Samenvattend Jaarverslag 2019 van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel
In 2019 waren er, naast het wekelijks Rozenhoedje bidden, 39 religieuze en 54 cultureel/sociaalmaatschappelijke activiteiten in de Hasseltse Kapel. Hiermee is invulling gegeven aan de statutaire
taak van de stichting. In dit jaarverslag wordt kort verslag gedaan van de belangrijkste
gebeurtenissen en activiteiten in 2019.
1. Religieuze activiteiten
Devotiekapel
De Hasseltse Kapel heeft eerst en vooral de functie van devotiekapel. De kapel is elke dag van 09.00
tot 19.00 uur open. In de meimaand van 07.00 tot 21.00 uur. Dagelijks bezoeken velen de kapel, om
er even in stilte te bidden of om er een kaarsje op te steken. Vooral in de meimaand wordt de kapel
druk bezocht. Niet alleen door individuele pelgrims, maar ook door groepen. In de meimaand wordt
er op vaste tijden ook het rozenhoedje gebeden. Op de Mariafeestdagen worden er
eucharistievieringen in de kapel gehouden. In deze vieringen worden Marialiedjes gezongen. Na
afloop van de vieringen wordt er door de bezoekers gezamenlijk koffie gedronken in de kapel en is er
tijd om een praatje met elkaar te maken.
Huwelijken in de kapel
In totaal kozen 9 echtparen om de mooiste dag van hun leven in de kapel te houden. Ook waren er 4
vieringen van een 50-jarig huwelijksjubileum.
Lichtjesprocessie
Sinds een aantal jaren wordt op de tweede donderdag van oktober de Lichtjesprocessie
georganiseerd. In samenwerking met Parochie Peerke Donders en Zorgcentrum De Hazelaar wordt er
in processie getrokken van de aula in De Hazelaar naar de Hasseltse Kapel. Maria wordt
meegedragen door leden van verschillende Tilburgse gilden en er zijn staties met momenten voor
gebed en samenzang. Deze activiteit trekt jaarlijks een aanzienlijke groep mensen, van ongeveer 150200 deelnemers. Op 10 oktober 2019 werd voor de negende keer deze Lichtjesprocessie gehouden.
Ook dit jaar heeft de Hasseltse Kapel de samenwerking met de kapel van O.L. Vrouw ter Nood en het
Peerke Donders Paviljoen gecontinueerd. Vertegenwoordigers van deze locaties liepen ook mee in de
processie.
Kerstactiviteiten
In december werd een kerstevent door de vriendenstichting georganiseerd. In de kapel waren
diverse muzikale optredens waaronder een optreden van de zangeres Farah, een blazersensemble
uit Oisterwijk, de Tilburgse singer- songwriter Claudy en klarinetensemble FOLQ. Het was een
sfeervolle en drukbezochte dag.
Het Vierde Geschenk
Het Vierde Geschenk is een gezamenlijk initiatief van de Hasseltse Kapel, de kapel van O.L. Vrouw ter
Nood en het Peerke Donders Paviljoen. Zij willen door middel van het Vierde Geschenk vanuit het
hart van de samenleving een bijdrage leveren aan de verlichting van de armoede onder kinderen. In
Tilburg leven 7.000 kinderen onder de armoedegrens. Veel verschillende organisaties hebben zich bij
de realisatie van het Vierde Geschenk aangesloten. In 2019 vonden het Vierde Geschenk én de
Driekoningenoptocht voor de eerste keer plaats.

Expositie
Van 5 juni tot 25 augustus was er in de Hasseltse Kapel de tentoonstelling “Tilburgse Mariabloemkes”
te zien. Om stil te staan bij het Mariajaar 1954 – dit jaar precies 65 jaar geleden – hebben de kapel
Onze Lieve Vrouw ter Nood en de Hasseltse Kapel de Tilburgse kunstenares Suzan Paulissen gevraagd
tien schilderijen te maken van bloemen die een relatie met Maria hebben. De inspiratie voor de
schilderijen kwam van het bloemzaad dat in de meimaand verkocht werd bij de beide kapellen.
Van 26 augustus tot en met 13 oktober was er in de Hasseltse Kapel een fototentoonstelling over
Mariapelgrimsoorden te zien. Het betrof foto’s van Mariapelgrimsoorden in Nederland, België en
Duitsland. De foto’s zijn veelal gemaakt door Paul Spapens en ze staan in een door hem geschreven
reisgids naar Mariapelgrimsplaatsen. Paul Spapens is als schrijver gespecialiseerd in volksdevotie.
Meimaand 2019
Dit jaar was de meimaand weer een drukke Mariamaand. De Tilburgse traditie is nog springlevend te
noemen. Dit jaar werden door de bezoekers samen meer dan 41.000 kaarsjes opgestoken. Een lichtje
voor een overleden dierbare, voor kracht, hulp, genezing, Willem II, wereldvrede en nog veel meer.
De pelgrimsmissen op de vroege stille zondagochtenden waren een mooi moment voor rust en
overdenking in deze drukke maand. Pelgrims te voet of op de fiets uit Tilburg en omgeving bezochten
trouw deze missen. Door de week werden uitstapjes naar de kapel georganiseerd door de
Zonnebloem, KBO, Verpleeg- en verzorgingshuizen, basisscholen en scoutinggroepen uit Tilburg en
omgeving. De mis op Moederdag en de slotviering waren de hoogtepunten van deze meimaand.
Iedere dag waren er voorbidders in de kapel aanwezig die een rozenhoedje hebben gebeden.
Vrijwilligers hebben op de woensdagen, in de weekenden en op feestdagen de kraam met
devotionalia bemenst, geassisteerd bij de vieringen, samen met de beheerder gezorgd dat de kapel
en het parkje er netjes uitzagen en meegeholpen met de grote schoonmaak op 1 juni.

2. Culturele en maatschappelijke activiteiten
Klassieke Concertserie
We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd concertseizoen. De Concertcommissie van de
Hasseltse Kapel heeft 7 zeer succesvolle concerten georganiseerd, die goed bezocht werden. Ook dit
jaar is er weer hard gewerkt door de commissie en vrijwilligers om de concertserie tot een succes te
maken.
Verhuur kapel voor culturele en maatschappelijke activiteiten
De kapel kan ook gehuurd worden voor concerten of andere activiteiten, zoals lezingen, die passen in
het karakter en de sfeer van de kapel. In 2019 is de kapel meerdere keren verhuurd aan
belangstellenden voor concerten, lotgenotenavonden en lezingen. Met deze activiteiten wordt in
belangrijke mate invulling gegeven aan de aan de statutair vastgelegde cultuurtaakstelling van de
stichting, naast de religieuze taakstelling.
Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant
De Hasseltse Kapel is aangesloten bij het netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. Dit omdat de
Hasseltse Kapel een belangrijke plek is en kan zijn voor mensen die te maken hebben met verlies en
rouw. In 2019 zijn er activiteiten rondom verlies en rouw gehouden in de kapel zoals een
bijeenkomst van de Stichting De Kinderen (oktober) en een bijeenkomst in het kader van

Wereldlichtjesdag (december). Naast concrete activiteiten fungeert de kapel ook als locatie voor het
brengen van bloemen na uitvaart of crematie.
Congres: samenwerking bevorderen
Op 12 september 2019 heeft de Hasseltse Kapel een congres georganiseerd over de toekomst van
(Maria)kapellen en pelgrimsoorden in Brabant. Het congres was georganiseerd naar aanleiding van
het feit dat Tilburg 65 jaar geleden onder bescherming van Maria werd geplaatst. Dat gebeurde
tijdens een grote plechtigheid in en bij de Hasseltse Kapel. Als finale van deze studiedag is de
Stichting Brabantse Kapellen en Pelgrimsoorden opgericht.
Driekoningenzingen
Het Driekoningen zingen is van oorsprong een winters bedelfeest. Armen trokken langs de deuren,
zongen een lied en bedelden om brandstof en voedsel. In het midden van de negentiende eeuw
ontstond hieruit het kinderfeest dat het nog steeds is. Tilburg is een van de weinige plaatsen waar
nog aan Driekoningen zingen wordt gedaan. De traditie van het Driekoningen zingen is sinds enkele
jaren erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op 6 januari brachten drie koren hun liederen ten
gehore in de Hasseltse Kapel.
Geluksplek
De Hasseltse Kapel is verkozen tot één van de dertien geluksplekken van Tilburg! Daar zijn we erg
dankbaar voor, vooral omdat we een plek van rust en bezinning in de drukke stad willen zijn.
Inwoners van Tilburg hebben hun favoriete geluksplek mogen aanmelden. Uit ongeveer tachtig
inzendingen hebben studenten van Fontys Hogescholen uiteindelijk een selectie van dertien (013)
winnaars gemaakt. De Tilburgse geluksplekken zijn op woensdag 13 februari bekend gemaakt tijdens
een bijeenkomst bij Factorium Podiumkunsten.
Gedenksteen Prof. Van den Eerenbeemt
Op 31 mei na de slotviering van de meimaand is in de Hasseltse Kapel een gedenksteen onthuld
waarmee prof. dr. Harry van den Eerenbeemt is geëerd als grote gangmaker achter de restauratie
van dit voor Tilburg zo belangrijke monument. De oudste zoon van prof. Van den Eerenbeemt, Joost
van den Eerenbeemt, onthulde de steen.
Boekpresentatie
‘Maria, de moeder van iedereen’. Dit is de titel van een nieuw boek van Paul Spapens. In deze
reisgids neemt hij de lezer mee naar negen Mariapelgrimsplaatsen in Nederland en daarbij Moresnet
en Scherpenheuvel in België en Kevelaer in Duitsland. Een van de hoofdstukken gaat over de
Hasseltse kapel. Het boek is op donderdagavond 23 mei om 20.00 uur gepresenteerd in de Hasseltse
kapel.

Koninklijke eer voor vrijwilligers
Tijdens de lichtjesprocessie op donderdag 10 oktober reikte locoburgemeester Berend de Vries een
Koninklijke onderscheiding uit aan twee trouwe vrijwilligers van de kapel: Han en Maria de Beer. Zij
werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Gerard (Gé) Vrenken ontving op 24 oktober jl. een Koninklijke onderscheiding uit handen van
burgemeester Theo Weterings. Gerard kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie als
griffier van de Tilburgse gemeenteraad. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Gé is in november 2010 toegetreden tot het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Hasseltse
Kapel. Sinds 2012 is hij secretaris van deze stichting. Ook treedt hij op als projectleider bij bijzondere
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Lichtjesprocessie.

3. Beheer
Social media
Na een vernieuwing van de website in 2017 is in 2019 meer aandacht besteed aan andere vormen
van social media. De Hasseltse Kapel is aanwezig op Facebook en op Twitter. Berichten over
activiteiten in en rond de kapel worden via deze media gedeeld.
Bijna maandelijks werd een nieuwsbrief verzonden, met daarin aandacht voor activiteiten in en
ontwikkelingen met betrekking tot de kapel.
Bestuurswisseling
Op 1 juli 2019 is Anne Marie Geurts afgetreden als algemeen bestuurslid en ze heeft haar taken
overgedragen aan Ad Vorselaars.
Donaties door vriendenstichting
In 2019 zijn door de stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel giften gedaan ten bate van de kapel
specifiek zijnde: een Paaskaars, een Mariakazuifel, een nieuwe muziekinstallatie voor gebruik buiten,
een nieuwe kraam voor de meimaand en nieuwe buitenverlichting voor de Kerstperiode.

