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In 1988 hoorde ik voor het eerst van de 

bedevaarten naar Ommel. We gingen 

er op een zondag in de meimaand met de parochie heen. Veel 

van de organisatie werd toen gedaan door het jongerenpastoraat 

van Mierlo-Hout. Er ging een bakfiets mee met, onder andere, 

proviand voor de picknick onderweg. Er was toen een jongeman 

van zestien jaar, genaamd Pieter Scheepers, die de bakfiets reed.  

Hij was erg druk met de organisatie van de bedevaart, en maakte 

zich bijna onmisbaar.  

 

Nu is hij de pastoor van de Franciscusparochie waar Ommel toe behoort. Het was een hele 

mooie zonnige dag en de Eucharistieviering die ik celebreerde, was de zesde viering op die dag 

in Ommel. Daarna was er in ieder geval nóg een Eucharistieviering. Minstens zeven volle 

kerken, binnen, en ook buiten onder de luifel, op één dag! Een grote drukte en enthousiaste 

bedevaartgangers! Wat maakt Ommel zo bijzonder? Wel, Ommel heeft als bedevaartsplaats 

een lange en veelzijdige geschiedenis. Maar niet alleen dat! Als je oude geschriften induikt zie 

je een troostrijke geschiedenis die mij doet denken aan woorden van Jezus die we vinden in de 

Evangelies.   

 

 

De Geschiedenis 

De verering van Maria is in Ommel waarschijnlijk rond het jaar 

1400 begonnen, maar het beeld van Onze Lieve Vrouw is ouder. 

Dat dateert van méér dan duizend jaar geleden. Hoe het in 

Ommel terecht is gekomen, is onbekend. Waarschijnlijk is het in 

de tijd van de kruistochten vanuit het Midden-Oosten 

meegenomen naar Brabant. Het reliëfbeeld is namelijk in een 

oosterse stijl gemaakt. Al in de late Middeleeuwen kreeg het 

beeld zelfs belangstelling uit gebieden die tegenwoordig in 

Duitsland en België liggen. 

 



 

 

Geschiedenis tijdens de Reformatie 

Ondanks alle geschillen tussen protestant en katholiek, ging het lange tijd goed. Tot in 1698 

werden er bedevaarten en katholieke erediensten gehouden. Daarna niet meer. In 1722 kwam 

de Mariakapel in handen van de protestanten. Het Mariabeeld verhuist dan naar Nunhem in 

Limburg, totdat het in 1813 terugkomt naar 

Brabant. In 1796 kregen de katholieken de 

bouwvallige Mariakapel terug. De kapel werd 

herbouwd. In 1840 wordt het Mariabeeld weer in 

de nieuwe kapel geplaatst. Dan komen de 

bedevaarten weer op gang. 

Kennelijk was de inzet van de strijd tussen 

katholiek en protestant een hardnekkig 

misverstand dat nog altijd bestaat. De 

protestanten dachten dat de Mariaverering een aanbidding was van de Moeder Gods. Natuurlijk 

is dat niet zo! Immers, alleen God zelf kan aanbeden worden. Mariaverering wil zeggen dat we 

samen met Maria bidden. Zij bidt tot God voor ons! Wij vragen haar te bidden samen met ons 

en haar bijzondere positie te gebruiken in het gebed.  Dit werd (en wordt) door protestanten niet 

begrepen. Wat betreft Ommel wordt dat nogal duidelijk door de geschriften van dominee 

Hanewinkel die in 1796 woonde te Aarle-Rixtel. Hij noemt de katholieken 'Het domme volk’ 

vanwege hun foute aanbidding. In de omstandigheden van zijn tijd begrijpt hij het katholieke 

standpunt niet. Overigens begrepen de katholieken hem ook niet! 

Gevolg van het wederzijdse onbegrip, en ook de machtsstrijd in 

de Nederlanden, is het gesleep met beelden en bedevaarten, in 

dit geval het gesleep met Maria van Ommel naar Nunhem en 

weer terug. In 1882 wordt Ommel een zelfstandige parochie en in 

1900 wordt de nieuwe parochiekerk ingewijd. 

 

Genezingen in de geschiedenis van Ommel 

Ik neem een kleine greep uit de vele genezingen die 

toegeschreven worden aan het gebed van Onze Lieve Vrouw, en 

die door gelovigen in Ommel op haar voorspraak werden 

gevraagd. In 1574 wordt er een kloosterzuster uit Rijnsberg 

genezen van stomheid. In 1585 wordt een kind uit Helmond 

genezen van blindheid, stomheid en kreupelheid. In 1606 wordt 



een Pruisische soldaat genezen van zijn levensgevaarlijke verwondingen.  In 1607 wordt een 

tweejarig jongetje uit Venlo genezen van verlamming. Er worden in Ommel ook protestanten uit 

de Republiek genezen. In de zeventiende eeuw zijn er dat twaalf. Een Leidse vrouw wordt 

genezen en dat brengt haar arts ertoe in 1617 opnieuw katholiek te worden. Als je de zeer vele 

genezingen leest met naam, toenaam, woonplaats en omstandigheden, krijg je de indruk dat 

het gebed van Maria het werk van Jezus telkens opnieuw in gang zet.  

 

U kent waarschijnlijk wel de volgende Evangelietekst: “Toen Johannes in de gevangenis hoorde 

over de daden van de Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: ‘Bent U het die 

komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ Jezus gaf hun ten antwoord: 

‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen 

worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap 

verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.” (Matteüs 11:2-6)  

Juist zo werkt het kennelijk in Ommel. We bidden tot Maria en laten haar aan Jezus vragen: 

“Kom al die mensen te hulp.” Dan zullen we het zien in onze tijd. Dan mogen de doden bij de 

Heer tot leven komen. Dan zullen blinden zien, doven horen, kreupelen lopen, dan worden 

mensen van hun wanhoop genezen. Dat is een mooi beeld in onze tijd die beheerst wordt door 

het coronavirus. Maar denk erom: God is niet zomaar de vervuller van onze kinderlijke wensen! 

God verhoort, maar we kunnen niet overzien hoe Hij dat doet! 

 

 

Ommel na de oorlog 

In 1944 wordt door de oorlog het dorp Ommel en ook de neogotische kerk verwoest. Op 22 

september 1944 kwam Ommel letterlijk tussen twee vuren te liggen. Duitse militairen hadden de 

opdracht het bedevaartsoord te beschadigen op hun aftocht. De Engelse bevrijders probeerden 

dat te voorkomen. Er worden gezinnen snoeihard getroffen.  

Het pakhuis van de Boerenbond wordt 

dan in gebruik genomen als noodkerk.  

Ook worden er plannen gemaakt voor 

een nieuwe kerk.  

En die komt er ook. In 1962 wijdt  

Mgr. Bekkers de huidige moderne kerk 

in. Ommel is opnieuw een mooie plek 

geworden. Behalve een moderne kerk is 

er ook een mogelijkheid om bij goed weer buiten de Eucharistie te vieren.  

 



 

 

 

Ommel vandaag 

Er is het processiepark Mariaoord, park 

van vrede. In onze tijd is de Werkgroep 

Renovatie Processiepark Ommel bezig 

een herstelplan te ontwikkelen voor het -

park achter de Onze Lieve Vrouw Presen-

tatiekerk. Het heeft de hartelijke en actieve 

steun van onze Bisschop, Mgr. de Korte.  

Vanwege de coronacrisis zijn er ook in Ommel geen kerkdiensten of grote bedevaarten. 

Normaal komen er in de meimaand tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers.  

Nu kan dat vanzelfsprekend niet.  

Gelukkig is de kerk van Ommel toch iedere dag 

geopend en bent u in de gelegenheid om met Maria te 

komen bidden en een kaarsje op te steken.  

Juist in deze tijd kunnen wij de steun en de troost van 

Maria goed gebruiken!  

Als u naar Ommel wilt gaan voor persoonlijk gebed of 

het branden van een kaars, dan kan dat.  

Op de website van de Franciscusparochie waartoe Ommel behoort, blijkt dat u er een priester 

kunt spreken. Wanneer u graag een persoonlijk gesprek wilt hebben met kapelaan Harold van 

Overbeek die in Ommel woont, kunt u hem bellen of een email sturen. De contactgegevens 

staan op de website van de Franciscusparochie, aldaar. 

 

Aan de andere kant: u kunt ook thuis in Eindhoven bidden:  

“Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedrukten, bid voor ons!” 

 

 


