
In het centrum van Peer zijn er zeven droevige of verdrietige momenten uit het
leven van Maria afgebeeld op zeven kapellen langs de vest. Misschien heb je ze al
eens gezien en je afgevraagd wat die kapelletjes daar eigenlijk doen.

Vandaag gaan we op verkenning. We vertrekken in de kerk van Peer en maken een
wandeling langs de zeven vestkapellen. Zo leren we Maria wat beter kennen. Bij
elke vestkapel houden we even halt voor enkele opdrachten. We doen dat aan de
hand van onderstaande symbolen. 
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Misschien heb je er al van gehoord of heb je
het logo al gezien: we vieren dit jaar in Peer
de Mariale Feesten. Sinds 1897, en dus al
125 jaar, zetten we elke 25 jaar Maria, de
moeder van Jezus, in de kijker. In de Sint-
Trudokerk van Peer vind je het beeld waar
het allemaal om draait: het beeld van Onze-
Lieve-Vrouw van zeven Weeën of zeven
Smarten. 

Nu zal je je wel afvragen: wat betekenen die
zeven weeën of smarten van Maria? Wel,
een wee of een smart is een ander woord
voor een droevig of verdrietig moment uit
het leven van Maria. Ook wij voelen ons
soms wel eens verdrietig of droevig. 

Eerst luisteren we naar het verhaal dat bij de kapel hoort. 
Scan de QR-code of klik op de QR-code in de digitale versie.

Dan kijken we naar de detailfoto’s: welke foto hoort bij welke vestkapel?

Tot slot is er bij iedere kapel een doeopdracht en een denkvraag.

Een papieren of digitale versie van de tochtkaart
Een smartphone met internetverbinding
Enkele vierkante blaadjes papier en een pen
Een blinddoek (bijvoorbeeld een sjaal)

Wat heb je nog nodig om op Vesttocht te gaan?

We wensen je een fijne tocht toe! 
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Vestkapel 2. De vlucht naar Egypte
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

De ezel draagt Maria en Maria draagt Jezus. Ze helpen elkaar. 
Zijn er mensen die jou dragen? 
Wie helpt jou als je iets (nog) niet kan? Help je zelf ook anderen?

Zoek een punt ‘Egypte’ en een punt ‘Nazareth’ op een kleine afstand van
elkaar. Maak een groepje van drie: Jozef, Maria en de ezel. Ga van
Egypte naar Nazareth, maar... er mogen maar twee voeten en één hand
de grond raken. Hoe ga je te werk?

Vestkapel 3. Jezus verloren in de tempel
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

Jezus voelt zich thuis in de tempel. Waar voel jij je thuis?
Zou het voor Jezus moeilijk geweest zijn om alleen achter te blijven? 
Moest jij de vader of de moeder van Jezus zijn, wat zou je voelen? 
Wat zou jij doen?

Iemand doet de blinddoek om. Zorg dat deze persoon veilig naar de
volgende vestkapel kan wandelen.

Vestkapel 1. De aankondiging van Simeon
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

Maria heeft een groot hart voor Jezus, maar Simeon
voorspelt dat er een zwaard door haar hart zal gaan. We
vouwen hartjes uit papier. Scan de QR-code voor de
handleiding.

Voor wie heb jij een groot hart? 
Wie kan er volgens jou een hartje gebruiken? 
Deel je hartje(s) na deze tocht.
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Vestkapel 4. Maria ontmoet Jezus op zijn kruisweg
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

Maria staat naast de kant van de weg voor Jezus klaar, ook als het
moeilijk gaat. Bij wie kan jij terecht als het een keertje niet zo goed met
je gaat? Voor wie sta jij klaar als het eens tegen zit?

Lettersoep: schrap alle letters van
het woord thuis en ontdek van
wie Jezus ontzettend hield.

https://youtu.be/X6dGrEN-d1c
https://youtu.be/aHbk0szglMc
https://youtu.be/BB0DWhFc3tI
https://youtu.be/8XaCY94boDE


Vestkapel 5. Maria staat onder het kruis
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

Als jij wordt aangeduid om iemand te helpen, doe je dat dan of
grommel je en zeg je dat iemand anders het maar moet doen? 
Wie heeft jou als eens geholpen? Hoe voelde dat voor jou?

Bind de rechterenkel van persoon 1 aan de linkerenkel van persoon
2 met een sjaal. Probeer een eindje te lopen. Lukt dat?
Vraag vervolgens aan persoon 1 om de ogen te sluiten. Lukt het nu
om nog een eindje te lopen of heb je hulp nodig? 
Lukt het ook om verder te wandelen als persoon 1 en persoon 2
allebei hun ogen sluiten?

Je kan niet zonder elkaar. Kies twee vrijwilligers voor een kort spel.

Vestkapel 6. De kruisafneming

Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

‘Gedragen door Maria’ is dit jaar de leuze van de Mariale Feesten.
Herken je die leuze terug in het basreliëf bij deze vestkapel?

We maken het stil en wandelen in stilte naar de laatste halte van onze
tocht. Onderweg denken we aan andere mensen die verdriet of pijn
hebben, of aan mensen die overleden zijn en die we niet willen
vergeten.

Vestkapel 7. De graflegging
Welk fragment komt uit deze vestkapel? 
Welke stukken uit het verhaal vind je terug in de
afbeelding?

De vrienden van Jezus rollen een grote steen voor het graf. Ze denken
aan alle fijne dingen die ze beleefd hebben met Jezus en vertellen ze
tegen elkaar. Vertel één (of meerdere) fijne dingen die je vandaag of
afgelopen week beleefd hebt.

Zoek een mooi steentje onderweg terug naar de kerk dat je herinnert
aan deze tocht. Neem het steentje mee naar huis en geef hem daar een
mooie plaats.
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Sint-Trudokerk

We sluiten onze tocht af waar we begonnen zijn: bij het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van zeven Weeën of zeven Smarten in de Sint-Trudokerk. 

Onze tocht langs de zeven vestkapellen heeft laten zien dat Maria heel wat
droevige en verdrietige momenten gekend heeft in haar leven. Toch staat ze
afgebeeld met open handen en armen. Ze staat klaar om te troosten. Dat
gebeurde vroeger, maar ook nog vandaag want Maria weet hoe je je voelt als je
droevig of verdrietig bent.

Mensen die troost zoeken bij Maria, branden vaak een kaarsje bij haar
beeld. Vaak denken ze dan ook aan iemand speciaal. Voor wie of wat
zou jij een lichtje willen aansteken bij het Mariabeeld?

https://youtu.be/8XaCY94boDE
https://youtu.be/6MLqJok5GRE
https://youtu.be/AJ4pRggFCRk


Vertrek aan de Sint-Trudokerk in Peer centrum (8) en ga via
de Kerkstraat naar de Noordervest. Tussen de Leukenstraat
en de Bokterstraat vind je de eerste vestkapel (1)

Volg de Noordervest. Wees voorzichtig als je het kruispunt
met de Kiezel Kleine-Brogel oversteekt. Net achter kruispunt
bij de bushalte vind je de tweede vestkapel (2).

Blijf de Noordervest volgen. In de bocht, net achter de
Valkstraat, vind je de derde vestkapel (3).

Volg opnieuw de Noordervest. Opgelet als je het kruispunt
met de Nieuwstraat en de Collegelaan oversteekt. Je vindt de
vierde vestkapel aan Leefschool De Uitvlinder en tegenover
het Bogaerdplein (4).

Blijf de Noordervest volgen. Voorzichtig als je het kruispunt met de Oudestraat oversteekt. Volg nu de Zuidervest tot
huisnummer 64. Daar vindt je de vijfde vestkapel (5).

Blijf de Zuidervest volgen. Passeer de kruising met de Wittesteenstraat en loop verder tot je aan de nieuwe wijk Spijbelveld
komt. Daar vindt je de zesde vestkapel (6).

Vervolg je weg. Net achter de Vredestraat vind je de zevende en laatste vestkapel (7).

Volg de Zuidervest tot aan ’t Poorthuis. Steek daar over en ga nog even de kerk binnen (8).
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