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Kapelberg

In de jaren 1896/1897 werd door de Roosendaalse architect M. Vergouwen een nieuwe, achthoekige (buiten-)kapel met een romaans
uiterlijk ontworpen. De kapel heeft neogotische elementen zoals spitsboogramen.
De kapel is tweemaal gerestaureerd, in 1947 en in 1981. In 1947 schonk de Roosendaalse bevolking, bij gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van de kapel, 21 glas-in-loodramen, vervaardigd door de Roosendaalse firma Tierolff.
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Kapelberg

7 van de 8 zijden zijn voorzien van 3 spitsboogramen. 
6 zijden hebben 3 spitsboogramen met alleen in het middelste raam een symbolische afbeelding. (zie onder)
Drie gebrandschilderde ramen, achter het heiligdom, geven de geschiedenis van de Kapelberg weer. 
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Kapel Brugstraat

Ramen in rood, wit en blauw.
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Kapel Charitas  

De glas in loodramen zijn grotendeels verscholen achter plafond decoratie.

De kapel die thans deel uitmaakt van het in 1998 voltooide complex Wiekendael, werd
oorspronkelijk naar ontwerp van de architect Joseph Cuypers gebouwd in 1913.
Ze vormde een karakteristiek geheel met het toen nog maar net voltooide nieuwe gasthuis Charitas
naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael.
De overige gebouwen van Charitas zijn afgebroken, de kapel is blijven staan. 

Architect Joris van Hoytema stond voor de lastige opgave de kapel van Cuypers te voorzien
van een passende gevel.
De kapel wordt multi-functioneel gebruikt.
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Madonnakapel de Toevlucht

Gelegen in Roosendaal bij camping Zonneland
op een heuveltje in het bos.

Volgens eigenaar is dit gebouwd omdat er een meisje verdronken was
en haar moeder steeds terugkeerde om haar te gedenken.

1934
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Voormalig Heilig Hart kerk
(Tegenwoordig een gezondheidcentrum)

Een apotheek ter hoogte van het altaar.

1936

De Heilig Hartkerk is een voormalig Rooms-katholieke kerk aan het
Heilig Hartplein in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. De kerk is gebouwd in
de traditionalistische stijl van de Delftse School naar ontwerp van de 
architect Jan van der Laan. Het is een driebeukige kerk. In de voorgevel zijn 
3 rechthoekige ramen.  In het koor zijn schilderingen aangebracht van het 
Heilig Hart van Jezus en de 12 apostelen. Bij het gebouw werd in 1969 een 
Heilig Hartbeeld geplaatst, dat eerder bij de Sint-Janskerk had gestaan.
Het beeld is gemaakt door Vic Sprenkels.

7

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_der_Laan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Hart_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Janskerk_(Roosendaal)


Voormalig H. Hart Klooster
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Het Heilig Hart klooster werd in 1938 gebouwd en in 1939 
officieel ingewijd, het klooster is ontworpen door architect 
Sturm. Het was een onderdeel van het kerkelijk centrum in de
toen nieuwe wijk Kalsdonk. Het voormalige klooster heeft
een aangebouwde eenbeukige kapel met klokketorentje. 

Het complex is na grondige restauratie in  gebruik
genomen door KPO Roosendaal.
KPO verzorgt het onderwijs voor ruim
4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal,
Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.
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Voormalig H. Hart Klooster

In de kapel bevinden zich twee en drievoudige
spitsboogramen met aan de bovenkant
veel bloemmotieven
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Voormalig H. Hart Klooster

Tekst: Ik zet mijn boog in de wolken.

Links:
In twee trappenhuizen werken van
Henk Asperslagh gemaakt in 1953.

Boven:
Het raam is gemaakt door de 
heer Arnolds uit Zundert in
1989.



Onze Lieve Vrouwe kerk (Paterskerk)

R.K. KERK Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, in 1874
ontworpen door Th. Asseler in een Neo-Romaanse stijl voor de paters
Redemptoristen.  De kerk werd tussen 1907 en 1909 verbouwd door
A. de Bruin, onder toezicht van P.J.H. Cuypers.
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Bij deze verbouwing werd de kerk met drie en een halve travee verlengd
en voorzien van een vieringtoren, de kooromgang verdween.
Tussen 1963 en 1968 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van J. Hurks.



Onze Lieve Vrouwe kerk (Paterskerk)

In de Gerardus kapel zijn twee glas in lood ramen ontworpen
Door Pater Mathot in 1948 en uitgevoerd door P. Wiegersma, 
Deurne. (1920-2009)
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De wandschilderingen in de kapel zijn ook van Pater Mathot.
In het midden een beeld van Gerardus Majella.
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Onze Lieve Vrouwe kerk (Paterskerk)

De piëta

Hoogaltaar

MariaaltaarH. Familiealtaar 

H. Hartaltaar

Alfonsusaltaar

St. Jozefaltaar 



Sint Joseph kerk

Tussen 1966 en 1977 werd de kerk gerestaureerd, 
daarbij werden onder andere de glas-in-lood
ramen bij het hoofdportaal vernieuwd.

Op dit raam een afbeelding van het Laatste 
Oordeel.
Jezus, Maria en Johannes de Doper staan op een
wolk met daaronder engelen met bazuinen.

De kerk werd voltooid in 1924.
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Sint Joseph kerk
Het hoogaltaar en verschillende beeldhouwwerken zijn gemaakt door
Kunstwerkplaats Cuypers & Co uit Roermond.

Deze ramen zijn aangeboden door de parochianen bij het 25 jarig
bestaan van de kerk. (omstreeks 1949)

De vele wandschilderingen zijn uitgevoerd door
Wijnand Geraedts (1883-1958) en zijn zoon
Pieter Geraedts (1911-1978),

In het middelste raam zien we het Lam (Christus)
op het boek met de zeven zegels.
Het Lam giet zijn bloed uit in een kelk die door
een engel wordt vastgehouden.

Op de overige ramen staan musicerende engelen
en dansende vrouwen.
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Sint Jan - Roosendaal

De kerk is gebouwd in neoclassicistische stijl en werd 
ontworpen door de Antwerpse architect J. Franssen. Het 
gebouw werd in 1839 ingewijd. Ze heeft aan de voorkant 
een toren met een hoogte van 57,1 meter. De kern van de 
toren dateert waarschijnlijk uit het laatste kwart van de 15e 
eeuw, maar is sindsdien enkele malen gewijzigd. Zo werd ze 
in de 16e eeuw ommanteld en voorzien van een spits, die op 
zijn beurt in 1839 werd vervangen door een open achtkante 
koepel.
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Sint Jan - Roosendaal

De altaren verkeren in uitstekende staat.
De zijaltaren zijn afkomstig uit de Abdij van Tongerlo
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Sint Jan - Roosendaal

Jan Baptist van Hool was samen met C.J. Rogier  
verantwoordelijk voor de neobarokke
preekstoel, biechtstoelen, orgelkast en 
hoofdaltaar.
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Sint Jan - Roosendaal

Naast wat foto’s in het West Brabants Archief zijn er nog wat brokstukken
te vinden  van glas in lood in het Tongerlohuys.
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Gebroeders Derikx.
Links: Mgr. Joannes Frederik 'Leo' 
Derikx, Norbertijn. Missionaris in 
Uélé (Congo). 

Rechts: Pastoor-deken Leonardus 
Josephus 'Evermodus' Derikx, 
Norbertijn. Hij was van 1924-1939 
pastoor-deken van de Sint-
Jansparochie te Roosendaal.

Glas in lood ramen met de wapens van een 
bisschop en een ereprelaat (rode hoed 12 kwasten).
Waarschijnlijk van mgr. Joannes Frederik 'Leo' 
Derikx. 

pastorie van de Sint-Jansparochie, Molenstraat 2 (Tongerlohuys).
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Klooster Mariadal

Symbool van de Franciscaanse Orden en Congregaties.
Blote arm: Christus aan het kruis. 
Arm met mouw: de arm van Franciscus.
Beiden met wonden,spijkerwonden van Christus.

Devotiekapel met (destijds) het graf van  Maria Raaymakers
(kloosternaam: Marie Joseph) oprichtster van de congregatie.

Mariadal is de naam van het klooster der Franciscanessen van Roosendaal. Het klooster werd in 1934 gebouwd door
Joseph Cuypers en Franciscus Sturm.

Het gebouw heeft een T-vormige plattegrond en heeft de stijl van de Delftse School.

De kapel achter het klooster is een voorbeeld van Baksteenexpressionisme naar het voorbeeld van Dom Bellott. 

Het hele complex is een rijksmonument.
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Klooster Mariadal

Ramen achter/boven het altaar.

In deze ramen worden
weergegeven vlnr.:

Franse koning Lodewijk 9
Franciscus van Assisi
H. Hart van Jezus 
Antonius van Padua
Nicolaas Pieck

De ramen komen uit de kunstwerkplaats
van de firma Cuypers.
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Klooster Mariadal

In deze ramen worden
weergegeven vlnr.:

Agnes van Bohemen
Clara
Maria Onbevlekt Ontvangen
Elisabeth van Thuringen
Rosa van Viterbo

Ramen links van het altaar

23



Klooster Mariadal

Ramen achter/boven het altaar.

Ramen links en rechts van het orgel.

Ramen gemaakt door Hr. Arnolds
uit Zundert.
Voorstellende :
De zon die opgaat,
haar hoogtepunt bereikt,
en weer ondergaat.
Dit is het beeld van de congregatie
van Mariadal.
Geschonken tijdens het 150 jarig
bestaan in 1982.
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De altaar ruimte van de kerk word overwelfd door koepel die 
rust op marmeren zuilen. 

Het Baksteenexpressionisme
komt hier sterk tot uitdrukking.

Ook het verschillende 
steengebruik is opvallend.
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Klooster Mariadal



Klooster Mariadal

De ramen zijn symbolen van waarden in het leven
van de zusters. Zij streefden daarnaar.

Opvoeding Gehoorzaamheid
Missie IJver Versterving
Zuiverheid Gebed
Armoede Naasteliefde

De glas in loodramen in de spreekkamersgang.

Onderwijs
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Mariastede - Kapel St. Elisabeth – Roosendaal

H.FranciscusIngang kapel

De Franciscanessen van Roosendaal, ook wel Franciscanessen van Mariadal
genoemd, is een Rooms-katholieke congregatie die in 1832 werd opgericht
vanuit de Franciscanessen van Dongen door de uit Sint-Oedenrode
afkomstige Maria Raaymakers (kloosternaam: Marie Joseph).
De zusters behoren tot de Penitenten Recollectinen. Begonnen aan 
de Molenstraat werd het Klooster Mariadal te Roosendaal gesticht.
Dit is uitgegroeid tot een groot complex en is gelegen aan de
Vincentiusstraat 3-7. De orde groeide en telde op haar hoogtepunt
ongeveer 1200 zusters. 

In 1926 werd vanuit de congregatie het Huize Sint-Elisabeth gesticht, oorspronkelijk een hospitaal
en verzorgingstehuis voor zieke en bejaarde zusters aan de Wouwseweg 21.
Na 2000 kwamen hier ook niet-religieuzen wonen.

Afgelopen jaren hebben ook de overgebleven zusters van
Mariadal en Charitas hun intrek genomen in dit schitterend
vernieuwde complex.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/1832
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanessen_van_Dongen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Raaymakers&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariadal_(Roosendaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roosendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
https://nl.wikipedia.org/wiki/2000


Mariastede - Kapel St. Elisabeth – Roosendaal

Aan beide zijden van de kapel bevinden zich 4 dubbele ramen die uitbeelden
de geloftes en de deugden van de zusters.

Achter het altaar zijn drie ramen met de
volgende teksten:

1 Ecce agnus dei (Zie hier het Lam Gods)
2 Adveniat regnum tuum (Uw koninkrijk kome)
3 Pie pelicane Jesu domine

(Liefderijke Pelikaan, Heer Jezus)

Onsterfelijkheid
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Mariastede - St. Elisabeth – Roosendaal

Drie hoofddeugden

Drie geloften

Armoede Zuiverheid Gehoorzaamheid

Geloof Hoop Liefde

In de algemene ruimte van Mariastede
grenzend aan de eetzaal bevinden zich 
deze 6 ramen met 3 geloften en 
3 hoofddeugden.

Deze ramen zijn afkomstig van de
St. Theresia kapel.
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Restauratie



Mariastede - St. Elisabeth – Roosendaal

Er zijn twee gebedsruimten waar ook modern
glas in lood te vinden is.

Ondanks de grondige restauraties zijn glas in lood
ramen nog door het hele complex te vinden.
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Mariastede - St. Elisabeth – Roosendaal

De herkomst van bovenstaande ramen is onbekend.

Links:
Het raam is gemaakt
door Atelier Arnolds
uit Zundert.

Er zijn meerdere
locaties in
Roosendaal met
ramen van Arnolds.


