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BINNENKORT VERSCHIJNT
"KAPELLEN VERTELLEN ... "
- geschiedenis en iconografie van de Assebroekse Mariakapellen -

De werkgroep ‘Maria 2020’ van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek zag haar
feestkalender naar aanleiding van ‘300 jaar miraculeus Mariabeeld’ in Ver-Assebroek de mist
ingaan.
Ontgoocheld, zeker; ontmoedigd nee! We zijn blijven inzetten op initiatieven die zonder
publieke samenkomst kunnen: zag je al de infozuil met filmpje in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Ver-Assebroek? Heb je al opgemerkt dat we de verkoopsstand in de kerk hebben opgefrist, er
een nieuw logo is, opnieuw een klein beeldje van OLV te koop is en dat er een mooie
jubileumkaars is in een geschenkdoosje? De Mariakapellen op openbaar domein kregen waar
nodig een flinke opknapbeurt, met medewerking van de Stad Brugge en inzet van
vrijwilligers.
Lang verwacht - en ook daaraan is hard gewerkt - is de uitgave van het boekje ‘Kapellen
Vertellen ...’.
Niet alleen de kapellen van de ommegang rond de kerk van Ver-Assebroek worden erin
beschreven, maar álle Mariakapellen op het grondgebied van Assebroek, inclusief enkele
ondertussen verdwenen oorlogskapelletjes. De samenstelling was in handen van Willy De
Four, die die behalve de geschiedenis van elke kapel ook uitvoerig ingaat op de iconografie
van de Mariabeelden. Johan Gabriëls zorgde voor recente foto's. Het is een kleurrijke uitgave
geworden die dank zij het handige formaat makkelijk kan meegenomen worden op wandel- of
fietstocht van kapel naar kapel.
De praktische gegevens en de wijze van bestellen vindt u in de folder.
Het boek is beschikbaar vanaf 22 augustus.
Info: 050 35 89 34 - secretariaat@sinttrudo.net
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Het statutaire doel van Brugge-Mariastad
vzw, is het bewaken van het erfgoed in de
openbare ruimte van Brugge. Dit erfgoed
bestaat uit Maria- en heiligenbeelden,
hun nissen en hun kapellen die zich bevinden in en aan de straatgevels van
gebouwen in de historische binnenstad.
Op die manier probeert Brugge-Mariastad
het broze mariale erfgoed te vrijwaren en
over te dragen aan de volgende generaties.
In 2020 sierden 330 Mariabeelden de
gevels van de Brugse binnenstad.

Vertellen …

Kapellen ver

De voormalige parochies van Assebroek
vormen sinds november 2016 de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek. Als
geloofsgemeenschap heeft ze aandacht
voor het wel en wee van iedere medemens, vormt ze gemeenschap om mensen
tot steun te zijn en laat ze zich inspireren
door zinvolle vieringen.
Als katholieke gemeenschap draagt ze
haar steentje bij aan een warme gemeenschap waar niemand uit de boot mag
vallen.
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De Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw brengt op 15
augustus een nieuw boekje op de markt onder de titel ‘Kapellen vertellen ...’ Assebroek heeft een hechte band met Maria,
reeds eeuwen lang.
Een volkse devotie zorgde dat Assebroek naast de gekende
ommegang van het bedevaartsoord nog elf Mariakapellen rijk
is. Op regelmatige tijdstippen verschenen artikels over deze
kapellen in de pers en in tijdschriften maar nooit verscheen
een boek over alle Assebroekse Mariakapellen met een
iconografische beschrijving van het Mariabeeld. Ter gelegenheid van het Mariale jaar 2020 kwam deze uitgave tot stand.

Uitgave:

Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw
i.s.m. Brugge-Mariastad vzw
Tekst: Willy De Four
Fotografie: Johan Gabriëls
Formaat: A5, 84 bladzijden en garengebonden
kleurendruk, rijk geïllustreerd en stratenplan
Prijs: € 15,00
voorintekening: € 14,00 (zie inschrijfformulier)
Te verkrijgen via: 050 35 89 34 of secretariaat@sinttrudo.net

De werkgroep ‘Maria 2020’ werkte intussen
enkele initiatieven uit:

JUBILEUMJAAR

300 jaar
miraculeus
Mariabeeld
Ver-Assebroek

vernieuwing Mariaal logo
installatie audiovisueel project in de kerk
jubileumkaars in geschenkdoosje
tentoonstelling van kindertekeningen over Maria
(OLVA de Meersen)
uitgave boekje ‘Kapellen vertellen…’

Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de toenmalige
parochiepastoor Pieter Verhaeghe een Mariabeeldje schonk
aan de kerk van Ver-Assebroek. Het was een heel bijzonder
beeldje dat vanwege zijn lotgevallen terecht het predicaat
‘miraculeus ‘ kreeg.
In 1680 werd het moedwillig overboord gegooid van een
koopvaardijschip, waarmee protestantse medereizigers op
het schip een einde wilden stellen aan de verering voor het
beeldje door een katholieke opvarende. Maria zelf gaf aan
wat ze hiervan vond: het beeldje bleef bovendrijven op de
golven van de zee. Het werd weer aan boord genomen en
belandde uiteindelijk in 1720 in
Ver-Assebroek via omzwervingen
in Holland en Vlaanderen.
Met de komst van dat beeldje
werd het oude mariale bedevaartsoord nieuw leven ingeblazen, tot op vandaag.
Dichte drommen bedevaarders
zijn vervlogen tijden, maar Maria
leeft sterk in het hart van de mensen. Een jubileumjaar is daarom
op zijn plaats.

GESCHIEDENIS EN ICONOGRAFIE
VAN DE ASSEBROEKSE MARIAKAPELLEN

SPECIALE VOORINTEKENING: € 14,00
tot 22 augustus 2020
Naam en voornaam: ...........................................................................
Adres:........................................................................................................
.....................................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................

Formulier vóór 22 augustus opsturen naar:
Onze-Lieve-Vrouw van Munsterbilzen
Veldkapel Daverlostraat 134

Onze-Lieve-Vrouw der Zege
Engelendalekapel Astridlaan/Kerklaan

Secretariaat Pastorale Eenheid Sint-Trudo
Pastoor Verhaegheplein 11 - 8310 Assebroek
of secretariaat@sinttrudo.net
Schrijf € 14,00 over op rekening van:

Eind oktober volgt een grote tentoonstelling in de kerk rond het
thema 300 jaar miraculeus beeld
en bedevaartsoord. Bij die gelegenheid wordt op het Pastoor
Verhaegheplein een nieuw beeld
ingezegend.

Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek
BE38 0018 1603 1572
met vermelding Kapellen vertellen
en uw naam en adres
Uw betaling geldt als voorintekening.
Afhaling van de bestelling op het secretariaat
op zaterdag 22 augustus 2020
van 10.00 - 12.00 u en van 14.00 - 16.00 u

