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Pilgrims Parade een korte muzikale weergave over de Handelse Processie.
Bezetting: Klokkenspel – Xylofoon – Marimba – Marimba Snaredrum – Bongos –
Timpani – Snare/Medium Tom/Ride Cymbal – Bongos
Tenor/High Tom – Snare – Low Tom – Bassdrum/Gong.
Tijdsduur 02’52”

moeilijkheidsgraad medium/easy

Prijs 42,00 euro
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www.drumsolutions.nl
Handelse processie is de benaming voor de jaarlijkse bedevaart van Valkenswaard naar Onze lieve vrouw in het Maria
bedevaartsoord Handel. Jaarlijks trekken drie voetprocessies naar Handel: die van Gemert, Geldrop en Valkenswaard

Geschiedenis van bedevaartsoord Handel.
Handel is het oudste Maria-bedevaartsoord in Noord-Brabant.
De geschiedenis daarvan gaat terug tot 1368. Mogelijk stamt de devotie uit nog vroeger tijd,
maar bij een brand in 1709 is het archief verloren gegaan, zodat niets met zekerheid meer valt te achterhalen.
Jaarlijks komen er duizenden bezoekers. Achter de kerk ligt een processiepark, waarin het 'wonderbare putje'
ligt, waarvan het water geneeskrachtige werking zou hebben. Een andere legende vertelt dat het Mariabeeld dat
in de kerk staat gevonden is in een boom. Deze zogenaamde "Mariaboom" werd getroffen door de bliksem en
spleet open. In het midden van de boom is toen het Mariabeeld gevonden. De inmiddels dode Mariaboom staat
nog steeds in het bos. Een meer gangbaar verhaal betreft de doren stock ofwel de Meidoorn, waarin het
Mariabeeld zou zijn verschenen aan een herder, wiens schapen spontaan gingen knielen een van de bekendste en
grootste bedevaarten naar Handel is de Handelse Processie, die jaarlijks door ca. duizend bedevaartgangers te
voet vanuit het 40 km verderop gelegen Valkenswaard wordt afgelegd. Deze processie voert ook langs de
Kèskesdijk. Deze weg die van Gemert naar Handel voert wordt geflankeerd door zeven kèskes, wat kleine
kapelletjes zijn met een nis. Hierin bevindt zich een beeldengroep die steeds verwijst naar een van de Zeven
smarten van Maria.
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