Kruisbeeld Boschlaan - Hemmeledijk
Dit kruisbeeld werd opgericht door buurtbewoners van De Hemmele.
Omdat men ver van de kerk woonde ging men vroeger op
zondagmiddag wel naar het kruis om er enkele "Onze Vaders en
Wees Gegroetjes" te bidden, dit in plaats van naar het Lof te gaan.

Kruisbeeld van 1947 tot 1971

De parochiememoriale meldde in 1947:
Op zondag 13 april 1947 werd wederom een wegkruis ingewijd.
Nu in het meest verwijderde deel van de parochie "de Hemmele".
Ook deze maal geschiedde de inwijding door pastoor Goosen.
Dit kruis is in al zijn eenvoud een kunststuk.
Het corpus is gebakken uit Tegelse klei, de balk is van eikenhout.
Het werd bekostigd door de gezamenlijke bewoners van "de
Hemmele", die tevens een heuveltje maakten waarop het kruis is
geplant en ook de verdere werkzaamheden verrichtten.
Het kruis staat in deze omgeving buitengewoon goed.
Het was ons een vreugde het voor deze trouwe parochianen, die zo
ver van de kerk wonend, tot de ijverigste bezoekers der kerkelijke
diensten behorend, dit kruis te mogen inwijden.
Na de inzegening nam een hunner het woord om pater Saes te
bedanken, die ook hier weer de leiding van het werk op zich had
genomen.
Het eerste kruis is door verval verdwenen.
De "Calvarieberg" (het aarden heuveltje) is in verband met de
verkeersveiligheid verwijderd.
Het 2e kruis:
Na een korte periode zonder kruis, staken de buren de koppen bij
elkaar en besloten opnieuw een kruis op te richten en daarvoor het
benodigde geld in te zamelen. Het 2e kruis werd in 1972 geplaatst,
een eenvoudig houten kruis dat verankerd was in een betonnen
basis, maar dit keer zonder corpus er op.

Kruisbeeld van 1972 tot 2021

Kruisbeeld vanaf september 2021.

Het 3e kruis:
In september 2021 werd door de buurt het oude
kruis vervangen door wederom een Eikenhouten
kruis. Ook werd de beplanting vervangen en is er
verharding aangelegd. Het verhoogde plateau
symboliseert de vroegere calvarieberg.
De benodigde materialen werden door de
gemeente Oost Gelre bekostigd en de arbeid is
door de gezamenlijke buurt verricht.
Op 12 juni 2022 werd dit 3e kruis ingezegend
door Pastoor H. de Jong.
Het onderhoud van het kruis wordt al vanaf de
oprichting door de buren zelf verzorgt.

