
KAPELBERG, Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods 
Molenweg 53, 6617 BC, Bergharen  - Rijksmonument # 9302. 
 

De natuurstenen gotische poortomlijsting is een overblijfsel van de in 1312 door 

Cisterciënzer monniken gestichte veldkapel, waarin een beeld van Onze Lieve Vrouw ter 

Nood Gods werd vereerd.  

De Mariakapel staat op het hoogste punt (21,3 meter) van een prehistorisch gevormde 

rivierduingordel in het Land van Maas en Waal.  

Dit bedevaartsoord had in de middeleeuwen al een kruisweg en zal van oudsher in tijden van hoog water en 

overstromingen ook toevluchtsoord voor mens en dier zijn geweest.  
 

De huidige zeshoekige Mariakapel met bronzen kroon en twee kaarsen zijkapellen werden in 

1947 naar ontwerp van Van Oerle en Schrama gebouwd. Deken Janssen zegende op 23 Mei 

1948 de kapel in. Boven, in de voorgevel de tekst 'Ave Maria'. 
 

In een nis met luiken achter in de kapel staat een replica piëta;  

een Moeder der smachten beeld. Het originele eikenhouten beeld uit ca. 1500 

(84 cm) werd in 1927 opnieuw gepolychromeerd. Het staat in de R.K. Anna in Bergharen. Bij 

Heilige Missen komt het beeld naar de Mariakapel.  
 

Tijdens de Reformatie wordt het openlijk uitoefenen van het katholieke geloof bemoeilijkt en zo 

wordt rond 1672 de toenmalige kapel op last van de overheid gesloopt. De piëta werd in de 

schuilkerk in kasteel Hernen ondergebracht. Op de plek van de eerdere kapel werd een lindeboom geplant die in 

de volksmond het "heilig boomke" wordt genoemd. Velen zagen in de bast van de boom de beeltenis van Maria. 

De Mariaverering op de Kapelberg gaat onverminderd voort en mensen uit het land van Maas en Waal, maar ook 

van ver daarbuiten blijven hier ter bedevaart komen. Met het godsdienstherstel in 1795 werd de piëta in de 

parochiekerk van Hernen geplaatst. Pas op 3 augustus 1927 kwam het beeld, met een bisschoppelijk besluit, 

terug in Bergharen. 
 

De huidige kruisweg is tussen 1945 en 1949 geplaatst. Het kruiswegpark heeft veertien 

kleine kapelletjes met prachtige in klei gebakken, geglazuurde voorstellingen van de 

kruisweg die Jezus moest gaan. Ze zijn ontworpen door kunstenaar Jac Maris. Statie dertien 

(Jezus wordt van het kruis afgenomen) is later door Maris’ assistente Els 

Tervoort in de stijl van de andere staties statie vernieuwd. Het kruiswegpad 

slingert door het bos onderlangs en om de berg omhoog en komt boven, links bij de Mariakapel uit.  
 

Deze geocache opent u enkel door aandacht en eerbied voor de omgeving en kappeltjes. 

De volgende vragen leiden u naar de geocache coördinaten Noord en Oost:  

a. Hoeveel Maria’s bevinden zich op de Kapelberg?  

b. Stapeltel het jaartal in toegangspoort. Volg rechts het kruiswegpark.  

c. ‘Jezus neemt het kruis op zijn schouders’. Hoeveel mannen kijken toe.  

d. ‘Jezus ontmoet zijn moeder’. Hoeveel vingers zie je. 

e. ‘Veronica droogt het gezicht van Jezus. Hoeveel ogen zie je. 

f. ‘Jezus troost de bedroefde moeder van Jeruzalem. Uit hoeveel stenen bestaat de halo van Jezus. 

g. Hoeveel mannen hebben in de 10de statie een baard.  

h. ‘Jezus sterft aan het kruis’. Boven zijn hoofd de tekst ‘INRI’ (‘Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum’; Jezus 

van Nazareth, koning der Joden). Stapeltel de letterwaardes van het woord ‘inri’.  

 

Zet alle cijfers netjes onder elkaar en ga als volgt verder: 

1. Stapeltel het antwoord van vraag d en trek daar het antwoord van vraag c vanaf.           

2. Trek het antwoord op vraag c af van het antwoord van vraag f .                                                                   

3. Het antwoord op vraag a.                                                                                          

4. Antwoord van vraag e.                                                                                              

5. Tel het antwoord van vraag e en g bij elkaar op. Tel het antwoord op vraag b twee keer hier bij op. 

6. Het antwoord van vraag h. Tel hier het antwoord van vraag g bij op.                                                                                                            

 


