
De Mariakapel in Nieuwkoop 

 

Een veilige plek om in deze moeilijke tijden toch even tot bezinning te komen, te bidden en een 

kaarsje op te steken. De regelmatige kerkgangers weten het wel, want die steken er ook vaak een 

kaarsje op. Wij hebben in de kerk een mooie Mariakapel die op dinsdag- en donderdagochtend van 

9.30 tot 12 uur open is. Omdat alle vieringen in onze kerk voorlopig zijn vervallen, is het goed om te 

weten dat de kapel open is op de gebruikelijke tijden. Bovendien hebben we vrijwilligers gevonden 

die de kapel ook op zondag van 10 tot 12 uur open willen doen, zodat u ook op zondag even naar de 

kerk kunt komen.  

 

De zij-ingang van de kerk is open maar u kunt dan niet doorlopen de kerk in. De deur meteen rechts 

is dan wel open en daardoor kunt u naar de Mariakapel. U kunt even bidden bij Maria en een kaarsje 

opsteken. Aan de zijkant van de kaarsenhouders en aan de muur 

hangen bakjes voor uw bijdrage voor de kaarsen. Ook al doen we de 

kaarsen uit, op last van de brandweer, na de vieringen en als de 

kapel weer gesloten wordt, we branden de kaarsen altijd helemaal 

op. 

 

Er zijn ook mensen die eigen kaarsen neerzetten om te branden. Dat 

is niet de bedoeling want gevaarlijk. Als een gewone kaars opbrandt 

kan hij van de pin afvallen en brand veroorzaken. De devotiekaarsen 

die er liggen hebben onderaan dovend materiaal. Die kaarsen gaan 

uit en blijven op de pin staan! 

 

Omdat heel wat parochianen benieuwd zijn naar het onlangs geres-

taureerde H. Hartbeeld, hebben we dit tijdelijk bij de Mariakapel 

neergezet, zodat u het van dichtbij kunt bewonderen. Wij vertrou-

wen erop dat u met niet teveel mensen tegelijk in de kapel aanwe-

zig zult zijn om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast 



een prachtig beeld van Maria met Nieuwkoopse achtergrond van onze ‘huisschilder’ Leo van Klink, 

vindt u in de Mariakapel ook een icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Eigenlijk is het de icoon 

van ‘De Moeder Gods van het lijden’. Kijkt u maar eens goed naar de twee engelen die op de icoon te 

zien zijn. Zij dragen de werktuigen van het lijden van de Heer. U ziet ook dat Christus zijn sandaal 

verliest. Dat verwijst naar het woord van Johannes de Doper die zei dat hij het niet waard was de 

sandaal van Jezus los te maken. 

 

 

 

 

 


