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Plattegrond van het centrum van Venray

langs kruisen & kapellen
in het centrum van Venray
De wandeling start bij het hoofdportaal van
de St. Petrus’ Bandenkerk van Venray.
We lopen langs de kerk richting sacristie.
Het beeld van de monnik herinnert aan de 12
kloosters die eens in de gemeente Venray
stonden. Op het binnenterrein achter de
sacristie 2 smartenkapellen.
Verder langs het monument voor de
oorlogsslachtoffers, linksaf het Kerkpad op.
Bij het Schellepoortje een wegkruis met
bronzen corpus en in de nis Antonius Abt.
Het kerkpad vervolgen, einde rechts langs de
Turkse moskee en vervolgens langs museum
’t Freulekeshuus de Heuvelstraat inlopen.
Indien geopend na het museum rechts
door de grote zwarte poort. Op het
binnenterrein van het voormalig klooster
Jeruzalem (nu gemeentehuis) zijn diverse
beelden te zien en het uniek gelegen
kloosterkerkhof van de zusters Ursulinen.
We gaan terug door de poort, rechts
aanhouden en de parkeerplaats oversteken
richting het voormalig St.Josefklooster.
Tussen klooster-gebouw en woonblok het
voetpad volgen, Eindstr. 60/132. Rechtdoor

het bronzen St. Josefbeeld. Het grindpad
rechts volgen naar de Lourdesgrot.
Links langs de grot voetpad nemen,
St. Josefstraat oversteken naar woonhuis
“de Volharding”. Rechts trottoir volgen tot aan
Noordsingel, hier weer St. Josefstraat
oversteken richting moderne Mariakapel. Links
langs de Mariakapel het voetpaadje Angelahof
volgen. Eerste straat links, bocht naar rechts
straat blijven volgen tot aan Heuvelstraat.
Deze rechts inslaan en volgen tot 1e straat
links Augustinessenhof 9/31
U loopt nu langs “de Witte Hoeve”, voormalige
boerderij van klooster Jeruzalem. Op de
binnenhof boven het poortje staat nog een
beeld van Anthonius van Padua .

U kunt ook door de berceau lopen,
halverwege links het grasveld oversteken,
de Hoven van Jeruzalem.
Onder de onderdoorgang van het grote
flatgebouw doorlopen en de straat
oversteken, langs het tankstation de
Tuinstraat in.
Dan 1e straat recht, Bongerdstraat.
Op de hoek met Stationsweg vindt u het
Bongerd-wegkruis. De Stationsweg
vervolgen richting Grote Kerk. Bij
huisnummer 15b vindt u een Madonnareliëf.
Einde weg links, Raadhuisstraat, langs het
woonhuis en standbeeld van Dr. Poels.
De zuilen langs de voordeur zijn afkomstig
van het hoogaltaar van de Grote Kerk.
Weg vervolgen, Julianasingel.
2e straat rechts aanhouden, Poststraat.
Dan links aanhouden en Paterstraat inlopen.
Bij nummer 25 weer een Madonnareliëf.
Eind Paterstraat rechts aanhouden en
zebrapad volgen richting het Heilig
Hartbeeld.
Van hier uit richting kerkplein, Leunseweg
oversteken en links langs het lage muurtje
naar het wegkruis tegen de hogere muur.
- Indien geopend kunt u het interieur
van de Paterskerk bezoeken.
- De kerk is toegewijd aan Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten.
U gaat nu naar de zijkant van de kerk met de
kapelletjes van de Zeven Smarten van
Maria.

We vervolgen de Leunseweg langs de hoge
kloostermuur (uit 1732). Bij de kruising
steken we de weg over, de Franciscuslaan in.
Deze links aanhouden, bocht naar rechts
volgen, dan bocht naar links, Anthoniusstraat,
en weer naar rechts. We komen dan uit bij
het wegkruis aan de Kruisstraat. Rechts langs
het kruis paadje volgen en vervolgens de
Kruisstraat inlopen. (richting Grote Kerk)
Einde Kruisstraat links, Paterslaan.
Bij kruising met Langstraat rechtdoor,
Langeweg volgen. Aan uw linker hand ziet u
drie hoge bomen met daaronder de
Annakapel uit 1834.
We vervolgen de Langeweg. De 2e weg links,
Merseloseweg, bij SNS-bank. Vervolgens de
1e weg rechts aanhouden, Bergweg.
Voor de ingang van het bejaardencentrum
vindt u het wegkruis Schuttersveld.
Bergweg vervolgen tot aan de Hoenderstraat,
eerste straat links afslaan. Bij de grote
voorrangsweg (Westsingel) deze oversteken
en rechtsaf het fietspad volgen. U loopt nu
links van de weg en na 100 meter vindt u aan
de linkerkant het Hagelkruis.
Hier de Westsingel oversteken en het
voetpad Barbarastraat tussen de woningen
en speelveldje volgen.
Einde rechts Past. van de Gaetstraat. Schuin
oversteken naar Fr. Michelsstraat.
Als u aan het eind van de straat het voetpad
links volgt komen we in het Jorispark met de
gelijknamige St Joriskapel uit 1950.

Nu vanuit het parkje richting de kapel van het
voormalig St. Josefklooster, St. Josefweg.
Op driesprong rechts aanhouden, Eindstraat.
Bij nummer 15 is een gevelornament aanwezig,
bij de buren links een St. Josefbeeld.
De Eindstraat helemaal volgen tot u weer
uitkomt op het Mgr. Gommansplein voor de
ingang van de Grote kerk oftewel de
St. Petrus’ Bandenkerk van Venray.
Deze kerk is uw bezoek meer dan waard.
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De wandeling is 6 km lang en duurt ongeveer 2 uur.
Wilt u de Stichting Kruisen & Kapellen helpen met
hun instandhoudingwerk !!! ???
Een gift op rekening 1539.42.878 is altijd welkom.

Deze wandeling voert u langs monumentjes van
devotie, kruisbeelden en kapelletjes in het
centrum van Venray.
Het biedt u ook de mogelijkheid de Grote Kerk
en de Paterskerk te bezoeken.
Beide kerken, ieder met hun eigen sfeer,
staan vol monumentale kerkschatten.
U vindt er natuurlijk ook stilte en gebed.
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