "moeder" Lena Puts, in de zijmuur van haar woonhuis uit dankbaarheid voor de bescherming en de veilige terugkeer
naar Brachterbeek van haar gezin en haar tien kinderen, maar ook
voor de bijzondere zegen over de vele – aan haar goede zorgen
toevertrouwde - onderduikers in “Hotel de la Duik”, tijdens de Twee49

de Wereldoorlog en de evacuatie 1944/1945. Haar zoon, Sjang
Puts (verzetsnaam “Karel Janssen”) was in W.O.II, het officiële
“duikhoofd” van Maasbracht en coördineerde vanuit deze functie
vele verzetsdaden, onderduiktransporten en onderduikadressen. In
“Hotel de la Duik” waren gemiddeld circa 10 onderduikers ondergebracht bij dit toch al grote gezin.
Het is overigens niet alleen toeval dat de straat waaraan deze woning gelegen is na W.O.II ook vernoemd werd naar kapelaan Jean
Hendrix, die eveneens een grote rol speelde bij het plaatselijke verzet, die – na de evacuatie van Maasbracht/Brachterbeek - in de
nacht van 16/17 december 1944, samen met zijn priester-neef in
Montfort door de Gestapo werd opgepakt en in het vernietigingskamp Buchenwald om het leven is gebracht.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuurverwijzing / internetsite:
Dagboek en geheugen van een dorpsjongen; dhr. Jac Linssen; 1990;
drukkerij TOVA; pag. 189/190.
Terugblikken in dankbaarheid; dhr. Jac. Linssen; 2008; pag. 54 en 87.
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Mariakapel O.L. Vrouw van Loreto te
Brachterbeek (Tergouwen).

Objectbeschrijving:
Dit prachtige Mariakapelletje, gesticht en gebouwd in 1701 door
Maria Moers (of Moors), is opgetrokken uit veldoven baksteen en
gedekt met Ardenner leien. De afmetingen bedragen 750 x 465 x
560 cm (incl. dakruitertje met luidbel: 780 cm).
In het interieur domineert de prachtige altaaropstand in LodewijkXV-stijl en het tabernakel uit de 18e eeuw. Verder vallen op het antieke St. Jozefbeeld en de gegoten 3-voet-kandelaars, eveneens uit
de 18e eeuw. Let ook op de aan de H. Maria van Lorette, geschonken sieraden.
In de gevelsteen lezen wij: “Ter eeren Godts Maria van Loretten
heeft Maria Moers deze Capelle gebouwt den eersten Novembre
Anno 1701”.
Restauratie van deze Mariakapel vond plaats in 1936, 1963 en
2001. Rijksmonument nr.: 26521.
Eigenaar kapel en grondstuk: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a:
Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht.
Beheerder: R.K. parochie H. Hart van Jezus; p/a: Kerkplein 2, 6051
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DT Maasbracht; tel. 0475-468250 & Het damescomité van Tergouwen.
Objectgeschiedenis: (door Ton Valkenburg)
Enige bevreemding of misschien verwarring kan ontstaan bij het
lezen van de naam "O. L. Vrouw van Loreto". De kapel in Brachterbeek is in de volksmond immers beter bekend als "'t Kapelke van
Tergouwen". De verwijzing naar Tergouwen verdient het bouwwerkje terecht. Het is immers gelegen in het deel van "De Baek"
dat deze naam draagt. Tergouwen is een idyllisch stukje Maasbracht en behoort waarschijnlijk tot een van de vroegst bewoonde
delen van dit dorp aan de Maas. Vanuit het groen van Huitskensbaek stroomde in vroeger tijden de Krombeek (vandaar Brachterbeek) hier het dorp binnen. Het smalle riviertje vervolgde daarna
via het overige deel van Brachterbeek haar weg richting Vlootbeek.
Maar niet alleen aan de ligging heeft het gebouwtje zijn naam te
danken. De bewoners van Tergouwen behandelen het ook als hún
kapel. Sinds mensenheugenis hebben inwoners van dit dorpsgedeelte o.a. het poetswerk van het interieur voor hun rekening genomen. Nog steeds is dit het geval. Enkele dames uit Tergouwen fungeren ook als sleutelbewaarsters. De bewoners van Tergouwen
horen bij het kapelletje zoals het kapelletje hoort bij hen.
Hoe diep deze genegenheid en betrokkenheid bij de Tergouwenaren zit bleek weer eens een aantal jaren geleden. Vlijtige Bekenaren, klaar met een restauratie, plaatsten met behulp van een ladder
het Mariabeeldje terug, hoog in de nis aan de voorzijde van de kapel, waar het thuishoorde. Heel precies in het midden met het gelaat netjes recht naar voren gericht. Op dat ogenblik ontstond er
enig ontevreden gemompel onder de toekijkende dames uit Tergouwen.
's Avonds schijnen de mannen thuis instructies te hebben gekregen
en moet er een ladder uit een of andere schuur zijn gehaald. De
volgende ochtend stond het beeldje nog steeds in de nis. Nu echter
bijna een kwartslag gedraaid. De blik van de H. Maria was nu op
het bebouwde gedeelte van Tergouwen gericht. En zo staat het er
vandaag nog steeds.
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Op de jaarlijkse Processiezondag krijgt het kapelletje extra aandacht. Op deze dag fungeert het als rustplaats. Een met bloemen
versierd altaar wordt door de omwonenden tegen de zijmuur geplaatst. Hier wordt gezongen en gebeden. De fanfare speelt passende muziek en de priester zegent de gelovigen en de omgeving.
Ook de schutterij, het zangkoor, communicantjes en "de Brooders" (Rozenkransbroederschap) met hun flambouwen maken deel
uit van de processie. In onze jeugd was de stoet nog indrukwekkender en aangevuld met herdertjes en een maagdengroep met grote
palmtakken. De vroegere ark (ereboog) is er niet meer. Maar de
met bloemen versierde wegen en de paaltjes met wimpeltjes zijn
weer terug.
Voor het overige deel van het jaar schijnt de kapel rustig te slapen.
Maar schijn bedriegt. Iedere woensdagavond gaat de zware kapeldeur gastvrij open. Dan is iedereen welkom om samen met de
priester het rozenhoedje te bidden en de H. Mis bij te wonen.
Vooral onder het pastoraat (1978-1999) van de geliefde pastoor
Evers heeft de kapel weer de aandacht gekregen die het verdient.
Hij was degene die de processiestoet terug bracht in de parochie.
Tussen 1982 en 2001 vonden er verder maar liefst 607 doopplechtigheden plaats. De dopelingen kwamen niet alleen uit eigen parochie. Het intieme karakter van de kapel trok ook mensen aan uit
omliggende dorpen en door de verbintenis van Maasbracht met de
schippers zelfs uit diverse uithoeken van Nederland. Ook heeft verschillende keren het jawoord geklonken tussen de kapelmuren.
In 2001 was er feest in Brachterbeek en vooral in Tergouwen. Het
300-jarig bestaan van de kapel werd herdacht. De ruim 150 jaar
oude linden, door voorouders ooit geplant op het voorplein van de
kapel, mochten het jubileumjaar niet meer meemaken. Ze stonden
al op de nominatie om gerooid te worden. Men wilde echter wachten met het verwijderen tot het feestjaar voorbij was. In 1996 ontstond er door een onbezonnen kinderstreek brand in een van de
holle oudjes. Dit gaf de doorslag om de bomen door de uitgerukte
brandweer onder gemeentelijk toezicht te laten verwijderen. Als bijna vanzelfsprekend zorgde een naburige ondernemer, geboren en
getogen in Tergouwen, gratis voor nieuwe aanplant.
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Het omzagen van de oude bomen was begrijpelijk maar voor sommigen ook pijnlijk. De linden vormden als het ware één geheel met
de kapel. Voor velen waren er nostalgische herinneringen aan verbonden. Onder deze bomen hadden ook wij in onze jeugd elke
avond in de meimaand gestaan. Dan trachtten wij het rozenkransgebed te volgen dat als gemurmel vanuit het binnenste van de kapel tot ons doordrong. Intussen spiedden onze ogen naar vogelnestjes in de ontluikende bladerpruiken.
Amateur-historicus Jac. Linssen vond het jubileumjaar een passende gelegenheid om een van zijn mooiste boeken te schrijven. In
"De Kapelmuren spreken…" behandelt hij op soms ontroerende
wijze een grote diversiteit van onderwerpen die betrekking hebben
op de Mariakapel en de omgeving. Door de inhoud is het boek een
ode geworden aan "t Kapelke van Tergouwe".
Kapel of kapelletje ?
Met een lengte van 7,50 m en een breedte van 4,65 m en een geveltop van 5,60 m (inclusief torentje met kruis 7,80 m) mag de kapel van O.L. Vrouw van Loreto te Brachterbeek zeker onder de categorie kapellen worden gerekend. Ze bezit vijftig zitplaatsen.
"Kapelke" of kapelletje is meer bedoeld als koosnaam en bevestigt
nog eens de intimiteit tussen het gebouw en de bewoners van het
kerkdorp.
Wat het meeste opvalt aan de kapel is het torentje, ook wel dakruitertje genoemd. Duidelijk zichtbaar hangt hierin de luidbel ("'t klökske"). Tijdens de tweede wereldoorlog is deze luidbel erg belangrijk
geweest voor het rectoraat. Toen de Duitsers ook in Brachterbeek
tot klokkenroof overgingen verhuisde "'t klökske" van de kapel naar
de kerktoren. Daar heeft het tot 1948 dienst gedaan voor het luiden
en als slagwerk van het torenuurwerk.
Toen de bezetters het sein gaven om te evacueren spoedde moeder Jochems, woonachtig in de huidige Rector Hendrixstraat, zich
naar de kapel. Zij verzamelde snel alle sieraden in een blikken
doos. Verstopt onder de grond kwamen de kostbaarheden veilig de
oorlog door.
Overdag valt een zacht licht de kapel binnen. In de dikke zijmuren
bevinden zich 4 kleine ramen. Deze zijn samengesteld uit kleurig
glas-in-loodwerk in de vorm van ruitjes.
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Vanwege haar ouderdom is de kapel regelmatig aan onderhoudsbeurten en ook aan vernieuwingen toe. Veel is gebeurd in de jaren
voor het 300-jarig bestaansfeest in 2001. Er werd elektrische verwarming aangelegd, wat het verblijf in de voorheen kille kapel stukken aangenamer maakt. De oude klapstoeltjes werden door de onderhoudsgroep vervangen door bankjes die elk plaats bieden aan
drie personen. Het Mariabeeld kreeg nieuwe witte kleding. Tevens
werd er een houten lambrisering tegen de zijwanden bevestigd. In
het voorterrein werd een spotje aangebracht. Hierdoor trekt het gebouw ook in het duister nu feeëriek de aandacht van passanten.
Op 23 december 2002 werd een nieuw altaar plechtig ingezegend
door pastoor Maessen. Hij had het zelf op professionele wijze
"samengesteld" uit een overcompleet altaar uit de kapel in Pey. Een
van de parochianen voorzag het van een passende kleur.
Ooit bezat de kapel een majestueuze altaaropstand in Louis XV-stijl
uit de 18e eeuw. In onze jeugd keken wij altijd vol ontzag naar dit
kunstwerk dat uit hout gesneden was. Het reikte tot aan het plafond
en had bijna de breedte van het altaar zelf.
Een aantal jaren geleden moest ook de door de tand des tijds aangetaste gevelsteen het ontgelden. De nog moeilijk leesbare tekst op
de steen luidde: "Ter eeren Godts Maria van Loretten heeft Maria
Moers deze Capelle gebouwt den eersten Novembre Anno 1701".
Maar er kwam iets moois voor terug. De bovenste laag van de mergelsteen werd met precisie door een inwoner van Brachterbeek verwijderd en vlak gemaakt. Middels computertechniek maar vooral
door grote handmatige vakkundigheid heeft deze vakman de tekst
in het originele letterschrift weten terug te brengen op de steen.
De historie van de kapel:
Wat bijzonder is aan de historie van de kapel van O.L.Vrouw van
Loreto is de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Dit is niet gebeurd door een groep van gelovigen of de inwoners van een dorp of
dorpsdeel maar door één enkele diepgelovige vrouw uit het voormalige "ter Beek in den kerspel Bracht", zoals de vroegere naam
was voor Brachterbeek. Haar naam kwamen wij al tegen op de hiervoor beschreven gevelsteen van de kapel. Maria Moors (Moers) liet
de kapel, mede gestimuleerd door pastoor Vostermans, bouwen op
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eigen kosten. Maria was de jongste dochter van schepen
(wethouder) Moers en diens tweede vrouw Catharina Timmermans. De familie Moers woonde destijds op de hoek van de huidige Rector Hendrixstraat en de Hofstraat. Dat de Mariakapel op gemeentegrond werd gebouwd is, zo nemen wij aan, te danken aan
de functie die vader Moers als schepen bekleedde.
Bij stichtingsakte van 1712 liet Maria een wekelijkse H. Mis vastleggen op iedere zaterdag van de week. Deze H. Mis diende te worden gelezen voor haar ziel en die van haar vrienden en bloedverwanten. De geestelijken, die deze H. Missen opdroegen alsook de
koster, die er o.a. zorg voor droeg dat de parochieklok in Bracht
werd geluid ten teken dat er in de kapel van Beek een H. Mis ging
beginnen, ontvingen een bepaald bedrag. Speciaal hiervoor had
Maria aan verschillende personen geld uitgeleend. Van de renteopbrengst van deze leningen werden niet alleen de geestelijken en de
koster betaald, maar ook de onderhoudskosten van de kapel en
verder licht, brood, wijn enz. De geestelijken, om beurten de kapelaan of pastoor van Maasbracht, bereikten de kapel via een klein
voetpad dat vanaf de huidige Kloosterstraat bij de kapel uitkwam.
Hoe belangrijk de kapel en daarmee de devotie tot O.L. Vrouw is
geweest blijkt duidelijk uit de vele giften die in natura aan de kapel
werden geschonken. Dit gebeurde in de vorm van gouden en zilveren kronen, scepters, ketens en kruisen, kostbare kleden, hoofddoeken enz.
In 1935 ging de kapel in eigendom over naar het toenmalige, nog
jonge rectoraat van Brachterbeek, dat hierdoor ook de zorg voor
het onderhoud kreeg. In de zomer van 1936 werd de kapel grondig
gerenoveerd. Dat dit wel nodig was blijkt wel uit het feit dat hiervoor
2350 leien, 2050 leihaken en 110 kilo lood voor nodig waren. Ook
het torentje werd gerestaureerd, er kwamen nieuwe glas- in loodramen en het schilderwerk kreeg een goede beurt En toch was in die
tijd met dit alles slechts 500 gulden gemoeid. Na de bouw van de
kerk heeft de kapel van O.L. Vrouw natuurlijk veel van haar aantrekkingskracht en belangrijkheid verloren. Maar toch is de kapel
steeds iets gebleven dat hoort bij "de Baek" en vooral bij het gehucht Tergouwen.
Sinds 1968 is de kapel, na vanaf 1926 al op een voorlopige lijst te
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hebben gestaan, definitief een Rijksmonument.
Bronnen:
Hukkelhoven, dhr. Theo, vrijwilliger, Brachterbeek; gesprekken en archief.
Linssen, dhr. Jac., amateur-historicus, thans woonachtig in Thorn; gesprekken en archief.
Valkenburg, dhr. Ton, Brachterbeek; archief.
Geschiedenis van Brachterbeek; Ton Valkenburg; 1983
De Kapelmuren spreken; dhr. Jac. Linssen; 2001.
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=479
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Itali%C3%AB)
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Mariakapel Bosserhof (Pietjesveld/Bosserhof)

Objectbeschrijving:
Nieuw gebouwde devotiekapel, als werkproject gebouwd door leerlingen van het Connect-college uit Echt, op verzoek van de Stichting Kruisen en Kapellen uit Echt. Gebouwd op de vroegere gemeentegrens tussen Maasbracht en Echt, welke tegenwoordig
250mtr. naar het noorden is verplaatst.
Afmetingen: 132x132x230 cm., met kruis is de hoogte 286 cm. Opgetrokken uit rood-bruine baksteen; dakbedekking cement met een
epoxylaag. Uiterlijk een kopie van het Mollerkapelke ! Mariabeeld
geschonken door de fam. Moors van de Bosserhof-hoeve.
Eigenaar kapel: Stichting Kruisen en Kapellen Echt, Houtstraat 60D, 6102 BK Echt; grondstuk: vroeger de gemeente Maasbracht,
tegenwoordig de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101
CV Echt.
Beheerder: Stichting Kruisen en Kapellen Echt, Houtstraat 60-D,
6102 BK Echt.
Literatuur-verwijzing / internet-site:
Theelen, Dhr. L.; Mariakapel Bosserhof herbouwd; Echter Landj; december 2008; pag. 80-89.
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Mollerkapelke aan de Mollenweg
te Maasbracht-Kruchten.

Objectbeschrijving:
17e eeuws devotiekapelletje (uit circa 1633). Opgetrokken uit handgevormde baksteen (wit geschilderd), met gemetseld piramidedak
(zwart geschilderd). Afmetingen: 132 x 132 x 231 cm.
Aan de voorzijde is een nis, afgesloten door een smeedijzeren hekwerk, waarachter een houten Mariabeeld staat. Op het dak een
kruis, 50 cm hoog, vervaardigd van metalen strippen.
Sinds 1978 staat dit oude kapelletje op de gemeentelijke monumentenlijst en op de Rijksmonumentenlijst (nr.: 26523).
Eigenaar kapel: Gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht; grondstuk: Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125, 6221
KV Maastricht.
Beheerder: Mevr. Toos Noy – Weling, Rect. Hendrixstraat 16, 6051
JL Maasbracht; tel. 0475-465568.
Objectgeschiedenis: (door mevr. Toos Noy – Weling)
Het Mollerkapelke, gelegen tegen de dijk van het Julianakanaal, is
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een veldkapel toegewijd aan de H. Maria. Het kapelletje werd
waarschijnlijk in 1633 gebouwd. Volgens de overlevering is op de
plek waar het kapelletje nu staat, een veldslag geleverd tussen
Spaanse en Staatse troepen om het bezit van de vesting Stevensweert en de vrije doorvaart over de Maas naar Maastricht. Een soldaat met de familienaam “van der Molle” kwam tijdens dit gevecht
om het leven en vermoedelijk vandaar de naam “Mollerkapelke”.
Op de plaats waar in 1926 de sluizen van het Julianakanaal werden gebouwd stond sinds 1800 Hoeve “de Berg”. Hoeve de Berg
was in het bezit van de familie Brouwers en is onteigend in verband
met de aanleg van dit Julianakanaal. Aan het einde van de landerijen van hoeve de Berg stond dit Mollerkapelke.
In het verleden was hier ook het processie-rustaltaar voor de Echter en de Maasbrachter Kruisprocessie.
Het Mollerkapelke wordt nog altijd door menigeen bezocht en er
wordt in tijden van nood nog altijd regelmatig gebeden. Ooit werd
er zelfs een bedevaart gehouden.
De laatste bedevaart, in 1987, werd geleid door de bekende Kruisheer pater Sangers. Deze bedevaart was georganiseerd door het
Schuttersgilde St. Rochus uit Stevensweert om er te bidden voor
goed weer tijdens het Zuid Limburgse Federatiefeest. Tijdens deze
bedevaart werd ook een nieuw Mariabeeld aangeboden. Maar dit
beeld werd in 1995 gestolen.
Het Mollerkapelke heeft vele vernielingen doorstaan en het Mariabeeld is ontelbare keren gestolen.
We weten niet meer welk Mariabeeld er oorspronkelijk in thuis
hoorde. De laatste vernieling was dus in 1995.
Pater Frans van Montfort, missionaris in Brazilië en bevriend met
de familie Weling, heeft bij zijn terugkeer in Nederland, een nieuw
Mariabeeld geschonken voor het Mollerkapelke.
Dit beeldje is door een Braziliaanse houtsnijder vervaardigd en
heet “Maria, Koningin der Engelen”.
Pastoor Henk Evers heeft, na de restauratie, het Mollerkapelke in
1996 met het nieuwe beeld van Maria plechtig ingezegend.
Op de dag van moeders begrafenis in 1998 is de hele begrafenisstoet voor een laatste groet langs het Mollerkapelke gereden.
De verzorging van het Mollerkapelke is voor zover bekend altijd
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van moeder op dochter overgegaan.
Literatuur-verwijzing / internet-site:
Maasbracht, tussen stoffige steenkool en schoon gewassen grind; dhr. Jac.
Linssen; 1986; pag. 29-33.
Parochie H. Gertrudis, Maasbracht (Dorp); drs. EWJ Ficken; 1999; pag. 14.
Wandelen rondom onze Leonardusmolen; drs. EWJ Ficken; 2007; pag. 25.
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Ongelukskruis aan het Lijnpad te
Maasbracht-Dorp (Lijnpad).

Objectbeschrijving:
Een simpel roestvrijstalen wegkruis, gemaakt van ronde RVSpijpen, afgedicht met deksels. Op de kruising een gedenkplaatje
met de namen en overlijdensdatum van de verongelukte kinderen.
De afmetingen bedragen 95 x 80 cm.
Eigenaar wegkruis: ?; grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36,
6051 DZ Maasbracht.
Beheerder: ?.
Objectgeschiedenis:
Dit ongelukskruis, werd opgericht als memoriekruis opgericht n.a.v.
het trieste, eenzijdige verkeersongeval op 10 april 1998, waarbij op
deze locatie Bert Kamphuis en Luukie van Wanrrooy dodelijk verongelukten.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Literatuur-verwijzing / internet-site:
Gietijzeren wegkruisen in Limburg; dr. Godfried C.M. Egelie; Uitg. De Walburg Pers; ISBN 906011.188.5; 1983; pag. 96/97.
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Veldkruis Ohé te Brachterbeek
(hoek Hofstraat/Brachterstraat).

Objectbeschrijving:
Dit prachtige hardstenen wegkruis, werd geleverd door de firma
Verheggen uit Maasbracht-Dorp. Het staat aan het eind van het
grondgebied, behorend bij de Mispadenhof.
De afmetingen zijn 160 x 75 cm, inclusief de gemetselde sokkel is
de hoogte 240 cm. Het kruis wordt gesierd door een koperen corpus (75 cm hoog).
In de voet van dit indrukwekkende memoriekruis staat de navolgende tekst ingebeiteld:
“Jezus, door Uw bloedige wonden; Bewaar mijn ziel van alle zonden”.
Het veldkruis wordt beschermd door een imposante lindeboom.
Eigenaresse wegkruis en grondstuk: Fam. Rulkens – Teuwen; Hofstraat 25, 6051 JD Brachterbeek;
Beheerster: Fam. Rulkens – Teuwen; Hofstraat 25, 6051 JD Brachterbeek; tel. 0475-461263.
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Objectgeschiedenis:
Dit fraaie natuurstenen wegkruis, werd opgericht en ingezegend op
21 mei 1951, door pastoor von Schwartzenberg (parochie H. Hart
van Jezus, Brachterbeek), bij gelegenheid van het Zilveren huwelijksfeest van het echtpaar Antonius Hubertus Rulkens en Catharina Rosalie Schins (weduwe van wijlen Franciscus Hendrikus Rulkens), de eigenaars van de boerenhofstede “de Mispadenhof”.
Hiermee ging een langgekoesterde wens van de zilveren bruid, de
“Madame vanne Heüf”, in vervulling. Het kan dus beschouwd worden als zogenaamd “Memoriekruis”; hoewel het gezien zijn locatie
ook als “Grenskruis” getypeerd mag worden.
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
De familie Rulkens heeft verder geen informatie over dit fraaie memoriekruis.
In vroeger jaren was deze locatie een punt wat frequent gepasseerd werd, omdat zowel de Brachterstraat, als de Hofstraat
(vroeger Häöverstraot geheten), redelijk belangrijke verbindingswegen waren tussen Maasbracht-Dorp, Wessem, Brachterbeek en
Linne. Sinds de aanleg van de autosnelweg A2, het uitbaggeren
van de Molengreend en de bouw van de Claus-centrale is dit gebied echter een recreatieve, stille uithoek geworden.
In 2000 werd het originele corpus door vandalen gestolen. De familie Rulkens verving het door een vrijwel identiek exemplaar.
Literatuurverwijzing / internetsite:
Geschiedenis van Brachterbeek, Ton Valkenburg, 1983; pag. 107.
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/kruisen/detail.php?ID=358
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Welters-wegkruis te Stevensweert
(Kanaalstraat 2).

Objectbeschrijving:
Dit eenvoudige gietijzeren hagelkruis (waarschijnlijk uit 1867), meet
220 x 125 cm (incl. sokkel 295 cm). Het is een eenvoudig, nietdoorbroken kruis, waarvan de schacht en balken rondom zijn afgezet met een vlakke richel. Rondom het centrum, tegen de zijkanten
van de schacht en de balken, zitten kleine doornvormige uitsteeksels. De uiteinden van schacht en balken zijn driehoekig vergroot.
Op het basement staat in opliggende kapitalen “RIP”; het bordje
“INRI” aan het boveneind is echter niet origineel.
Het apart gegoten, gietijzeren corpus meet 49 x 70 x 81,5 cm en is
met één bout aan het kruis bevestigd. Het kruis en corpus samen
wegen 115 kgf.
Het kruis is groen geschilderd; het gietijzeren corpus wit, met zwarte haren en spijkers.
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Eigenaar wegkruis: De heer Harrie Welters, Kanaalstraat 2, 6107
CL Stevensweert; grondstuk: gemeente Maasgouw, Markt 36,
6051 DZ Maasbracht.
Beheerder: De heer Harrie Welters, Kanaalstraat 2, 6107 CL Stevensweert; tel.: 0475-551356.
Objectgeschiedenis:
Over de geschiedenis van dit hagelkruis kon niets achterhaald worden; behoudens betreffende de plaatsingsdatum: waarschijnlijk
1867.
Nog drie gelijke exemplaren staan in o.a. Gendringen (Gelderland).
Merkwaardigheden / interview met beheerder:
Glas-in-lood:
Literatuur-verwijzing / internet-site:
Gietijzeren wegkruisen in Limburg; dr. Godfried C.M. Egelie; Uitg. De Walburg Pers; ISBN 906011.188.5; 1983; pag. 133 & 187.
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/kruisen/detail.php?ID=363
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Topografische kaart Maasbracht
anno 1934
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Persoonlijke ondersteuning:
De Z.E.H. L. Creemers; Gemeente-archief Maasbracht; ir. J. Houben; dhr. Jac.
Linssen; mevr. T. van Noy – Weling; dhr. L. Peeters; dhr. W. Slagboom; dhr. L.
Theelen; dhr. A. Valkenburg en dhr. K. Welters.
Hartelijk dank !

En natuurlijk dank aan mijn vrouw en vier kinderen, voor hun morele ondersteuning, bij het verzamelen van alle informatie en het eindeloze schrijfwerk !!!
BEDANKT !!!
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