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B08 Bedevaartswandeling Tienray, 19,3 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Bushalte bij de kerk van Tienray. Parkeren: In één van de zijstraten nabij de kerk. 

Openbaar vervoer: Buslijn 88 vanuit Venlo of Venray. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B08 Bedevaartswandeling Tienray, 19,3 km 

In 1877 nam een pastoor het initiatief om de oude Mariabedevaartplaats Tienray nieuw leven in te 

blazen door de Mariadevotie van het Franse Lourdes te introduceren. Het dorp kreeg de eretitel 

“Klein Lourdes”. Er werd in de nieuwe kerk een Mariagrot gebouwd en in de nabijheid van de kerk 

kon men origineel Lourdeswater kopen. De devotie werd verder aangekleed met wegkapelletjes en 

een kruisweg. Dankzij de goede bereikbaarheid – tot 1938 was er een treinstation – was Tienray een 

goed alternatief voor bedevaartgangers voor wie het echte Lourdes te ver en te duur was. 

De wandeling in en rond Tienray gaat door een aantrekkelijk landschap. Via Swolgen – waar Hubertus 

wordt vereerd   gaat de route via het natuurgebied ’t Sohr naar Blitterswijck, om daar de kapel van 

Sint Anna te bezoeken. Vervolgens gaat de route door de bossen naar Meerlo, waar in de kerk 

Johannes de Doper en St. Cornelius werden vereerd. Na Meerlo volgt de route de Molenbeek 

noordwaarts om uit te komen bij de enige plek in Nederland waar St. Goar wordt vereerd. Na dit 

bezoek gaat de route terug naar Tienray om kort voor het binnenlopen van het dorp de kruisweg te 

volgen. 

1. De wandeling begint bij de bedevaartskerk van Tienray. 

In 1858 was de jonge Bernadette Soubirous in het Franse 

Lourdes getuige van verschillende Mariaverschijningen. 

Op Maria’s verzoek werd een kapel gebouwd, waarna een 

bedevaart naar Lourdes op gang kwam, die verder werd 

aangewakkerd door wonderbaarlijke genezingen met 

bronwater. In korte tijd groeide Lourdes uit tot de 

beroemdste Mariabedevaartplaats ter wereld. 

Op dat moment was het Limburgse Tienray al enkele 

eeuwen een bedevaartplaats. Vanaf 1459 werd hier Onze 

Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten vereerd. In de tweede helft van de 18e eeuw trokken jaarlijks 14 

processies uit omliggende dorpen naar Tienray. In de 19e eeuw nam het aantal af. In 1877 initieerde J. 

Maessen, pastoor van het naburige Swolgen, de bouw van een nieuwe kerk, waarbij hij naast de oude 

devotie voor O.L. V. Troosteres der Bedrukten, een nieuwe Mariadevotie introduceerde: hij plaatste een 

beeld van O.L. Vrouw van Lourdes in een zijaltaar – een jaar later werd het beeld geplaatst in een 

Lourdesgrot – en stelde water uit de bron van Lourdes beschikbaar. Tienray kreeg de eretitel “Klein 

Lourdes”. De bedevaart herleefde. In 1888 werd rond de kerk een processiepark aangelegd, waar in 1910 

kruiswegstaties werden geplaatst. Voor 1940 had het kleine Tienray maar liefst vijf hotels, met namen als 

“De Grot van Lourdes” en “Klein Lourdes”. 

In 1944 werd de kerk en omgeving verwoest. In de nieuwe kerk, die in 1950 werd ingewijd, hebben de beide 

Mariavereringen een plek gekregen: links O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten en rechts O.L. Vrouw van 

Lourdes. 

Sla na het bezoek aan deze kerk RA, steek de zijstraat over en volg de weg richting Venray/Venlo 

(Spoorstraat). Steek de weg over na huisnummer 33 bij het zebrapad en ga LA de klinkerweg in richting 

het kerkhof (Kerkhoflaan). Sla direct na het kerkhof RA en volg de buitenzijde van het kerkhof met de 

Zeven Smarten van Maria. Ga twee keer met de bocht mee naar rechts. 

Rond het kerkhof van Tienray werden in 1933 zeven kapelletjes gebouwd die de zeven smarten van Maria 

verbeelden: de (I) voorzegging van Simeon, (II) de vlucht naar Egypte, (III) het verlies van Jezus (van de 12-

jarige Jezus in de tempel), (IV) de ontmoeting van Jezus (op zijn weg naar het kruis), (V) de dood van Jezus 

(de kruisiging), (VI) de afdoening van het kruis en (VIII) begrafenis van Jezus. 
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Ga aan het einde RA, vervolg de Kerkhoflaan en ga daarna RD over het paadje achter de tuinen van de 

woonhuizen. Vervolg dit pad met een bocht naar links. Hou op de driesprong links aan. Ga aan het einde 

RD over een klinkerweg (Pastoor Maessenstraat) en aan het einde van deze straat RA en loop de 

doodlopende weg in. Ga op de kruising RD, Nieuwe Baan. Sla direct na het oversteken van de beek LA en 

volg een onverhard paadje langs de beek. Blijf dit pad volgen met een bocht naar rechts. Neem op een Y-

splitsing in het bos het linkerpad. Dit pad loopt omhoog. Ga op open plek op een heuveltje RA naar 

beneden. Neem op de Y-splitsing het linker pad. Ga vervolgens RD op een aansluiting met een ander pad 

en buig kort daarna LA. Volg hier de wit-rode markeringen van het Pieterpad. Steek een breed pad over 

en ga RD over een breed pad met een akker aan de linkerzijde. Blijf dit brede pad door het bos volgen. 

Ga verderop RD over een half verhard pad, de Parkweg. We komen nu uit in Swolgen. Ga op de kruising 

LA Bosweg. Ga aan het eind RA Monseigneur Aertsstraat. 

Swolgen kende vanaf 1825 een verering van St. Hubertus. In dat jaar werd de Hubertusbroederschap 

opgericht, waarvan men lid werd ter bescherming tegen hondsdolheid. Dit broederschap is kort na 1910 

een stille dood gestorven maar de verering van Hubertus bleef nog voortbestaan. Rond 1960 kwam hieraan 

een einde. Sinds eind 20e eeuw wordt Hubertus opnieuw vereerd in Swolgen, nu als patroon van de jacht. 

Jaarlijks wordt op of rond 3 november een Heilige Mis gevierd voor de jagers. De St. Lambertuskerk van 

Swolgen dateert van de 15e eeuw, en werd in 1944 deels verwoest en daarna herbouwd. 

 

2. Sla ter hoogte van de kerk LA, Generaal Dempseystraat. Ga op de Y-splitsing RD en blijf deze straat, die 

later Gun heet, volgen. Volg de weg bij boerderij Oud Linde met een bocht naar links en ga dan RA de 

Flemingweg in en hou daarna direct op een Y-splitsing rechts aan. Sla voor het hekwerk en wildrooster 

LA richting WKP 62 (Lichtendaalseweg). Ga op de kruising bij wandelknooppunt (WKP) 62 RD en 

vervolgens bij WKP 64 RA over de asfaltweg (Kortenbos). Ga op de kruising bij WKP 23 LA over de 

asfaltweg (Boltweg). Ga aan het eind van deze weg LA over het fietspad langs de het viaduct over. Sla na 

het viaduct LA en dan direct vóór de parkeerplaats aan de rechterhand RA. Ga vervolgens op de kruising 

RA bij WKP 8 over de half verharde weg (Jan Vissersstraat) richting WKP 7. Ga op de kruising met de 

doorgaande weg RD de Kerkstraat in richting WKP7. Sla daar de eerste weg RA, Veerweg richting WKP 3. 

Ga vervolgens na het einde van de oude kasteelmuur LA over een half verhard paadje richting de 

kasteelruïne. Ga RD langs de ruïne en dan RD over een breed half verhard pad. Sla aan het einde van de 

Kasteellaan LA en volg nu de Maasweg tot het kerkplein. 

Rechts van deze weg ligt de Hervormde Kerk, in 1828 gesticht door Arnoldina Margaretha Mackay, 

kasteelvrouwe van Blitterswijck. De oorspronkelijke kerk van Maria Geboorte te Blitterswijck dateert van de 

15e eeuw. Rechts van de kerk staat een beeld van Maria met kind. 

 

3. Loop langs de voorzijde van de kerk en sla RA en loop langs de voorzijde van het café en sla dan LA de 

Jan Franssenstraat in. Ga het einde van deze weg RA, passeer de bushalte en ga dan de eerste weg LA 

naar de St. Annakapel. 

Rond 1510 werd aan de rand van Blitterswijck een kapel gebouwd ter ere van St. Anna – de moeder van 

Maria – en Johannes de Doper. Vanaf het einde van de 17e eeuw werd de kapel bezocht door pelgrims om 

een Heilige Mis ter ere van St. Anna bij te wonen. 

Ga na het bezichtigen van de kapel terug naar de grote weg, sla RA Oude Heerweg en sla op de kruising 

RA Berkenstraat. Sla na huisnummer 4 RA en volg de onverharde weg langs de bosrand. Hou op de Y-

splitsing links aan het bos in. Ga daarna op de kruising RA, verderop buigt het pad iets voor de rand van 

het bosgebied naar links. Ga daarna LA over de asfaltweg en volg deze weg tot het onverhard pad langs 

de bosrand aan de linkerhand. Sla hier LA en volg de bosrand. Ga aan het eind RA bij WKP 66 en volg nu 

een onverharde weg tussen eikenbomen. Sla aan het eind LA en volg de doodlopende asfaltweg. Ga aan 

het einde van de straat RA naar de kerk. 

De kerk van Meerlo is al sinds de 15e eeuw gewijd aan St. Jan, ofwel Johannes de Doper. In 1828-1829 werd 

de verering gestimuleerd door de oprichting van het St. Jansbroederschap en de verwerving van relieken 

van de heilige. Pelgrims bezochten Meerlo vooral voor de genezing van hoofdkwalen, hagelslagen en 
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vallende ziekten. Zij die St. Jan wilden aanroepen voor 

hoofdkwalen werden aanbevolen om op 29 augustus, St. Jans 

Onthoofding, de kerk te bezoeken. 

In 1837 ontving de kerk van Meerlo ook een reliek van de St. 

Cornelius, een paus en martelaar uit de Romeinse tijd (overleden 

in 253). Er ontstond een intensieve verering van de heilige, die 

werd aangeroepen bij zenuwkwalen en als beschermer van het 

hoornvee. 

 

4. Vervolg na het bezoek aan de kerk RA de doorgaande weg (Hoofdstraat, later Moleneind). Steek bij de 

fietsoversteekplaats de weg over naar de linkerkant van de weg en ga RD langs de weg. Sla daarna LA de 

Holstraat in (WKP 92). Sla na ca. 100 m RA, ga door een hekje en volg een wandelpad langs de beek. Ga 

aan het einde van dit pad door een ijzeren hekje en buig voor de stuw van de Molenbeek LA en volg dan 

de afrastering. Het pad wordt breder en buigt daarna af naar rechts. Ga op dit punt LA bij WKP 84. Loop 

RD richting de heuvel en de St. Goarkapel. Ga LA naar de kapel. 

St. Goar (ca. 585-649), ook wel Gewier genoemd, was een priester uit Aquitanië die zich in het Rijnland 

vestigde, op de plek die nu Sankt Goar heeft. Hij bouwde daar een kapel en kluis en leidde een vroom leven. 

Hij dankt zijn populariteit aan de vele wonderen die hij verrichtte. St. Goar is patroonheilige van de 

wijnboeren en herbergiers. De Goarkapel werd in 1662 gebouwd op het landgoed De Beijenbrugge. Sinds 

de 18e eeuw werden er processies gehouden waarbij een beeld van Goar op de zondag voor Pinksteren 

werd meegedragen vanuit de parochiekerk van Meerlo naar de kapel. Pelgrims kwamen voor de genezing 

van bibberkoortsen. Vanaf de 19e eeuw wordt er rond de feestdag van de heilige (6 juli) bij de kapel een 

Heilige Mis gehouden. 

Vervolg na de kapel het pad richting het ijzeren hek en sla na dit hek RA en volg een grasstrook. Ga aan 

het eind LA over de asfaltweg (WKP 85). Ga aan het eind RA en direct LA over een half verharde weg. 

Aan het einde van deze weg staat een St. Jozefkapelletje en een kruisbeeld. Ga daar LA over de 

asfaltweg en daarna RA over een half verharde weg (Stendert). Sla het eerste onverharde pad met 

scherpe bocht RA. Volg nu de bosrand. Vervolg het pad met een bocht naar links en hou nu de akker aan 

de linkerzijde. Vervolgens buigt het pad af naar rechts het bos in. Ga aan het eind RA en dan met een 

scherpe bocht LA. Steek de asfaltweg over en loop richting het wandelbankje. Hou op de Y-splitsing bij 

het bankje de rechts aan. Sla aan het eind van de half verharde weg LA en volg de asfaltweg. Ga vóór de 

beek RA en volg het pad langs de kruiswegstaties. Ga aan het eind RA en vervolg nu de asfaltweg over de 

beek (bij kruiswegstatie VII). Sla LA om de kruisweg in het park achter de kerk te vervolgen. Je komt nu 

uit bij de ingang van de kerk. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 

Praktische informatie 

Horeca 

Eten & Zo, Kloosterstraat 2, 5865 AA Tienray 

Eetcafé ’t Pleintje, Spoorstraat 3, 5865 AE Tienray 

Café Oud-Meerlo, Hoofdstraat 20a, 5864 BE Meerlo 

Wanneer te bezoeken 

De meeste bedevaarten naar Tienray vinden plaats in de meimaand. Bijzonder is ook de Heilige Mis 

bij de St. Goarkapel ten noorden van Meerlo, die jaarlijks wordt gehouden rond de 6e juli. 

De kerken van Tienray en Meerlo zijn toegankelijk voor bezoekers. 


