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B07 Bedevaartswandeling Sittard, 15,4 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Treinstation Sittard. 

Parkeren: Op de P+R achter het station of bij de Stadssporthal. 

Horeca 

Diverse café-restaurants op de Markt in Sittard. 

Café Salden, Platz 9, 6141 AT Limbricht 

Proeflokaal Kasteel Limbricht. 

Wanneer te bezoeken 

De kerk van St. Petrus’ Stoel te Antiochië is samen met de Basiliek van O.L.V. van het H.Hart en de St. 

Michielskerk te bezichtigen in de maanden mei t/m september o.l.v. de Kerkwachtgilde van 14.00-

16.00 uur. Mochten de kerken nog gesloten zijn voor het begin van de wandeling, bezoek ze dan na 

afloop van de wandeling. 

Voor het bezoek van de kapel van het carmelitessenklooster aan het begin van de Kollenberg moet je 

aanbellen bij de deur van het bezinningshuis. Het kan zijn dat de zusters in de kapel in gebed zijn! 

De Rosaprocessie vindt plaats op de laatste zondag van augustus. 

Op de vierde zondag van September wordt in Limbricht de Doodstrijdkermis gehouden. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B07 Bedevaartswandeling Sittard, 15,4 km 

Elk jaar trekt op de laatste zondag van augustus een processie vanuit het centrum van Sittard naar de 

St. Rosakapel op de Kollenberg. Daarmee dankt de stad de Peruaanse heilige Rosa de Lima dat zij in 

1668 en 1671 is bevrijd van dysenterie en de zwarte pest. Als dank hiervoor werd de kapel gebouwd. 

Onderweg naar de Kollenberg staan zeven ‘voetvallen’, kleine kapelletjes die het lijden van Christus 

verbeelden. 

Naast Rosa de Lima worden in en rond Sittard nog talloze andere personen vereerd. Naast Onze 

Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken en Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart wordt in Sittard 

bijzondere aandacht besteed aan personen die een bijzondere rol hebben gespeeld in het religieuze 

leven in de stad, zoals Maria-Teresa Tauscher en Louis Thijssen. Tauscher werd in 2006 zalig 

verklaard, voor Thijssen is een zaligverklaring in behandeling. Buiten de stad bezoeken we Limbricht 

waar zich een doodstrijddevotie bevond, waaruit de Doodstrijdkermis op de laatste zondag van 

september is voortgekomen. 

De route voert ook door de Schwienswei, een bijzonder natuurgebied op de grens van Nederland en 

Duitsland. En in Limbricht kun je plaatsnemen op het terras bij het kasteel. 

1. Steek vanuit de hoofduitgang van het station het Stationsplein over en het zebrapad. Ga RD de 

Stationsstraat in richting het centrum. Vervolg de weg met een bocht naar rechts (Stationsdwarsstraat) 

en ga daarna RD de Steenweg in. Steek bij de verkeerslichten de weg over en vervolg de winkelstraat 

(Voorstad, later Brandstraat en de Limbrichterstraat). Ga in de bocht naar rechts LA een smal steegje in, 

het Rectorygetske. Je komt nu uit bij de zijkant van de kerk van St. Petrus’ Stoel van Antiochië. Voor de 

kerk staat een beeld van O.L. Vrouw, Behoudenis der Kranken. Sla LA en loop langs de voorzijde van de 

kerk naar de ingang aan de andere zijkant om de kerk te bezoeken. 

Met de bouw van de kerk werd rond het jaar 1000 begonnen. Het middenschip dateert van begin 15e eeuw. 

Tot 1802 was het een kapittelkerk, waar een geestelijk bestuurscollege was gevestigd. De verering van 

Bernardus van Clairvaux (ca. 1090-1153) gaat terug tot 1818, toen een reliek van de heilige werd 

verworven. Vanaf het midden van de 19e eeuw was er sprake van een bedevaart naar Bernardus, die werd 

vereerd als beschermheilige tegen lamheid, jicht, hartaandoeningen en andere ziekten. 

In de kerk wordt ook O.L. Vrouw Behoudenis der 

Kranken vereerd. Het beeldje, dat zich bevindt in een 

glazen koker in het Mariaaltaar, zou na de 

beeldenstorm (1566) zijn gevonden in het water in 

Brugge. In 1649 brachten twee zusters dominicanessen 

het over naar Sittard, waar het zich tot 1804 bevond in 

de kloosterkapel St. Agnetenberg aan de Plakstraat. 

Rond het beeldje zouden diverse wonderen hebben 

plaatsgevonden. 

In 2011 werd in de torenportaal van de kerk een schrijn 

geplaatst met de stoffelijke resten van Louis Thijssen (1869-1929). Thijssen was vanaf 1919 pastoor-deken 

van Sittard. Na zijn dood (in een ‘geur van heiligheid’) werd zijn graf op de Kollenberg een plaats van 

verering. In 1957 een proces van zaligverklaring in gang gezet. 

 

2. Ga na het bezoek RA en sla na huisnummer 16 de Kapittelstraat in. De weg wordt breder. Aan de 

rechterzijde staat een beeld van St. Petrus. Ga daarna RD over het Kloosterplein en sla vóór het klooster 

RA, de Oude Markt. Bezoek de basiliek van linkerzijde van de straat en het Mariapark aan de 

rechterzijde, recht tegenover de ingang van de kerk. 
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De verering van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart begon in 1866 in het klooster van de zusters ursulinen 

na een miraculeuze genezing. Een van de gasten had tijdens naaiwerkzaamheden een naald ingeslikt. Alle 

pogingen om de naald te verwijderen mislukten. Toen men het meisje een medaille van O.L. Vrouw van het 

H. Hart om de hals hing en Maria’s bijstand inriep, gaf ze de naald op. Daarop besloten de zusters de 

verering te stimuleren. Om het groeiende aantal pelgrims te kunnen huisvesten werd hier van 1875 tot 

1879 een bedevaartskerk gebouwd. De muren werden voorzien van votieftegels, waarmee de schenkers 

uiting gaven aan hun dankbaarheid aan O.L. Vrouw. Omdat ook de kerk te klein werd, werd rond 1900 aan 

de overkant van de weg het ‘Mariapark’ gebouwd, een gebouw met daarin een kruisweg en een altaar. 

Vervolg daarna de wandeling over de Oude Markt. Aan het einde van de straat staat links de Sint 

Michielskerk. 

De Michaelskerk is de voormalige kloosterkerk van de dominicanen. Deze barokke kerk werd gebouwd 

tussen 1659 en 1661. De kerk was ook de plek waar in 1668 de verering van Rosa de Lima begon en is het 

vertrekpunt van de Rosaprocessie op de laatste zondag van augustus. 

Volg daarna de linkerzijde van de Markt en passeer het oorlogsmonument. Sla daarna LA en ga direct 

met de bocht naar rechts. Dit is de Paardestraat. Ga vervolgens LA en blijf de Paardestraat volgen. Bij 

een gevelversiering (dit is de zijkant van het Toon Hermanshuis) gaan we RA de stadswal op, genaamd 

Fort Sanderbout. Steek verderop de weg over en vervolg de stadswal die nu Agnetenwal heet. 

Rechts is de achterzijde van het klooster St. Agnetenberg te zien. Tot 1804 bevond zich in de kloosterkapel 

het beeld van O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken. In 1857 werd het klooster betrokken door de 

liefdezusters van het Kostbaar Bloed. 

Sla aan het einde LA en loop langs het Jo Erensplantsoen. 

 

3. Sla voorbij de winkels LA, de Engelenkampstraat. Loop langs de linkerkant van de weg. Ga bij de 

verkeerslichten RA, steek de weg over en ga direct weer LA en steek de grote weg (Leyenbroekerweg) 

over. Ga daarna RA en ga LA het eerste weggetje in richting de Gemmakapel. Ga voor de kapel RA en 

bezoek de kapel. 

In 1938 werd het passionistinnenklooster in gebruik genomen. Het (voormalige) klooster en de kapel zijn 

gewijd aan de heilige Gemma Galgani (1878-1903). Sinds de opening van het klooster werd Gemma er 

vereerd door zieken en mensen in problemen. Sinds het vertrek van zusters in 1997 wordt het 

kloostercomplex beheerd door de Stichting Gemmakapel Sittard. 

Ga na de kapel LA over een wandelpad en op een kruising van paden RA. Daarna voor de huizen LA en 

volg het brede pad onder de bomen. Ga dan voor de muur RA, het Pimpernootpaadje op en voor de zuil 

met beeldje LA omhoog en direct weer LA. Volg nu een asfaltweg, de Charles Beltjenslaan. Sla op de 

kruising LA, de Beukeboomweg. Ga aan het einde RA en volg de Leyenbroekerweg. Steek de zijweg 

(Kollenberg) over bij de verkeerslichten en bezoek de kapel van het bezinningshuis Regina Carmeli. 

In het klooster van de carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus wordt Maria-Teresa Tauscher (1855-

1938) vereerd. De uit Duitsland afkomstige Tauscher stichtte in 1898 dit aan de H. Jozef gewijde klooster. 

Na haar dood werd zij begraven op het kloosterkerkhof, maar in 1987 overgebracht naar de nieuwe 

grafkapel. In 2006 werd zij zalig verklaard. 

Ga na dit bezoek LA en loop omhoog de Kollenberg op tot aan de kapel van de Heilige Rosa de Lima. 

Langs de weg bevinden zich zeven ‘voetvallen’, wegkapelletjes die het lijden van Jezus verbeelden. Deze 

voetvallen werden tussen 1902 en 1925 langs de weg gebouwd ter vervanging van voorgangers uit de 19e 

eeuw. Ter hoogte van de zesde voetval bevindt zich aan de rechterzijde van de weg het ‘Hof van Olijven’, 

een in 1881 gebouwde grot die het graf van Christus voorstelt. 

De kapel op de Kollenberg is gewijd aan de Rosa de Lima (1586-1617), de eerste heilige van het 

Amerikaanse continent. In 1668 werd Sittard geteisterd door een dysenterie-epidemie. Op initiatief van het 

stadsbestuur werd Rosa de Lima uitgeroepen tot patrones van de stad en beschermheilige tegen 

besmettelijke ziekten. In 1671, het jaar waarin zij heilig werd verklaard, werd Rosa de Lima opnieuw 

aangeroepen in de strijd tegen een besmettelijke ziekte, de zwarte pest. In 1675 werd als dank hiervoor op 

de Kollenberg de kapel gebouwd, die het eindpunt is van de jaarlijkse processie. 
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4. Ga na de kapel RD en vervolg de Kollenberg. Sla op de kruising bij het 

kleine kapelletje van O.L.V. van Smarten aan de rechterzijde LA en volg 

de half verharde weg tussen de akkers. Ga waar het brede pad naar 

rechts afbuigt RD en volg het smalle voetpad. Steek aan het eind schuin 

de asfaltweg over en volg het geasfalteerde voetpad. Passeer twee gele 

hekjes en vervolg het voetpad. Ga aan het einde RD over asfaltweg, de 

Hemelsley, daarna bij de rotonde RD en vervolg de Hemelsley. Blijf deze 

weg volgen tot de zesde zijweg aan de rechterkant. Ga hier RA, de 

Broeksittarderweg. Bij het bord Broeksittard passeer je een 

Mariakapelletje en een kruisbeeld. Ga na de kruising RD de Kerkstraat in. 

Sla op de volgende kruising RA en vervolg de Kerkstraat. Sla voor de kerk 

LA, In de Camp. 

In de kerk van Broeksittard van O.L.V. Geboorte wordt St. Brigida (453-523) 

vereerd. Deze patrones van Ierland was een leerlinge van St. Patrick. Zij 

stichtte een klooster in Kildare (Ierland) en leefde in afzondering in een cel onder een grote eik. Brigida 

karnde de melk van haar koe en gaf de boter weg aan de armen. Ze is patroonheilige van de veehouderij en 

wordt aangeroepen bij veeziekten. Eind 18e eeuw ontving de kerk van Broeksittard een reliek van de 

heilige. In de 19e eeuw werd het reliek het einddoel van een bedevaart. 

 

5. Ga daarna aan het einde van de weg RD over het graspad langs de speelplaats. Ga tussen twee houten 

palen door en sla dan op een driesprong LA en volg een houtsnipperpad. Ga verderop RA een 

houtsnipperpad op. Dit gaat over in een graspad en wordt daarna een half verhard paadje. Sla een het 

einde LA en volg de beek aan de rechterzijde. Ga aan het eind RA de Tudderenderweg, steek de weg 

over en ga vóór de brug LA bij het bord ‘Uitgezonderd landbouwvoertuigen’. Ga vóór het klaphek LA en 

blijf dus buiten de afrastering. Ga daarna vóór de plas RA en blijf de plas volgen. Sla vóór het klaphekje 

en het wandelbankje LA. Loop weer langs het water en passeer een bruggetje. Ga op de Y-splitsing naar 

rechts en volg nu de bosrand. Sla aan het einde van het pad bij het bankje LA en sla direct RA en ga de 

houten brug over. Ga na de brug RD over een asfaltpad, dat later afbuigt naar rechts. Ga aan het eind LA 

en steek de asfaltweg over en ga RA richting de Dr. A.F. Philipsstraat. Steek deze straat over en sla LA en 

volg de stoep aan de rechterkant van deze straat. Ga bij de wegversmalling RD door de bosschage over 

een asfaltpad parallel aan de weg. Steek de brede weg (Nusterweg) over en vervolg de Dr. A.F. 

Philipsstraat. Ga aan het eind RA en volg het fietspad. Steek bij de gele hekjes de weg over en ga 

vervolgens RA en direct LA de Heijersteeg in. 

 

6. Ga door de tunnel onder het spoor en daarna RD door de Hoogveldlaan. Ga daarna twee keer bij een 

rotonde RD en vervolg de Hoogveldlaan. Steek aan het eind van deze weg bij de verkeerlichten over en 

ga daarna LA over de brede betonweg. Ga vervolgens RD over 

smalle asfaltweg en neem de bocht naar rechts. Sla na het 

passeren van de spoorlijn RA. De Onderste Sittarderweg gaat 

over in de Burgemeester van Boxtelstraat en daarna de 

Steenstraat. Ga vervolgens RA De Platz en steek de spoorlijn 

over. Ga direct na de spoorlijn LA en ga door het hek (“Heden 

ik, morgen gij”) het kerkhof op. Loop langs zijkant van de kerk 

en sla RA en loop dan langs de voorzijde van de kerk. 

Vanaf 1593 hield de pastoor van de oude Salviuskerk iedere 

vierde zondagmiddag van september een preek en 

lijdensmeditatie om zijn parochianen voor te bereiden op een zalige dood. Honderd jaar later werd de 

broederschap van de Doodstrijd of Agonia opgericht. Het was het begin van een devotie en van 

bedevaarten. De broederschap en de bedevaart is een stille dood gestorven. Wel vindt op de vierde zondag 
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van september in Limbricht nog steeds de Doodstijdkermis plaats. Na de ingebruikname in 1923 werd de 

Doodstrijddevotie voortgezet in de nieuwe Salviuskerk in het dorp. 

Ga voor het water met uitzicht op het kasteel Limbricht RA en loop naar de achterzijde van het kerkje. 

Verlaat via de hoofdingang het kerkhof en sla dan LA richting het poortgebouw van het kasteel (Allee). 

Sla LA en ga door het poortgebouw. 

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel Limbricht kent een bewogen geschiedenis. Tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog was het aanvankelijk in handen van een familie die sympathiseerde met de 

opstandelingen, in 1619 kwam het echter in Spaanse handen. Daarna was het eigendom van de families 

Van Bentinck (18e eeuw) en Michiels van Kessenich (1810-1955). Sindsdien is het in eigendom van de 

Stichting Kasteel Limbricht. 

 

7. Ga na het bezoek aan de binnenplaats door het poortgebouw weer naar buiten en sla dan RA en ga RD 

over de spoorwegovergang. Ga voor het café RA en direct LA de Beekstraat in. Ga vervolgens de eerste 

weg LA, de Raadhuisstraat in en RD langs de nieuwe Salviuskerk de Gronckelstraat in. Ga aan het einde 

RA (Dr. Nolensstraat) en aan het einde LA, de Provincialeweg richting Sittard. Steek bij de 

verkeerslichten over, ga RD over het viaduct en steek nogmaals bij verkeerslichten over. Sla vóór de 

rotonde RA en direct weer LA. Ga daarna RA over het fietspad en parallelweg langs de Havikstraat. Sla 

LA de doodlopende weg in, de Arendstraat. Ga voor het hoofdgebouw van De Leeuwenborgh RA en 

direct LA langs de zijkant van dit gebouw. Volg nu de stoep aan de rechterkant van het fietspad, stoep 

wordt later smal asfaltpad. Steek de weg over en volg de stoep langs het fietspad richting het 

Transferium. Ga RD door de spoortunnel (wel in- en uitchecken met OV-kaart!!!) en ga in de stationshal 

LA naar buiten. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


