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TENTOONSTELLING

Kapellekes
per straat

Per straat staan er een aantal kapellekes afgebeeld met een cijfer erbij.
Hieronder kan je per straat het nummer terugvinden en de bijhorende
informatie.
ACHTERSTRAAT
001 - 002

Achterstraat-hoek Blauwvoetstraat: Heilig-Hart en klein beeldje O.-L.-Vrouw van Lourdes.
Ingewijd op 1 juni 1982. Ze vervangt een gesloopte Heilig-Hartkapel (ongeveer ter
hoogte van Achterstraat 3) in de buurt van 1922.
003

Achterstraat ter hoogte van nr. 24: verdwenen kapel.
BILKENSTRAAT
004

Verdwenen kapel met een gekruisigde O.-L .-Heer aan de hoek van de Bilken- en
Nieuwenhovestraat. De kapel werd in 1888 gebouwd door de familie Deconinck toen
er tyfus heerste in het gezin. Naast het kruisbeeld stonden de beelden van O.-L.-Vrouw
en Sint-Jozef.
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BRAAMAKKERSTRAAT
005 - 006

Hoek Braamakker- en Generaal Deprezstraat: de oorspronkelijke Sint-Ritakapel (foto
005) is opgetrokken circa 1960 op initiatief van het wijkbestuur na de ‘wonderbaarlijke’
genezing van een wijkbewoner. De huidige kapel (foto 2) dateert van omstreeks 2003.
BRAAMHEUVELSTRAAT
007

Braamheuvelstraat 43: O.-L.-Vrouw met kind.
008

Braamheuvelstraat 54 (rechtover nr. 43): nis in top zijgevel met 2 beelden.
BREESTRAAT
009

Breestraat 67: vroeger ‘kloosterhuis’ van de Vrije Basisschool Belgiek (Breestraat 65).
Nis boven de voordeur met de H.-Vincentius a Paulo (Pouy (Dax, F) 1581-Parijs 1660).
Het huis en de nog resterende ‘oude’ klassen dateren van 1920. Sedert 1 juli 2010 is
het ‘nonnenhuis’ afgebroken.
Vincentius a Paulo wordt aangeroepen als de patroon van alle verenigingen voor
liefdadigheid maar ook van de ziekenhuizen en de SCHOLEN. Hij is ook de patroonheilige
van de Zusters van Vincentius die in België nog congregaties hebben in Oost- en WestVlaanderen, o.a. in Deerlijk, zelf afhankelijk van het ‘Moederhuis’ in Gits. Zijn feestdag
wordt op 27 september gevierd.
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BURGEMEESTER HECTOR ISEBAERTSTRAAT
010 - 011

Pleintje in de Burg. Hector Isebaertstraat: O.-L .-Vrouw met kind. Ingewijd op 13 juli
1986 ter gelegenheid van het 1ste zomerfeest van de Gaverwijk. De kapel vervangt een
houten staakkapelletje (gesloopt eind 1985) langs de Europalaan. Dit staakkapelletje
werd ‘geplant ’ in mei 1960 ter herinnering aan het internationaal Lourdescongres. Het
beeldje werd door de BJB (later KL J) uit Lourdes meegebracht. Het beeld prijkt nu in
de nieuwe kapel.
DESSELGEMKNOKSTRAAT
012

Desselgemknokstraat 6: lege nis lichtjes omgebouwd voor het passen van de poort.
013

Desselgemknokstraat 19: O.-L.-Vrouw met kind in een nis boven de poort.
014

Knokstraat (Waregem): nis bovenaan een schuur gezien vanuit de Desselgemknokstraat
(Deerlijk).
DESSELGEMSTRAAT
015 - 016

Desselgemstraat 2: Engelbewaarder aan de schoolpoort van de kleuterschool
“Engelbewaarder ”. Deze hing vroeger boven de poort.
Op de hoek van de Waregem- en Desselgemstraat, achter en tussen een taxushaag,
bevindt zich een ‘gekruisigde Onze Here’ met een Engelbewaarder aan zijn voeten. Dit
kruis werd opgericht toen de vader of de oom van Jean Lefevere, geboren in Harelbeke
en gewezen voorzitter van de Vuurkruisers, daar verongelukte.
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017

Desselgemstraat 44: O.-L.-Vrouw met kind in een houten kapelletje aan de zijgevel van
de schuur van de voormalige hoeve “Goed ten Bruyele”.
018

Desselgemstraat 141: O.-L.-Vrouw van Lourdes bij de ‘kriere’ van het “Goed Scaecx te
Bruyelstraete”, ingewijd op 18 oktober 1931. Deze kapel vervangt een meer dan 100
jaar oude kapel die tijdens WO I werd verwoest. Op 8 september 1914, feestdag van
O.-L.-Vrouw-Geboorte, greep daar een schermutseling plaats tussen Duitse verkenners
(Ulanen) en Belgische vrijwilligers. Hier sneuvelde de 1ste Duitse soldaat in Deerlijk.
DRIESKNOKLAAN
019

Drieknoklaan (straatje inslaan aan de apotheek richting voetbalplein “De Sneppe”):
nisje boven garage.
ELFDE JULILAAN
020

Elfde Julilaan-Zalmstraat: O.-L.-Vrouwkapel, ingewijd op 15 augustus 1975. 15 augustus:
de enige officiële, niet commerciële Moederdag. Moederkendag van mei is overgewaaid
uit Amerika en dient ’enkel’ om het geld uit de zakken te jagen!
021

Elfde Julilaan 24: lege nis in toegangspoort.
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EVANGELIEBOOMSTRAAT
022

Evangelieboomstraat 47: nis boven een hangar. In juli 2019 was de nis bewoond door
de ‘Rode Heilige Automobiel’; in juni 2022 is de ‘Rode’ al vervangen door de ‘Gele
Heilige Automobiel’.
023

Evangelieboomstraat 46: nis boven een hangar bewoond door een mannelijke heilige.
024

Evangelieboomstraat-Harelbekestraat: in de nis boven de voordeur van de voormalige
herberg “De Kruisweg”, die zich gedeeltelijk op Desselgem en Deerlijk bevindt, staat nu
een Heilig Hart. Op die plaats stond vroeger een boom waarin een Kruisbeeld hing met
er voor een bidbank. In 1896 maakte de boom plaats voor een huis-herberg gebouwd
en het Kruis werd aan de gevel gehangen.
GAAISTRAAT
025

Gaaistraat 1: Christus aan het kruis bij de hoeve “Hof het Motvelt ”. Vroeger stond deze
kapel op een stuk land over de spoorweg omdat op die plaats een mens verongelukt
was. In 1920 kreeg de kapel een andere plaats, nl. aan de ingang bij de hoeve “Hof het
Motvelt ”. Sedert een tiental jaren gerestaureerd.
Eigenaardig genoeg gebeurde er jaren later opnieuw een ongeluk: … op 25 november
1957 te vijftien uur twintig op de spoorweglijn Brussel-Kortrijk, ter hoogte van de private
overweg nr. honderd en dertien, alhier is overleden: Boussery Gerard Jozef, landbouwer
… gehuisvest Gaaistraat nummer één … Zijn bidprentje vermeldt: Een grijze namiddag
en een stervende natuur… Welgezind trok hij, gevolgd door de liefdevolle blikken van
zijn nastarende vrouw, met paard en kar naar het veld om zijn betenoogst binnen te
halen… Hij is naar de huiselijke haard niet meer teruggekeerd.
De onbewaakte overweg lag tussen de bewaakte overweg in de Klijtstraat (nr. 112) en
deze in de Gaaistraat (nr. 114) langs de sentier 63. Deze bredere kerkwegel verbond de
Olekenbosstraat met de Brandemolenweg. Het wegeltje tussen de Olekenbosstraat en
de Klijtstraat bestaat nog steeds en kreeg sedert het voorjaar 2019 een naam: Marktweg.
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026

Gaaistraat 24: O.-L.-Vrouw met kind. De kapel staat op de hoek van de Gaaistraat en
het afgesloten gedeelte van de Veemeersstraat in de nabijheid van de voormalige
boerderij “Hof Cleijn Gheweerevelt ”, ook “Prosties hofstee” genaamd. Door het sluiten
van de onbewaakte overweg nr. 115 werd de rechtstreekse verbinding GaaistraatTapuitstraat onderbroken.
Wanneer dit kapelletje gebouwd werd, weten we niet. Wel weten we dat het toen
al erg bouwvallig kapelletje tijdens de Duitse beschieting in oktober 1918 volledig
kapotgeschoten werd. Tijdens deze beschieting zaten er 2 Engelse soldaten verscholen
in de kapel: een werd gedood, de andere verloor een been. In 1924 werd het met het
geld van de oorlogsschade heropgebouwd. In 2006 beslisten de toenmalige bewoners
van de hoeve “Hof Cleijn Gheweerevelt ”, Jozef Deprost x Godelieve Maes, het opnieuw
bijna vervallen kapelletje te restaureren. Dit gebeurde in samenwerking met enkele
mensen van de Technische Dienst van de gemeente.
Waarom de kapel gebouwd werd, weten we evenmin. Toen vader Remi Deprost, samen
met zijn zoon Jozef, de hoeve in 1949 kochten, was de verkoopster een zekere juffrouw
Vercruysse van Kortrijk. De verkoopster eiste: … of ze goe zorge zouden dragen voor het
kapelletje en het wilden in ere houden. Vermoedelijk is het gebouwtje gezet geweest
in opdracht van de familie Vercruysse?
GAVERSSTRAAT
027 - 028

Gaversstraat 78: vervallen Lourdesgrot in de tuin van de hoeve “Hof ter Vierschare”.
De hoeve heeft zijn naam te danken aan de vroegere vierschaar (rechtbank) van de
heerlijkheid “Zwijnvoorde” die te midden het kruispunt Gavers- en Kleine Tapuitstraat
stond. Er was ook een kapelletje in de zijgevel. De kapel aan de ingang in een pijler
van de toegangspoort was in 1995 al verdwenen.
029

Gaversstraat 41: H.-Hartbeeld in een nis boven de voordeur.
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030 - 031

Gaversstraat 33: houten kapelletje aan de stallingen. Het hing oorspronkelijk aan de
elektriciteitspaal langs de straat (zie foto). Tijdens een felle windstoot waaide het
‘huizeken’ met de Heilige Maria erin op straat, maar … het beeldje bleef ongeschonden!
Van een mirakel/wonder gesproken. Zo kreeg het beeldje een nieuw onderkomen onder
de dakgoot van de vroegere stallingen. Ieder jaar nog wordt dit kapelletje bezocht
tijdens de ‘Kruisdagen’. Deze ‘dagen’ zijn de 3 dagen vóór Hemelsdagvaart.
032

Gaversstraat 104: Sint-Antonius van Padua in een nis in een pilaar van de hofpoort
van de hoeve “Oud Ridderhof ”.
033

Gaversstraat: in de nabijheid van en rechts van de boerderij “Oud Ridderhof ” staat een
veldkapel met een O.-L.-Vrouw van Groeninge met kind Jezus op de arm en engeltjes
errond.
GEESTSTRAAT
034 - 035 - 036

Geeststraat 1: ooit vond je er de H.-Vincentius en de H.-Antonius in de nissen links
en rechts van de overdekte toegangspoort van het “Goed te Leers”. “Deze beelden
werden geplaatst in 1921 ter vervanging van een zeer oude O.-L.-Vrouwbeeld”, vertelt
de geschiedenis. Twee nissen voor 1 beeld? Eigenaardig. Nu zijn de nissen bewoond
door de Heilige Maagd Maria (links) en een mannelijke heilige (rechts) met linksonder
een tegeltje met Sint-Arnoldus erop.
GEMEENTEPARK
037

Gemeentepark (tussen de Rodenbachstraat en de voormalige brandweerkazerne):
Lourdesgrot.
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GROENSTRAAT
038

Groenstraat 54: lege nis boven een vervallen stalling.
039 - 040

Groenstraat 42: gekruisigde Christus aan boom en O.-L.-Vrouw met Kind in de driehoekige
nis in de linker hofpoortpilaar bij de voormalige hoeve “Hof Overackere”.
041

Groenstraat 33: in de nis vond je een O.-L.-Vrouw met Kind.
GUIDO GEZELLELAAN
042

Guido Gezellelaan 101: in de nis in de rechterpilaar vond je een Christus aan ’t Kruis en
een O.-L.-Vrouw van Lourdes. Vóór 1895 stond naast de hoevepoort van het ‘Colombahof ’
een bakstenen kapel.
De kapel had de laatste decennia regelmatig te lijden aan diefstal. De beelden verdwenen
telkens en de eigenaars besloten om telkens een goedkope beelden aan te schaffen
via de Kringloopwinkel. Sedert enkele jaren zijn de mysterieuze diefstallen met de
noorderzon verdwenen en moeten de beelden niet meer vervangen worden.
HARELBEKESTRAAT
043

Harelbekestraat 26: een H.-Hart vond je in de nis boven de vitrine bij het huis
‘Ranson-Lammertijn’.
Harelbekestraat 28: bij het instituut ‘Marick’ vind je een H.-Hart in de nis boven de
ingangsdeur.
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044

Harelbekestraat 116: boven de deur vind je in een nis een O.-L.-Vrouw.
HAZEWINDSTRAAT
045

Hazewindstraat 42: lege nis boven de deur.
046

Hazewindstraat 61: dit huis werd gebouwd door eigenaar Joseph Bulcaen-Deweer in
1949. De nis zat in de bouwplannen en is sindsdien ‘bewoond’ door een H.-Hartbeeld.
HEESTERTSTRAAT
047

Heestertstraat 44: in de kapel aan de zijgevel van de schuur vinden we een nis met
de H.-Theresia van Lisieux.
048 - 049

Heestertstraat 39: in 1995 stonden er in de nis van de linker poortpijler van de hoeve
“Sint-Columbaveld” een O.-L.-Vrouw van Groeninghe en een beeldje van St. Franciscus
terug. Op heden vinden we er een medaillon met een vrouwelijke heilige, misschien
de heilige Catharina (eigenlijk Zoé) Labouré wegens de afbeelding van een duif. Meer
uitleg: zie kapel in de Molenstraat.
050 - 051

Heestertstraat 80: bij de boerderij “Hof de Vrijgelote” vinden we een Christus aan het
kruis. We zien een engel die het bloed opvangt uit de borstwonde. Verder kan je op de
grond een H.-Hartbeeld vinden. De oude kapel van 1798 stond onder een lindeboom
en een wilg en werd opgericht uit dankbaarheid voor een vrij-loting van legerdienst
tijdens de Franse Overheersing. De kapel werd in 1976 gerestaureerd. In 1999 was ze
opnieuw in een lamentabele toestand en werd ze afgebroken. In 2002 herrees ze.
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052

Heestertstraat 72: lege nis in de topgevel.
053 - 054

Heestertstraat 71: bij het “Hof van Ingelmunster ” vonden we tot 2013-2014 een bouwvallige
kapel met opschrift: “O.-L .-Vrouw van Lourde, Bid voor ons.” In 2014 verscheen een
nieuwe kapel met verbeterd opschrift: Lourdes ipv Lourde.
HOEKSTRAAT
055

Hoekstraat 1: aan de ingang van de hoeve “ ’t Klaverhof ” vinden we een blauw houten
kapelletje met O.-L.-Vrouw. Tussen de schuurpoorten (niet op de foto) is er nog een
Christus aan het kruis met de jaartallen 1927 en 1948.
056

Hoekstraat 6: aan de linker pijler van de voormalige boerderij “Hof Houfstraete” vinden we
een onlangs geplaatst kruisbeeld ter vervanging van het vroegere aan de oude hoeve..
057 - 058

Hoekstraat 13: op de hoek van de Vichteknok- en Hoekstraat vinden we Christus aan
het kruis. Het houten 18de-eeuws beeld met engeltje werd gerestaureerd in 1989.
Tijdens de restauratie werd ook de kapel gerenoveerd. Het beeld is afkomstig van de
beeldhouwer Judocus Van Daele. Voor meer uitleg over de beeldhouwer: zie Calvarieberg
aan het Kerkplein.
HOOGSTRAAT
059

Hoogstraat 39: boven de voordeur van het klooster vinden we St.-Vincentius a Paulo.
Deze werd geplaatst in 1920 uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de oorlog.
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060

Hoogstraat 53: boven de poort van een voormalige slagerij vinden we een bas-reliëf
van H.-Antonius Abt alias ‘ Toontje met zijn zwijntje’.
061

Hoogstraat 110: boven de linker deur van de vroegere kruidenierswinkel bij café “De
Vierschaar ” is er een nis met de H.-Antonius.
062

Hoogstraat 129: nis in de gevel van het voormalige café “In den Handboog” langs de
Hoogstraat juist boven de oude wegwijzer Kortrijk-Harelbeke.
063

Hoogstraat 131-133: O.-L.-Vrouw met kind in de nis van de gevel. De nis zit deels in het
vroegere café “In Pretoria” (nr. 131) en een privé huis (nr. 133).
064 - 065 - 066

Scherpe hoek Hoog- en Harelbekestraat (kruispunt de Barakke): in 1747 wordt de kapel
reeds vermeld als … daer inden scherpen houck een capelleken staet, genaemt den
stuvenbergh, … De kapel was toegewijd aan ‘O.-L.-Vrouw van het H.-Hart, Hoop der
Hopeloozen”. In 1771 was er reeds een herberg tegen de kapel aangebouwd, nl. “In ’t
Zwaentjen”. In de jaren 1960 werd het café afgebroken om plaats te maken voor een
parking; enkele jaren later verdween ook het bedehuisje.
067

Nis met een H.-Hart in de muur van een klas van de toenmalige meisjesschool van
het klooster.
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068

Hoogstraat-parking kerkhof: verdwenen kapel ter ere van O.-L.-Vrouw. Nu staat er wat
dieper van de straat op de parking van het kerkhof een gevelkapel met O.-L.-Vrouw.
De kapel werd versierd met sgraffitotechniek en is er gekomen ter vervanging van de
gesloopte kapel uit 1937.
069

Hoek Hoog- en Nieuwstaat: nis in de hoekgevel van de vroegere meisjesschool.
070

Verdwenen H.-Hartbeeld aan de gevel van de voormalige H.-Hartzaal, nu d’Iefte.
071

Hoogstraat 42: hier vonden we vroeger een heilige afgebeeld met boek. De heilige
steekt 2 vingers van de rechterhand omhoog. Op heden: leeg.
072

Hoogstraat 44: er stond in 2021 nog een O.-L.-Vrouwbeeld in de nis boven de poort;
nu leeg of liever enkel een lamp.
HOUTEKIETSTRAAT
073 - 074 - 075

Houtekietstraat: kapel ter ere van O.-L.-Vrouw met Kind op het kruispunt HoutekietstraatPuidennestpad-Claysbergpad-Kasteelke ten Onpassepad in de loop der jaren.
KAPEL TER RUSTESTRAAT
076

Kapel ter Rustestraat 38: in de nis van de voormalige maalderij Demunster stond er
een H.-Antonius, nu leeg.
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077

Kapel ter Rustestraat: we vinden de H.-Antonius in de nis boven de zijdeur van het
hoekhuis van het voormalig café “De Leeuw” op de hoek met de Stationsstraat.
078

Kapel ter Rustestraat 50: de nis boven de poort is er sedert 1928 en hier vind je het
H.-Hart.
KAPELSTRAAT
079

Kapelstraat tegen de Koevoet: kapel van de familie Scherpereel. O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen en Christus aan het kruis. De kapel werd vermeerderd en verfraaid tijdens
WO II. Sedert een viertal jaar opnieuw opgefrist.
080

Kapelstraat 102: O.-L.-Vrouw met Kind in nis.
081 - 082

Kapelstraat 2: H.-Antonius in nis boven de deur bij Bulcaen Jozef. Door uitbreiding van
de winkel werd het huis deel van de winkel en verhuisde de nis meer naar links. Nu
is de nis bevolkt door de ‘Zwarte Madonna van Halle’.
083

Verdwenen heilige in sgraffito boven de deur van de voormalige pastorie van
Sint-Lodewijk.
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KARDINAAL CARDIJNLAAN
084

Kardinaal Cardijnlaan: O.-L.-Vrouw van Vlaanderen met kindeke Jezus. Ingewijd op 8
juli 1988. Het houten beeld werd geschonken door wijlen pastoor Hubert Seynaeve.
KERKPLEIN
085 - 086

Op heden is de nis boven ’t Klein Deurke leeg. Op de foto zie je een heilige in de nis,
maar deze konden we nog niet identificeren, vermoedelijk de H.-Columba.
De Calvarieberg aan de zuidmuur van de St-Columbakerk dateert van 1774-1775 (bouw
huidige kerk). In 2011 werd het beeld gerestaureerd en op 5 april 2012 teruggeplaatst.
De beeldhouwer was ene zekere Judocus Van Daele (inscriptie op de rugzijde). Het
beeld dateert van halverwege de jaren 1700. Een gelijkaardig Christusbeeld hangt in de
‘Kruiskapel’ aan de Hoekstraat 13. Ook Nieuwenhove bezit een gelijkaardig beeld van
de hand van Judocus Van Daele daterend van 1741. Tenslotte stond er op het vroegere
kerkhof van Avelgem (rond de kerk) tevens zo’n beeld van Judocus Van Daele.
KERKSTRAAT
087

Kerkstraat 233: modern Mariabeeldje met kind.
088

Kerkstraat 111: in 1995 stond er een koninklijke buste met kroon en kruis in de nis
bovenaan de voorgevel. Op heden leeg.
089

Kerkstraat 44: O.-L.-Vrouw van Lourdes in nis boven de deur.
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090

Kerkstraat 1: hier werd een beeld van Sint-Benedictus in een nis geplaatst bij de bouw
in 1887 van de herberg “In Sint-Benedictus”.
091 - 092

Kerkstraat: grote stenen kapel met enkele stoelen erin die werd opgericht in 1905 door
pastoor Hostens op vraag van de buurt. We vinden hier O.-L.-Vrouw van het H.-Hart
terug. De binnenmuur werd beschilderd met O.-L .-Vrouw van het H.-Hart, Hoop der
hopelozen en 2 knielende engelen. Op de voorgevel buiten de deur vinden we O.-L.Vrouw van het H.-Hart, Hoop der hopelozen, Bid voor ons.
In 2011-2012 werd de kapel grondig gerestaureerd.
093

Kerkstraat 21: bij het huis van Raoul Dejager vinden we O.-L.-Vrouw terug in de nis
hoog boven het venster in de topgevel.
094

Kerkstraat 92: houten boomkapelletje met O.-L.-Vrouw van Lourdes.
095

Kerkstraat 26: beeld achter het venster in topgevel van de oude ‘tringelfabriek’ van
Michel Bossuyt.
KLEINE BRANDSTRAAT
096 - 097

Kleine Brandstraat (in de bocht): ietwat van de straat verwijderd vinden we een
veldkapel met een O.-L.-Vrouw met Kind (bovenaan), een H. Hartbeeld (onderaan: zie
foto) en beeld van St.-Jozef. De hoeve zelf staat op het grondgebied van Harelbeke
(Stasegem) in de Gravenstraat nr 1. De kapel staat op het grondgebied van Deerlijk.
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KLEINE TAPUITSTRAAT
098

Kleine Tapuitstraat 179: houten kapelletje tegen de zijgevel.
KLIJTSTRAAT
099

Klijtstraat 140: bij de hoeve “Hof Waijenbergh Capelle” stond vroeger een staak met
een houten kapelletje. Nu vinden we er O.-L.-Vrouw van Lourdes met Bernadette terug
samen met 2 Engelen en een Kruisbeeld. Het gesmeed ijzeren kruis op het dak draagt
het jaartal 1905. Het metselwerk was van Petrus Depla en het kruis werd gemaakt door
smid Gentiel Evarist Matthys.
100 - 101

Klijtstraat 152: op het dak zien we een gesmeed ijzeren kruis met jaartal 1921. Het
houten, 18de-eeuwse Christusbeeld werd geplaatst ter vervanging van een oude kapel
die door WO I erg beschadigd werd. Boven de deur staat een tekst: O Jezus, door U
doodt en U vijf wonden verlost ons uyt den nood, vergeef ook onze zonde. De kapel
werd omstreeks 2010 hersteld.
102

Hoek Klijt- en Olekenbosstraat: op de hoek staat/stond een ijzeren kruisbeeld dat geveld
werd door de storm Eunice van 18 februari 2022. In de loop der jaren is het kapelletje
reeds meerdere malen hersteld geweest. Vermoedelijk wordt het binnenkort terug in
ere hersteld (letterlijk en figuurlijk!).
103

Klijtstraat 60: O.-L.-Vrouw in nis naast de voordeur.
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KONINGSWIJK
104

Boudewijnlaan (Koningswijk): de Scaeckx kapel met O.-L.-Vrouw van de Buurt werd
ontworpen door architect Pierre Vandekerckhove en werd ingewijd op 18.08.1985.
Ze is zichtbaar vanuit de Pikkelstraat. Je vindt er een Madonna met kind die werd
geschonken door wijlen pastoor Hubert Seynaeve. De kapel kwam er ter vervanging
van een andere kapel die recht tegenover het verdwenen “Goed ter Scaeckx ” stond.
De verdwenen kapel zou reeds bestaan hebben in 1393.
LISBONNASTRAAT
105

Lisbonnastraat 143: bij de voormalige hoeve “Hof ten Rade” was er een nis in de linker
poortpilaar met een buste van O.-L.-Vrouw met Kind.
106 - 107

Kruispunt Lisbonnastraat-Karpelstraatje: Christus aan het Kruis. De kapel werd jaren
geleden gerenoveerd.
MARQUETTESTRAAT
108

Marquettestraat 41: lege nis boven voordeur.
MOLENSTRAAT
109

Molenstraat 5: de nis was vroeger bewoond door de H.-Catherine Labouré (vrouw met
2 kinderen), nu bevolkt door een beeldje en een gekruisigde O.-L.-Heer.
Catharina Labouré
De heilige Catharina (eigenlijk Zoé) Labouré (Fain-lès-Moutiers (Bourgondië) 1806-Parijs
1876) was een Franse zuster van de Dochters van Liefde. Zoé werd geboren in een arm
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boerengezin als negende van elf kinderen. Aanvankelijk ging ze werken als dienstmeisje
bij een welgestelde familie, maar in 1830 trad ze in in het klooster van de Dochters
van Liefde, een congregatie die door Vincentius a Paulo in 1633 werd gesticht. Ze was
gedurende tientallen jaren werkzaam als verpleegster in een ziekenhuis in Parijs. Ze
stond bekend om haar nederigheid en dienstbaarheid.
De religieuze kreeg Mariaverschijningen in de nacht van 18 op 19 juli, op 27 november
en in december 1830. Bij een van deze verschijningen ontving ze de opdracht tot het
slaan van een bijzondere medaille om Maria’s bekendheid onder de mensen te vergroten.
Deze zogenoemde Wonderdadige medaille is de meest verbreide medaille in de wereld.
Heiligverklaring
Op 3 januari 1877 werd haar lichaam naar de kapel in de Rue du Bac gebracht. 56 jaar
later werd zij, met het oog op haar zaligverklaring, opgegraven. Op 26 mei 1933 was
dat nog steeds intact en waren haar ledematen soepel. Op 28 mei 1933 werd ze zalig
verklaard en op 27 juli 1947 volgde haar heiligverklaring. Haar feestdag is 25 en 28
november, daags na de gedachtenis aan de Wonderdadige medaille. Ze is de patrones
van de duivenliefhebbers omdat ze op jonge leeftijd zorg droeg voor de 600 tot 700
duiven van haar vader.
OLIEBERGSTRAAT
110

Oliebergstraat 122: O.-L.-Vrouw van Lourdes in een houten kapelletje aan de muur.
111

Oliebergstraat 144: deze kapel van 1868 stond op de plaats waar nu het petanqueveld
is boven op de Olieberg.
112

Oliebergstraat 82: veldkapel aan het vroegere “Puidennest ” bij de familie Deleersnyder.
113

Oliebergstraat 34: iIn de nis in de muur van de schuur bij de hoeve “Hof de Rodelanden”
vonden we in 1995 nog een St.-Antonius van Padua. Op heden leeg.
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114 - 115

Oliebergstraat 40: boomkapelletje met O.-L.-Vrouw aan de rechter lindeboom bij de
ingang van de hoeve “Hof te Gros”. Op het hof een ijzeren Mariakapelletje geflankeerd
tussen 2 hoefijzers aan de muur van de vroegere stallingen.
OTEGEMSE STEENWEG
116 - 117

Op een kaart uit het Deerlijks Landboek van 1747 zie je links van de Heestertstraat een
kapelletje aan de ingang van een dreef met bocknote boomen (beukennotenbomen).
118 - 119

Otegemse steenweg 129: O.-L.-Vrouw met kind in de nis in de muur van de zijgevel
langs de Verrieststraat.
120

Otegemse steenweg 20: bewoonde nis in de voorgevel, nu een lege nis boven de poort
van een nieuwe garage aan de nog bestaande elektriciteitscabine.
OTEGEMSTRAAT
121

Otegemstraat 12: O.-L.-Vrouw van Lourdes in een nis tussen de vensters.
122 - 123

Otegemstraat 56: O.-L.-Vrouw Onbevlekt B.V.O bij de familie Coppens-Vervaecke. Gebouwd
in 1930 en gerestaureerd in 1978.
124

Otegemstraat 34: Heilige Maagd in nis in zijgevel van de voormalige schuur.
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125

Otegemstraat 74: in de linker zijpilaar van de 2de ingangspoort zit een nis met een
beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes.
126 - 127

Otegemstraat 86: het kruisbeeld aan de straat is afkomstig van de doodskist van
Silvie Pollet (Aartrijke 1884-Kortrijk 1965), weduwe van Firmin Decock. Vooraleer het
stoffelijk overschot zou begraven worden, vroeg de pastoor of er familieleden waren
die interesse hadden in het kruis op de kist, anders werd het kruis mee begraven. Zoon
Silvain besloot ket kruis mee te nemen en het een plaats te geven aan de ingang van
het ouderlijk hof. Onlangs werd het geheel door de huidige bewoner kleinzoon Joseph
Decock gerestaureerd en verstevigd.
Otegemstraat 86: het Mariabeeldje in het boomkapelletje dateert van 1951 toen MariaLudovica Vermander (°Rumbeke 1925) trouwde met Silvanus (Silvain) Decock. De BJB
(later KLJ) van Oekene schonk dit beeldje aan het jonge koppel als huwelijksgeschenk.
Het “huizeke” waarin Moeder Maria schuilt, is enkele jaren geleden vernieuwd geweest.
Het is echter een identiek afgietsel van het oorspronkelijke.
De 3 linden, waar aan 1 linde het kapelletje hangt, zijn ouder dan 120 jaar; dus ze
dateren van vóór WO I. Dit gegeven ontmijnt het verhaal dat het “Harelbekehoutbos”
rond de hoeve in 1914-1918 volledig gerooid geweest is door de Duitsers. De datering
van de ouderdom van deze 3 linden is gebaseerd op volgende gebeurtenis: in 1901
werd Josephus Vandenbogaerde in Desselgem geboren. Joseph was een zoon van
een zus van Silvain Decock. Toen zijn ouders besloten om “geld te gaan scheppen”
in Amerika, bleef Jefke achter bij zijn grootouders in de Otegemstraat te Deerlijk.
Hij zou later, eenmaal zijn ouders ginder een rijke luizenleven hadden, opgehaald
worden. Echter, vader en moeder kwamen om van ontbering; blijkbaar vlogen er in
Amerika geen gebraden kiekens in de lucht! Na WO I, intussen 18 geworden, trok hij
de wijde wereld in, eerst naar Beveren-Leie, daarna richting Frankrijk. Daar werd hij
chauffeur bij vele rijke lui, van kasteelheren tot steenkoolbaronnen, textielbaronnen,
enz. Jaren geleden, eenmaal op pensioen, keerde hij eens terug naar Deerlijk om er zijn
jeugdjaren-jeugdherinneringen op te zoeken. Hij vond niet direct de boerderij terug
maar zag plots de 3 linden en … dat was de plek waar hij tot zijn 18de gewoond had.
Tussen 1901 en 1918 stonden die bomen er reeds. Joseph was ook de persoon met het
oudste rijbewijs van Frankrijk.
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OUDE HEERWEG
128

Oude Heerweg 24: O.-L.-Vrouw van Lourdes bij de hoeve “Pladijshof ” in een houten
kapelletje aan de rechter poortpilaar.
129

Oude Heerweg 74: O.-L.-Vrouw van Lourdes en Bernadette en nog een O.-L.-Vrouwbeeld
in een bepleisterde bakstenen kapel onder een taxusboom.
130

Oude Heerweg 95: gevelkapelletje.
131 - 132

Oude Heerweg 148: O.-L .-Vrouw met kind bij de boerderij “Hof van Ooigem” in een
houten boomkapelletje. Het ‘huizeken’ veranderde regelmatig in de loop der jaren.
OUDE PASTORIESTRAAT
133

Oude Pastoriestraat 6: nis in topgevel van de stallingen.
OUDENAARDSE HEERWEG
134 - 135

Oudenaardse heerweg 111: nis met de H.-Maria en Kind. Op de oude foto zie je de oude,
lege nis van de vroegere herberg “Den Grootschaert ”. Dit café is ontstaan in 1771 en
werd gesloten vóór WO II. In 2002 werd de oude ‘doeninge’ afgebroken om plaats te
maken voor een nieuwbouw.
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136 - 137 - 138 - 139

Oudenaardse heerweg 2: H. Theresia van Lisieux in de nis in de muur boven de garage.
De kapel bestond al in 1747: … stripken lochtinck, behuijst sijnde herberghe, … west het
Capelleken … De herberg was “De Witte Kroone” geopend omstreeks 1704. De Franse
Overheersing omstreeks 1800 luidde het einde in van het bestaan van dit café. Later
kwam hier in de nabije omgeving de smidse “Brandsmisse”.
Zie op de verschillende foto’s de evolutie van het religieuze gebouw: van kapel tot nis.
140

Oudenaardse heerweg 145: bij de boerderij “Hof ’ T Scouden” zien we O.-L.-Vrouw van
Lourdes met Bernadette, St.-Rita, St.-Jozef en H.-Hartbeeld alsook een gesmeed ijzeren
kruis op het dak met jaartal 1916.
PIKKELSTRAAT
141

Pikkelstraat: afgebroken kapel op de hoek van de Paander- en Pikkelstraat. De foto
dateert van 7 mei 1950. Ooit zou er een Kruisbeeld ingestaan hebben, maar op de foto
zien we een heiligenbeeld, vermoedelijk een O.-L.-Vrouw.
PLADIJSSTRAAT
142

Pladijsstraat: Lourdesgrot op de speelplaats van de meisjesschool van Sint-Lodewijk.
143 - 144

Pladijsstraat 264: Sint-Annakapel met de H. Moeder Anna van Bottelare. Het beeld
werd geschonken door pastoor Blanquaert van Bottelare. In de kapel vinden we nog
een O.L.-Vrouw van Lourdes, Kindeke Jezus van Praag, een buste van het H. Hart en
een Kruisbeeld aan de muur.
Boven de deur is er een stenen medaillon met inschrift: ingewijd op 18.09.1932 n.a.v.
de 200ste verjaardag van de bedevaart naar Bottelare.
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145

Pladijsstraat 85: Sint-Antonius in de nis boven de verdwenen voordeur.
146

Pladijsstraat 22: lege nis boven de deur.
147 - 148

Pladijsstraat 28: een nisje die niemand ziet.
PONTSTRAAT
149 - 150

Pontstraat 12: grote gekruisigde Christus met engel die het bloed uit de borstwonde
opvangt. Sedert jaren zijn deze huizen verdwenen.
151

Pontstraat 11: gekroonde O.-L.-Vrouw met bol in linkerhand in nis boven de 3de voordeur
van links te beginnen.
152

Pontstraat 88: gekruisigde Onze Heer aan een boom. Deze is sedert een 10-tal jaar
verdwenen maar de boom staat er nog.
153

Pontstraat 120: deze kapel stond aan de inrit van de dreef naar de voormalige herberg
“In den Springin”. Bij de aanleg van de industriezone Ter Donkt II is alles verdwenen.
In de kapel bevond zich een houten Christus van 19de of eind 18de eeuw.
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RENÉ DE CLERCQSTRAAT
154 - 155 - 156

René De Clercqstraat 9:
• Foto 154: het Deerlijkse rusthuis, het vroegere “Buitengoed Renier ”, met de kapel
ernaast.
• Foto 155: de toegang tot het rusthuis in de René De Clercqstraat 9 met nis boven
de deur met daarin Maria, Jozef en Jezus.
• Foto 156: het oude gedeelte van het rusthuis (het vroegere “Buitengoed”) met een
nis boven de deur met een onbekende heilige. Misschien het H.-Hart?
157

René Declercqstraat 3: sokkel boven de deur waar er ooit een heilige gestaan heeft.
158

René Declercqstraat 5: lege nis boven de voordeur.
159

René Declercqstraat 13: lege nis op de binnenkoer.
ROTERIJSTRAAT
160

Roterijstraat 18: kapel van O.-L.-Vrouw van Fatima en de zalige broeder Mutien-Marie.
Opgericht door familie Emiel Benoit-Vandeputte uit devotie en dankbaarheid voor de
bevrijding van WO II en vooral omdat de vlasfabriek gespaard bleef van bombardementen
en ander onheil.
De kapel werd ingewijd op 12.10.1947 wat de verjaardag was van de 13de verschijning
van O.-L.-Vrouw te Fatima. Op 13.12.1947 was er om 19.30 uur een eredienst in de St.Columbakerk met boetetocht door de Deerlijkse straten en een kleine ceremonie aan
de kapel.
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SCHOOLSTRAAT
161

Schoolstraat 23-25: O.-L.-Vrouw met Kind in nis boven de ingangsdeur.
SCHRAGENSTRAAT
162

Schragenstraat 8: nis bovenaan de zijgevel. De voormalige hoeve is het “Goed ter Donckt”
op 12 maart 1987. Alles is nu verdwenen en zit onder de hangars van een houthandel.
SINT-ELOOISTRAAT
163

Sint-Elooistraat 20: in de rechter poortpilaar een nis met een O.-L .-Vrouwbeeld. De
hoeve, oorspronkelijk het “Hof van Wingene” (zie boven de nis), werd in 1991 omgedoopt
tot het “Jezuïetenhof ”. In 2015 was enkel het woonhuis nog intact en sedertdien is ook
dat verdwenen en ingepalmd door het recyclagebedrijf Casier.
SINT-JOZEFSWEG
164

Sint-Jozefsweg: Sint-Jozef in open kapel op parking aan de kerk van de Statiewijk. De
kapel is verdwenen in de periode dat de school verbouwd werd tot woningen en de
kerk een ‘buurthuis’ werd. De 2 lindebomen herinneren nog aan de tijd toen de kapel
er tussen stond.
SINT-ROCHUSSTRAAT
165

Hoek Sint-Rochusstraat-Hazewindstraat: Sint-Rochuskapel gebouwd in 1867 toen onze
gemeente (en de rest van Europa) geteisterd werd door de cholera. Vergelijk het met
Covid-19! De kapel werd in 1954 gesloopt. Ter herinnering aan deze Sint-Rochusdevotie
werd aan de huisgevel van Leon Bossuyt, Hoogstraat 1, een nis gemaakt voor deze
‘choleraheilige’. Intussen ook reeds lang verdwenen.
28

STASEGEMSTRAAT
166

Stasegemstraat 33: O.-L.-Vrouw met kind in bas-reliëf.
STATIONSSTRAAT
167

Stationsstraat 78-80: nis tussen de 2 huizen met Mariabeeld.
168 - 169

Stationsstraat 359: nis in voorgevel met de H.-Antonius van Padua.
170 - 171

Stationsstraat 308: het vroegere kloosterhuis van de Basisschool Statiewijk. De
school dateert van 1928. In 1989 werd de school een ‘bijschool’ van de Belgiek. Het
kloostergebouw verdween en maakte plaats voor een moderne kleuterklas. Intussen
is alles verleden tijd.
Boven de voordeur bemerk je (foto afbraak) een kleine nis. In het oorspronkelijk gebouw
was er een grotere nis met een H.-Hartbeeld.
172 - 173

Stationsstraat 272: O.-L .-Vrouw van Banneux (O.-L .-Vrouw der Armen) en buste van
het H.-Hart. De kapel werd gebouwd in 1898 door Petrus Deknudt. Toen waren er de
beelden van O.-L.-Vrouw en de H.-Theresia in de kapel. Het werd gerestaureerd in 1983
en ingewijd op 27.05.1983. Het beeld van O.-L.-Vrouw van Banneux werd ter plaatse
afgehaald door de toenmalige wijkpastoor Joos Marichal.

29

TAPUITSTRAAT
174

Tapuitstraat 14: O.-L.-Vrouw met Kind in nis in hangar boven de poort.
175

Tapuitstraat 18: O.-L.-Vrouw met Kind in nis in gevel van de schuur van de voormalige
hoeve “Singelboshof ”.
176

Tapuitstraat 66: H.-Hartbeeld boven de deur.
177

Tapuitstraat 69.: H.-Antonius boven de poort van de opslagplaats van “Voeders Goeminne”.
De nis zat in de plannen voor de bouw van de hangar begin de jaren 1950.
178

Tapuitstraat 72: nis in rechter pilaar.
179 - 180

Tapuitstraat 86: 2 nissen rechtover mekaar in de stallingen van de vroegere boerderij
“Hof ter Middelstraete”, nu de “Kinderboerderij Bokkeslot ”.
181

Tapuitstraat 106: O.-L.-Vrouw met Kind in open nis bij de hoeve “Knokboshof ” boven
de ingangsdeur.
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THEO NUYTTENSLAAN
182

Theo Nuyttenslaan 21: lege nis in rechter poortstijl van het “Goed te Gavere”.
TROMPESTRAAT
183

Trompestraat: O.-L.-Vrouw met Kind. De kapel staat waar vroeger de herberg “De Cleene
Trompe” stond. Dit café was gelegen tegenover de herberg “De Groote Trompe”. “De
Cleene Trompe” bestond reeds in 1637 maar het laatste spoor dateert van 1690. De
“Groote” was ouder en bleef bestaan tot 1916.
TULPENLAAN
184 - 185

Tulpenlaan: O.-L .-Vrouw van de Vrede of O.-L .-Vrouw van Medjugorje. Ingewijd op
15.08.1988. O.-L.-Vrouw wordt voorgesteld zoals de zieners van Medjugorje ze beschrijven.
Meer uitleg over Medjugorje vind je bij een kapel in de Wafelstraat.Trompe
VEEMEERSSTRAAT
186

Veemeersstraat 20: de voormalige hoeve “Goed Desirins” anno 1979. In de zijgevel
van het huis boven de kleine toegangspoort zie je bovenaan een ‘heiligennis’. Welke
heilige? Onbekend.
VERRIESTSTRAAT
187

Verrieststraat 27: Lourdesgrot in tuin, nu verdwenen.
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VICHTEKNOKSTRAAT
188

Vichteknokstraat 12: O.-L.-Vrouw van Lourdes alsook ingekaderde foto met binnenzicht
kerk met H.- Hart. Jaartal 1912 ingewerkt. Vroeger stond er een staak met een kruisbeeld.
De kapel werd in 1996 grondig gerestaureerd.
189 - 190

Vichteknokstraat 42: H.-Theresia van Lisieux in de nis boven de poort. Er is ook een
lege nis boven de toegemetste linker poort.
VICHTESTEENWEG
191

Vichtesteenweg 1: bevolkte nis boven de voordeur van de voormalige herberg “In den
Tram” op de hoek met de Sint-Rochusstraat.
192

Vichtesteenweg 123: O.-L.-Vrouw met Kind bij het “Goed te Walle”. De kapel werd gebouwd
in 1924 ter vervanging van een oudere kapel. Door de uitbreiding van de serres is ze
verdwenen. Vóór de aanleg van de E3 in 1968 was de ingang van de hoeve via de
Vichtestraat vandaar dat de kapel achter het woonhuis stond richting Vichtestraat.
193 - 194

Vichtesteenweg: 111-111a: St.-Rochus, O.-L.-Vrouw met kind, O.-L.-Vrouw, St.-Rochus en
H. Moeder Anna van Bottelare. Kapel ter vervanging van de St. -Rochuskapel uit 1867
die bij de werken van de E3 (nu E17 ) werd gesloopt. In de voet is er steen met jaartal
1867 uit gesloopte kapel ingemetst.
In de hoeve achter het beeld was er nog een O.-L.-Vrouw met Kind in de nis van de
werkwinkel, de vroegere schuur; nu verdwenen.
Eind dit jaar (2022), begin volgend jaar wordt de kapel heropgebouwd volgens het
plan van de kapel van 1867. Ze komt in de hoek lans de Gaverbeek en de helling van
de brug over de E17 (Vichtesteenweg).
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195 - 196

Vichtesteenweg: Sint-Rochuskapel tussen 1918 en 1968 met metalen deur. Deze van
vóór WO I had een houten deur, maar het kapelletje had hevig te lijden onder de
beschietingen van 1918.
De andere foto toont de toestand van de kapel in 1968 bij de aanleg van de E3.
197

Vichtesteenweg 153: kapel op de hoek van de Breestraat gewijd aan het H.-Hart. Ze werd
gebouwd 1928-1929 en gerestaureerd in 1993. De kapel was jarenlang het slachtoffer van
de achterwielen van vrachtwagens tot ze in de jaren 1980 het kruispunt herinrichtten
en de kapel nu volledig veilig stond.
De bouwheren waren in 1928 de familie Hilaire Delbeke-Elisabeth Deprost. Vermoedelijk
had de bouw te maken met de kinderen van het echtpaar. Een kind stierf aan de leeftijd
van 3 maanden, een andere had een zwakke gezondheid, enz.
198

Vichtesteenweg 153: bewoonde nis tussen de bovenste ramen van de gesloopte huizen
van de voormalige houthandel Delbeke op de Belgiek..
199

Vichtesteenweg 145: stenen lijkwade in dakkapel boven de bakkerij. De kunstenaar is
een zekere V. Dupont en het ‘beeld’ dateert van 1898. Bovenaan staat: D.O.M. of Deo
Optimo (et) Maximo: (gewijd) aan de Beste en Grootste God.
VICHTESTRAAT
200

Vichtestraat 54: houten Christus aan het kruis bij de boerderij “Goed te Diependaele”.
Bouwjaar 1934-1935. In de kapel is er ook een grot met O.-L.-Vrouw van Lourdes met
Bernadette.
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201 - 202 - 203

Vichtestraat 167-171: kapel voor O.-L .-Vrouw van Pellevoisin als dank van de familie
Caveye voor genezing van Frans Caveye, slachtoffer van tramongeval tijdens W.O. II
(1942). De eerste kapel van 1948 verdween in 1968 bij de aanleg van de E3 (nu E17 ) en
ze werd vervangen door een nieuwe ter hoogte van huis nummer 171 in datzelfde jaar
1968. Toen de hoeve met het kapelletje in 1997 verkocht werd, verhuisde ze naar de
Vichtestraat 167 waar ze nu nog ‘voorlopig’ staat.
VOGELWIJK
204

Vinkenlaan (Vogelwijk): O.-L.-Vrouw van Halle. Het beeld is afkomstig uit Halle en werd
ingewijd op 18.05.1984. De initiatiefnemers voor de bouw waren de Hallebedevaarders
uit de Vogelwijk.
WAFELSTRAAT
205

Wafelstraat 6: O.-L.-Vrouw van Medjugorje in blauw geschilderde kapel.
Onze-Lieve-Vrouw Medjugorje of de Koningin van de Vrede
Medjugorje of Međugorje in het Kroatisch is een dorpje in Herzegovina, het westelijk
deel van Bosnië-Herzegovina in het voormalige Joegoslavië. Het ligt op circa 25 km
van Mostar.
Sinds 24 juni 1981 ontvingen zes zieners regelmatig Verschijningen en Boodschappen
van Onze-Lieve-Vrouw. Drie van hen ontvangen nog steeds dagelijks een Verschijning:
Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic en Ivan Dragicevic. Mirjana Dragicevic ontvangt een
Verschijning en Boodschap op elke tweede van de maand en op haar verjaardag op 18
maart. Jakov Colo, de jongste van de groep, ontvangt een Verschijning op zijn verjaardag,
25 december. Ivanka Ivankovic leeft het meest teruggetrokken en krijgt jaarlijks op 25
juni, de verjaardag van de Verschijningen, een bezoek van Onze-Lieve-Vrouw.
Op 24 juni 1981 zagen de zieners Maria voor het eerst. Op 25 juni heeft Maria voor het
eerst tot de zieners gesproken. Daarom wordt deze laatste datum algemeen aanvaard
als verjaardag van de Verschijningen. De voornaamste Boodschap is deze op de 25ste
van elke maand. Het gaat om een Boodschap voor de wereld die kenbaar wordt gemaakt
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aan en door Marija Pavlovic. De Boodschap op de tweede van elke maand via Mirjana
is gericht op diegenen die de liefde van God nog niet kennen. De ongelovigen dus.
Daarnaast ontvangt ook Ivan - naast de dagelijkse Verschijning van de heilige Maagd
- regelmatig Boodschappen, meestal wanneer hij met zijn gebedsgroep samenkomt
op de Verschijningsberg.
Medjugorje is uitgegroeid tot het derde grootste bedevaartsoord in de westerse
Katholieke wereld. Medjugorje wordt een gebedsschool van Maria genoemd, of ook “de
biechtstoel van de wereld” omdat nergens anders ter wereld zo vaak het Sacrament
van de Hemelse Verzoening wordt ontvangen
Maar bovenal is Medjugorje een oord van grote genade. Dagelijks vinden er bekeringen
plaats. Zowat 700 priesters en religieuzen vonden er hun roeping. Bijna 600 wonderlijke
en onverklaarbare genezingen werden geregistreerd door de parochie. Sommigen
bijzonder groot, zoals de Belgische Pascale die in 2012 op miraculeuze wijze genas
van een verlammende ziekte en die ter plekke opstond uit haar rolstoel. Medjugorje
wordt daarom ook wel eens beschreven als een plaats waar een ‘lek’ zit in de Hemel
en waar de genade zomaar neerstroomt.
Onder impuls van E.H. Paul Hillaert van de Molenhoek ontstond er in de jaren 1980
een gebedsgroep ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje. Eind de jaren 1980
besloot de groep een kleine kapel te bouwen en die naar Medjugorje te voeren. Bernard
Eggermont bouwde de kapel en Eugène Matthys zou voor het transport zorgen. Echter
de oorlog in Joegoslavië (1991-2001) stak stokken in de wielen. De kapel kreeg haar
vaste stek bij Bernard in de Wafelstraat in 1991.
Het dak van de kapel is van koper, een overschot van de restauratie van de kerk/kapel
van de Paters Sint-Sixtus in Westvleteren.
206 - 207 - 208 - 209

Wafelstraat 34: O.-L.-Vrouw in een vernieuwde nis in een vroegere hangar. Vroeger was
dit muurkapelletje gevestigd aan de muur in een paardengareel.
Vanop het bietenveld zie je rechts in de zijgevel van de stallingen een witte boog: dit
was eveneens een O.-L.-Vrouwekapel (zie andere foto).
210

Wafelstraat 58: lege nis in de top van de gevelmuur.
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211 - 212

Wafelstraat 41: O.-L .-Vrouw van Lourdes bij Hof het Alken. Boven de deur is er een
arduinen steen met het jaartal 1922 en met opschrift ‘Wees gegroet’ wat bijna onleesbaar
is.
Tijdens W.O. I zat de familie Cyriel Vercruysse tijdens de beschieting van 1918 in de
kelder. Cyriel beloofde een kapel als zijn familie zou gespaard blijven van alle onheil.
De kapel werd gerestaureerd in 2010 en op 28 mei 2010 opnieuw ingewijd.
213

Wafelstraat 35: gekruisigde Onze Heer aan een taxusboom.
WAREGEMSTRAAT
214 - 215

Waregemstraat 496: H.-Hart in de nis boven de schuurpoort.
216 - 217

Waregemstraat 476: lege nis in de schuur naast de molen.
218

Waregemstraat 444: H.-Hart in nis boven hangar.
219 - 220

Waregemstraat 382: H.-Hart in nis boven de poort.
Rechts van het huis staat een H.-Hartkapel afkomstig van het kerkhof, destijds nog
rond de kerk. De kapel verhuisde in 1930. In de kapel staat er naast het H.-Hart ook
nog een O.-L.-Vrouw van Medjugorje en de H.-Moeder Anna van Bottelare.
Dit is een heroprichting van de gesloopte kapel in de hoek van het kerkhof. Deze moest
verdwijnen bij de afbraak van de kerkhofmuur in 1930. Het kapelletje werd ingewijd
op 19.10.1930 en kwam op de plaats van een kapel met een gekruisigde Christus die
tijdens de beschieting van 1918 werd vernield.
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221

Waregemstraat 393: bijna onzichtbare nis bovenaan een hangar bij een brandstofhandelaar.
222

Waregemstraat 97: nis bewoond door een mannelijke heilige.
223

Waregemstraat 619: kapel met een gekruisigde O.-L.-Heer.
224 - 225

Waregemstraat (Deerlijk)-Harelbekestraat ‘Waregem): nis boven de poort van een
hangar met een gebroken beeld.
226

Hoek Waregemstraat-Desselgemse steenweg: in 1986 nog een bewoonde nis maar de
afbraak dreigt; nu is er een tankstation.
227

Waregemstraat 241: Calvariekruis aan de vroegere herberg “De Drie Linden”.
228

Waregemstraat (vermoedelijk tegen de Breestraat): nis boven de voordeur.
229 - 230

Midden het kruispunt Hoog-, Waregem- en Sint-Rochusstraat: kapel ter ere van O.-L.Vrouw van Lourdes. De kapel dateert van de jaren 1700.
Vroeger stond zij in de schaduw van eene schoone linde. Tijdens processies werd hier
halte gemaakt en met het Allerheiligste gezegend.
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WATERVALLEPAD
231

Watervallepad: dit pad is een kerkwegel tussen het kruispunt Otegemse steenwegAstenstraat (Heestert) en de Heestertse steenweg. Aan het gebouwtje zie je een
houten kapelletje.
WEVERIJSTRAAT
232

Weverijstraat 33: lege nis. In 1995 was dit nisje overbevolkt: Sint-Antonius, Kindeke
Jezus van Praag en O.-L.-Vrouw van Lourdes “hokten” er samen.
Het beroemde beeld van het “Kindje Jezus van Praag” staat boven het hoogaltaar van
de kerk “Onze-Lieve-Vrouw van de Victorie” in Praag. Deze van oorsprong lutherse
kerk wordt beheerd door de Ongeschoeide Karmelieten in het nabijgelegen klooster.
Volgens een legende zou het Kind Jezus aan een monnik in Spanje zijn verschenen
(rond 1450-1500), die na deze ervaring een houten beeld van 47 cm hoog van het Kind
vervaardigde. Vervolgens zou het beeld in bezit zijn gekomen van Sint-Theresia van
Avila, de stichteres van de Orde der Ongeschoeide Karmelietessen. Theresia wordt in
de volksmond ook wel de “grote Theresia” genoemd, in tegenstelling tot de “kleine
Theresia”, waarmee de eveneens heilige kerklerares Theresia van Lisieux wordt bedoeld.
Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van het Heilig Kind van Praag vond plaats
toen paus Benedictus XVI op 26 september 2009 het mirakelbeeld opnieuw kroonde.
ONBEKENDE STRATEN
233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241

Hier zie je 9 foto’s van kapelletjes die we niet kunnen situeren. Indien er iemand een
kapelletje herkent, gelieve het te melden aan de verantwoordelijke op de tentoonstelling
of later aan de balie in d’Iefte, Hoogstraat 122.
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EXTRA

Rituelen

in het leven van katholieken
AFLAAT
Een aflaat (Latijn: indulgentia) is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen
(penitentie) voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden. Volgens de
Katholieke leer moet elke zondaar namelijk een straf ondergaan voor zijn zonden, om
de ziel te zuiveren en de morele orde en de eer van God te herstellen. Door het geloof
in de verbondenheid van de gelovigen in Jezus wordt het door de kerk ook mogelijk
geacht dat een ander deze straf voldoet. De aflaat houdt in dat de kerk in naam van
de goede daden van Jezus en de heiligen deze straf laat opheffen.
Het is een praktijk in de Katholieke kerk die nauw verbonden is met het sacrament
van de biecht. De zonde moet namelijk eerst zijn opgebiecht, er moet berouw zijn
voor de zonde en een vast voornemen deze niet meer te begaan. Een gelovige kan
deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door
toedoen van de Kerk.
De aflaat is gedeeltelijk of vol naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost
van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Gelovigen kunnen ook
aflaten bekomen voor gestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van hun tijdelijke
zondestraffen in het vagevuur.
Vereiste voorwaarden
• Om aflaten te kunnen verdienen moet men in staat van genade zijn en
• De intentie hebben om de aflaat te verdienen.
• Algemeen beginsel is: men kan slechts eenmaal per dag een volle aflaat verdienen,
met uitzondering alleen van stervensgevaar.
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Het is vereist dat alle gehechtheid aan zonde, zelfs kleine dagelijkse zonde, afwezig
is. Indien aan de laatste voorwaarde minder perfect wordt voldaan of wanneer de drie
voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, zal de aflaat slechts een gedeeltelijke
zijn. De drie gewone voorwaarden om een volle aflaat te verdienen zijn: biecht, communie en mondgebed (mondeling gebed, niet inwendig alleen) tot intentie van de Paus.
Voor het gebed tot intentie van de Paus volstaat men met een Onze Vader en Weesgegroet of een gebed van gelijke duur.
Is voor het verdienen van een aflaat bovendien het bezoek van een kerk of kapel voorgeschreven, dan moet men bij dat bezoek bidden een Onze Vader en de Geloofsbelijdenis.
Hierdoor vervalt echter niet het gebed tot intentie van de Paus.
Over de drie gewone voorwaarden (biecht, communie en gebed tot intentie van de
Paus): de biecht kan meerdere dagen vóór of na het voorgeschreven werk voldaan
worden; maar de communie en het gebed tot intentie van de Paus horen op dezelfde
dag te geschieden als het voorgeschreven werk. Voor de biecht is tot acht dagen voor
of na een gebruikelijke termijn. Het kerkbezoek met de vereiste gebeden kan vanaf
‘s middags 12 uur daags vóór de aflaatdag plaats hebben. Eén enkele sacramentele
biecht volstaat om verschillende volle aflaten te verdienen; maar de communie moet
ontvangen worden en het gebed voor de intentie van de Paus moet herhaald worden
telkens wanneer men een volle aflaat wil verkrijgen.
Gedeeltelijke en volle aflaten kunnen altijd worden toegepast op de overledenen door
een smeekgebed. Om een aflaat verbonden aan een gebed te verdienen, volstaat het
dat gebed op te zeggen al of niet afwisselend met een andere persoon, of het mentaal
te volgen terwijl het door een ander wordt opgezegd. Het gebed moet dus door iemand
opgezegd worden, uitsluitend stil mentaal bidden volstaat niet, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk is vermeld. Sommige kerken bieden gelegenheid in een bepaald tijdsbestek
aflaten voor overledenen te verdienen.
Een aflaat gehecht aan het gebruik van een godsvruchtig voorwerp verdwijnt enkel,
wanneer dat sacramentale volledig vernield of verkocht is.
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De belangrijkste volle aflaten
Een volle aflaat is te verdienen voor de volgende gebeden of oefeningen:
• Gebedje En ego (Gebed tot de gekruisigde Jezus) na de communie, maar alleen
op de vrijdagen van vasten- en passietijd.
• Een geestelijke oefening van ten minste drie dagen.
• Oefening van eerherstel op het feest van het Heilig Hart, publiek gebeden.
• Gebed van toewijding op het feest van Christus Koning.
• Bezoek en aanbidding van het Heilig Sacrament gedurende een half uur.
• De pauselijke zegen, verleend door de Paus, bijvoorbeeld tijdens het Urbi en Orbi
door een bisschop, of in het stervensuur door een priester. Bij afwezigheid van
een priester verleent de Kerk automatisch deze volle aflaat.
• Bij eerste mis, eerste communie: de betreffende persoon en alle aanwezige
gelovigen.
• Rozenhoedje: gebeden in kerk, kapel, familieverband of religieuze communiteit.
• Lezing van de Heilige Schrift gedurende een half uur.
• Het publiek bidden van het Te Deum op de laatste dag van het jaar.
• Veni Creator Spiritus op 1 januari en op Pinksteren, mits publiek gebeden.
• Op 2 augustus (Portiuncula-aflaat) bij bezoek aan een kerk, en volgens eigen
Directorium van het Bisdom.
• Kruiswegoefening. Voor wie echter de oefeningen niet kunnen verrichten volstaat
een lezing of meditatie over het lijden van Christus gedurende een half uur.
• Bezoek van kerk of kapel op Allerzielen; alsook bezoek van het kerkhof elke dag
van het octaaf (1 tot 8 november).
• Godvruchtig bezoek van de parochiekerk, op een patroonfeest of op 2 augustus
(Portiuncula-aflaat). De ordinarius kan de dag veranderen. Bij het bezoek is vereist
één Onze Vader en de geloofsbelijdenis te bidden.
• Hernieuwing van de doopbeloften op de Vigilie van Pasen en op de verjaardag
van het doopsel.
• Het gebruik van een godvruchtig voorwerp (kruisje, kroontje, medaille e.a.) door
Paus of bisschop gewijd, maar alleen op het Hoogfeest van de Heilige Petrus en
Paulus, als men de geloofsbelijdenis bidt.
• Het volledig uitlopen van de precies voorgeschreven route van de Stille Omgang
te Amsterdam.
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Commutatie en dispensatie
De biechtvaders zijn bevoegd voor hen die ze niet kunnen vervullen, zowel het voorgeschreven werk als de vereiste voorwaarden in andere te commuteren (verwisselen).
De plaatselijke Ordinarissen kunnen bovendien hun eigen gelovigen op plaatsen,
waar dit heel moeilijk voor hen is, dispenseren van de biecht en het ontvangen van
de communie. Zij moeten echter berouw hebben over hun zonden en voornemens zijn,
zodra mogelijk aan die verplichting te voldoen.
Over de gedeeltelijke aflaten
Bij gedeeltelijke aflaten wordt niet meer gesproken over jaren en dagen. Als maatstaf
geldt, dat de Kerk zoveel kwijtschelding van kerkelijke straffen toevoegt als de gelovige reeds verkrijgt overeenkomstig de voortreffelijkheid van het werk en de liefde,
waarmede het verricht wordt. Gedeeltelijke aflaten zijn aan veel gebedsoefeningen
en schietgebeden verbonden, te veel om te vermelden. Maar iets nieuws in de nieuwe
aflatencodex is, dat daar vier algemene concessies van gedeeltelijke aflaten worden
gedaan voor verschillende soorten van godvruchtige werken, zonder verdere voorwaarden. De vier concessies zijn de volgende:
• Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan elke gelovige die in het vervullen van
zijn plichten en in het dragen van de lasten van het leven met nederig vertrouwen
zijn geest tot God verheft met toevoeging, al is het ook alleen inwendig, van een
of andere godvruchtige aanroeping.
• Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan alle gelovigen die door de geest van
geloof geleid, zichzelf of hun goederen prijsgeven ten dienste van hun medemensen
die in nood verkeren.
• Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan elke gelovige die zich in de geest van
boetvaardigheid uit vrije wil onthoudt van iets dat geoorloofd en aangenaam is.
• Een gedeeltelijke aflaat wordt toegekend aan de gelovige die voor anderen op
spontane wijze openlijk getuigenis aflegt van zijn geloof in de concrete omstandigheden van zijn dagelijks leven (Deze vierde concessie kwam erbij sinds 1999).
Verder kan elke gelovige die een godvruchtig voorwerp (kruisje, rozenkrans, scapulier,
medaille), dat door een priester gewijd is, in vrome gezindheid gebruikt, een gedeeltelijke aflaat verdienen.
Een andere en vlugge methode om aan vele aflaten te raken was: PERSJOENKELEN.
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HET VAGEVUUR
Het vagevuur is volgens het rooms-katholieke geloof een plaats waar de zielen van
overledenen naar toe gaan om een tijdelijke straf te krijgen omdat ze nog niet vrij zijn
van dagelijkse zonden of eerst nog moeten boeten voor zonden die ze begaan hebben
en waar ze nog geen boete voor gedaan hebben. De rooms-katholieke kerk zegt dat
het vagevuur dient om de zielen van overledenen te zuiveren en te louteren alvorens
er sprake kan zijn van opneming in de Hemel.
Vroeger, en sommige gebieden nog wel, dat de periode in het vagevuur verkort kon
worden door verdiende aflaten of door aflaten die nog in leven zijnde familieleden
verdienden of kochten.
Ook de missen die, tegen betaling aan de kerk, ter nagedachtenis aan de overledene
werden opgedragen, droegen bij aan een verkorting van de periode in het vagevuur.
Kort samengevat: tijdens ons aardse bestaan konden we zieltjes redden uit het vagevuur. Zieltjes die ‘te zwart ’ waren, konden niet gered worden daar zij rechtstreeks naar
de hel gingen. Het kwam er dus op neer om tijdens het leven zo ‘zuiver ’ mogelijk te
leven om later zo weinig of geen aflaten nodig te hebben. Tegelijk moest je zorgen dat
je vele, trouwe vrienden had hier op aarde zodanig dat zij later genoeg zouden lezen
om voor jou aflaten te bekomen.
PERSJO(EN)KELEN OF DE PORTIUNCULA-AFLAAT
‘Portiuncula’ was de naam die de jonge Franciscus destijds gaf aan het verkommerde
Mariakapelletje buiten de muren van Assisi, dat hij eigenhandig had hersteld. De
gerestaureerde kapel werd opnieuw ingewijd op 2 augustus 1208. In de loop van de
16de en 17de eeuw werd omheen de portiuncula-kapel een indrukwekkende barokke
basiliek gebouwd, die opgedragen werd aan Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen. Het originele
kapelletje staat er nog altijd, pal in het midden van de basiliek.
Volgens de traditie zou Franciscus van Paus Honorius III destijds een volle aflaat hebben
verkregen voor iedereen die de het kapelletje bezocht. Aanvankelijk kon dat alleen
op 2 augustus, maar sinds 1952 ook voor een bezoek aan andere kerken en kapellen
en op andere dagen.
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Vooral op Allerzielen liepen destijds veel mensen hun parochiekerk in en uit. Het ging
immers om een zogenaamde ‘toties-quoties’-aflaat, d.w.z. dat men een aflaat verdiende
telkens als men de kerk binnenging en er bepaalde gebeden bad. In de volksmond
heette dit ‘persjoenkelen’ of ‘persjonkelen’, een verbastering van portiuncula.
Onder de gebruikelijke condities zegt men het Credo op, bidt men vijf Onze-Vaders, vijf
Wees-Gegroetjes en vijf Eer-aan-de-Vaders ter intentie van de Paus. Men moet zich
ook biechten en tijdens de mis ter communie gaan.

Latijn

In Vlaanderen

Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lukas 1:28
(de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël).
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.

Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lukas 1:42
(de bezegeningswoorden van Elisabet, de nicht van Maria).
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam,
Jezus.

Het derde gedeelte van het gebed komt van de traditie. De titel moeder
van God is door het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd. Rond de zestiende eeuw is dit laatste deel aan het gebed toegevoegd.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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Matteüs 6:9-13 in de Textus receptus met Statenvertaling

Matteüs 6:9-13 in Nestle-Aland met NBV

Lucas 11:2-4 in Nestle-Aland met NBV

Onse Vader, die in de hemelen
[zijt]

Onze Vader in de hemel,

Vader,

uwen naem werde geheylicht.

laat uw naam geheiligd
worden,

laat uw naam geheiligd
worden

Uw’ Coninckrijcke come.

laat uw koninkrijk komen

en laat uw koninkrijk komen.

uwen wille geschiede gelijck
in-den Hemel [also] oock op
der aerden.

en uw wil gedaan worden op
aarde zoals in de hemel.

Ons’ dagelicks broodt geeft
ons heden.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Geef ons dagelijks het brood
dat wij nodig heb-ben.

Ende vergeeft ons onse
schulden, gelijck oock wy
vergeven onse schuldenaren.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets
schuldig was.

Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven
iedereen die ons iets schuldig
is.

Ende en leydt ons niet in
versoeckinge, maer verlost
ons van den boosen.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de
greep van het kwaad.

En breng ons niet in beproeving.

Want uw’ is het Coninckrijcke,
ende de cracht, ende
de heerlickheyt inder
eeuwicheyt, Amen.
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Biografie

van de Heiligen
ANTONIUS VAN PADUA
Antonius van Padua (Lissabon 1195-Padua 1231), geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder, die theoloog en kerkleraar
was. Feestdag: 13 juni.
Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen,
vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers
en verliefden. Bovendien is Antonius de patroon tegen schipbreuk, de pest
en koorts.
ANTONIUS-ABT
Antonius werd geboren als kind van rijke ouders. Hij was amper twintig jaar toen zijn
ouders stierven. Hij gaf alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid
in de woestijn terug. Later voegden andere christenen zich bij hem en vormden een
van de eerste gemeenschappen van monniken in zijn klooster van Sint-Antonius in de
Oostelijke Woestijn van Egypte. Hij was de eerste monnik die vele volgelingen kreeg
en staat daarom bekend als de vader van het kloosterleven. Hij stierf op 105-jarige
leeftijd en werd volgens zijn eigen instructies in een geheim graf begraven om te
voorkomen dat zijn graf een plaats van verering zou worden. Al snel na zijn dood werd
hij heilig verklaard.
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Antonius met het varken
Zijn bijnaam Antonius met het varken ontstond in de middeleeuwen. De
Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun
varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en het vlees verdeeld
onder de armen. Tot op vandaag wordt in IJvegem Toontje gevierd.
Antonius is de patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, varkens en huisdieren en patroon tegen de pest, ziekten, sint-antoniusvuur en
veeziekten. In onze streken werd hij aanroepen als pestheilige. Zijn attribuut
is een bel. De varkens van zijn orde dragen ook een bel. Het antoniuskruis of taukruis
is een onderscheidingsteken van de Orde van Sint-Antonius, een kruis in T-vorm met
daaraan een zogenaamd antoniusklokje, om de hals gedragen aan een koord of keten.
Weerspreuken
• Maakt Sint-Teunis de brug, Sint-Sebastiaan slaat ze stuk.
• Met Sint-Teunis en Sint-Bastiaan, komen de harde koppen eerst aan.
• Sint-Antonius klaar en helder, vult ‘t vat en ook de kelder.
• Sint-Antoon en Sebastiaan, komen met ’t hardste van de winter aan.
• Sint-Antonius (Teunis) is op 17 januari, Sint-Sebastiaan op 20 januari. Met ‘brug’
wordt het ijs bedoeld, met ‘stuk’ de dooi.
BERNADETTE SOUBIROUS
Bernadette Soubirous, alias Marie-Bernard van Lourdes (Lourdes 1844-Nevers 1879)
is een Franse heilige. De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het
ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.
Bernadette woonde de eerste tien jaar van haar leven met haar ouders in de molen
van Boly, het erfstuk van haar moeder Louise Soubirous Casterot. Bernadette was de
oudste van negen kinderen, van wie er vier de volwassen leeftijd zouden bereiken. Na
een arbeidsongeval van vader Soubirous raakte de watermolen in ongerede. Omdat er
niet meer gemalen kon worden was er geen werk meer. Het gezin moest de watermolen
verlaten. Een neef bood hen woonruimte aan in een niet meer gebruikte gevangenis.
Kort daarna werd de vader van Bernadette opgepakt omdat men dacht dat hij een zak
meel gestolen had. Na onderzoek bleek dat hij het niet gedaan had; hij was louter
verdacht geweest omdat hij arm was. Bij een cholera-epidemie werd ook Bernadette
ziek, ze genas, maar hield er astma aan over.
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Verschijning
Op 11 februari 1858, ze was toen veertien jaar oud, ging Bernadette met haar zusje Toinette en een vriendin Jeanne Abadie hout sprokkelen. Vanwege haar slechte conditie
kon Bernadette de meisjes niet bijhouden. Toen ze haar kousen uittrok om de Gave
over te steken, hoorde ze aan de overkant boven de daar aanwezige grot van Massabielle een geruis als van de wind, maar zag de struiken en bomen niet bewegen. Ze
zag vervolgens de verschijning van een in het wit geklede dame met een rozenkrans,
die zich tijdens een latere verschijning - op 25 maart - voorstelde als: “Ik ben de
Onbevlekte Ontvangenis”.
Tot 16 juli 1858 kreeg Bernadette nog zeventien maal een visioen, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning een bron opende. Bernadette vertelde dat de in het wit
geklede vrouw haar vroeg bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden
naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest bidden.
Opgravingen en heiligverklaring
Op 22 september 1909 werden haar stoffelijke resten voor het eerst opgegraven. Haar
lichaam was naar verluidt nog volledig intact. Dit was later een van de argumenten om
haar zalig te verklaren. Haar lichaam werd gewassen, gekleed, en opnieuw begraven
in een dubbele kist.
Op 3 april 1919 werd ze opnieuw opgegraven. Een dokter die het lichaam onderzocht
schreef het volgende: “Het lichaam is bijna gemummificeerd, bedekt met schimmelplekken en een behoorlijke laag zouten, dit lijken calciumzouten te zijn. (...) De huid
is op sommige plaatsen verdwenen, maar nog steeds aanwezig op het grootste deel
van het lichaam.”
In 1925 werd het lichaam van Soubirous voor de derde keer opgegraven. Er werd een
aantal relikwieën van het tot dan toe ongeschonden lijk genomen en naar Rome gestuurd.
Het lichaam verkeerde in goede staat, maar de huid was door schimmels grijs gekleurd.
Pierre Imans, die een firma had die maskers maakte voor de mode-industrie, zorgde
dat zowel haar handen als gezicht met een masker van was werd bedekt.
Hierna werd ze “als ongeschonden wonder ” opgebaard en tentoongesteld in het klooster
in Nevers waar Bernadette van 1866 tot haar dood gewoond heeft. Deze plaats wordt
nog steeds veel bezocht door pelgrims.
Op 14 juni 1925 werd Soubirous zalig verklaard en op 8 december 1933 heilig. Feestdag:
16 april maar in Frankrijk en België op 18 februari.
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ENGELBEWAARDER
Een Engelbewaarder, Beschermengel, Schutsengel, Wachtengel of Bewaarengel is een
Engel die het beschermen en begeleiden van een bepaalde persoon, van groepen of
naties als taak heeft.
FRANCISCUS XAVERIUS
Franciscus Xaverius sj (Javier 1506-Shangchuan 1552), voluit Francisco de Yasu de
Azpilicueta y Xavier, was een Spaanse jezuïeten-missionaris uit Navarra (ooit het
centrum van Oost-Baskisch Spanje), die een belangrijke rol speelde in de opbouw
van de missie in Zuid- en Oost-Azië. Xaverius werd geboren in het kasteel van Javier.
Hij verliet Navarra en studeerde in Parijs filosofie en theologie en maakte hij er kennis met Ignatius van Loyola. Op 15 augustus 1534 was hij een van de eerste zes die
de gelofte deden waarop later de jezuïetenorde zou worden gebaseerd. In 1539-1540
speelde Xaverius een belangrijke rol in de bijeenkomsten die leidden tot de stichting
van de Sociëteit van Jezus.
Missie
Xaverius kreeg de opdracht van Ignatius, op verzoek van koning Johan III en paus Paulus
III, om het geloof te verspreiden in Indië. In 1540 vertrok hij daartoe naar Lissabon, en
in 1541 vertrok hij als pauselijk legaat met Martin Afonso de Sousa naar Goa, dat het
bestuurlijk centrum was van de Portugese bezittingen in India en overig Azië, waar
hij een jaar later aankwam. Enkele jaren deed hij daar kerk- en missiewerk in diverse
delen van India en maakte naar verluidt meer dan 30.000 bekeerlingen.
In 1545 vertrok Xaverius verder oostwaarts naar de toenmalige Portugese koloniën: in
1545 naar Malakka en in 1546 reisde hij rond door de Molukken, waarbij hij de christelijke gemeenschappen bezocht en trachtte meer mensen te bekeren.
Terug in Malakka hoorde Xaverius over Japan, dat kort tevoren voor het eerst door
Portugezen was bezocht. Hij vergezelde Yajiro, een Japanner, naar Goa, en besloot
dat Japan zijn nieuwe werkterrein zou worden. In 1549 arriveerde hij met een aantal
metgezellen in Kagoshima op het eiland Kyushu. Dat werd het begin van de missie
van de jezuïeten in Japan.
Terug in Goa in 1552, vertrok hij meteen weer voor zijn volgende reis: China was zijn
nieuwe doel. Hij kwam tot aan Shangchuan, een eiland nabij Guangzhou (in het Nederlands bekend als Kanton), waar hij drie maanden wachtte op een mogelijkheid naar
het vasteland over te steken. Hier werd Xaverius ziek en overleed hij op 3 december
van dat jaar.
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Xaverius was in eerste instantie begraven op een strand op het eiland Shangchuan.
Zijn lichaam werd echter opgegraven in februari 1553, en tijdelijk begraven in de St.
Pauluskerk in het Portugese Malacca op 22 maart 1553. In deze kerk is er nog altijd
een open graf op de plaats waar Xaverius toen begraven werd. Op 11 december 1553
werd het lichaam van Xaverius naar Goa verscheept, waar het momenteel in de Basiliek
van Bom Jesus verblijft. Op 2 december 1637 werd het lichaam hier namelijk in een
glazen stolp geplaatst, die op zijn beurt in een zilveren kist werd gezet. Deze kist, die
tussen 1636 en 1637 door zilversmeden op Goa vervaardigd werd, is een uitzonderlijke
mengeling van Italiaanse en Indische esthetiek. Op de vier zijden van de kist zijn er 32
zilveren platen vervat die verschillende momenten in het leven van Xaverius uitbeelden.
Sinds het midden van de 19e eeuw worden er bijna elke tien jaar zogenaamde
‘Exposities’ gehouden, wanneer het lichaam van Xaverius naar de kathedraal wordt gebracht en aan het publiek wordt getoond. De zeventiende
Expositie werd gehouden in 2014. Na zijn heiligverklaring in 1622 werd de
rechter onderarm van zijn gebeente als relikwie overgebracht naar Rome.
Deze wordt bewaard in een urn op het altaar van de aan hem gewijde kapel
in de Chiesa del Gesù.
HEILIGE MUTIEN-MARIE WIAUX
Louis-Joseph Wiaux werd geboren in Mellet (6 km ten westen van Fleurus, Henegouwen) op 20 maart 1841. Hij werd broeder van de Christelijke Scholen en nam de naam
aan van Mutien-Marie. Gedurende meer dan 50 jaar wijdde hij zich met grote ijver aan
de opvoeding van kinderen. Voor zijn leerlingen, hun ouders en zijn medebroeders
was hij een toonbeeld van deugd. Hij muntte vooral uit in geduld, gehoorzaamheid en
regelmaat. Hij had een grote verering voor de eucharistie en voor de Heilige Maagd
Maria. Hij overleed in Malonne (7 km ten westen van Namen) op 30 januari 1917.
Eerste wonder
De 44-jarige Dominique Scaccia (° Italië), wonende te Lambertsart bij Rijsel, had een
door koudvuur aangetast been, dat moest worden afgezet. Maar bij nader onderzoek
bleek, dat de besmetting al was doorgedrongen tot de onderbuik. Men stond hier
machteloos en kon alleen nog maar wachten op de dood van deze patiënt. Men kreeg
van de familie van een andere zieke een reliekprentje van Broeder Mutien-Marie en
onmiddellijk begon men een noveen te bidden. Twee bedevaarders vertrokken van Rijsel
naar Malonne en al bij hun aankomst trad er verbetering op bij de zieke. Na enkele dagen
stelden de artsen een volledig herstel vast, wat voor hen medisch onverklaarbaar was.
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Tweede wonder
De 62-jarige Georges Thibault van Salzinnes (1 km ten westen van Namen), die voorheen
zelf in Malonne had gewoond, had een spataderzweer op zijn been, dat medische hulp
niet meer kon helpen. Hij hield een noveen tot Broeder Mutien-Marie. Op 20 januari
1952 ging hij met de bus naar Malonne en kwam steunend van de pijn bij het graf van
Mutien-Marie aan. Hij knielde neer en riep in zijn gebed de voorspraak aan van de
Broeder. De pijn hield op en hij kon weer normaal staan. Hij legde de 5 km lange terugweg naar Salzinnes te voet af, waar hij na 3 dagen volledig genezen werd verklaard.
Voor zijn Heiligverklaring was echter nog een wonder vereist en dat kwam
er spoedig.
Derde wonder
Het betreft hier de eigen confrater van Mutien-Marie, nl. Broeder Madir (in 1900 te
Aartselaar als Frans Verstraelen geboren). Hij leed aan osteoporose, een ziekte die
geleidelijk het hele beendergestel aantast, vooral de ruggengraat. Broeder Madir werd
invalide en kon zich nog enkel op krukken voortbewegen. Wegens zijn grote verdiensten mocht hij op 22 februari 1977 aanwezig zijn bij de officiële “herkenning” van de
overblijfselen van Broeder Mutien-Marie. Nauwelijks had hij het gebeente aangeraakt
of zijn eigen lichaam herstelde zodanig, dat hij zonder krukken naar buiten kon gaan.
De medische commissie erkende dit wonder en verklaarde hem helemaal genezen. Het
mooie was, dat Broeder Madir bij de Zaligverklaring van Broeder Mutien-Marie in Rome
aanwezig mocht zijn en zonder tekenen van vermoeidheid alle trappen kon beklimmen.
Op 10 december 1989 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.
HEILIGE APOLLONIA
Over haar leven is heel wat onzeker. Volgens de overlevering kreeg haar moeder haar na
een vurig gebed tot de Maria, leefde ze in de 3de eeuw en werd ze gevangengenomen
in het jaar 249 tijdens de christenvervolgingen door de heidenen ten tijde van de
Romeinse soldatenkeizer Decius, omdat ze haar geloof niet wilde afzweren.
Ze moet toen omstreeks 50 jaar oud zijn geweest. In dit jaar werd het duizendjarig
bestaan van het Romeinse Rijk gevierd, wat een heropleving van de verering van de
Romeinse goden met zich meebracht. De christenen hielden zich hiervan afzijdig,
wat aanleiding gaf tot rellen, onrust en vervolging. Ze werd vreselijk gefolterd
en bisschop Dionysius beweerde dat men bij haar alle tanden uit de mond
heeft getrokken en haar kaakbeen verbrijzeld. Hierna zou ze levend verbrand
worden maar, toen haar bewakers niet opletten, sprong ze zelf in het vuur.
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De heilige Apollonia wordt vaak afgebeeld met een tang in de ene en een palmtak
van de martelaren in de andere hand. In de tang zit vaak een tand of kies. Ze wordt
aangeroepen bij kiespijn en is ook de patrones van de tandartsen en tandtechnici.
Haar feestdag is op 9 februari
HEILIGE ARNOLDUS
De heilige Arnold van Soissons (Tiegem 1040-Oudenburg 1087 ), ook Arnulf van Tiegem
of Sint Arnoldus genoemd, wilde priester worden maar zijn peter, Arnulf van Oudenaarde, bewerkstelligde dat hij ridder in dienst van de graaf van Vlaanderen werd.
Hij trad echter in 1070 toe tot de Sint-Medardusabdij te Soissons. Daar leefde hij als
kluizenaar maar werd in 1077 tot abt verkozen. In 1081 werd hij - tegen zijn zin – gewijd
tot bisschop van Soissons.
Vredestichter
Omstreeks 1083 werd hij door paus Gregorius VII naar Vlaanderen gestuurd om vrede
te stichten. Hij ontmoette de Vlaamse graaf Robrecht de Fries te Rijsel. Deze had conflicten met de adel omdat hij de opkomende steden steunde, en Arnoldus maakte een
rondreis door Vlaanderen om de vrede te herstellen.
Patroonheilige
Hoewel dus geen gecanoniseerde heilige, wordt hij wel als zodanig vereerd, mede
omdat hij vrede heeft gesticht. Hij is patroon van de bierbrouwers en herbergiers omdat hij in tijden van besmettelijke ziekten de mensen aangeraden
zou hebben om bier te drinken in plaats van besmet water. Hij wordt als een
bisschop afgebeeld en heeft als attributen soms een biervat of -kruik aan de voeten
en draagt een roervork, een instrument dat bij het brouwen wordt gebruikt. Ook heeft
hij soms een kerkje in zijn hand, wat verwijst naar de stichting van de abdij. Hij wordt
ook wel als patroonheilige van de molenaars (eigenlijk is dit: Sint-Victor) en van de
gevonden voorwerpen (eigenlijk is dit: Antonius van Padua) aangeroepen. In Frankrijk
is hij bekend onder de naam Arnoul d’Audenarde of Arnoul de Pamele. Zijn feestdag
is op 14 augustus.
Legendes
Eén legende vertelt dat Sint-Arnoldus als bisschop op een zekere dag in Vlaanderen
vertoefde, waar de pest heerste. In een brouwerij in de buurt roerde hij met zijn staf
in het brouwsel en verkondigde dat eenieder die er van zou drinken, zou genezen. En
zo geschiedde..
Een ander verhaal is dat Arnoldus in tijden van waterschaarste, bier brouwde in de
Medardusabdij van Soissons. Hij had de kennis meegebracht uit Vlaanderen.
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Nog een andere bron vermeldt de gewoonte van de brouwers om jaarlijks
water, van de bron van Arnoldus te Tiegem, bij hun eerste brouwsel te gieten
tot welslagen van het seizoensbier.
HEILIGE CHRISTOFFEL
Christoffel of Christoforus (Latijn: Christophorus; Grieks: Χριστόφορος, “Christus-drager ”) is een heilige in de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe Kerk. Zijn naamdag
is 24 juli. In de Orthodoxe Kerk valt zijn feestdag op 9 mei en wordt hij volgens hun
traditie vaak afgebeeld als een reus met een hondenkop.
Noodhelper
In de middeleeuwen gold Christophorus als een van de Veertien Noodhelpers of Heilige
Helpers, die ook als groep aangeroepen konden worden in een noodsituatie. Hij zou
beschermen tegen de pest en tegen een ‘onvoorziene dood’, dat wil zeggen overlijden
zonder de laatste sacramenten te ontvangen.
Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders,
schatgravers, hakenbusschutters, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen
en patroon tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte,
onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en van de
bewoners van de stad Roermond. In die stad staat de enige Sint-Christoffelkathedraal ter wereld.
Levensverhalen in de vorm van legenden:
Christoffel van Chalcedon: leefde in de 5de eeuw, weinig geweten.
Christoffel de Cynocefaal
Een oudere Christoffel, een martelaar, zou in de tijd van de Romeinse keizer Decius
(249-251) de begeleider van de apostel Bartolomeüs zijn geweest. Hij was afkomstig
uit het land der Cynocefalen (Hondkoppigen). Bartholomeus was uitgezonden naar dit
land om het evangelie te verkondigen. Een van de Cynocefalen liet zich dopen en kreeg
de naam Christoffel. Door zijn bekering tot het christendom kreeg hij een menselijke
tong en kon hij spreken. Hij ging vervolgens het evangelie prediken in Lycië. Zijn stok
droeg bladeren en vruchten als teken van de instemming van God. In het kader van
de christenvervolgingen door de plaatselijke koning werd hij langdurig gemarteld en
onthoofd. Voor deze martelingen waren 400 soldaten nodig, Christoffel was immers
een reus. Zijn sterfjaar zou 250 zijn geweest.
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Christoffel de Christusdrager
Wéér een andere legende verhaalt van ene Reprobus die zo arrogant was dat hij zijn
diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag. Eerst trad hij in dienst
bij de koning, die echter ondergeschikt was aan de keizer. Hij trad in dienst bij de
keizer, maar die was ondergeschikt aan de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan
aan de duivel. De duivel was echter ondergeschikt aan Christus en Reprobus besloot
Christus te gaan dienen.
Dat deed hij, op advies van een kluizenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier
over te dragen. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij
daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna
bezweek en tot zijn schouders in het water stond. Toen openbaarde het kind zich als
Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel, Christusdrager.
Christoffel als reus
Het verhaal dat Christoffel een reus was, wordt als volgt verklaard: zijn bijnaam Canineus
(de hondachtige) zou zijn verbasterd tot Cananeus (reus uit Kanaän). Andere verhalen
draaien dit proces om. Christoffel zou uit Kanaän stammen en daarom Cananeus zijn
genoemd. Dat zou zijn verbasterd tot canineus en daarom werd gedacht dat hij een
hondenkop had. Sommige mensen leggen ook een verband met de Egyptische god
Anubis. Deze Anubis wordt ook met een hondenkop afgebeeld en volgens de legende
droeg hij de valkgod Horus, zoon van de zonnegod Osiris, over de Nijl.
HEILIGE GERARDUS
St. Gerardus Majella werd rond 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als
zoon van een eenvoudige kleermaker.
Reeds in zijn kinderjaren is er sprake van een wonderlijke verbondenheid met de
hemel. Als hij als vijfjarige een bezoek brengt aan een nabijgelegen Mariakapel, komt
het Jezuskind uit de handen van de Madonna en geeft hem een wit brood van fijn meel,
dat hij weer aan zijn moeder geeft. Deze gebeurtenis herhaalt zich daarna jarenlang
vrijwel elke dag. Een aantal mensen zijn er in de loop der jaren getuige van. Sommigen
krijgen zo een broodje van Gerardus.
Als jongeman verdient hij zijn kost meestal als kleermaker. Hij was ook ongeveer een
jaar knecht bij de bisschop van Lacedogna. Uit deze periode dateert het volgende
wonder. Bij het water putten liet hij per ongeluk de huissleutel in een put vallen. Hij
ging daarop een Jezusbeeldje uit de kerk halen, liet het aan een touw in de put zakken
en bij het ophalen hing de sleutel eraan.
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Na lang aandringen mocht hij in 1749 lekenbroeder worden bij de nieuw opgerichte
redemptoristen. Naast de gewone kloostergeloften legde hij ook de gelofte af dat hij
in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste.
Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid en was vaak te vinden
voor het Allerheiligste. Hij kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker
en tuinman. Het was de heilige Alphonsus Maria de Liguori (†1787 ), die in deze ijverige,
bescheiden kloosterling een heilige ontdekte.
Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en charitatief werk, maar vooral om een
aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie, levitatie, gedachtenlezen, helderziendheid, voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke genezingen.
Ook zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip
in moeilijkheden te redden: hij trok het met twee vingers naar de wal.
Hij stierf in de nacht van 15-16 oktober 1755. Zijn feest is op 16 oktober. Gerardus werd
heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote verering.
Hij is de patroon van kleermakers, communicantjes, moeders en zwangere
vrouwen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken. Hij wordt meestal afgebeeld met een kruis in de hand.
HEILIGE GODELIEVE VAN GISTEL
Godelieve, afkomstig uit het slot Londesvoorde nabij Wierre-Effroy, in de buurt van
Bonen (Boulogne), dochter van Hemfried, heer van Wierre-Effroy was uitgehuwelijkt
aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel, die haar nog op hun bruiloft verstootte.
Godelieve werd, mede onder impuls van haar schoonmoeder, door haar schoonfamilie
mishandeld, uitgehongerd en zelfs gekerkerd. Godelieve kon ontsnappen en nadat haar
vader ermee gedreigd had om Bertolf en diens familie over te geven aan de autoriteiten,
deden zij alsof zij tot een ander inzicht waren gekomen en keerde Godelieve terug, maar
kort daarop werd zij gedood. Zij werd in een poel geworpen, nadat zij door 2 knechten
van Bertolf, was gewurgd met een halsdoek. Godelieve werd daags na haar dood in
de kerk van Gistel begraven. Nog steeds is de rechterbeuk van de kerk in Gistel, de
Godelievebeuk, volledig aan haar gewijd.
Op 30 juli 1084 werd Godelieve door de bisschop van Doornik, Radbod II, heilig verklaard.
Legendes:
De waterpoel: Edith, de dochter van Bertolf uit zijn tweede huwelijk, was blind geboren.
Het kind werd genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk
van de gewurgde Godelieve was geworpen. Vandaag staat op de plaats van de poel
een waterput, in Abdij Ten Putte.
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De raven: Als verstotene van het kasteel moest Godelieve werken op het land. Ze
moest de raven van het net gezaaide korenveld weghouden. Toen de klok van de kerk
luidde en Godelieve als zeer devote vrouw absoluut naar de kerk wilde, gebood ze de
raven te verzamelen in de schuur tot ze terugkwam.
Het hemd zonder naad: De legende vertelt dat, na de dood van Godelieve, een
knecht van Bertolf naar Gistel werd gestuurd met een stuk lijnwaad om daar hemden
te laten maken. Godelieve, die onbekend bleef, verscheen aan de knecht en vroeg
het lijnwaad. Toen Bertolf hem terugstuurde, gaf Godelieve hem afgewerkte hemden.
Bertolf herkende erin het werk van Godelieve. Toen hijzelf haar ging opzoeken, vond
hij haar niet meer. Het werd de aanleiding tot zijn bekering. Nu nog kan men in Abdij
Ten Putte een hemd zonder naad bewonderen.
De houtspaanders: Zelfs toen Godelieve nog bij haar ouders woonde was ze bijzonder
vrijgevig. Ze deelde voedsel uit aan de armen zodat er een tekort aan eten dreigde.
Ondanks vermaningen gaat Godelieve door, maar op een gegeven moment wordt ze
door de hofmeester opgepakt terwijl ze voedsel in haar schoot heeft verborgen. Als hij
haar dwingt om te zeggen wat ze draagt, bidt Godelieve en het voedsel verandert in
houtspaanders zodat de hofmeester moet afdruipen. Een gelijkaardige legende vindt
men ook terug bij Cunera van Rhenen die trouwens ook met een doek gewurgd is.
Voedselvermenigvuldiging: Tot tweemaal toe zou een tekort aan voedsel op een
wonderbaarlijke manier veranderen in een overvloed. Eenmaal nadat Godelieve te veel
voedsel had weggegeven opdat haar vader geen banket zou kunnen geven. En een
tweede keer na haar dood, toen als teken van rouw graan werd uitgedeeld aan de armen.
Haar feestdag valt op 6 juli. Godelieve is de patrones van de kleermakers en
de naaisters. Ze wordt aangeroepen tegen keelziekten en echtelijke ruzies.
Ook mannen met een boze schoonmoeder wenden zich tot haar.
Elk jaar, de eerste zondag na 6 juli, gaat in Gistel de St.-Godelieveprocessie uit. Met ruim
1000 figuranten wordt het leven van Godelieve uitgebeeld. Uit oude stadsrekeningen
van Oudenburg blijkt dat de processie al uitging in 1459.
JOHANNES DE DOPER
Geboorte en jeugd
Volgens Lucas was Johannes’ moeder Elisabet verwant met Maria, de moeder van Jezus,
en werd Johannes een half jaar vóór Jezus geboren. Johannes was de enige zoon van
de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet. Elisabet was onvruchtbaar, dus kinderloos,
tot de aartsengel Gabriël aan Zacharias de geboorte van hun zoon aankondigde. Zij
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waren toen al op hoge leeftijd. Na Johannes’ geboorte zong zijn vader een profetische
lofzang, de “Lofzang van Zacharias” of “Benedictus”.
Verschijning
Volgens Lucas verbleef de opgroeiende Johannes in de woestijn totdat zijn openbare
optreden begon. Van Johannes werd gezegd dat hij “een ruwe mantel van kameelhaar
met een leren gordel” droeg en “leefde van sprinkhanen en wilde honing”. Bij de aankondiging van zijn geboorte was al voorspeld dat hij geen wijn of andere alcoholische
drank zou nuttigen.
Een belangrijke gebeurtenis was dat hij, Johannes, Jezus doopte, vandaar zijn(bij)naam.
Het leven van Johannes de Doper eindigde gewelddadig.
LITANIE VOOR DE HEILIGE MAAGD MARIA
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons (bvo).
Heilige Moeder van God, bvo.
Heilige Maagd der maagden, bvo.
Moeder van Christus, bvo.
Moeder van de Kerk, bvo.
Moeder van de barmhartigheid, bvo.
Moeder van de goddelijke Genade, bvo.
Moeder van de hoop, bvo.
Allerreinste Moeder, bvo.
Zeer kuise Moeder, bvo.
Maagdelijke Moeder, bvo.
Onbevlekte Moeder, bvo.
Beminnelijke Moeder, bvo.
Bewonderenswaardige Moeder, bvo.
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Moeder van goede raad, bvo.
Moeder van de Schepper, bvo.
Moeder van de Zaligmaker, bvo.
Allervoorzichtigste Maagd, bvo.
Eerwaardige Maagd, bvo.
Lofwaardige Maagd, bvo.
Machtige Maagd, bvo.
Goedertieren Maagd, bvo.
Getrouwe Maagd, bvo.
Spiegel van gerechtigheid, bvo.
Zetel van Wijsheid, bvo.
Oorzaak van onze blijdschap, bvo.
Geestelijk vat, bvo.
Eerwaardig vat, bvo.
Heerlijk vat van godsvrucht, bvo.
Mystieke roos, bvo.
Toren van David, bvo.
Ivoren toren, bvo.
Gouden huis, bvo.
Ark van het verbond, bvo.
Deur van de hemel, bvo.
Morgenster, bvo.
Heil van de zieken, bvo.
Toevlucht van de zondaren, bvo.
Troost van de migranten, bvo.
Troosteres van de bedroefden, bvo.
Hulp van de christenen, bvo.
Koningin van de engelen, bvo.
Koningin van de aartsvaders, bvo.
Koningin van de profeten, bvo.
Koningin van de apostelen, bvo.
Koningin van de martelaren, bvo.
Koningin van de belijders, bvo.
Koningin van de maagden, bvo.
Koningin van alle heiligen, bvo.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bvo.
Koningin in de hemel opgenomen, bvo.
Koningin van de heilige rozenkrans, bvo.
Koningin van het gezin, bvo.
Koningin van de vrede, bvo.
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Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen
verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden
van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze
Heer. Amen.
LITANIE VOOR DE HEILIGE RITA
Litanie voor de Heilige Rita
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria onbevlekt in uw ontvangenis, bid voor ons (bvo).
Heilige Maria, Moeder van Jezus, bvo.
Heilige patrones van degenen die in nood zijn, bvo.
Heilige Rita, bvo.
Heilige Rita, van wie de pleidooien voor het Goddelijke aangezicht des Heren onweerstaanbaar zijn, bvo.
Heilige Rita, die zo veelvuldig gunsten verleent dat zij is uitgeroepen tot de advocaat
van de hopelozen, bvo.
Heilige Rita, advocaat voor de onmogelijke zaken, bvo.
Heilige Rita, zo bescheiden, bvo.
Heilige Rita, zo zuiver, bvo.
Heilige Rita, zo deemoedig, bvo.
Heilige Rita, zo geduldig, bvo.
Heilige Rita, van zulk een medelevende liefde voor uw gekruisigde Jezus vervuld, bvo.
Heilige Rita, wie van Jezus alles mag bekomen wat ze Hem vraagt, bvo.
Heilige Rita, in naam van allen die vol vertrouwen beroep op u doen, bvo.
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Heilige Rita, die troost biedt aan allen die u om hulp vragen, bvo.
Heilige Rita, goedgunstig voor allen die u aanroepen voor zo veel verschillende zaken,
bvo.
Heilige Rita, alleen strevend naar de grotere glorie van God, bvo.
Door de bijzondere verdiensten van uw jeugd, verkrijg voor ons wat wij u vragen
(vvowwuv).
Door uw perfecte Unie met de goddelijke wil, vvowwuv.
Door uw heroïsche lijden tijdens uw gehuwd leven, vvowwuv.
Door de troost die gij hebt mogen ontvangen bij het heengaan van uw echtgenoot,
vvowwuv.
Door de smart van het verlies van uw kinderen, vvowwuv.
Door uw wonderbaarlijke intrede in het klooster, vvowwuv.
Door uw ernstige boetedoening en driemaal daagse bloedige zelfkastijdingen, vvowwuv.
Door uw lijden door de wonde van de Doorn die gij van de gekruisigde Verlosser hebt
ontvangen, vvowwuv.
Door de Goddelijke liefde die uw hart verteerde, vvowwuv.
Door uw opmerkelijke toewijding aan het Heilig Sacrament, waarop gij vier jaar geleefd
hebt, vvowwuv.
Door uw vreugde bij het verlaten van uw Aardse beproevingen om tot bij Jezus, uw
Hemelse echtgenoot te komen, vvowwuv.
Door het perfecte voorbeeld dat gij aan de mensen geeft in elke staat van het leven,
vvowwuv.
Rita getekend. Met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.
Heilige Rita, bvo, opdat we de beloften van Christus waardig worden.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Gij hebt, o Heer, uw dienares
Laat ons bidden:
O God, die aan de Heilige Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft
nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen
van Uw liefde en uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak
en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de
doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben.
Die leeft en heerst in de eeuwen er eeuwen. Amen.
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LITANIE SINT-ROCHUS

MOEDER ANNA VAN BOTTELARE
De Heilige (Moeder) Anna of Sint Anna is volgens de christelijke traditie de moeder
van de Heilige Maagd Maria.
Het leven van Anna Van Bottelare
Anna en haar man Joachim waren (volgens de overlevering) gehuwd, welgesteld, maar
kinderloos. Zij leefden helemaal volgens de Wet van God. Toch wordt het offer van
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Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen heeft. Joachim vlucht met
zijn kudde de woestijn in. Anna denkt dat hij dood is en doet haar beklag bij God en
vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim van een engel
te horen, dat zijn vrouw in verwachting is. Hij keert met zijn kudde terug en ontmoet
zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem en geeft haar een kus. Anna geeft het
leven aan een meisje: Maria. De ouders wijden het kind aan God en brengen Maria, als
zij drie jaar oud is, naar de tempel. Daar wordt zij gevoed door engelen.
Als zij twaalf jaar oud is, wordt Maria door de hogepriester uitgehuwelijkt aan Jozef,
een weduwnaar op leeftijd. Jozef heeft kinderen en is aannemer. Hij mag Maria alleen
maar behoeden. Onmiddellijk na het huwelijk vertrekt hij voor enkele maanden naar
een bouwkarwei. Maria wordt intussen van Godswege zwanger. Als Jozef thuiskomt ziet hij dat Maria in verwachting is. Ook de hogepriester komt dit te weten.
Maria en Jozef moeten de proef met het bittere water ondergaan, maar doorstaan die
glansrijk. Jezus wordt onderweg naar Bethlehem geboren in een grot. Een vroedvrouw
constateert dat Maria nog steeds maagd is.
Verering
De verering van Anna begint in de 5de/6de eeuw in het Midden-Oosten en komt al
spoedig naar het Westen (Venetië en Rome). Zij bereikt haar hoogtepunt in de 15de
en 16de eeuw. In die tijd ontstaat een heel speciale afbeelding Anna te Drieën: Anna
met Maria en Jezus. In de 15de eeuw vooral uitgebeeld als vrouw die op haar arm een
meisje (Maria) draagt, die een klein kind (Jezus) vasthoudt. Rond 1600 zitten Maria en
Anna dikwijls op een bank, terwijl Jezus als klein kind tussen hen in staat. Anna heeft
dan dikwijls een boek of een vrucht in haar hand.
Deerlijk is de laatste gemeente die nog jaarlijks op bedevaart gaat naar Bottelare op
Sinsken (Pinksteren). Deze bedevaart bestaat al sinds 1732 en in 1932 werd er langs de
Pladijsstraat een kapel ter ere van de H;-Anna gebouwd. Dit jaar (2022) trokken nog
21 Deerlijkse gelovigen ter bedevaart.
ONZE-LIEVE-VROUW VAN GENADE IN PELLEVOISIN
Met Onze-Lieve-Vrouw van Genade in Pellevoisin worden de verschijningen van Maria
aangeduid zoals die volgens de beweringen van Estelle Faguette bij haar hebben
plaatsgevonden van 14 februari tot 8 december 1876 in Pellevoisin te Frankrijk, zo’n 30
km ten noordwesten van Châteauroux.

65

Eerste verschijning
In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 februari, ziet ze eerst de duivel maar deze
wordt weggejaagd door de verschijning van de Heilige Maagd die hem vraagt: ‘Wat
doe jij daar? Zie je niet dat zij mijn teken en dat van mijn Zoon draagt?’ Daarna zegt
ze tegen Estelle: ‘Vrees niet, je weet toch dat je mijn dochter bent ’. Estelle herinnerde
zichzelf dat ze zich op 14-jarige leeftijd had toegewijd met het kindschap van Maria.
‘Wees dapper en geduldig, mijn Zoon zal zich over je ontfermen, je lijden zal nog vijf
dagen voortduren ter ere van de vijf Heilige Wonden van mijn Zoon. Zaterdag zul je
ofwel sterven of genezen. Als mijn Zoon je het leven gunt verlang ik dat je mijn glorie
verkondigt.’ Estelle vraagt verrast: ‘Maar hoe moet ik dat doen? Ik ben niemand. Ik zou
niet weten wat ik kan doen’ Daarop laat de Heilige Maagd een marmeren plakkaat zien
welke ze herkende als een ex voto. Deze zou geplaatst moeten worden in Pellevoisin.
Ze laat Estelle beloven om op deze wijze haar verheerlijking te verkondigen.
Tweede verschijning
De nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 februari 1876. De tweede nacht ziet ze weer
eerst de duivel op hetzelfde moment de Heilige Maagd. Ze vertelt Estelle dat ze zal
genezen op zaterdag. Dan laat ze aan Estelle haar zonden uit het verleden zien.
Derde, Vierde en Vijfde verschijning
De nacht van vrijdag de 18de op zaterdag de 19de februari 1876. Weer verschijnt Maria.
Ze was omringd door een lichte nevel. Maria glimlacht. Ze herinnerde haar aan de
belofte. Ze zag de marmeren plaat echter deze keer niet meer helemaal wit. Op de
vier hoeken een gouden rozenknop, iets boven het midden een gouden hart, met een
zwaard doorboorden en een kroon van rozen. En er stond het volgende gegraveerd:
‘Ik heb Maria aangeroepen toen mijn ellende het diepst was. Zij heeft voor mij bij haar
Zoon, m’n volledige genezing verkregen.’ Estelle vroeg haar of ze direct moest beginnen
met door te geven wat ze aan haar verteld had. De Heilige Maagd antwoordde: ‘Jazeker,
verkondig mijn heerlijkheid, maar voordat je spreekt moet je wachten op de raad van
je biechtvader en geestelijke begeleider. Je zult veel tegenwerking ervaren, ze zullen
je voor gek verklaren. Besteed geen aandacht aan dat alles. Vertrouw op mij, ik zal je
helpen.’ Op dat moment begon een vreselijk lijden. Ze krijgt hartkloppingen. Haar maag
en buik veroorzaakten hevige pijnen. Dit duurt een paar uur. Na middernacht heeft
ze een ogenblik van rust en voelt ze zich beter. Ze voelde zich genezen alleen haar
rechterarm kon ze nog niet gebruiken, pas na het ontvangen van de Heilige Communie
zou dat lukken. ‘s Ochtends komt de pastoor. Ze vertelt hem over haar verschijningen
waarop hij zei: ‘Na de Heilige Mis breng ik je de Communie en als je dan een kruisteken
kan maken met je rechterhand zal ik het geloven.’ Dat was wat er gebeurde.
Op 30 april 1876 werd de ex voto van Estelle geplaatst in de parochie kerk met toestemming van het Aartsbisdom.
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Zesde, Zevende, Achtste en Negende verschijning
Tiende verschijning
Zondag de 10de september 1876. Op de tiende september verscheen de Heilige Maagd
weer. Ze zei alleen in het voorbijgaan; Laat ze bidden. Ik zal ze een voorbeeld laten
zien.’ Terwijl ze dat zei vouwde ze haar handen samen en toen verdween ze weer.
Elfde verschijning
Twaalfde verschijning
Woensdag de 1ste november 1876. Na 14 dagen ziet Estelle de Heilige Maagd weer. Ze
stond zoals altijd met haar armen uitgestrekt en de scapulier dragend welke ze getoond
had op de negende september. Ze zegt echter niets en ze verdween weer.
Dertiende verschijning
Veertiende verschijning
Zaterdag de 11de november 1876. De Heilige Maagd verscheen weer aan Estelle. Zoals
op vorige gelegenheden, haar armen uitgestrekt en droeg haar scapulier. Ze zegt, ‘Je
hebt je tijd vandaag niet verspild. Je hebt een scapulier gemaakt.’ Ze glimlachte terwijl
ze eraan toevoegde. ‘Je moet er veel meer maken.’
Vijftiende verschijning
Vrijdag de 8ste december 1876. Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Het laatste bezoek van Maria aan Estelle. Na de Hoogmis. Ze had om haar heen een
bloemenkrans van rozen, zoals in juli. Ze zegt tegen Estelle ‘Mijn kind, herinner je
mijn woorden.’ Dan hoort en ziet Estelle alles nogmaals wat ze daarvoor als boodschappen heeft gekregen. ‘Herhaal ze regelmatig. Ze zullen je versterken en troosten
in je beproevingen. Je zult me niet meer zien. Ik zal onzichtbaar zijn, maar dicht bij
je.’ Ze laat Estelle de scapulier kussen en vraagt om naar de Prelaat te gaan en hem
te verzoeken om te helpen de scapulier te maken en te verspreiden. Ze zegt: ‘Zie de
genaden welke ik uitstort over degenen die dit met vertrouwen zullen dragen en die u
zullen helpen om dit te verspreiden’. Terwijl ze dit zei spreidde ze haar handen. Daaruit
viel een overvloedige regen en in elk van de druppels leek het alsof ze de genaden
geschreven zag staan zoals ‘godvruchtigheid, redding, vertrouwen, bekering, gezondheid’. Dan voegt de Heilige Maagd eraan toe, ‘Deze genaden zijn die van mijn Zoon. Ik
verzamel ze in mijn hart. Hij kan mij niets weigeren.’ ‘Wees niet bang. Ik zal je helpen’
Daarna verdween ze voor de laatste keer. Estelle bereikte de leeftijd van 86 jaar en
overleed op 23 augustus 1929. Ze is begraven op de begraafplaats van Pellevoisin. De
verschijningen in Pellevoisin zijn volledig erkend door de Heilige Stoel in mei 1894.
Tegenwoordig is er een jaarlijkse bedevaart tijdens het laatste weekend van augustus
waarbij de bezoekers zich verzamelen bij het Sanctuaire Notre-Dame te Pellevoisin.
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ONZE-LIEVE-VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat
stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt.
Deze bijzondere status van Maria wordt met een hoogfeest gevierd op 8 december,
negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Maria werd met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder. Op haar
ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing
door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht
de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de
geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de
erfzonde.
Omstreden
Omdat de onbevlekte ontvangenis niet expliciet vermeld wordt in de Bijbel, wordt dit
leerstuk door de protestantse kerken, de Oudkatholieke Kerk en de oosters-orthodoxe
kerken afgewezen.
Verschijning
Katholieken zien als bevestiging van dit dogma dat Maria zich in Lourdes op 25 maart
1858, op de feestdag van de ontvangenis van Jezus in haar eigen schoot, aan Bernadette Soubirous bekend maakte met de woorden: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.”
ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX
Banneux is een dorp bij Louveigné in de gemeente Sprimont in de provincie Luik. Het ligt
tussen Luik en Spa aan de autoweg N666. Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord.
Ontstaan bedevaartsoord
Het bedevaartsoord ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921)
verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 8 keer was verschenen
en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (“Maagd van de Armen”) had genoemd.
Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben. Deze werd nog in hetzelfde
jaar op de plaats van de Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie
Beco, gebouwd en ingezegend.
Beco trad later in het huwelijk en leidde een eenvoudig familiaal leven.
Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door
zo’n 700.000 pelgrims bezocht. Er bevindt zich een bron, die door Maria aan Mariette
Beco getoond zou zijn, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.
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Boodschappen van de verschijningen
Zondag 15 januari 1933: Mariette zit op haar broertje te wachten. Door het raam merkt
ze een mooie stralende Dame op in het hof voor het huis. Haar moeder ziet haar ook. De
Maagd wenkt het kind met de hand, maar uit schrik sluit Mevrouw Beco de deur op slot.
Woensdag 18 januari 1933: na een stil gezamenlijk gebed van een twintigtal minuten
glijdt O-L-V achterwaarts en ze leidt Mariette tot aan de Bron toe, zonder haar van een
blik te verliezen. Driemaal onderweg knielt Mariette om met Maria mee te bidden. Nabij
de Bron zegt O-L-V haar: “Steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden.
Goede avond. Tot ziens”.
Donderdag 19 januari 1933: de mooie Dame maakt haar identiteit bekend met een
“nieuwe naam”: “Ik ben de Maagd der Armen”.
Vrijdag 20 januari 1933: “Wat verlangt U, mooie Dame ?” vraagt het kind. Maria
antwoordt: “Ik zou zo graag een kleine kapel willen”. En zij zegent het meisje, dat plots
bewusteloos ineenzakt. Radeloos draagt haar vader haar terug in huis. Daar doet ze
voor een ogenblik de ogen open, en valt rustig terug in slap. Er gaan drie lange weken
voorbij; alle dagen komt het kind ‘s avonds buiten om te bidden, maar de Maagd is er
niet. Mariette, die tot dan nooit gebeden had – zelfs meer, een hekelzucht had voor
al wat met de godsdienst te maken had, bid voortaan soms tot zeven rozenkransen!
Zaterdag 11 februari 1933: De Maagd der Armen is terug. Ze vertrouwt Mariette het
hart van haar boodschap toe: “Ik kom het lijden verlichten”.
Woensdag 15 februari 1933: uit gehoorzaamheid aan Kapelaan Louis Jamin vraagt
Mariette O-L-V een teken. Zij antwoordt: “Geloof in mij… in zal in U geloven… bid veel.
Tot ziens.” Pastoor Jamin, die zich betrokken voelde vanwege zijn spirituele kwellingen,
bekeert zich ineens en wordt voortaan de meest vurige verdediger van Mariette en
van de Boodschap der Maagd der Armen.
Maandag 20 februari 1933: tijdens een zeer korte verschijning smeekt Maria: “Mijn
beste kind, bid veel. Tot ziens.”
Donderdag 2 maart 1933: de mooie Dame laat zich een laatste keer zien: “Ik ben de
Moeder der Verlosser, Moeder Gods… Bid veel. Vaarwel”, zegt ze, en ze legt Mariette de
handen op om haar te zegenen.
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA
Met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima wordt Maria aangeduid die tussen mei en oktober
1917 zes keer verschenen is aan de drie herderskinderen nichtje Lucia en broer en
zus Francisco en Jacinta nabij het Portugese stadje Fatima (ongeveer halverwege Porto
en Lissabon). Op 13 mei 2017 werden Francisco Marto (1908-1919) en Jacinta Marto
(1910-1920) heilig verklaard door paus Franciscus.
Verschijning aan de herderskinderen
De verschijningen van Maria werden voorafgegaan door drie bezoeken van een engel.
Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de kinderen verschenen zijn en
beloofd hebben elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de
kinderen op om boete te doen en offers te brengen met het doel lijdende zielen uit het
vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars, opdat die niet naar
de hel zouden gaan. De kinderen zagen daarom af van eten en drinken op bijzonder
warme dagen en droegen een touw om hun middel bij wijze van offer. Ook droeg Maria
hen op iedere dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede.
Zaligverklaring
Twee van de drie herderskinderen, Francisco en Jacinta, werden het slachtoffer van
de Spaanse griep. Paus Johannes Paulus II verklaarde hen in 2000 zalig. Het derde
herderskind, nichtje Lucia dos Santos (1907-2005), trad in 1925 in in een Spaans
Karmelietessenklooster.
De engel
In het voorjaar van 1916 verscheen een engel aan drie herdertjes: Lucia, haar neefje
Francisco en zijn zusje Jacinta. De engel had het uiterlijk van een jongen van
14-15 jaar badend in stralend licht. Hij zei de kinderen dat zij niet bevreesd moesten
zijn: ‘Wees maar niet bang! Ik ben de Engel van de Vrede! Bid met mij mee’. Er volgde
een tweede verschijning van de engel een paar maanden later in de zomer van 1916.
Bij de derde verschijning in het najaar had de engel een kelk bij zich waarboven een
hostie zweefde; enkele druppels Bloed vielen in de kelk. Zij leerden een nieuw gebed
en hij gaf de hostie aan Lucia en liet Francisco en Jacinta uit de kelk drinken. Daarna
verdween de engel.
Eerste verschijning van Maria
In de lente van 1917 zou in Fatima een hemelse vrouw aan deze drie herderskinderen
verschenen zijn. Na de heilige mis waren de kinderen met hun kleine kudde een heuvel
opgeklauterd aan de Cova da Iria, de vallei van Irene geheten. Tegen de middag scheen
er onweer aan te komen waarop ze de dieren bijeendreven en de heuvel afdaalden.
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Ze zagen een bliksemschicht en vervolgens in een fel licht een vrouw, geheel in het
wit, boven een jonge eik. Ze stond met de voeten op een wolk op de kruin van het
eikenboompje, omstraald door een aureool van licht. Eerst wilden de kinderen vluchten, maar toen zei de vrouw: ‘Wees niet bang. Ik doe je geen kwaad.’ Lucia vroeg haar:
‘Waar komt u vandaan, mevrouw?’ Zij antwoordde; ‘Ik kom uit de Hemel.’ ‘En wat komt
u doen?’ vroeg Lucia weer.
‘Ik zal elke maand op de 13e terugkomen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik
verlang.’ De vrouw vroeg hun of ze de komende zes maanden, elke keer op de dertiende
daar aanwezig wilden zijn, op dezelfde tijd.
Tweede verschijning van Maria
Hoe wel de kinderen onderling hadden afgesproken om niets te zeggen, kon Jacinta het
niet laten om het toch aan haar moeder te vertellen. Het gerucht van de verschijning in
mei verspreidde zich dan ook snel door het dorp. Toen de kinderen in de voormiddag
op 13 juni zoals beloofd terugkeerden bij La Cova, waren er zo’n zestig mensen uit het
dorp samengestroomd op het veld waar de verschijning plaats zou vinden. Op het
ogenblik dat de drie kinderen om twaalf uur neerknielden om zoals gebruikelijk op
die tijd de rozenkrans te bidden, zag Lucia bij het tweede rozenhoedje een lichtflits en
stond daar plotseling de Verschijning op dezelfde plaats. De aanwezigen hoorden een
donderslag en zagen de takken van het eikenboompje bewegen. Lucia sprak ongeveer
tien minuten met de Verschijning.
Derde verschijning van Maria
De herdertjes kregen hierna wat minder tegenstand van hun familie maar men was
nog steeds sceptisch. Gevolg was dat zich op 13 juli zo’n vier- à vijfduizend mensen
verzamelden op de plek van de verschijning. De verschijning deed zich weer precies
om twaalf uur voor. Deze keer zei ze: ‘... het rozenhoedje te bidden om beëindiging van
de oorlog te verkrijgen. De huidige oorlog loopt ten einde.
Maar als er niets gebeurt, zal er onder een volgende paus een veel ergere oorlog
uitbreken … Om dat te verhinderen kom ik vragen de wereld toe te wijden aan mijn
Onbevlekt Hart en elke eerste zaterdag van de maand in mijn naam een oefening van
eerherstel te doen. Als men aan mijn verzoek tegemoetkomt, zal Rusland zich
bekeren en zal er vrede zijn (We zijn nu 106 jaar later …). Zo niet, dan zal het
zijn dwalingen over de wereld verspreiden die oorlogen zullen veroorzaken.
Daarna volgden nog een Vierde en Vijfde verschijning om uiteindelijk te komen
tot de Zesde.
Op 13 oktober vond de laatste verschijning plaats. Er waren tussen de 40.000 à 70.000
mensen aanwezig. Het regende, het was druilerig en somber weer. Precies om twaalf
uur liet de Verschijning zich weer aan de drie kinderen zien. Een kleine lichtwolk daalde
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neer op het eikenboompje. Lucia riep de mensen op het rozenhoedje te bidden. Op
Lucia’s vraag wie zij was, antwoordde de Verschijning: ‘Ik ben Onze-Lieve-Vrouw
van de Rozenkrans en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij.’
Drie geheimen van Fatima
Eerste geheim
In het eerste geheim beschreef Maria de verschrikkingen van de hel; een onblusbaar
vuur waarin de zielen van de zondaars branden. Daarbij voorspelde zij het einde van
WO I en tevens het begin van WO II, dat ingeluid zou worden door buitengewone
noorderlichten in 1938.
Tweede geheim
Ook deed de Maagd Maria een oproep aangaande Rusland. Het land dat enige maanden
na de verschijningen verscheurd zou worden door de Russische Revolutie moest toegewijd worden aan het Onbevlekte Hart van Maria. In 1984 wijdde paus Johannes-Paulus
II de gehele wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toe.
Derde geheim
Het derde geheim was lange tijd alleen bekend bij het Vaticaan. Pas in 2000 werd het
geheim bekendgemaakt. In het visioen figureert een in het wit geklede bisschop die
wordt neergeschoten terwijl hij met het kruis tussen talloze gedode martelaren loopt.
Dit visioen verklaart achteraf waarom het derde geheim een profetie was van de aanslag
die Mehmet Ali Ağca in 1981 pleegde op paus Johannes Paulus II. Die aanslag vond
eveneens plaats op 13 mei en de paus gelooft daarom dat het aan Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima te danken was dat de kogel in zijn buik, en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het
beeld van Maria van Fatima.
ONZE-LIEVE-VROUW VAN GROENINGE
Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge is een middeleeuws genadebeeld dat momenteel
bewaard en vereerd wordt in de Sint-Michielskerk te Kortrijk. Het is een ivoren beeld en
meet ongeveer 28 cm. Het beeld kan met vrij grote zekerheid gedateerd worden in het
3de kwart van de 13de eeuw. Het ontstaan kan hoogstwaarschijnlijk worden gesitueerd
in Noord-Frankrijk meer bepaald in een atelier verbonden aan de Sint-Denisbasiliek
ten noorden van Parijs.
Tot de Franse Revolutie werd het beeld in meer of mindere mate vereerd in de verschillende vestigingsplaatsen van de Groeningeabdij. Nadien werd het in 1841 plechtig
overgebracht naar de Sint-Michielskerk waar het eerst onder beheer van de Jezuïetengemeenschap viel en sindsdien onder de Sint-Michielsbeweging.
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In origine was het beeld volledig van ivoor en gepolychromeerd. Het is uitgewerkt in
een typische gotische beeldhouwstijl. Hierbij is de Moeder Gods afgebeeld met een
zwierige heupbeweging en bijzonder fraai uitgewerkte plooien van haar mantel. Het
Christuskind en Zijn Moeder kijken elkaar aan en lijken op deze wijze contact met elkaar
te maken. De intimiteit in het beeld staat ver weg van de voorheen gangbare meer
hiëratische vormgeving. In 1952 werden zowel de Moeder als het Christuskind gekroond.
Een typische devotie die tot de dag van vandaag gebeurt is de moederzegen. Zwangere
moeders ontvangen hierbij, na te hebben gebeden voor het genadebeeld, een zegen
voor een goede zwangerschap, een vlotte bevalling en een gezond kind.
Legende
De legende gaat dat het beeldje door de paus onder het horen van hemelse muziek
nabij Rome in een boom is gevonden.
Paus Honorius IV zou in 1285 het beeld aan gravin Beatrijs van Vlaanderen geschonken
hebben die het in de Groeningeabdij onderbracht. Noch het vinden van het beeld in
Rome, noch een eventuele reis naar Rome door de gravin kan echter bevestigd worden.
Een andere legende verhaalt dat het beeld aan de hemel verscheen tijdens de Guldensporenslag in 1302 als steun aan het Vlaamse Leger.
ONZE-LIEVE-VROUW VAN HALLE
Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld stelt Maria voor als Sedes Sapientia (zittende Maria met
Jezus op de schoot) en Virgo Lactans (de maagd die het kind de borst geeft).
Het is 92,5 centimeter hoog. Hoofd en handen van Maria en Jezus zijn in hout uitgesneden.
Over de oorzaak van de bruinzwarte kleur bestaat geen overeenstemming. Er werd
wel eens verondersteld dat de zwarte kleur afkomstig zou zijn van een laagje zilver
waarmee het beeld vroeger bedekt zou zijn geweest en dat een zwart oxide zou hebben
achtergelaten. Maar er werd nooit een spoor van zilver aan het beeld ontdekt.
Een andere mogelijkheid is dat het beeld door de inwerking van kaarsroet en wierook
zwart zou zijn geworden. Of het beeld is mogelijk altijd zwart geweest en hoort in dat
geval thuis in de eeuwenoude, zelfs voorchristelijke traditie van zwarte ‘Maria’beelden.
Meer uitleg: zie bij ‘Zwarte Madonna’.
Legende
Volgens een legende zou Maria de stad Halle hebben beschermd toen deze in 1489 door
Filips van Kleef werd belegerd, door de kanonskogels in haar mantel op te vangen. De
kanonballen werden in een nis gelegd in de basiliek, waar men ze nog steeds kan zien.
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Plaats
Vanaf de aankomst van het beeld in Halle in 1267 tot in 1859 stond het beeld in een
eigen kapel aan de noordkant van de kerk. De bouw van de nog bestaande Mariakapel
werd begonnen in 1335. Vanaf 1859 begon men het beeld regelmatig in het hoogkoor
te plaatsen. Vanaf 1866 kreeg het een vaste plaats op een balkon boven het hoogkoor.
Geschiedenis
Volgens de traditie zou het beeld door Elisabeth van Hongarije aan haar dochter Sofia
geschonken zijn. Sofia zou het aan haar schoondochter Machteld van Brabant hebben
gegeven. Zij huwde met graaf Floris IV van Holland. Hun dochter, Aleyde van Avesnes,
gravin van Holland en Henegouwen, schonk het in 1267 in opdracht van haar moeder
aan Halle.
Het beeld werd door het gravengeslacht van Henegouwen aan de stad geschonken,
niet aan de kerk. Op die manier wilde Henegouwen zijn rechten op de stad Halle
kracht bijzetten. Halle lag toen in het graafschap Henegouwen, aan de grens met het
hertogdom Brabant.
Door het beeld werd Halle in de wijde omgeving bekend als een bedevaartsstad.
Het beeld werd op 4 oktober 1874 in opdracht van paus Pius IX gekroond.
Processie
De oudste vermelding van een Mariaprocessie in Halle stamt uit 1335. Omdat het beeld
eigendom was van de stad, niet van de kerk, leidde dit tot de volgende procedure: ter
gelegenheid van de processie, waarin het beeld door en rond de stad gedragen werd,
nam de stadsmagistraat het beeld van de sokkel om het tijdelijk aan de geestelijkheid
over te dragen. Na de processie werd het beeld door de magistraat teruggeplaatst.
Tijdens processies of als bewijs voor het afleggen van een bedevaart naar Halle
(jaarlijks gedaan door Deerlijknaren) worden bedevaartsvaantjes verkocht: vlaggetjes met een afbeelding van het Zwarte Madonnabeeld. Vanaf de 19de eeuw staan
ook de kanonballen vaak afgebeeld.
Wegens de verkoop van deze vlaggetjes kregen de inwoners van de stad Halle (zonder
de huidige randgemeenten) de bijnaam vaantjesboeren.
ONZE-LIEVE-VROUW VAN VLAANDEREN
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen is de titel van een Marialied van Lodewijk de Vocht
dat in Vlaanderen wijd verspreid is. Het is ook de naam van het Mariabeeld waaraan
het lied is opgedragen.
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Mariadevotie
Het lied verenigt Vlaamse gevoelens en Mariadevotie. Tijdens de Meimaand wordt/werd
het in menige katholieke Vlaamse scholen en tijdens parochiale diensten gezongen.
De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk
de Vocht (1887-1977 ).
Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die ‘t hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d’andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren (bis).
Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren (bis)
Blijf in ‘t Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind’ren, en ook d’and’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren (bis)
SINT BENEDICTUS
De heilige Benedictus (480-547 ) wordt algemeen beschouwd als vader van het
kloosterleven in de Latijnse Kerk. Hij is bekend vanwege de regel van Benedictus.
Deze is in het hele kloosterleven een belangrijk uitgangspunt geworden, ook buiten
de benedictijner kloosters. In 1964 verklaarde paus Paulus VI Benedictus tot patroonheilige van heel Europa.
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Zijn leven
Benedictus werd geboren in een tijd van onrust en volksverhuizingen. Aanvallen van
de Hunnen, de Vandalen of de Germanen hingen steeds in de lucht. Hij werd geboren
in Nursia, het huidige Italiaanse Norcia in de buurt van Perugia. Al op 14-jarige leeftijd
sloot hij zich aan bij een groep kluizenaars. Toen Benedictus 20 jaar oud was, ontvluchtte hij Rome en stopte met studeren. Hij trok zich terug in de eenzaamheid van
een grot, drie jaar lang. Zijn kleding was een haren hemd en een vriend bracht hem
voedsel (brood), dat hij in een mandje naar beneden zond.
Uiteindelijk belandde deze groep in Subiaco, ten oosten van Rome, waar het klooster
Santo Speco ontstond. Hij werd tot overste gekozen in Vicovaro, maar was volgens
een legende uit de 12de eeuw zo streng dat de monniken het benauwd kregen en
zelfs probeerden hem te vermoorden door hem een gifbeker voor te zetten. Toen hij
die echter zegende, brak de beker. Daarom wordt hij in de kunst veelal afgebeeld met
een beker in de hand waaruit een slang tevoorschijn komt.
De regel van Benedictus
De enorme invloed van Benedictus is vooral toe te schrijven aan zijn kloosterregel, de
Regula Benedicti: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. De monniken moesten zich
toeleggen op “ora et labora”, waarmee het bidden en de handenarbeid bedoeld wordt.
Het bidden werd gedaan door acht maal per dag deel te nemen aan het koorgebed.
Enkele regels van Benedictus
Voor alles dient voor de zieken gezorgd te worden. Zij mogen zo vaak als nodig is in
bad; de gezonden en met name de jongeren moeten zich hierin beperken. De zieken en
herstellenden mogen ook vlees eten om sneller op kracht te komen. Als zij weer beter
zijn moeten zij zich weer onthouden van het eten van vlees. Een ander fragment over
luiheid: luiheid is de vijand van de ziel. Daarom moeten de broeders op vaste tijden
handarbeid verrichten en op andere tijden heilige geschriften lezen.
Verering
Zijn feest werd vroeger op 21 maart gevierd maar tegenwoordig op 11 juli. Hij wordt
aangeroepen als patriarch der monniken van het westen en de spiegel van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid.
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THERESIA VAN LISIEUX
Theresia van Lisieux (geboren Marie-Françoise Thérèse Martin; kloosternaam: Theresia
van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn; Alençon 1873-Lisieux 1897 ) is een Franse
heilige. Haar feestdag valt op 1 oktober. Ze wordt ter onderscheid van de heilige Theresia
van Ávila ook wel “de kleine Theresia” genoemd. Ze is de patrones van missionarissen
en het missiewerk, en van Frankrijk en Rusland.
Levensloop
Theresia werd geboren als dochter van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar
10de werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 mei boven haar bed naar haar
glimlachte, waarna ze volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar roeping
was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar wilskracht en gevoel voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de Ongeschoeide
Karmelietessen in Lisieux (Normandië) waar twee zussen van haar, onder wie haar
lievelingszus Pauline, al eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 1894 volgen). Op
haar 15de trad zij, met toestemming van de bisschop en moeder-overste daadwerkelijk
in bij de orde, na zelfs tot bij paus Leo XIII om een uitzondering gevraagd te hebben
vanwege haar leeftijd. In 1890 deed zij haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg
over de novicen toebedeeld. Op aanwijzingen van haar zus, die op dat moment tevens
overste was, begon zij in 1895 met het opschrijven van haar levensverhaal. In 1896
werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte.
Zalig- en heiligverklaring
Na haar dood vertelde een medezuster dat er ‘niets bijzonders’ over de jonge Theresia
te vertellen was. Maar alhoewel haar korte leven zeer geleidelijk verlopen was, wist
ze door haar diepe verbondenheid met Jezus het geloof heel dichtbij te brengen en
zeer intens te vertellen.
Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17
mei 1925. In 1997 werd Theresia, als derde vrouw in de geschiedenis, tot kerkleraar
uitgeroepen. Ze werd de patrones van missionarissen en het missiewerk. Ze is ook
patrones van Frankrijk en Rusland.
Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van Theresia een enorme basiliek gebouwd,
die door vele pelgrims en toeristen wordt bezocht.
Nalatenschap
Veel kerken bezitten beelden of relikwieën van Theresia van Lisieux. Na haar verheffing
tot kerklerares in 1997 maakten de relieken van de heilige een reis door de wereld.
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ZWARTE MADONNA
Een zwarte madonna is binnen de religieuze beeldende kunst en de Mariaverering een
afbeelding of een beeld van een Madonna waarvan het gezicht zwart is doordat het in
die kleur geschilderd is of doordat er zwart materiaal (vooral hout, zelden steen) voor
het beeld gebruikt is. De beelden dragen soms kleding of sluiers van kant.
Soms wordt aangenomen dat de donkere kleur ontstaan is door de ouderdom van het
hout of door het veelvuldig aansteken van kaarsen voor het beeld (roet), maar dit is
niet juist. Zwarte madonna’s zijn over het algemeen van het begin af aan zo bedoeld
en gaan terug op een zinsnede in de Bijbel waar staat “Ik ben zwart maar lieflijk”. Dit
slaat op de bruid van Salomo, de Koningin van Sheba.
Een zwarte godin komt in de geschiedenis van de religie meerdere keren voor. Sommige
van de vruchtbaarheids-, moeder- en aardgodinnen waren zwart.
In de Keltische cultuur werden Freya en Ana vereerd. De heilige Anna die in Bretagne
vereerd wordt, wordt met deze laatste in verband gebracht. Zij gelden als voorlopers
van de zwarte madonna’s. Onderzoekers zien de christelijke zwarte madonna’s niet
als opzichzelfstaand verschijnsel, maar als vervolg op deze eeuwenoude tradities.
De oudste figuren van zwarte madonna’s stammen uit de romaanse periode. Het
bijzondere is dat deze figuur op vele plaatsen bijna gelijktijdig te vinden is. Het is
mogelijk dat deze originele zwarte madonna’s voor het eerst door de Tempeliers vanuit
het Midden-Oosten naar West-Europa, vooral naar Frankrijk, werden meegenomen.
Nog steeds komen zij vooral in Centraal-Frankrijk (Auvergne), in de Provence en in de
Pyreneeën voor. In tegenstelling tot de Italiaanse zwarte madonna’s zijn de Franse zeer
goed onderzocht, waardoor de meeste literatuur erover in het Frans geschreven is.
Alle zwarte madonna’s uit deze vroege periode bezitten dezelfde kenmerken. Ze zijn
ongeveer zeventig centimeter hoog. Ze zijn rechtop zittend uitgebeeld met grote ogen
en rechtuit in de verte starende blik. De handen en vingers zijn buitenproportioneel
groot. Ze houden een kind op schoot met een bal in zijn hand dat naar voren kijkt. Het
gezicht van het kind ziet eruit als het gezicht van een volwassene.
Latere zwarte madonna’s bijvoorbeeld uit de Barok worden vaak staand weergegeven
en bestaan in verschillende afmetingen. Vele Madonna’s werden in de loop der tijd
vernield en beschadigd. De overgebleven exemplaren roepen echter tot op heden een
grote fascinatie op.
Een van de bekendste uitbeeldingen is de zwarte madonna van Loreto, die op vele
plaatsen in zogenaamde Loretokapellen gekopieerd werd. Deze plaatsen ontwikkelden
zich vaak tot een bedevaartsoord.
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EXTRA

Verdwenen kapellen
uit de jaren 1930
AUDENAERDSCHEN HEIRWEG

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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In de tweewoonst van Rudolf en Emiel Ravelinghien is er eene nis met een O.L.
Vrouwbeeldeken erin.
In den muur van de weverij van Rudolf Ravelinghien is eene nis met een Sint
Antoniusbeeld.
Aan het huis van Theophiel Caby hangt een houten kapelleken met een oud O.L.
Vrouwbeeldekeen erin. Vroeger hing dit aan een boom.
Aan het huis van Remi Baert hangt een houten kapelleken met Kruisbeeld erin.
Vroeger was het een O.L. Vrouwbeeld aan een boom.
In de schuur van Juul Vanherreweghe is er eene nis maar de beeltenis ontbreekt.
Rechtover de schuur, aan den overkant der straat stond er vroeger eene steenen
kapel, deze werd afgebroken en eene nis werd in de schuur gemaakt.
In eene nis van het huis van Jan Vandenberghe, nr 58, staat sedert 1919 een H.
Hartebeeld. Vroeger was het een O.L. Vrouwbeeld.
In eene nis der schuur van hoogergenoemde staat een Sint Antoniusbeeld.
Aan het huis nr 74 van Joseph Vandendriessche staat eene steenen kapel met
de beelden van het H. Hart, O.L. Vrouw, Sint Joseph en de H. Theresia. De kapel is
zeer oud, het is zichtbaar aan de ijzeren deur. De familie Vandendriessche heeft
de kapel in mei 1929 doen herstellen. Vroeger stond daar een beeld van de H.
Moeder Anna met jaartal 1770 erop.
In eene nis van de hoeve nr 73 van Theofiel Vanovertveldt staat een O.L. Vrouwbeeld.
In eene nis van het huis nr 72 van Depla Alois, staat een Sint Antoniusbeeld.
Aan de hoeve van Arthur Dejaeger staat eene steenen kapel met de beelden erin
van Jezus, Maria en Joseph. Ze is elektrisch verlicht.

BILKENSTRAAT

•

In eene nis van het huis nr 4 bewoond door Adolf Sergeant staat een Kruis, een
O. L. Vrouw- en een H. Josephbeeld. Deze werden daar geplaatst destijds door de
Familie Deconinck die ook de kapel aan den hoek Nieuwenhovestraat en Bilkenstraat
opgericht heeft in 1888, toen de typhus heerschte bij deze familie. In deze steenen
kapel hangt een Kruisbeeld en staan de beelden van O. L. Vrouw en Sint-Joseph.
BLIEKHEERSTRAAT (NIJVERHEIDSLAAN)

•

Aan de tweewoonst van Juul Deleersnyder en Vandendriessche stond vroeger
een oud steenen kapelleken toegewijd aan O.L. Vrouw. Vóór den oorlog werd het
afgebroken en is tot heden nog niet heropgebouwd.
BRAAMAKKERSTRAAT

•

Aan het huis nr 19 van Edmond Vanherreweghe hangt een houten kapelleken waarin
de beelden der H. Familie en van den H. Antonius prijken. Het werd er gehangen
in 1919 omdat de zoon des huizes, Gustaaf, soldaat zijnde gedurende den oorlog,
het beloofd had en van alle onheil is gespaard geweest.
BREESTRAAT

•
•

Aan den wegel leidende naar het huis nr 1 van Depamelaere Alois, hangt aan een
lindeboom een houten kapelleken waarin een Kruisbeeld een O. L. Vrouwbeeld en
een Sint-Antonius staan. Op die plaats stond vroeger een steenen kapel.
Sedert 1927 is er in den muur van het huis nr 5 van Cyriel Vandevelde eene kapel
van het H. Hart.
GAAISTRAAT

•

Op den hoek eener landpartij, nabij de hoeve van Deprost Remi, Gaaistraat nr
10, stond vroeger een oud en bouwvallig kapelleken. Tijdens de beschietingen
van 1918 werd het door eene bom van een Duitsch vliegtuig vernield. Immers er
stonden Engelsche kanonnen in de nabijheid. Ook een Engelsch officier werd met
zijn paard gedood. Na den oorlog werd de kapel weer opgebouwd.
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HARELBEKESTRAAT

•

In eene nis van het huis van Jules Vercoutere, Harelbekestraat nr 18, staat een H.
Hartbeeld. Tijdens den oorlog werd het huis vernield en in 1920 weer opgebouwd
met het H. Hartbeeld.
In nr 20 waar Léon Vercoutere woont, werd in 1924 een H. Hartbeeld geplaatst en
dit door tusschenkomst van Zuster Pacifique (in de wereld Coralie Vercoutere).
In den gevel van het huis van Jules Vermoere, Harelbekestraat 38, staat een O.L.
Vrouwbeeld. Boven de weverijpoort werd in 1928 een H. Hartbeeld geplaatst.
Boven de ingangsdeur der omwalde hoeve Demunster in de Harelbekestraat, staat
een oud O.L. Vrouwbeeld.

•
•
•

HEIRWEG NAAR KORTRIJK

•

In eene nis van de boerderij van Juul Terryn, nr 2, staat een O. L. Vrouwbeeld sedert
1892. Vroeger stonden daar twee molens.
Een houten kapelleken meet O. L. Vrouwbeeldeken hangt aan het huis nr 4, bewoond
door Juul Verstraete.
In eene nis van het huis nr 14, bewoond door Camiel Vandenbroucke staat sedert
1929 een H. Hartebeeld.
In eene nis van het huis nr 21 van Jan Vandenbroucke staat een oud O. L. Vrouwbeeldeke in hout.
In den misweg (nu Roterijstraat) leidende van de huizen Benoit naar den heirweg
naar Kortrijk staat een lindeboom waaraan een houten kapelleken met een Kruisbeeld en een O. L. Vrouwbeeld, hangt.
In eene vlasschuur van de firma Benoit staat sedert 1923 een H. Hartbeeld, in eene
andere schuur sedert 1925 een O. L. Vrouwbeeld.

•
•
•
•
•

HOOGSTRAAT

•

•
•
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In eene nis van het klooster staat het beeld der H. Familie. In twee andere nissen
staan de beelden van het H. Hart en van O. L. Vrouw van de Zeven Weeën. Deze
laatsten prijken in de Nieuwstraat. Deze drie beelden werden in 1920 geplaatst
uit dankbaarheid omdat het klooster van het oorlogsvuur gespaard gebleven is.
In eene nis van het huis nr 24 waar Alfred Gardyn woont, Vlaamsch Huis, staat een
H. Hartbeeld in 1927 geplaatst uit dankbaarheid voor de genezing zijner vrouw die
erg ziek was in 1924 bij de geboorte van haar eerste kind Godelieve.
In nr 36, huis Gentil Coorevits, staat sedert 1927 een H. Hartbeeld.

•

•
•
•
•
•
•

In eene nis van het huis nr 44 van Remi Dhont staat het beeld van den H. Franciscus
Xaverius, en dit door de volgende omstandigheden. De ouders van Julia Ottevaere,
de vrouw des huizes, heetten met hunne voornamen Franciscus en Francisca. In
de vrouwencongregatie waarvan vrouw Dhont lid is, was er prijsuitdeling en een
Sint Franciscusbeeld, patroon harer ouders, moest nog verloot worden. Met het
gedacht het beeld te zullen lukken, beloofde zij een kapelleken, zij lukte het en in
1919 werd het in een nis geplaatst.
In eene nis van het huis nr 72 van Joseph Lemayeur, staat sedert 1927 een H.
Hartbeeld. Vroeger bij het opbouwen van het huis in 1904 stond er een H. Gerardusbeeld, daarna een Sint Antoniusbeeld.
In eene nis van de weverij van Hilaire Degezelle, nr 79, staat sedert Juli 1928 een
H. Hartbeeld.
In eene nis van het huis nr 87, waar Remi Vanherreweghe woont staat een O. L.
Vrouwbeeld.
In eene nis van het huis van Jan Degezelle, nr 91, staat een O. L. Vrouwbeeld.
In eene nis van het huis nr 76 van Juul Buysens, staat een O. L. Vrouwbeeld.
Aan het einde der Hoogstraat staat de kapel van O. L. Vrouw van het H. Hart. Deze
kapel moet zeer oud zijn. Zij werd destijds hernieuwd door de zorgen van Pastoor
Brustsaert en sedert den oorlog door de zorgen van Odila Vermoere en de geburen.
Men treft in de kapel ook de beelden aan der H. H. Godelieve en Apollonia. Tijdens
de processieën wordt hier halt gemaakt en met het Allerheiligste gezegend.
KALSIJDE NAAR DESSELGEM (DESSELGEMSE STEENWEG)

•

In eene nis der vlasschuur van Cyriel Vandenbogaerde staat een H. Hartbeeld.
KALSIJDE NAAR VICHTE (VICHTESTEENWEG)

•
•
•
•
•

In eene nis van het huis nr 1 waar Valère Vanneste woont, staat sedert 1858 een
Sint Rochusbeeld, daar geplaatst door wijlen Charles Vanneste.
Langs de tramlijn, een den wegel leidende naar het huis Baert en Bossuyt, staat
de Rochuskapel van 1867.
Aan den gevel van de hoeve van Camiel Vansteenkiste, kalsijde naar Vichte nr 31,
hangt sedert 1910 een houten kapelleken met twee O. L. Vrouwbeeldekens erin.
In het huis nr 47 waar de familie Dejaeger woont, is een arduinen steen gemetst
verbeeldende het H. Aanschijn. Dit huis draagt het jaartal D.O.M. 1898.
In eene nis van het huis nr 53 waar Hilaire Delbeke woont, staat een O. L. Vrouwbeeldeke. Daar was vroeger de zusterschool van den Belgiekhoek.
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KAPELLE-TER-RUSTESTRAAT

•

In eene nis van de vlasschuur toebehoorende aan Benoni Vandenberghe, staat
een H. Hartbeeld.
Op den hoek Braamakkerstraat en Kapelle-ter-Rustestraat staat de kapel van O.L.
Vrouw ter Ruste, gesticht in 1639.
Sedert 1928 staat in eene nis van het huis nr 24, toebehoorende aan Aimé Vandendriessche, een H. Hartbeeld.

•
•

KLEINE KLIJTSTRAAT

•

Aan een lindeboom staande nabij de hoeve van Alois Dujardin, Kleine Klijtstraat
nr 25 , hangt sedert zeer lang een houten kapelleken met een O. L. Vrouwbeeldeken erin.
KLIJTSTRAAT

•
•

Aan een boom staande bij het huis nr 2 van Aimé Depoortere, hangt Sint Joseph erin.
Aan een lindeboom staande bij de hoeve van Achiel Goemaere, hangt een houten
kapelleken met een Kruis en een O.L. Vrouwbeeldeke, erin.
Aan een lindeboom staande aan de hoeve van Weduwe Frederic Dewaele, hangt
een Kruisbeeld.
Aan de hoeve van Weduwe Joannes Vandendriessche staat sedert 1905 eene
steenen kapel toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes. Vroeger op die plaats stond
eene staak met een houten kapelleken eraan.
Aan de hoeve van Cyriel Lanssens staat sedert 1921 eene nieuwe steenen kapel
met een Kruisbeeld erin en de beelden van de H. Anna met Maria en Jezus en van
den H. Joseph. De oude kapel was door den oorlog erg beschadigd. Op een plankje
staat volgende tekst: “O Jezus door U doodt en U vijf open wonden, verlost ons
uyt den nood, vergeeft ook onze zonden.”
In eene nis van het huis nr 31 van Weduwe Bruno Vanmoorleghem staat sedert
1910 een H. Hartbeeld.

•
•
•

•

LEEGSTRAAT (RENÉ DECLERCQSTRAAT)

•
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In nr 3 huis Alidor Lecoutere staat boven de deur een H. Hartbeeld, in 1913 daar
geplaatst door de familie Vandenbroucke.

•
•
•

In nr 5, huis René Dhulst, staat sedert 1924 een H. Hartbeeld.
Het Gesticht der H. Familie, Leegstraat nr 9, opgericht in het oud buitengoed Renier,
heeft eene schoone groote kapel waar mis gedaan wordt. Ze werd gebouwd in 1909.
Boven de deur van het oude kasteelken staat een H. Hartbeeld in 1926 geplaatst. In
den hof van het gesticht staat sedert 1930 een O.L. Vrouwkapelleken dat gemaakt
werd met het oud torentje van het pensionaat Renier.
MARQUETTESTRAAT

•

•
•

In de Marquettestraat stonden vroeger twee reken populieren. Nabij het huis van
Amedée Baert hing er aan een boom een houten kapelleken. Tijdens den oorlog
werden de boomen uitgekapt. Vrouw Vandeghinste, geboren Sylvie Merlier, deed
een nieuw kapelleken maken en aan den muur van het huis Baert hangen. Het
bevat een Kruis met een O. L. Vrouw- en Sint Jozefsbeeld.
Aan het huis van Jan Degezelle, Marquettestraat nr 19, hangt een houten kapelleken
met een kruisken erin. Vroeger was het een beeld der H. Familie.
Aan het huis van Juul Delabie, Marquettestraat nr 29, stond vroeger een steenen
O. L. Vrouwkapel. Tijdens den oorlog werd ze beschoten en daarna afgebroken en
tot heden nog niet heropgericht.
PAANDERSTRAAT

•
•
•

•
•

In eene nis van het huis nr 7 van Odiel Verstraete staat sedert 1922 een H. Hartbeeld.
In eene nis van den ast van Ferndinand Cloet, nr 2, staat een Sint Antoniusbeeld.
In den hofpoortpilaar van de hoeve van Hippoliet Demeuelemeester is er eene nis
met de beeldekens van O. L. Vrouw van Lourdes, van Sint-Antonius, Sint Rochus
en een Kruisbeeld. Voor ruim 35 jaren stond nevens de hofpoort eene steenen
kapel die naderhand afgebroken werd.
In dezen zelfden misweg leidende van den Paardeweg naar de Paanderstraat,
stond vroeger aan de boomkwekerij van wijlen Angelus Scherpereel, eene wulg
waaraan een houten kapelleken hing.
In den misweg leidende van de Hoogstraat naar de Beverenstraat, nabij het huis
van Jan Merlier stond er vroeger een boom waaraan een houten kapelleken hing.
Dit werd daar geplaatst door wijlen Barbara Vervaeke die op die plaats in nood
verkeerde.
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PAARDEWEG (SINT-AMANDUSSTRAAT)

•

In een gevel van het woonhuis van Adolf Speleers, Paardeweg nr 25, staat een O.L.
Vrouwbeeld. Deze hoeve werd gezet in 1865 en wordt in den omgang geheeten
het hof “De Lange Kaaf ”.
PIKKELSTRAAT

•

In de Pikkelstraat, kant naar Harelbeke, staat eene steenen kapel toegewijd aan
het H. Hart en opge-richt door de familie van wijlen Désiré Vervaeke in 1922. Het
is de derde kapel die op deze plaats gebouwd werd. Vroeger stond daar een oud
kapelleken met een Kruisbeeld erin, deze werd opgericht door de Familie Desimpelaere. Maar nog vroeger stond er daar eene groote kapel die gesticht werd door
een heer Coucke van Kortrijk die deze belofte gedaan had omdat hij op die plaats
met paard en koets bijna verongelukte.
Aan de hofpoort van de omwalde hoeve Deprost, anders gezegd “Het Goed Matton”
staat eenen steenen kapel toegewijd aan de twaalf Apostelen. De twaalf houten
beelden werden tijdens de beschieting van 1918 gedeeltelijk vernield en berusten
nog op de hoeve. Heden hangen daar de beelden van het H. Hart en van O. L. Vrouw.
Op den hoek Pikkel- en Paanderstraat, staat aan de hoeve van Joseph Degraeve,
eene steenen kapel met een groot Kruisbeeld erin.
Aan den hoek der Pikkelstraat er Kalsijde naar Beveren, nabij de hoeve van
Weduwe Vandendriessche, stond vroeger een boom met een houten kapelleken
eraan, waarin een Kruis en de beelden waren van O. L. Vrouw, Sint Antonius en
Sint Rochus. Dit kapelleken werd omtrent de jaren 1910 des nachts daar gehangen. Men dacht dat het was omdat een zoon Ostyn door een hoeveslag van zijn
paard daar verongelukte… maar het is eene belofte geweest van Marie en Elisa
Vandenbroucke. Tijdens den oorlog werd deze boom uitgehakt.

•

•
•

PLAATS (KERKPLEIN)

•
•
•
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Boven de kleine ingangsdeur der kerk staat het beeld der H. Columba. Dit werd
gedaan door de zorgen van Pastoor Brutsaert in 1904 toen het kleine portaal
gemaakt werd.
In 1922 werd door de familie Gentil Vandenbroucke eene kapel van het H. Hart
opgericht in een hoek van het kerkhof. – In 1930 werd ze afgebroken.
In nr 6 waar de familie Pappyn woont, staat boven de deur de H. Antonius. Dit
beeld werd er gezet door de familie Loquet in 1890.

PONTSTRAAT

•
•
•
•
•
•

Aan het huis van Cyriel Algoet, Pontstraat nr 28, hangt sedert 1929 een houten
kapelleken waarin een H. Theresiabeeld staat. Vroeger was het een O.L. Vrouwbeeld.
In het huis van Weduwe Decraene, Pontstraat nr 30, was er vroeger eene nis waarin
eene O.L. Vrouw geschilderd was. Vóór den oorlog werd aan die nis toegemetst.
Aan een lindeboom, staande aan het wegelken dat leidt naar de hoeve nr 35 van
Weduwe Alfred Bossuyt, hangt een Kruisbeeld.
In een hofpoortpilaar van de hoeve der kinders Decraene, Pontstraat nr 33, staat
de beeltenis der H. Moeder Anna van Bottelaere. Vroeger was het een O.L. Vrouwbeeld dat erin geplaatst was.
Aan de hoeve der kinders Verbeke staat een steenen kapel met een groot Kruisbeeld erin. Wijlen vader Verbeke, geboren in 1822, zei dat er op die plaats een
huis gestaan had dat afgebroken werd en men daarom eene kapel opgericht had.
In den veldwegel (nu Karpelstraatje), leidende van de Pontstraat naar de Vichtekalsijde, staat aan de landpartij van de familie Detollenaere eene wulg met een
houten kapelleken eraan waarin de beeltenis van O.L. Vrouw.
SCHOOLSTRAAT

•
•
•
•
•

In eene nis van het huis van Adolf Deconinck, nr 3, staat een Sint Antoniusbeeld.
In eene nis van het huis nr 24 van de Weduwe Maurice Vandendriessche staat een
H. Hartbeeld. In de weverij staat sedert 1927 een Sint Antoniusbeeld.
Aan het huis nr 26 van Alois Deknudt staat een H. Hartbeeld, daar geplaatst in
1914 door Léon Hervein.
In eene nis van het huis Adolf Roose, nr 42, staat het beeld van den H. Johannes-Baptiste. Het werd daar geplaatst vóór een veertigtal jaren door moeder Deknudt. Het
kind Cyriel was erg ziek en stierf aan 16-jarigen ouderdom.
In de tweewoonst nr 63 en 65 van Jan Benoit en Oda Decock, is er eene nis met
O. L. Vrouwbeeld.
SCHRAGENSTRAAT

•
•

Aan een lindeboom, nabij de hoeve van Cyriel Adams, in de Schragenstraat, hangt
een kapelleken met O. L. Vrouwbeeld. Deze hoeve heet ‘Het Goed ter Plancke’ en
dagteekent van 1771.
In eene nis van de hoeve nr 7 van René Huysentruyt staat een H. Hartbeeld. Deze
hoeve heet het Goed ter Donck.
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STATIESTRAAT

•

In eene nis van het huis nr 13 waar Maurice Casteur woont en dat vroeger, in 1909
eene melkerij was, staat het beeld der H. Columba, patrones der parochie.
In eene nis aan de hofstede nr 26 van Weduwe Alois Vandenbulcke, staat een
oud O.L. Vrouwbeeld.
In eene nis der schuur van Ernest Benoit, Statiestraat nr 44, staat sedert 1928
een H. Hartbeeld.
In den hof van het kasteel, vroeger Vercruysse, heden Buyse, staat een ijzeren
Kruisbeeld. Omtrent de jaren 1870 werd het door den heer Aster Vercruysse, gewezen volksvertegenwoordiger en senator, geplaatst aan den hoek der Statiestraat
en der Kasteeldreef. Door booze handen werd het Kruis tweemaal afgebroken, de
eerste maal vóór den oorlog en de tweede maal gedurende den oorlog. Later werd
het kruis binnen den hof geplaatst.
In de tweewoonst nr 51 en 53 staat in eene nis een O.L. Vrouwbeeldeke.
In eene nis van de herberg “Belle Vue” staat een O.L. Vrouwbeeld.
Tusschen de huizen van Cyriel Deknudt en Emiel Vandenbroucke, Statiestraat, staat
eene steenen kapel in 1898 gezet door Petrus Deknudt en door Vandenbroucke.
Zij bevat de beelden van O.L. Vrouw en van de H. Theresia.
In eene nis van de Zustersschool staat het H. Hartbeeld.

•
•
•

•
•
•
•

TAPUITSTRAAT

•
•
•
•
•
•
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Aan een lindeboom, staande aan de hoeve nr 1 van Marcel Vandenberghe, hangt
een houten kapelleken met een O.L. Vrouwbeeldeke.
Aan het huis nr 27 van Raymond Devos, hangt sedert 1906 een houten kapelleken
met een Kruisbeeld erin en de beelden van O.L. Vrouw en Sint-Antonius.
In eene nis der schuur van de hoeve nr 11 van Léon Vandorpe, staat een O.L .
Vrouwbeeldeke. De hoeve heet het goed Desirins.
Aan een muur van het huis nr 9 van Juul Verrotte hangt een houten kapelleken
met een O.L. Vrouwbeeld erin. Vroeger hing het aan een kerselaar.
Aan de hoeve van Remi Callens staat eene steenen kapel met een groot Kruisbeeld
erin. Deze kapel wer destijds gezet door Ivo Spincemaille.
Aan de oude met strooi overdekte ingangspoort van de hoeve bewoond door
Raymond Vancraeynest, nr 27, hangt een houten kapelleken met een O.L. Vrouwbeeld erin.

VICHTESTRAAT

•
•

•
•
•

•

In een nis van het huis nr 7 van Remi Bulcaen staat een O. L. Vrouwbeeld.
Aan den wegel leidende naar de hoeve nr 16 van Cyriel Deblauwe, staat sedert
1875 eene staak met een houten kapelleken eraan, waarin een O. l. Vrouwbeeldeke
prijkt. Het werd destijds geplaatst door de zorgen van het werkvolk van Ferdinand
Deprost toen dezes vrouw haar dertiende kind baarde.
In eene nis van het huis van Ivo Peers, nr 24, staat een Kruikse en O. L. Vrouwbeeldeke.
Aan eene wulg, staande nabij de hoeve van Alois Vandeputte, nr 23, hangt sedert
zeer lang een houten kapelleken met een O. L. Vrouwbeeld erin.
Aan den ingang er hofstede van Alfons Vanwynsberghe, ook geheeten het Hof
van Diependaele, staat een Kruisbeeld, gemaakt door wijlen August Pauwels uit
Deerlijk. In vroeger tijden stond daar reeds een Kruis maar mettertijd was het
verwaarloosd en gebroken en toen de ziekte in de stallingen heerschte werd het
weer opgericht. In de Meimaand is het Kruis versierd en verlicht.
Aan de hoeve van Felix Vandenbogaerde staat sedert 1924 een nieuwe steenen
kapel met de beelden van de H. Theresia en den H. Antonius. Vroeger stond daar
een oud kapelleken.
VICHTEKNOKSTRAAT

•

In den hofpoortpilaar der hoeve Weduwe Cyriel Dhaene, Vichteknokstraat nr 6, is
er eene nis waarin drie kleine O. L. Vrouwbeeldekens prijken.
WAFELSTRAAT

•

•
•

Aan de hofstede van Cyriel Vercruysse, Wafelstraat nr 7, staat eene steenen kapel
met het jaartal 1992, en met beeld van O. L. Vrouw. Het is tijdens den oorlog dat de
bewoner Cyriel eene kapel be-loofde indien zijne familie mocht gespaard blijven
van alle onheil, immers de familie zat tijdens de beschieting in den kelder.
Aan de boerderij van Constant De Frene, Wafelstraat nr 5, hangt aan eene oude
spar een Kruisbeeld.
In een nisje van het zwingelkot werden in 1929 de beelden van het H. Hart, van O.
L. Vrouw en van Sint Antonius geplaatst.
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WAREGEMSTRAAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Aan het huis nr 33 van Robert Vermoere staat een oud steenen kapelleken met
een Gekruiste God erin.
In eene nis van het huis nr 35 van Camiel Michels staat een H. Antonius.
In eene nis van het het huis nr 53 van Alois Verschuere staat een H. Hartebeeld
sedert 1922.
In eene nis van het huis nr 55 van Weduwe Camiel Velghe staat sedert 1929 een
H. Antoniusbeeld. Het werd daar geplaatst door de eigenaarster Pharailde Roose,
vrouw van Gentil Moreau, die het beloofde tijdens hare ziekte.
Aan den hoek der Waregemstraat en Desselghemstraat staat sedert lang een
ijzeren Kruis.
In eene nis van het huis nr 19 van Valère Verrotte staat sedert 1926 een H. Hartbeeld.
In nr 81 van Vanryckeghem Frans staat sedert 1927 een H. Hartbeeld.
Aan den gevel van de hoeve nr 85 van Isidoor Vanhoutte hangt een Kruisbeeld.
Vroeger hing het aan lindeboom die 1927 uitgedaan werd.
In eene nis van de vlasschuur staat sedert 1930 een H. Hartbeeld.
In eene nis van het huis nr 90 van Alois Vanderbeken staat sedert 1924 een H.
Hartbeeld.
Rechtover de herberg “De Stuiver ” staat sedert 1930 de kapel van het H. Hart. Zie
hierover de herop-gebouwde kapel in de Waregemstraat.
In eene nis van het Molenhuis Delcercq Alois staat een O. L. Vrouwbeeld.
In eene nis van de vlasschuur van Remi Taelman, Waregemstraat nr 115, staat
sedert 1930 een H. Hartbeeld.
Aan de hoeve van Achiel Taelman staat sedert 1890 eene steenen kapel met een
groot Kruisbeeld. Vroeger stond daar eene staak waaraan het Kruis gehecht was. Het
is een oud Missiekruis van Nieuwenhove-kerk. Gedurende den Franschen tijd werd
dit Kruis op de hooidilte van de herberg “Het Grootje” te Nieuwenhove verdoken.
Aan den landweg, leidende naar de hoeve van Assowelus Victor, nr 134, stond
eene zeer oude kapel met O. L. Vrouwbeeld erin. Tijdens den oorlog hielden de
Duitschers er de wacht. Het beeld werd door eene onbekende vrouw uit de kapel
gehaald. Deze kapel is vernield en tot heden nog niet weer opgebouwd.

DE HEROPGEBOUWDE KAPEL AAN DEN STUIVER
Op 19 september 1930, dag der wijkkermis aan den Stuiver (café links over de lichten
langs de Waregemstraat), werd de heropgerichte kapel plechtig gewijd door de geestelijkheid der parochie, in bijzijn eender groote menigte geburen.
Om 7.30 uur werd er eene plechtige Mis opgedragen vanwege de bewoners van den
Molenhoek, om aldus hunne dankbaarheid te betuigen voor de nieuwe kapel. Eene
lange rij mensen ging ten offer.
Om 11 uur kwamen in auto de E.H. Pastoors en Onderpastoors en den koster, die zicht
ter plaats aankleedden met stool en roket.
„Voor het opmaken van Deerlijks geschiedenis gingen wij sinds eenige jaren met de
stafkaart in de hand, door straten en wegen, langs kapellen en hoeven, door bosschen
en meerschen. Gekomen hier aan de plaats “De Stuiver ” moest er volgens de kaart
eene kapel staan… Zij was er niet meer. Op inlichtingen uitgaande, vernamen wij dat zij
tijdens de beschieting van 1918 vernield werd. In de oude kapel hing een Gekruiste God.
Dit jaar, daags na Kapellekens-Ommegang, werd de kerhofmuur afgebroken en over
de kapel, staande in den hoek van het kerkhof, mochten wij van de Familie Gentil
Vandenbroucke beschikken. De eigenaar van dezen grond stelde ons eene milde gift
ter hand en heden staat zij hier weer, schooner dan te voren en de bewoners van den
Molenhoek zijn er dankbaar om, dit werd dezen morgen bewezen in de Mis, bij ten
offer gaan van zoovele mannen en vrouwen, jongelingen en jonge dochters. In den
namiddag en in den avond was er veel volk aan den Stuiver en den Molenhoek, en
druk werd de kapel bezocht en bewonderd.
In 1770 en oneffen werden veertien kapellekens voor de statiën van den kruisweg
gemaakt in den kerkhofmuur. Zij werden in 1817 weer afgebroken en de muur werd
langs den kant der plaats en langs de Hoogstraat omtrent drie voeten verlaagd. De
poorten vroeger waren: eene rechtover de herberg «De Vierschaere», en eene aan den
westkant van het kerkhof, zij werden daarna weer toegemetst en een nieuwe uitgang
werd gemaakt in den hoek van den kerkhofmuur, nevens de herberg « Ste-Columba ».
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