
Kaarsenkapel op terrein voormalig
verpleeghuis Sint Camillus in stromende regen
o�cieel geopend en ingezegend
Vandaag om 15:34 door Rob van Deurzen

Met het aansteken van de eerste kaarsjes door bewoners en
vertegenwoordigers van de diverse afdelingen is de nieuwe kaarsenkapel op
het terrein van het voormalige verpleeghuis Sint Camillus in Roermond
officieel geopend.

Dat gebeurde woensdagmorgen, op de naamdag van de heilige Camillus, terwijl

de regen met bakken naar beneden viel. Nadat voorzitter Inge Vonck en

penningmeester Riet Konings de tientallen aanwezigen hadden welkom geheten

was er een gebedsdienst onder leiding van pater Paul Schreur, die de

De eerste kaarsjes worden aangestoken.
Afbeelding: Rob van Deurzen



kaarsenkapel eveneens inzegende. De ceremonie werd muzikaal opgeluisterd

door een muziekkapel. De kaarsenkapel, waarin de glas-in-loodramen uit de

oude kerkruimte van Camillus van de hand van glazenier Daan Wildschut een

prominente plaats hebben gekregen, is dagelijks geopend en voor iedereen

toegankelijk.



Ongeneeslijk zieke Corné (61) uit 
Herkenbosch vindt troost en rust in onlangs 
geopende kaarsenkapel 
Dagblad De Limburger 20-07-2021 om 11:24 door Rob van Deurzen 

 
Corné Thijssen en zijn zoon Jordy in de onlangs geopende kaarsenkapel.Afbeelding: Rob van 
Deurzen 

De nieuwe kaarsenkapel op het terrein van het voormalige verpleeghuis Camillus in 
Roermond is afgelopen week officieel geopend en in gebruik genomen. De ongeneeslijk 
zieke Corné Thijssen uit Herkenbosch stak als een van de eersten een kaarsje aan. Een 
even emotionele als mooie gebeurtenis. 

De zonnestralen die binnenvallen door de kleurrijke glas-in-loodramen zorgen deze maandagmiddag voor 
een bijzondere, welhaast mystieke sfeer in de kaarsenkapel. Een schril contrast met de stortregens die de 
opening van het gebouw op de naamdag van de heilige Camillus, woensdag 14 juli teisterden. Dat vindt 
ook Corné Thijssen. Hij is wederom op bezoek in de kapel. Dit maal in gezelschap van zijn 24-jarige zoon 
Jordy. Ook vandaag steekt hij weer een kaarsje aan. „Evenals vorige week als vertegenwoordiger van 
hospice De Ark.” Op zijn getekende gelaat verschijnt een vriendelijke glimlach. 

Verdriet 

Die lach kenmerkt de 61-jarige, weet zijn zoon. Daar kan zelfs de uitgezaaide slokdarmkanker die twee 
maanden geleden bij de Herkenbosschenaar werd ontdekt en binnen enkele weken genadeloos toesloeg 
niets aan veranderen. „Grapjes maken hoort nu eenmaal bij mij. Ook in deze situatie. En ja, natuurlijk 
bevind ik me in een verschrikkelijke, uitzichtloze situatie en is er heel veel verdriet. Bij mij, maar zeker ook 
bij mijn vrouw en twee zoons. Maar ik ben en blijf positief ingesteld” aldus Thijssen. 



De Ark 

In de kapel vindt Thijssen, die tot voor kort actief was als etherpiraat, troost en rust. Het kleurrijke gebouw, 
waarin de glas-in-loodramen uit de oude kerkruimte van Camillus van de hand van glazenier Daan 
Wildschut een prominente plaats hebben gekregen, ligt op steenworp afstand van hospice De Ark, waar hij 
de laatste weken van zijn leven doorbrengt. 

 
De kaarsenkapel, met op de achtergrond hospice De Ark. Foto: Rob van Deurzen 

Sinds de opening hebben al velen het kapelletje weten te vinden. „We hebben de voorraad kaarsen al 
meermaals moeten aanvullen”, vertelt voorzitter Inge Vonck van de stichting die in 2018 het initiatief nam 
voor de bouw van de kaarsenkapel. Eigenlijk stond de opening gepland in juli 2020. „Mede door corona 
kregen we de benodigde gelden echter niet bij elkaar en hebben we de ingebruikname een jaar moeten 
uitstellen. Maar ik ben ontzettend blij en trots dat de kapel er nu staat. Hij is prachtig geworden.” 

Ook deze middag branden diverse bezoekers een kaarsje. Ieder met zijn of haar eigen gedachten. Het 
kaarsje dat Corné Thijssen heeft aangestoken is mede bedoeld als dankjewel aan het adres van het 
personeel in De Ark, waar hij sinds een maand verblijft. „Die mensen leveren, hoe zwaar de 
omstandigheden ook zijn, stuk voor stuk fantastisch werk. Daar neem ik mijn petje voor af. Dat moet je 
kunnen hoor.” 

Rustgevende plek 

Het hospice naast de kaarsenkapel is zijn laatste verblijfplek, weet de Herkenbosschenaar. Aanstaande 
vrijdag ontvangt hij van pater Paul Schreur de heilige sacramenten en op 4 augustus wordt zijn leven op 
eigen verzoek beëindigd. „Mijn lichaam is op. Verdrietig en heel moeilijk om te accepteren, maar het is 
zoals het is”, aldus Thijssen. „Het doet me in ieder geval erg goed dat ik mijn uitvaart samen met mijn 
gezin heb kunnen regelen. Tot die tijd zal ik nog regelmatig hier in de kapel een kaarsje aansteken, samen 
met de mensen die me lief zijn. Ik spreek de hoop uit dat de kapel op deze mooie en rustgevende plek tot in 
lengte van jaren voor velen een fijne plek van rust, troost en bezinning mag zijn. Daar is hij voor bedoeld”, 
besluit Thijssen. 



De kaarsenkapel op het terrein van het voormalige verpleeghuis Camillus aan de Heinsbergerweg 176 in 
Roermond is dagelijks geopend en voor iedereen toegankelijk. Kaarsen kosten 1 euro per stuk. De 
opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kapel. 

Info: www.kaarsenkapel.nl. 
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INzegeNINg WeRd ‘INRegeNINg’
Onder erbarmelijke weersom-
standigheden is op woensdag 
14 juli op het terrein van Camil-
lus de nieuwe Kaarsenkapel 
ingezegend en officieel in ge-
bruik nomen. Omdat de regen 
met bakken uit de hemel viel 
ontlokte dit bij voorzitter Inge 
Vonk van de Stichting Kaarsen-
kapel Camillus aan het slot van 
de plechtigheid de opmerking: 
“Dit was meer een inregening 
dan een inzegening”.
Door het non-stop regenen viel 
ook de buitenviering van het 
jaarlijks Camillusfeest - in het 
verleden goed voor veel zon - in 
het water. Maar de inzegening 
van de Kaarsenkapel gaf op die ongekend grau-
we 14e juli toch nog glans aan de dag waarop 
de geboorte van de heilig verklaarde stichter van 
de orde van de Camillianen wordt herdacht. De 
genodigde aanwezigen werden in elk geval niet 
nat, want die zaten droog onder tentzeil. Voor 
een klankrijke omlijsting de plechtigheid zorgden 
muzikanten van de fanfares Onze Lieve Vrouw in 
‘t Zand (Roermond), De Vriendenkring (Montfort), 
Sint Wiro (Reutje) en Sint Cecilia (Herten), die sa-
men een gelegenheidsorkest vormden dat werd 
gedirigeerd door oud-geestelijk verzorger Gerard 
Sars.
De inzegening van de Kaarsenkapel door pater 
Paul Schreur werd overigens een oecumenisch 
gebeuren, want behalve rector Karel Weerkamp 
van de Kapel in ‘t Zand had ook dominee Judith 
van den Berg-Meelis van de Protestantse Ge-
meente Roermond een belangrijk aandeel in de 
plechtigheid. Een mooi onderdeel 
daarvan was het moment waarop 
afgevaardigden van de verschil-
lende afdelingen van Camillus 
(kleinschalig wonen, De Ark en 
Delta) een kaarsje opstaken, waar-
bij Nancy Arntz (coördinator vrijwilli-
gers) dat deed voor allen die (onder 
meer door corona) niet aanwezig 
konden zijn.
Het was stichtingsvoorzitter Inge 
Vonk die in haar openingswoord 
dank bracht aan pater Paul Schreur, 
aan wie het te danken is dat de 
Kaarsenkapel is verfraaid met de 
prachtige glas-in-loodramen die 

ooit de kerkruimte in de grote zaal van de ge-
sloopte hoogbouw van Camillus sierden en door 
de Camillianen in bruikleen werden afgestaan.
Ook was er een toespraak van Riet Konings-Aben, 
secretaris-penningmeester van de Stichting Kaar-
senkapel Camillus, die terugblikte op ‘’de lange 
weg” die vanaf 2010 is afgelegd om de plannen 
voor de bouw van de Kaarsenkapel ook financieel 
rond te krijgen. Daarbij maakte zij onder andere 
gewag van meer dan honderd schenkingen van 
particulieren, de verkoop van 480 kaarsen, de op-
brengst van kunstwerkjes die door medewerkers 
van De Ark waren gemaakt, en het gratis leggen 
van een bestrating door leerlingen van het Cita-
verde College in Roermond. Riet: “Er was zelfs 
een negentigjarige meneer  die ons de opbrengst 
schonk van de verkoop van zijn laatste auto.”

Wim Schulpen  
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