
 

De Aldegundiskapel 

 

 
We hebben in Maasbree een hele mooie kerk, waar wekelijks een heilige 
Mis wordt gehouden. De hoofdingang van de kerk is ook overdag 
geopend om een kaarsje aan te kunnen steken. Middels een hekwerk 
wordt de toegang tot de kerk beveiligd en het aansteken van een kaarsje 

moet door de spijlen van het hekwerk gebeuren. 
 
Er is bij de hoofdingang geen gelegenheid om even rustig te zitten of te 
knielen voor de Heilige Moeder Maria of een andere Heilige zoals bv. de 
Heilige Aldegundis, patrones van onze parochie. 
Daarom heeft een aantal vrijwilligers, na een rondvraag onder verschillende parochianen, het 
initiatief genomen om een Aldegundiskapel in te richten: een stiltekapel ter ere van de Heilige 
Aldegundis, die wordt aangeroepen als beschermheilige bij langdurige ziekten, waaronder de 
vreselijke ziekte kanker.  
De kapel wordt een stiltekapel voor gebed en bezinning. Een plek voor iedereen die een 
moment van rust zoekt, waar men een kaarsje kan opsteken en een gebed om sterkte of 
troost tot de Heilige Aldegundis kan richten. 
  
De plannen zijn inmiddels gevorderd en hebben de goedkeuring van het Bisdom en het 
clusterbestuur. De kapel zal worden gerealiseerd achterin de kerk, waar ook het Mariabeeld 
en de doopvont staan. Aan de buitenkant van de kerk wordt de oude ingang naast de toren 
(links van de hoofdingang) weer toegankelijk gemaakt om de kapel binnen te kunnen gaan. 
Met een grote glazen wand wordt de kapel gescheiden van de kerk, maar heeft men wel de 
inkijk op het mooie altaar en het interieur van onze kerk. Als de kerk open is, zal de kapel van 
binnen uit, via een deur in de glaswand, toegankelijk zijn. 
 
Voor de doopvont zal een ruimere en mooie plek worden gerealiseerd, waardoor de doopvont 
beter tot zijn recht komt. Tijdens een doopplechtigheid zijn er dan rond de doopvont meer 
zitplaatsen voor de familieleden die bij de doop aanwezig zijn. 
 
De Aldegundiskapel is bedoeld om aan de vraag voor een plek van bezinning in onze parochie 
te voldoen. Steeds vaker horen we ook in onze gemeenschap de behoefte voor een gelegen-
heid waar een gebed gedaan kan worden, waar een moment van stilte en bezinning mogelijk 
is en waar een kaarsje opgestoken kan worden. 
Wellicht voldoet deze Aldegundiskapel hieraan, niet alleen voor de mensen van Maasbree 
maar ook uit de regio. 
  
Het realiseren van deze kapel brengt natuurlijk kosten met zich mee. Via donaties en giften 
zullen de benodigde financiële middelen bijeengebracht moeten worden. Met een publicatie in 
de lokale weekbladen en op de parochie-website (www.parochiemaasbree.nl) wordt er 
verdere bekendheid aan het initiatief gegeven, zodat een ieder die dit plan een warm hart 
toedraagt en dit wil ondersteunen een bijdrage kan overmaken. 
 
In goed overleg met het clusterbestuur is voor dit initiatief een apart rekeningnummer 
geopend. Helpt u ook mee aan het realiseren van deze stiltekapel?  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0335 7244 34 ten name van Parochie H. 
Aldegundis onder vermelding van ‘gift kapel’. Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
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