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KAPELLEBRUG O NZE LIEVE VROUW TER EECKEN
Onze Lieve Vrouw ter Eecken Kapel
Aan de Gentsevaart hoek Brouwerijstraat te Kapellebrug (Z.Vlaanderen, tussen Belgisch Klinge, het Nederlands St.-Jansteen
en Hulst) ligt de kapel van Onze Lieve Vrouw van Ter Eecken.
Deze kapel wordt al heel vroeg vernoemd in de stadsrekeningen
van Hulst. Door de watergeuzen verwoest tussen 1570 en 1580,
werd ze in 1623 weer opgebouwd. Aangezien de kapel op grond
van de Abdij van Baudeloo stond, kwam de abt van Baudeloo op
de jaarlijkse feestdag van O.L. Vrouw naar de kapel. In die tijd
was de kapel een beroemd bedevaartsoord. In de 80jarige oorlog,
met name bij het beleg van 1645 door Frederik Hendrik, werd de
kapel gebruikt als hoofdkwartier van de staatse troepen. Door
verval werd het noodzakelijk de kapel in 1690 opnieuw te
bouwen. Het huidige gebouwtje is gegrondvest op de
oorspronkelijke fundamenten en werd omstreeks 1930 opnieuw
herbouwd. Begin jaren 90 werd de kapel met behulp van
vrijwilligers geheel gerenoveerd.
Het verhaal van Onze Lieve Vrouw ter Eecken
Volgens een 17e-eeuwse overlevering werd bij het dorp
Kapellebrug een Mariabeeldje gevonden in een eik. Later werd
het beeldje overgebracht naar een kapel, die vanaf dat moment
Onze Lieve Vrouw ter Eecken genoemd werd. In 1578 werden de
kapel en het beeld verwoest. Pastoor Cardon uit Hulst zorgde
ervoor dat de verering niet verloren is gegaan. In 1622 vond hij
de ruïne van de kapel. Op 9 september 1623 kwam de bisschop
ter vervanging van het verloren gegane beeld een nieuw
Mariabeeld wijden, waarbij duizenden pelgrims aanwezig waren.
De officiële feestdag werd 2 juli (Maria visitatie). Het beeld moest
dan in processie worden rondgedragen. Vanaf 1640 wordt 8
september de feestdag.
~2~

Door de inname van Hulst
door de Spanjaarden
werden
op 5 oktober
1645 de kapel en het
beeld wederom verwoest.
De verering ging van
Kapellebrug naar het
Belgische Klinge en kreeg
daar een nieuwe kapel. In
1798 werd deze kapel
afgebroken
en
later
herbouwd. Nog altijd
wordt in De Klinge Onze
lieve Vrouw ter Eecken
vereerd.
Na de Grote Oorlog
ontdekte men het boekje
van pastoor Cardon over deze Mariadevotie en in 1933 en 1934
zijn de fundamenten van de oude kapel teruggevonden door
opgravingen. Op deze plek werd in 1933 een openluchtspel ter
ere van Onze Lieve vrouw ter Eecken opgevoerd.
Men was zo enthousiast dat men een nieuwe kapel bouwde. Deze
werd op 2 juli (oudste feestdag) ingezegend. De kapel is voorzien
van een tuin met een beeweg. De beeweg bestaat uit zeven
staties, die de smarten van Maria uitbeelden. Het huidige
genadebeeld is uit eikenhout gesneden (eecke) naar het
voorbeeld van het 17e-eeuwse beeld.
Tijdens de oorlog in hield men in 1944 gebedstochten om vier ter
dood veroordeelde mannen door de Duitsers vrij te krijgen. De
vier bleven gespaard en in 1945 organiseerde het land van Hulst
een dankbedevaart.
Kapellebrug maakte in 1950 en 1951 samen met Zegge en Sint
Willebrord deel uit van jeugdbedevaarten voor de vrede,
georganiseerd door het bisdom Breda.
Op 2 mei 2006 werd de vernieuwde klok ingezegend.
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BIDDEN MET ONZE LIEVE VROUW TER EECKEN
IN KAPELLEBRUG
Begroeting
Inleiding over het verhaal
van Onze Lieve Vrouw ter Eecken
Lied: Wij groeten u , o koningin
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Evangelie

(Lc. 1, 26-38)

De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
(Lc. 1, 26-38)
A.
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas
Lof zij U, Christus

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak:
“Verheug u, de Heer is met u.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel:
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
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Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God ís niets onmogelijk.”
Nu zei Maria:
“Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.
A.

Woord van Heer.
Wij danken God

Overweging
Ave Maria
Ave, Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu
in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.
Kaars aansteken
Voorbede
Na iedere bede zegt of zingt men:
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Onze Vader
Onze Vader,
die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Wees gegroet
Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Gebeden paus Franciscus
O Maria,
Gij geeft altijd licht op onze levensreis
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan U, Heil van de zieken,
gij, die aan de voet van het kruis,
was verenigd met het lijden van Jezus,
en volhardde in uw geloof.
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“Beschermster van het Romeinse volk”,
gij weet wat wij nodig hebben,
en we weten dat gij (ervoor) zult zorgen,
zodat, zoals te Kana in Galilea,
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde,
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden
en te doen wat Jezus ons zeggen zal,
Hij, die ons lijden op zich nam,
en onze pijn heeft gedragen
om ons door het kruis te brengen,
tot vreugde van de Verrijzenis.
A. Amen.
Tot u nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God,
versmaad onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
===
«Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God»
In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi
valt aan lijden en angst, wenden we naar ons u, Moeder van God
en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming.
Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze
corona-pandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om
hun overleden dierbaren, die soms begraven zijn op een manier
die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om
hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn
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vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich
zorgen maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen
voor de economie en de werkgelegenheid.
Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader
van barmhartigheid, dat deze zware beproeving eindigt en dat
weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een
voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem
om de families van de zieken en de slachtoffers te troosten en
hun harten te openen voor hoop en vertrouwen.
Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en
vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie staan en hun
leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heldhaftige
inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en blijvende
gezondheid.
Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de
priesters die met pastorale zorg en evangelische inzet iedereen
proberen te helpen en tot steun te zijn.
Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die
zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zodat ze
effectieve oplossingen kunnen vinden om dit virus te
overwinnen.
Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en
vrijgevigheid diegenen te helpen die de basisbehoeften van het
leven missen en om met een vooruitziende blik en een geest van
solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken.
Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme
bedragen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en
aankoop van wapens, in plaats daarvan worden besteed aan
onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te
voorkomen.
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Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat
we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de
band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broederschap
en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede
en nood te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhardend in
dienstbaarheid, trouw in gebed.
O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in
nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijd van deze
vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang
kan hernemen.
Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en
hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o
zoete Maagd Maria.
A. Amen.
Zending en Zegen

~ 10 ~

Lied: O reinste der schepselen

Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op uw beê,
stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der Zee.
- Refrein
Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse reê,
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.
- Refrein
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