Kruis hoek Langstraat/Kruisstraat
Op de hoek van de Langstraat/Kruisstraat in ons dorp staat een groot houten kruis op een
van baksteen gemetseld voetstuk, waarop oorspronkelijk een marmeren plaat was
aangebracht. Het corpus is van beton en is loodzwaar. Kruis en kruisbeeld zijn stevig
vastgezet door een verankerde ijzeren staaf. Boven het Christusbeeld hangt een bordje met
opschrift INRI. Het kruis is in 1941 geplaatst uit dankbaarheid voor de behouden thuiskomst
van alle mannen en jongens uit Hegelsom, die in de meidagen van 1940 in militaire dienst
waren en deels in Duitse krijgsgevangenschap geweest waren.
Het initiatief werd genomen door pastoor Debije. Hij kocht het corpus bij Linssen in Venlo.
Het voetstuk is gemetseld door Bèr Hermans van de Horster betonfabriek. Timmerman Chris
van Rens uit ons dorp vervaardigde het kruis.
De kosten werden, op voorstel van pastoor Debije, gezamenlijk gedragen door de
teruggekeerde ex-militairen, die graag een daad van dankbaarheid wilden stellen.
Het kruis is een teken van lijden, strijd en overwinning.
Hendrik Verdellen, wonende aan de Langstraat 34, stond belangeloos de grond af. Het kruis
is gereed gekomen in 1940 en, waarschijnlijk in verband met de oorlogsomstandigheden,
door pastoor Debije in stilte, zonder enig ceremonieel, ingezegend.
De marmeren dekplaat is in 1942 door bommen beschadigd en heeft ook later nog aan
vernielingen blootgestaan. De dekplaat is vervangen door een aantal tegels. Naar verluidt is
de grond na de wegverbreding eigendom van de gemeente geworden Het kruis is eigendom
van de parochie H. Hubertus.
Zowel het kruis als corpus zijn in de loop van de jaren meerdere malen gerestaureerd. De
Stichting Kruisen en Kapellen heeft in 1976, in samenwerking met de L.T.S. in Horst, het
kruis een opknapbeurt gegeven
Het corpus is nog in 1980 gerestaureerd in het atelier van onze plaatsgenoot Ger
Schattevoet.
Later is er nog een picknicktafel met zitbanken geplaatst, zodat wandelaars en fietsers
kunnen genieten van dit prachtige rustplekje in ons dorp.
Het kruis en omgeving wordt onderhouden door de Stichting Kruisen en Kapellen.
De informatie is afkomstig van de Stichting Kruisen en Kapellen.
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