
Ga op Mariasafari!  

 

 Op zoek naar Maria rond Rosmalen 

 

 De beperkingen door het coronavirus zijn gelukkig langzamerhand wat 

minder zwaar geworden. Maar inmiddels is het zomervakantie en nog 

steeds hebben veel gezinnen en andere parochianen de kerk nog niet 

kunnen bezoeken. Daarom hebben we iets bedacht wat zowel met 

vakantie als met kerk te maken heeft: een Mariasafari! Een leuke manier 

(denken wij      ) om Jezus en Maria niet te vergeten én één of twee leuke 

dagen te hebben in de vakantie! 

 

 Waar vind je Maria? 

 Maria neemt een heel belangrijke plaats in, in de Rooms-Katholieke Kerk. 

We geloven dat Maria heel dicht bij God staat omdat ze de moeder is van 

zijn zoon Jezus. Er zijn heel wat kleine (weg)kapelletjes en beeldjes van 

haar te vinden, zeker in het zuiden van Nederland. Een Mariakapel kan 

deel uitmaken van een grotere kerk. Denk maar aan de Sint Jan en aan de Lambertus- en 

Laurentiuskerk in Rosmalen. Heel vaak hebben mensen of gemeenschappen echter ook kleine 

kapelletjes gebouwd voor Maria, vaak uit dankbaarheid of rond een bijzondere gebeurtenis maar ook 

om een stilteplek dichtbij te hebben. Of soms hebben ze alleen een beeld van Maria aan de muur 

gehangen. Juist die kapelletjes en beeltenissen willen we graag met deze safari gaan ontdekken! 

 

 Twee fietsroutes 

 We hebben 8 kapelletjes in een straal van 8 km rond Rosmalen uitgezocht en in 2 fietsroutes 

opgenomen. Eén fietsroute gaat richting Nuland en Maliskamp, de andere naar Den Dungen en het 

Bossche Broek. Je kunt een hele route fietsen of rechtstreeks naar een kapelletje rijden en er slechts 

eentje bezoeken, of juist allemaal. In één dag (dat wordt wel racen!) of in meerdere weken. Op de 

fiets of met de auto (dan zijn niet alle kapelletjes bereikbaar) of misschien wel lopend? Het is 

helemaal aan jezelf. Bij iedere Maria zijn voor kinderen meerdere opdrachtjes. 

 

 Routebeschrijving 

 Meer informatie is te vinden in de routeboekjes die vanaf zondag 12 juli in de Mariakapellen van 

de Lambertuskerk en de Laurentiuskerk liggen. De boekjes zijn uiteraard niet alleen voor gezinnen 

maar voor iedereen die het leuk vindt om naar Maria op zoek te gaan. Wij (kinderteam Rosmalen) 

waren aangenaam verrast door alle mooie plekken, natuur en Mariakapellen die we gezien hebben. 

We zijn heel benieuwd hoe jullie het gaan vinden. Maak er een mooie vakantiebelevenis van! 


