
   

Sint Bavokerk 100 jaar 

Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen 
Geopend op zondag van 14.00 u. tot 17.00 u. 

van 15 april 2018 tot en met 1 juli 2018 

Cultuurhistorisch Centrum  
DE WEEGHREYSE 
Sint Bavostraat 18 
Rijsbergen 
 
Website: www.deweeghreyse.nl 
e-mail: info@deweeghreyse.nl 
 
Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

      

Op de expositie zijn ook voorwerpen te 
zien uit de collectie van Gerard Boot, 
voorzitter van de Stichting Heden en 
Verleden. Deze organisatie is in het bezit 
van een uitzonderlijk groot aantal 
verzamelingen van geloofsartikelen zoals 
doods/bidprentjes, Allerzielenprentjes,  
Bijbels, kerkboeken en geloofsboeken. 
Voor de expositie heeft de heer Boot o.a. 
beeldjes, schilderijen, medailles en 
rozenkransen ter beschikking gesteld. 

 
 

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Sint 
Bavokerk in gebruik is genomen. 
Deze kruiskerk in neogotische stijl is een 
ontwerp van de architect N.J.H. van 
Groenendael uit Breda. 
Opvallend is de klokkentoren met 
balustrade en zeskantige spits. De glas-in-
loodramen zijn vervaardigd door atelier L. 
Asperslagh, gevestigd in Den Haag. De 
muurschilderingen in dit gebouw zijn van 
Dom. J. van der Mey O.S.B. (Ordo Sancti 
Benedicti). 

Deze tentoonstelling werd samengesteld ter 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de 
Sint Bavokerk te Rijsbergen. 
Het bestuur van De Weeghreyse dankt Frans 
Mathijssen, Gerard Boot, de familie Jacobs, 
Tuincentrum Bosrand en alle anderen die hebben 
meegewerkt aan deze mooie tentoonstelling voor de 
plezierige samenwerking.  



 

 Vroeger kwam men bij de meeste kapelletjes 
in de meimaand iedere avond en elke zondag 
bijeen voor het rozenkransgebed. Nu is dit 
teruggelopen tot een enkele zondag in mei en 
bij bijzondere gelegenheden zoals moederdag. 
In enkele buurtschappen bad men ook voor de 
jongens die na de oorlog in Nederlands-Indië 
streden. 
 

De kapelletjesroute is in totaal 21 km. 
lang. 
Zowel van de Sint Bavokerk als van de 
11 kapelletjes en van de Mariagrot die op 
het kerkhof van Rijsbergen staat, zijn 
door Frans Mathijssen mooie maquettes 
gebouwd. De replica van de kerk is door 
een schildergroep van 4 dames uit Etten-
Leur beschilderd. 

In Rijsbergen staan in totaal 11 
Mariakapellen. Deze bevinden zich in de 
buurtschappen Ettenseweg, Tiggeltseberg, 
Zwart Moerken, Oekel, Klein Oekel, 
Kruispad, Midden-Tiggelt, Kaarschot, De 
Mosten, Breedschot en Hazeldonk. De 
meeste zijn door de bewoners van deze 
buurten opgericht uit dankbaarheid voor 
de afloop van de Tweede Wereldoorlog. 

Op de hoek Klein-Oekelstraat en 
Oekelstraat bevindt zich het kleinste en in 
oorsprong het oudste kapelletje van 
Rijsbergen. Het is in 1933 gebouwd en in 
verband met onteigeningen omstreeks 
1941 verplaatst. Toen werd het beeldje, 
dat niet van al te beste kwaliteit was, 
vervangen. In 1954 werd het huidige 
kapelletje gebouwd door C.F.Frumau. 

De 11 Mariakapelletjes slingeren als een 
rozenkrans door het gebied van Rijsbergen. 
Deze kleine monumentjes kunnen beleefd 
worden als rustpunt, als plaats voor gebed of 
zomaar als mooie, eenvoudige gebouwtjes 
verwijzend naar een andere tijd.  


