
Mariakapel, achter parochiekerk H.H. Bonifatius en Gezellen. Haaksbergen-
Veldmaat  
 
Het bouwwerkje, bestaande uit een zwart marmeren console met daarop een nis 
gebouwd in gotische stijl staat achter de parochiekerk van de HH. Bonifatius en 
Gezellen, Veldmaat Haaksbergen, adres Veldmaterstraat 61-63, Haaksbergen. Het 
kerkhof ligt schuin achter de kerk en net voordat je het kerkhof betreedt is het 
kapelletje gesitueerd voor het zogenaamde dodenhuisje. De bouwstenen van de kerk 
zijn zogenaamde kloostermoppen. Ook de nis van het Mariakapelletje is gebouwd 
van deze stenen. De console waarop één en ander staat heeft in het verleden het 
tabernakel van de kerk gestaan. Het is gebouwd in 1999. Naast het parochiebestuur 
is er binnen de parochie een onderhoudscomité actief. Dit onderhoudscomité heeft 
dit kapelletje gebouwd.  
 
In de jaren 50 van de vorige eeuw was er een zeer actieve kapelaan werkzaam in 
onze parochie. Kapelaan Spekschate. Deze man kon mensen bewegen. Tijdens de 
zogenaamde vastenpreken in die tijd stond de kerk stampvol. De mensen moesten 
staan, rijen dik. De kerk telt 600 zitplaatsen er waren dan vaak meer dan 1000 
mensen aanwezig. Deze kapelaan heeft in die tijd gezorgd dat de kerk werd verfraaid 
met een prachtig Mariabeeld voor in de kerk bij het Maria-altaar, een prachtig Heilig 
Hartbeeld bij het H. Hartaltaar, hij heeft gezorgd voor een aantal gebrandschilderde 
ramen, afbeeldende de Heiligen Willibrord en H. Bonifatius, hij heeft geld ingezameld 
voor een nieuwe kruiswegstatie en nieuwe kansel. Bovenal was hij inspirator van een 
Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouwe van de Vrede’ aan de hoek van de Veldmaterstraat / 
Wagnerstraat. 
 
De verkennerij had in die tijd een zandafgraving in de parochie (richting Boekelo) 
waar ze met name in de zomermaanden zeer actief waren. De betreffende kapelaan 
was van mening dat hier een Mariakapelletje moest komen. Hij zorgde voor een 
beeld en een nisje werd gebouwd. In de loop der jaren werd deze zandafgraving niet 
meer gebruikt en de eigenaar van de grond brak de nis af en legde het prachtige 
Mariabeeldje op de zolder “hiele” van zijn boerderij. Begin jaren negentig van de 
vorige eeuw overleed deze boer. De weduwe kwam tijdens opruimwerkzaamheden 
dit beeldje tegen. Zij gaf het aan koster Herman Waanders. Het beeldje zag er niet 
meer uit en was zwaar beschadigd. Enkele mensen van het reeds eerder genoemde 
onderhoudscomité hebben het betonnen beeldje opgeknapt. Het onderhoudscomité 
was van mening toen dat er een nieuwe plaats moest komen voor dit beeldje. Er 
werd besloten het “terug gevonden” Mariabeeldje ergens buiten bij de kerk te 
plaatsen. Zo kreeg dit beeldje een plek achter de kerk op weg naar het 
parochiekerkhof. Het werd geplaatst in 1999, de parochie en kerk bestonden in dat 
jaar 65 jaar. 
 
 
 
 
 
 
(tekst: Jos Westendorp) 
 


