
 

Jubileum – BEDEVAART SLENAKEN e.o. – MORESNET-CHAPELLE  

Op zaterdag 8 september trekt  voor de 150 e keer de bedevaartprocessie vanuit Slenaken 

naar Moresnet-Chapelle. Dit jaar een bijzondere jubileum-bedevaart dus ! 

Het vertrek is op zaterdag 8 september om stipt 07.00 uur bij de kerk in Slenaken.  

De aankomst in de bedevaartsplaats Moresnet-Chapelle zal tegen 11.00 uur zijn.   

Aansluitend is er dan een speciale jubileum-H. Mis in de kerk aldaar. Z.e.w. pater Henk 

Erinkveld (van klooster Wittem) en pastoor Rick van den Berg (van de parochies te Slenaken, 

Epen en Mechelen) zullen daarin voorgaan.  

Na de middagpauze zal om 14.00 uur de Kruisweg in het park te Moresnet gevolgd worden. 

De bedevaartsdag wordt voor de pelgrims in Moresnet in het kader van dit jubileum 

afgesloten met het aanbieden van koffie/thee met vlaai  in het klooster naast de kerk.  

Traditiegetrouw zal de bedevaartsprocessie de volgende route volgen: 

Vanaf de kerk in Slenaken de Grensweg omhoog naar Teuven en dan verder naar  

Sippenaeken. Na kasteel Beusdael gepasseerd te zijn, is er even verder een pauze bij Hoeve 

de Eijk / uitspanning de Knorreburcht.  

In de kerk van Sippenaeken is er een zegening van de processiegangers.  

Daarna lopen de pelgrims door via Gemmenich naar Moresnet-Chapelle.  

Er rijdt een volgauto mee voor het vervoer van bagage en vervoer van (onverhoopt) 

eventuele uitvallers tijdens de voettocht. De terugtocht naar Slenaken is zoals de laatste 

jaren gebruikelijk is, individueel en op eigen gelegenheid. 

De bedevaart naar Moresnet vertrekt weliswaar al anderhalve eeuw uit Slenaken, maar is in 

feite een bedevaart vanuit Slenaken en bredere omgeving. Jarenlang zijn ook deelnemende 

pelgrims afkomstig uit omliggende dorpen zoals vooral Banholt, Mheer, Noorbeek, 

Reijmerstok en Teuven. 

Moresnet-Chapelle is als bedevaartsoord toegewijd aan de H. Maagd Maria.  

Dit bedevaartsoord is ontstaan in de loop van de tweede helft van de 18e eeuw.  

In 1868 is vanuit Slenaken de eerste bedevaart naar Moresnet gestart.  

Door de jaren heen hebben diverse pelgrims hun 25 -, 40 -, 50 - , en/of 60 jarige 

jubileumdeelname mogen meemaken, en zelfs een 70-jarig jubileum in 2016. Onder die 

pelgrims waren meerdere muzikanten van met name de fanfare Berg en Dal uit Slenaken. 

Als personen met bijzondere verdiensten voor deze bedevaart mogen zeker genoemd 

worden personen als bijvoorbeeld wijlen dhr. Jan Kreuwels uit Banholt (50 jaar 

broedermeester en 40 jaar voorzitter), wijlen pastoor Leon Crombach (40 jaar deelgenomen) 

en de huidige voorzitter van de Broederschap Slenaken-Moresnet, dhr. Wiel Colen. Maar 

verder ook personen als dhr. F. Kool en bijv. dhr. Harrie Slenter uit Reijmerstok en de familie 

Lemlijn-Slenter uit Mheer, zonder diverse anderen hiermee tekort te doen. 

Deze jubileum-bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting 

Pelgrimswegen en Voetpaden (SPV),  met de gewaardeerde persoonlijke inzet van pater 

Henk Erinkveld van de Paters Redemptoristen van Wittem. De bedevaarttocht is als 

pelgrimswandeling ook vermeld in de brochure ‘Pelgrimswandelingen 2018 ’ van deze 

stichting (SPV). 



De organiserende Stichting Broederschap Slenaken – Moresnet geeft bij gelegenheid van dit 

150-jarig jubileum een speciaal herdenkingsboekje uit, ‘ 150 jaar Processie Slenaken e.o. – 

O.L.V. van Moresnet ‘. Het boekje bevat met diverse foto’s een terugblik op de bedevaart 

door de vele jaren heen. Dit boekje wordt verspreid onder pelgrims die (ook eerder) aan de 

bedevaart hebben deelgenomen en eventueel nabestaanden van overleden pelgrims.  

De jubileumbedevaart en de uitgave van het herdenkingsboekje zijn mogelijk gemaakt met 

financiële steun van de Stichting Dominus Providebit. 

Voor nadere informatie: tel.: 043-4573596 of 043-4573228.   


