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Nieuw Mariabeeld voor de Mariakapel (2009) 
 

 

Nadat het originele Mariabeeld in 1976 werd gestolen, kwam er een 
vervangend wit gipsen Mariabeeld in de Bokkerijderskapel bij de 

begraafplaats in Urmond-Oost. 
Grote wens van Frans en Margriet Delahaye, die de kapel onderhouden en 

beheren, was om ooit weer een mooi gekleurd beeld in de kapel te kunnen 
plaatsen. 

Hun oudste dochter Melanie, die werkzaam is bij Cicero Zorggroep 
waartoe Zorgcentrum Ave Maria in Geulle behoort, kwam op het idee eens 

navraag te doen bij de zusters in Geulle. 
De zusters van de congregatie van Christus Verlosser, die het 

Zorgcentrum ruim 50 jaar geleden hebben gesticht, zijn nog steeds nauw 
betrokken bij het Zorgcentrum. Zuster Elisa werd dan ook met de vraag 

benaderd. Via haar kwam Melanie terecht bij Zuster Hubertha. 
Zij had een prachtig Mariabeeld in haar woonkamer staan en bedacht zich 

geen moment. 

Zij wilde het beeld graag afstaan omdat zij vond dat Maria beter in een 
mooie kapel kon staan dan bij haar in de huiskamer, omdat Maria dan 

weer werd aanbeden en er vele mensen van konden genieten. 
Dus het beeld werd goed ingepakt om vervolgens diezelfde dag nog de 

reis van het ene maasdorp Göall naar het andere Uermend te maken. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
In het zorgcentrum vroeg men zich nog af of een Göallse Maria wel kon 

aarden in Uermend en of ze geen traantje zou gaan laten. Maar Maria is 

goed op haar plek en al sinds enkele maanden kunnen vele dorpsgenoten, 
die in het weekend de kapel bezoeken, hiervan genieten. 

Dus tijd om de zusters uit te nodigen om te komen kijken waar hun Maria 
was beland. 

Liefst 5 zusters sterk ( Zr. Elisa, Zr. Hubertha, Zr. Emelda, Zr. Gertrudus 
en Zr. Williborda) togen naar Uermend. Enkele zusters, met een 

respectabele leeftijd van boven de 90 jaar, grapte nog dat ze samen 
ouder waren dan de Mariakapel. 

De kapel werd uitvoerig bewonderd. Zr. Huberta had voor de gelegenheid 
een mooi gedicht uitgezocht dat zij vervolgens heeft voorgedragen. 

De zusters waren onder de indruk van het kapelletje en de aankleding met 
de mooie bloemen die vaak door dorpsgenoten met groene vingers, zoals 

Annie Wijnands en Hoeve Elisabeth, worden gesponsord. 
De zusters waren enorm blij dat Maria zo goed terecht was gekomen. 

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Huize Delahaye in de 

Walstraat waar werd genoten van koffie met vlaai. Het werd een gezellige 
middag met vele leuke anekdotes en verhalen over het dorpsleven van 

vroeger. 
Kortom voor herhaling vatbaar. Zo werd dan ook afgesproken om het 

volgend jaar, bij het 1 jarig jubileum van Maria in Urmond, het bezoek te 
herhalen….. “es God bleef”. 

Namens alle inwoners van Urmond nog een hartelijk dank je wel aan de 

zusters en met name Zr. Hubertha. 
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