
Vriezenveenseweg 36 b
7641 AK Wierden

Mariakapel 
Wierden
rust en bezinning

Geopend in de Mariamaand Adresgegevens

De kapel is niet gebonden aan de 
katholieke kerk. Het is weliswaar 
een Mariakapel en er staat een 
Mariabeeld, maar om hier rust te 
vinden hoef je niet katholiek te 
zijn. Iedereen is van harte welkom 
voor een moment van rust en 
bezinning en het aansteken van 
een kaarsje.

De Mariakapel Wierden is op 26 
mei 2018, dus in de Mariamaand, 
door emeritus-pastoor Jan Oude 
Vrielink ingezegend. Een 
priester wiens kenmerkende 
stem vele jaren door de Sint Jan de 
Doperkerk schalde. De eerste steen 
werd gelegd door burgemeester 
Henk Robben op 11 maart 2017 
en de bijbehorende gedenkplaat is 
op dinsdag 21 mei 2019 onthuld.

Mariakapel Wierden
Vriezenveenseweg 36b
7641 AK Wierden

info@mariakapelwierden.nl
www.mariakapelwierden.nl

Openingstijden

De kapel is iedere dag toegankelijk 
van 08.00 uur ’s morgens tot 
zonsondergang.

www.mariakapelwierden.nl

Mobiel 06 - 512 488 40
Mail info@mariakapelwierden.nl

Donaties en giften kunnen worden overgemaakt 
op de rekening van Stichting Mariakapel Wierden 
bij Regiobank Wierden: NL69 RBRB 0778 1162 04 
ten name van Stichting Mariakapel Wierden.

Ontwerp van de fl yer is verzorgd 
door Klyck. Voor meer informatie 
of vragen kunt u mailen naar 
info@klyck.nl

Donaties en giften Colofon

Naast de algemene begraafplaats aan de Vriezenveenseweg 
in Wierden staat een sprookjesachtig gebouwtje. Geheel 
opgetrokken uit Bentheimer zandsteen en voorzien van twee 
zware, handgemaakte eiken deuren aan de voorzijde. 

De Mariakapel is een onmiskenbaar rustpunt in Wierden.



Het begin Mariabeeld
Al jaren liep Guus Oude Nijeweme rond met het idee een Mariakapel 
te bouwen. Die plannen werden concreet toen bleek dat de grond 
naast zijn huidige woning geen specifi eke bestemming had. 
Al snel werd duidelijk dat het draagvlak voor het bouwen van een 
Mariakapel onder de Wierdense bevolking groot was.

Om tot daadwerkelijke uitvoering te kunnen komen, werd 
besloten Stichting Mariakapel Wierden op te richten. De stichting 
heeft zich goed laten informeren door de bouwers van de 
Mariakapel in Tilligte. De gelijkenis is dan ook groot. 

De zoektocht naar het 
Mariabeeld, waar het allemaal 
om draait, werd succesvol 
afgesloten in Italië. Er werd een 
groot beeld met kind gevonden, 
gemaakt naar de middeleeuwse 
Byzantijnse icoon van Maria. 
Het beeld van 1.60 meter hoog 
werd geschonken door een 
Wierdense weldoener. 

Het marmer, de travertin 
vensterbanken, het altaartje en 
het bruidsbankje komen uit een 
leegstaande kerk in Apeldoorn. 
De glas-in-lood ramen verbeelden 
de vier elementen aarde, lucht, 
vuur en water en zijn gemaakt 
door Wierdenaar Tinus Berg. 

Het invallende licht laat prachtige kleurschakeringen zien. 
De kapel is onderkelderd voor opslag en rondom het bouwwerk 
zijn mooie perkjes aangelegd. Het bankje biedt een rustpunt voor 
fi etsers. De kapel is compleet gemaakt met een angelusklokje 
bovenop het dak dat bij speciale gelegenheden gaat luiden. 

Vanaf de Algemene Begraafplaats ligt een mooi wandelpad 
naar de Mariakapel.


