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Op deze mooie zonovergoten dinsdagmorgen (29°!) begon ons koor aan een 
bedevaart naar het Mariaoord Kevelaer in Duitsland. Rond 08.00 uur kwam 
de reisbus aangereden en stopte bij het Gemeenschapshuis. Het werd een 
“Nieuwstadtse Bus” met als chauffeur Otto Klaassen.(Fa.Schmitz bus 
nr.3) Nadat iedereen was ingestapt vertrokken we om 08.20 uit 
Nieuwstadt. 
Tegen 08.40 arriveerden we aan het verzamelpunt “Vonderen” (On the Run) 
Er zouden nog een aantal bussen komen en gezamenlijk naar Kevelaer 
rijden. I.v.m. de gesloten nieuwe tunnels te Roermond en Swalmen zouden 
we de oude route gaan rijden. Diverse deelnemers verpoosden zich met 
o.a.roken, plaspauze etc. Piet ging een praatje aan met een medewerker 
van het wegrestaurant die diverse eet en drankvoorraden in een 
vuilniscontainer kieperde. Het was zonde om deze nog goede proviand zo 
maar te vernietigen, maar orders zijn orders!! Nadat de andere bussen 
op één na gearriveerd waren besloten de chauffeurs om te vertrekken. 
(v. ca.09.10) 
Vanaf Linne namen we de oude rijksweg via Roermond naar richting Venlo. 
Daar de microfoon defect was werd het Rozenhoedje gebeden met als 
voorbidster Beanga. Vanaf Venlo ging de reis verder via de A 73 
(autoweg). Na het bidden gingen we dat doen waar we goed in zijn nl. 
zingen! Het 1e lied was geen succes. (“Gebenedijdt zijt Gij” was bij 
velen onbekend) Hierna ging het beter met o.a. “Wij groeten U o 
Koningin” met als slotlied “Adore Te”. Rond 10.05 reden we via de afrit 
richting Oostrum(A270) via Well(271) en de Grens(Bergen 10.15) naar 
onze eindbestemming. Onderweg zagen we een grote  vlucht “Kroenekranen” 
in formatie naar hun vakantieadres vliegen! 
Om 10.25 kwamen we in Kevelaer (Raadhuisplein) aan. Otto zou na afloop 
weer op deze plaats met de bus staan. Te voet liep het gezelschap 
richting basiliek. Naar goed gebruik bezochten we eerst een terras om 
een gezellige koffiestop te maken. (10.40-11.15) 
Ca. 11.30 betraden de zangers/zangeressen te basiliek om even in te 
zingen voor de opluistering van de H.Mis aldaar. Onze medereizenden 
zochten intussen een plaats als toeschouwer. Tevens werd het binnenste 
van deze “Maria ten Hemelopneming”-kerk bewonderd. Vooral het Altaar 
bleek een blikpunt te zijn. 
Om 12.00 begon de Plechtige Hoogmis met “Lobt den Hern der Welt”,daarna  
vervolgde ons koor met de volgende gezangen: “Gebet”(B5), “Ave 
Maria”(A18)”Vespergesang”(B26a),”Ave Verum Corpus”(B1) en als slotlied 
“Die Ehre Gottes”(B3). Als Ordinarium werd de “Festmesse” (H16) 
gezongen. Om 13.15! was de H.Mis uit. Men kon geheel vrijblijvend om 
15.00 uur aan de Kruisweg deelnemen. Wel was er als afsluiting van deze 
Bedevaart om 17.30 een Plechtig Lof waarbij ons Koor de gezangen 
verzorgde. Tot die tijd was men vrij. In het algemeen ging ieder zijns 
weegs. Paraderen over de hoofdstraat met hier en daar een rust- of 
eetpauze op een van de vele terrassen. De dames hadden veel 
belangstelling voor de vele winkeltjes en bij een modezaak werd een 
heuse kledingshow gegeven. Onze bibliothecaris Hub liep duidelijk 
herkenbaar met een grote tas (reserve zangstukken?) samen met zijn 
Ivonne over de hoofdstraat te flaneren...                  In het 
algemeen vond men deze middag te lang duren omdat men aangewezen was op 
en rond de basiliek en “Gnadenkapelle” te verpozen.  
Tegen 16.30 verzamelde men zich op het voorplein van de Basiliek. In de 
schaduw onder de bomen tegen een kerkmuur herkende men o.a. 
Frans,Harrie en Zef met eega’s. Ca.17.00 zochten we de Basiliek op voor 



het Plechtig Lof. De volgende gezangen werden ten gehore gebracht : 
“Adoro Te”, “Ave Maria”(A19) “Tantum Ergo”(B11)” met als slotlied 
”O,Reinste der Schepselen”. Tegen 18.00 kregen we de zegening van de 
devotionalia. 
Hierna ging het te voet onder begeleiding van een toevallig geformeerde 
fanfare met processiemarsen richting marktplein. Nadat iedereen weer 
was ingestapt vertrokken we moe maar voldaan rond 18.20 richting 
Nieuwstadt. Onderweg richting Well vielen de vele kruisen 
op.(verkeersongelukken) Nabij Susteren zagen we een grote “Rabobank” 
luchballon zweven. Onze Nieuwstadtse chauffeur Otto werd bedankt voor 
zijn kundige stuurmanskunst. Om 19.50 arriveerden we aan het 
Gemeenschapshuis waar gedebarkeerd werd. 

 
Aldus opgemaakt door Th.Busch 

 


