ROOISE STREKEN 22-23-24, ROOISE KAPELLEN, DEEL 1, 2 EN 3
Suggestie route fietstocht Rooise kapellen: deel 2 van de fietstocht
Rooise kapellen in historisch perspectief
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Geel: kapellen gebouwd tijdens het Rijke Roomse
Leven1:bedevaartkapelprocessiepark Nijnsel 2: Odakapel Martinuskerkhof
centrum Rooi 3 Maria Ter Troost kapel park bij Henkenshage
Rood: Kapellen gebouwd tijdens periode van ontkerkelijking/
deconfessionalisering 4: Petruskapel Olland 5:Martinuskapel Everse 6:
Ritakapel Kremselen 7: Antoniuskapel Nijnsel 8: Ritakapel Boskant
Verschillende definities van een kapel
•

•

•

•

Met een kapel wordt meestal een klein christelijk kerkgebouw bedoeld,
bijvoorbeeld een dorpskapel of een veldkapel op het platteland. Ook
bedehuizen die eigendom zijn van individuele personen of instellingen
kunnen aangeduid worden met de benaming kapel. Voorbeelden van
die laatste categorie zijn: een slotkapel in een kasteel, een
kloosterkapel in een klooster, een gevangeniskapel, een
ziekenhuiskapel en een school- of universiteitskapel. De betekenis van
het woord kan echter per land en per geloofsrichting sterk verschillen.
In de Rooms-Katholieke Kerk wordt met kapel meestal een klein
bedehuis aangeduid dat niet rechtstreeks valt onder
verantwoordelijkheid van een pastoor. Een dergelijke kapel wordt over
het algemeen niet voor missen gebruikt, wel voor individuele devotie.
Een dergelijke kapel, vaak aangeduid als veldkapel of bedevaartkapel,
is een plaats voor bezinning of godsvrucht en fungeert soms als een
halteplaats bij processies. Veel kapellen zijn gebouwd op plaatsen waar
een wonder zou zijn gebeurd. Sommige kapelletjes zijn gebouwd op
een kapelberg. Sommige kapelletje zijn zo klein dat men ze niet
betreden kan en bevatten slechts een klein beeldje of een afbeelding in
een nis.
Soms wordt ook een kerkgebouw dat (nog) geen
volwaardige parochiekerk is aangeduid als kapel. In dat geval vinden er
wel missen plaats. Zo'n kerk wordt echter niet door een pastoor maar
door een kapelaan of rector bediend.
Het woord kapel werd ook gebezigd voor de aan de kapel van een vorst
verbonden kerkzangers. Zo gaat kapel ook betekenen: hoforkest,
muziekkorps. De lei der daarvan noemt men evenwel niet kapelaan,
maar kapelmeester.
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Martinuskapel Everse
De geschiedenis van de Martinuskapel in het Everse is opgetekend in het
boek ‘Met de Mantel der Liefde’. Bisschop Hurkmans heeft met carnaval
2014 het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen. Het boekje gaat
over het ontstaan, de bouw en het wel en wee van de kapel. Het boekje
zoomt in op de bijzondere plaats van de kapel, vertelt het e.e.a. over de
Deurdouwers, de Heilige Martinus en de reden voor de bouw van de kapel.
Extra foto’s kapellen (foto’s Tonnie Donkers)

Bedevaartkapel Nijnsel

Kruiswegkapelletje processiepark Nijnsel
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Martinuskapel Everse

Beeld van de Heilige Martinus van Tours in kapel Everse
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