
Het schitterende processiepark achter de bedevaarts-
kerk van Handel is voor velen een geweldig oord om  
te vertoeven. Velen – jong en oud – nemen op een  
vrij moment de kans om even te genieten van het  
schitterende processiepark. Maar gaandeweg is de  

route van de kruisweg in verval geraakt. Verdere afbrokkeling moeten we  
absoluut tegengaan: totale restauratie is hoogstnoodzakelijk!

Lees verder over de toestand van het park en 
hoe u kunt helpen bij de restauratie. 



Processie Handel, een pleisterplaats
Tussen 1910 en 1920 is het schitterende processiepark aangelegd. 
Velen duizenden pelgrims kwamen en komen naar Handel en 
brengen ook graag een bezoek aan het processiepark. Hier is ook 
de plaats waar de pelgrims ontvangen worden uit de weide omtrek. 

Intensief onderhoud
Een flinke groep vrijwilligers onderhoudt het park op een  
geweldige wijze en wekelijks werken zij met groot enthousiasme 

samen om de paden, struiken en andere objecten in een optimale conditie te houden.  
Hun vele werk is goud waard!

Restauratieplan van jaren
In 1999 werd begonnen met het opstellen van een restauratieplan. Meer en meer werd 
voor iedereen duidelijk dat voor de 14 kruiswegstaties, de beeldengroepen van de “Bruiloft 
te Kana” (aan de voorzijde van het park), de Hof van Olijven (achter in het park) en  
“de Bron” een grondige restauratie absolute noodzaak was. In 2001 kreeg het park de 
status van Rijksmonument; de Rijksdienst was zeer verguld met het mooie park! De hoop 
werd gewekt dat we spoedig met een restauratie zouden kunnen beginnen als we ook op 
korte termijn restauratiesubsidie zouden ontvangen. Dat bleef steeds uit. Inmiddels zijn we 
jaren verder en zijn de beelden steeds verder afgetakeld en eigenlijk niet meer toonbaar. 
Wachten is geen optie, we zijn genoodzaakt om op korte termijn werkelijk te beginnen. 
Dat gaat alleen lukken als we op uw medewerking mogen rekenen. Daar hebben we  
voorheen op mogen rekenen en dat doen we nu ook.



Hoe ziet de restauratie eruit?
We gaan de bestaande beeldengroepen – precies in de huidige vorm – in brons ver- 
vaardigen en plaatsen deze op natuurstenen sokkels. Dat verzekert onderhoudsmatig  
een zorgeloze toekomst en staat borg voor de vorm van de huidige figuraties in het park.

Wat kost de restauratie?
Het totale project is geraamd op een bedrag van € 1,3 miljoen; een groot bedrag, 
dat we niet alleen bij elkaar kunnen krijgen. In de laatste jaren hebben mensen al ruim  
€ 100.000,- bijeen gebracht. Al deze mensen zijn we heel dankbaar! We moeten 
dus samen nog het grootste deel bij elkaar brengen. Graag willen we ook u van harte 
uitnodigen mee te werken aan dit grote project.

 



Hoe kunt u ons helpen?
U kunt op vele manieren onze parkrestauratie steunen. In ieder geval geldt bij de  
financiële steun die u ons geeft voor dit project dat het voor u fiscaal aftrekbaar is.
Banknummer:1386.35.234

U kunt persoonlijk, of als bedrijf, instelling of met uw wijk:

•  een eenmalige machtiging aan ons geven voor het bedrag van:
€ 50,- / € 100,-
€ 150,- / € 250,- / € 500,-
eigen bedrag in te vullen € ........

•  een beeld, gedeelte van een beeldengroep adopteren (als familie of bedrijf) voor een 
bedrag tussen de € 5.000,- en € 35.000,-. U kunt dit adoptiebedrag ook uitsmeren 
over drie jaar! Informeer naar meer info!

Grote schenkingen in de vorm van een vererving gaan in overleg met de notaris en de 
door de parochie afgevaardigde parkcommissie. Deze commissie is u graag behulpzaam 
voor verdere uitleg bij een (gedeeltelijke) erfenis voor het processiepark. 

In deze folder hebben we u zo bondig mogelijk pro-
beren te informeren over de stand van zaken rond de 
parkrestauratie. Mocht u meer informatie willen dan 
kunt u contact opnemen met de commissie. We zijn 
ook graag bereid om bij u eventueel een infoavond/
-middag te verzorgen om nog beter zicht te krijgen 
op de actuele noodsituatie. Aan de hand van veel 
beeldmateriaal (op grootbeeld!!) krijgt u een betere 
indruk van de situatie Van harte hopen wij op u te 
mogen rekenen!



Als u bijgevoegde bon wilt afknippen en opsturen naar: 

Commissie “Park in nood”
O.L.Vrouwestraat 57
5423 SJ Handel
of per e-mail: info@onzelievevrouwvanhandel.nl

Bij voorbaat willen wij u bedanken voor uw grote betrokkenheid en daadwerkelijke hulp!

  
Ja, ik/wij wil(len) graag het processiepark uit de nood helpen!

Naam:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Tel.:

e-mail:

O) Wij willen graag een extra toelichting met beeldmateriaal.

O) Wij willen een beeld, beeldengroep adopteren na meer informatie.

Wij geven u een eenmalige machtiging voor het bedrag van 
O) € 50,- 
O) € 100,-
O) € 150,-
O) € 250,-
O) € 500,- 
O) anders, nl.  € ...............

O) Wij willen een schenking met notariële vastlegging.

#



   
   Heel veel dank 

         voor uw bijdrage !




