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B05 Bedevaartswandeling Gemert-Handel, 15 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Voorzijde Kerk St. Jans Onthoofding, Kerkepad in Gemert. 

Parkeren: Nabij de toegang tot de kerk (gratis). 

Openbaar vervoer: Vanuit Eindhoven buslijn 322, uitstappen bij halte Komweg. Vanuit Helmond 

buslijn 25, uitstappen bij halte Ridderplein. 

Horeca: Diverse horecagelegenheden in Gemert en Handel. Verder restaurant De Kokse Hoeve, 

Koksedijk 25, 5421 ZB Gemert. 

Wanneer te bezoeken: In de meimaand. De Handelse Processie vanuit Valkenswaard wordt 

gehouden in het voorlaatste volle weekend van juni. 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B05 Bedevaartswandeling Gemert-Handel, 15 km 

Omstreeks 1220 werd door een schaapsherder een beeldje gevonden “op een doren stock”. Dit 

stelde de Moeder Gods voor met het kindje Jezus op de linkerarm. Niemand wist waar het beeldje 

vandaan kwam. Al snel begonnen gelovigen het beeldje te vereren. Maria deelde aan deze 

"eenvoudige" mensen haar gunsten uit in de vorm van wonderbaarlijke genezingen en 

gebedsverhoringen. Na de bouw van de kapel (nu de parochiekerk) groeide Handel uit tot een 

bekend bedevaartsoord. Vanaf de 17e eeuw werden vanuit plaatsen op maximaal 30 kilometer van 

Handel voetprocessies georganiseerd. Aan de bekendste hedendaagse voetprocessie – vanuit 

Valkenswaard – doen meer dan tweeduizend mensen mee.  

Tijdens onze wandeling passeren we ook het Esdonks Kapelleke, waar we spijkers kunnen offeren om 

daarmee te genezen van zweren. En in Gemert is ook een bezoek aan het kasteel de moeite waard. 

1. Start aan de voorzijde van de kerk van St. Jans Onthoofding en loop langs de linkerzijde van de kerk naar 

de achterkant, Kerkepad. Ga aan het eind RA richting het plein (Ridderplein). 

Bij de pastorie staat een Heilig Hartbeeld uit 1930. Het Heilig Hart van Jezus wordt gewoonlijk afgebeeld 

met een geopende borstkas met daarin een bloedrood hart met een vlam. Het hart staat voor de persoon 

van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. De Heilig 

Hartdevotie, die zijn oorsprong heeft in de 13e eeuw, werd rond 1900 nieuw leven ingeblazen. In deze 

periode werden diverse kerken gewijd aan het Heilig Hart. De beroemdste Heilig Hart-kerk is de Sacré-

Coeur in Parijs. 

Sla vervolgens vóór de Rabobank LA, Kapelaanstraat. Deze gaat over in de Pater van den Elsenstraat. 

Rechts staat een Heilig Hartbeeld uit 1918. Dit beeld stond oorspronkelijk bij de Sint-Jans Onthoofdingskerk. 

Ga aan het einde van de weg – vóór Gerardusplein – LA, Het Frans Brugske. Ga op driesprong RD 

Molenakkerstraat. Sla aan het einde, vóór De Eendracht, RA, St. Annastraat. Op de kruising staat een 

kapelletje uit 1947 gewijd aan Sint Anna. Zij is volgens de christelijke traditie de moeder van de Maagd 

Maria. Deze weg gaat over in de Lodderdijk.  

Deze weg naar Handel wordt ook wel de keskesdijk genoemd. Langs deze dijk staan kleine kapelletjes 

(keskes). Het eerste keske staat direct op de weg en is nog een overblijfsel van de oorspronkelijke keskes, 

waarvan de oudste vermelding dateert uit 1712. Uit dit keske is het oorspronkelijke houten Mariabeeld 

verdwenen. Tussen 1888 en 1891 werden de oude keskes vervangen door nieuwe in neogotische stijl. Zij 

verbeelden de zeven smarten van Maria: 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. 

Ga bij rotonde RD en vervolg de weg. Daarna bij de 

2e rotonde RD Handelseweg en ook bij de 3e rotonde 

RD. 

Tussen de keskes staat de Ossenkapel. Volgens de 

legende had de kerk van Handel eigenlijk op de plek 

van deze kapel gebouwd moeten worden. Daar had 

immers het wonder plaatsgevonden waardoor Handel 

uitgroeide tot een bedevaartsoord. Daar was het 

Mariabeeldje gevonden in een meidoorn. De ossen die 

de stenen voor de kerk vervoerden wilden echter niet 

stoppen maar liepen door naar de huidige locatie van 

de kerk. 
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2. Sla vóór de kerk RA en ga via de zijingang naar de Mariakapel. Ga na dit bezoek LA naar de achterzijde 

van de kerk en sla daar weer LA en volg het pad tussen de eikenbomen (de Rozenkransweg). Ga 

tweemaal de bocht naar rechts en sla vóór de grote kapel LA en direct RA. U passeert nu de 

beeldengroep van de Hof van Olijven. Ga vervolgens op de 

kruising RD en volg nu de kruisweg. Sla bij statie II scherp LA 

en volg nu de weg tot na statie VI. Ga voor de twee zuilen 

met engelen RD en volg het stenen pad om de Kruisweg te 

vervolgen. We passeren nu eerst de Heilige Put en het 

openluchtaltaar. Ga vóór dit altaar LA en direct RA om de 

kruisweg te vervolgen (We lopen nu langs de achterzijde van 

het altaar). Ga vóór de muziekkiosk LA en blijf de 

kruiswegstaties volgen. Sla bij statie XI RA en bij nr. XII (de 

Calvarieberg) weer RA. Volg nu het pad tussen de 

beukenhagen naar de uitgang. Ga nu RD tussen de twee zuilen met de engeltjes door richting de 

openbare weg. Sla daar LA en ga direct RA de Pelgrimsweg in. 

Rond 1220 werd in Handel een Mariakapel gesticht. Volgens de overlevering zou toen een beeldje van O.L. 

Vrouw 'in eenen doren stock' (een meidoorntak) zijn gevonden. Het beeld bevindt zich nu in de Mariakapel 

in de zuidelijke zijbeuk van de kerk. 

Op de bouwplaats vormde het gebrek aan water een probleem bij de 

voortgang van de bouw van de kapel. Op een dag zagen de bouwvakkers 

echter O.L. Vrouw bezig met het wassen van de kleren van Jezus; er was 

een bron op de heilige plaats ontstaan. De bron (in de volksmond het 

‘heilig putje’) werd in 1919 voorzien van een nieuwe opbouw. Boven de 

opbouw werd een neo-gothisch baldakijn geplaatst met daarin een kopie 

van het beeld van O.L.V. van Handel. 

In 1906 werd op initiatief van rector Johannes van Laarschot begonnen 

met de inrichting van een processiepark. In de buitenring van het park 

werden vijftien rozenkranskapelletjes opgetrokken. Halverwege de 

processieweg werd in 1908 als geschenk aan Van Laarschot de 

Benedictiekapel opgetrokken met daarin de beeltenis van een gezeten 

Madonna met kind en de knielende Dominicus. In 1917 werd het 

middenveld, dat tot dat moment nog een agrarische bestemming had, 

bij het processiepark getrokken en werd begonnen met de bouw van veertien kruiswegstaties. 

 

3. Ga na het einde van de bebouwde kom RD over parallel lopend onverhard pad. Ga bij paal met gele kop 

RA en volg de gele route. Sla op een kruising van paden LA en volg nu de rode route. Ga op kruising van 

paden RD over smal zandpaadje. Ga aan het eind RA over asfaltweg (Pelgrimsweg, later Verreheide). 

Steek aan het eind RD de weg over en ga RA het fietspad op. Ga vóór het bosje aan de linkerkant van de 

weg LA door het hek en loop aan de linkerzijde van de beek (Landmeerse Loop). Ga bij de boerderij RD 

en blijf de beek volgen. Ga vervolgens RA over de duiker en ga direct LA en volg nu de andere zijde van 

de beek. Ga aan het einde LA over de asfaltweg, Esdonk, en neem de eerste weg RA. Aan het eind LA en 

volg daarna de bochten. 

Het Esdonks Kapelleke zou dateren uit de zestiende eeuw. Tijdens de eerste decennia van de Tachtigjarige 

Oorlog trokken Spaanse soldaten door de Heerlijkheid Gemert, dat toebehoorde aan de Duitse Orde. Een 

Spaanse majoor zou syfilis hebben opgelopen. Overdekt met puisten en zweren, vroeg hij Maria Magdalena 

om vergiffenis, bekeerde zich en beloofde een kapel te bouwen. Binnen drie dagen was de militair weer 

helemaal gezond en deed hij zijn belofte gestand. Esdonk is het enige bedevaartsoord gewijd aan Maria 

Magdalena. Als boeteheilige wordt ze vooral aangeroepen tegen zweren, puisten en huiduitslag. 
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Rond 1870 werd in de zijbeuk van de kapel een liggend 

houten Christusbeeld geplaatst. Bij het beeld worden 

spijkers geofferd, bij voorkeur roestige, om van zweren te 

kunnen genezen. Vanwege het spijkeroffer wordt de 

Esdonkse Maria Magdalenakapel ook wel het 

‘Spijkerkapelletje’ genoemd. Elk jaar op Goede Vrijdag wordt 

voor de kapel een openluchtmis gehouden. De kapel werd in 

het verleden ook veelvuldig bezocht door zigeuners, voor wie 

Maria Magdalena een bijzondere heilige was. Zij plaatsten 

hun woonwagens op de Esdonkse Heide en offerden en offerden in geval van ziekte een haarvlecht. Bij de 

restauratie van de kapel in 1960 werden achter het altaar en achter het schilderij van Maria Magdalena 

enkele foto’s gevonden van zigeuners en woonwagenbewoners. 

 

4. Sla bij de kapel aan de linkerzijde van de weg RA richting huisnummer 16 en sla aan het eind LA richting 

fietsknooppunt 30 (Serisweg). Ga aan het eind RA richting Gemert en steek vervolgens na het café de 

grote weg over. Volg nu LA het fietspad. Sla vervolgens RA bij bord “Opengesteld” en volg de brede 

onverharde weg. Ga aan het eind LA over breed graspad en ga aan het eind RA over asfaltweg. Sla 

vervolgens tegenover huisnummer 15 LA en volg het onverharde pad, Knollenbitter. Ga op driesprong 

RD volg daarna de bocht naar rechts. Ga daarna LA het graspad op, Kleikampen. Dit pad gaat over in een 

klinkerweg. Ga aan het einde RA en neem dan de tweede weg LA, Jezuïetenlaan. Steek de Komweg over 

en neem LA het fietspad. Sla na het einde van het kerkhof aan de rechterhand RA en loop naar de 

voorzijde van de kerk. 

Na terugkomst in Gemert is het de moeite waard om ook het kasteel te bezoeken. In 1391 gaf de hertog 

van Brabant aan Hendrik Reinaart van Husen, commandeur van de Duitse Orde toestemming om een 

kasteel te bouwen. Gemert had sinds 1366 de status van Vrije Soevereine Heerlijkheid en Commanderij der 

Duitse Orde. De Duitse Orde bleef neutraal in diverse regionale conflicten en bleef ook neutraal tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog. Ook na de Vrede van Münster in 1648 bleef Gemert deel uitmaken van het Duitse Rijk. 

Hierdoor was in tegenstelling tot in Staats-Brabant (hetgeen het grootste deel van het huidige Noord-

Brabant omvat) toegestaan om de katholieke godsdienst uit te oefenen. In 1794 kwam Gemert onder Frans 

militair bestuur, waardoor er een einde kwam aan de semi-onafhankelijke status van Gemert. 

De binnenpoort van het kasteel dateert uit 1548, het poortgebouw werd een halve eeuw later gebouwd. 

Tenslotte werd in 1740 een nieuw hoofdgebouw in Lodewijk XIV-stijl opgericht. In 1916 werd het kasteel 

betrokken door de paters van de Heilige Geest (Spiritijnen), die er tot 1969 een grootseminarie hadden. In 

1970 werd het kasteel het hoofdkwartier van de Spiritijnen. Na het vertrek van de paters in 2018 zijn door 

de nieuwe eigenaar plannen ontwikkeld voor een nieuwe bestemming als hotel-restaurant met 

congrescentrum.  

EINDE VAN DE WANDELING 

 


