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 locatie processiebeeld (staat niet opgesteld tijdens het jaar)

 periode 1842

 materiaal staakmadonna

 techniek geschilderd en gepolychromeerd

 hoogte 116 cm

    LIER  
  SPAANSE ONZE-LIEVE-VROUW 

Jan Baptist de Cuyper vervaardigde in 1842 dit proces-

siebeeld, de Spaanse Onze-Lieve-Vrouw. Op de hou-

ten lattenstructuur van deze staakmadonna staat een 

conisch lichaam met een beschilderd hoofd, schouders 

en losse armen.

G. Numan vervaardigde in 1842 de kledij voor Onze-

Lieve-Vrouw en het Kind Jezus. Onze-Lieve-Vrouw 

draagt een schoot in zilvermoiré met in goudborduur-

werk een kroon en een Mariamonogram, bloemranken, 

wijnranken en korenaren. Voor het Kind Jezus is het 

rokje in zilverlaken versierd met in goudborduurwerk 

druiventrosjes en korenaren.

De mantel voor Onze-Lieve-Vrouw is gemaakt in rood 

zijden damast en rijkelijk versierd met motieven in goud- 

en zilverdraad, versierd met kleine stenen en afgeboord 

met een rand in achttiende-eeuws reliëf goudborduur-

werk op rood satijn en met hermelijnen boord. De over-

hangende sluier werd in 1907 gemaakt in Rijselse kant.

Tot de vaste juwelen van Onze-Lieve-Vrouw behoren 

een zilveren kroon uit 1832-1869 en een zilveren scep-

ter uit dezelfde periode.

Voor het Kind Jezus zijn dat een zilveren kroon uit 

1815-1832 en een zilveren wereldbol met kruisje uit de 

negentiende eeuw.

Andere juwelen zijn een verguld zilveren sleutel uit de 

negentiende eeuw en een verguld zilveren halve drui-

ventros uit 1832-1869. Later werden hier nog een zil-

veren en een granaat-zilveren rozenkrans aan toege-

voegd.
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Bij de heropstart van Lier-Kermis in de jaren 1970 wer-

den twee traditionele, maar toen al lang niet meer gang-

bare processies, versmolten tot een nieuwe  Mariale 

Begijnhof-Kinderprocessie.

Het unieke kader van het begijnhof en de begijnhofkerk 

brengen fi guranten en toeschouwers in de sfeer van stil 

vervlogen tijden …

Niet minder dan drie Mariabeelden volgen de plechtige 

hoogmis van op hun draagstoel in de zijbeuken van de 

Sint-Catharinakerk.

Daarna trekt de processie door het grootste gedeelte 

van het begijnhof en keert via een stuk van de Lierse 

vesten en een rustaltaar in het rusthuis, naar het be-

gijnhof terug.

Kinderen in oude processiekledij dragen de mantel van 

Gummarus, de patroonheilige van de stad, strooien 

bloemblaadjes en papiersnippers voor de Spaanse 

Onze-Lieve-Vrouw van de begijnhofkerk, Onze-Lieve-

Vrouw van de Sint-Gummarus en Onze-Lieve-Vrouw 

van Lachenen. Een ingetogen en biddende groep 

begijnen gaat bij het begijnhofschrijn. De historische 

processievaandels ter ere van de Heilige Jozef, Onze-

Lieve-Vrouw van Heilig Hart en Sint-Margareta krijgen 

eveneens de nodige aandacht. Aan het einde van de 

processie komt de priester met het Heilig Sacrament 

gevolgd door overheden, notabelen en het biddende 

volk.

  
MARIALE KINDERPROCESSIE
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 locatie Visserskapel ‘Ster der Zee’

 periode 1992

 materiaal hout

 techniek gebeeldhouwd en gepolychromeerd

 hoogte 65 cm

    HEIST-AAN-ZEE (Knokke-Heist)  
  ONZE-LIEVE-VROUW STER DER ZEE 

In 1854 lieten reder Cornelius Bassens en pastoor 

Nounckele in de duinen een kapel bouwen langs de 

visserswegel, een voetpad dat liep vanuit het dorp naar 

het strand. Reder Bassens schonk aan de kapel een 

Lieve-Vrouwebeeldje dat al spoedig een grote aantrek-

kingskracht zou hebben op de vissersfamilies. Het ka-

pelletje werd een plaats van verering en gebed.

De kapel werd in 1868 afgebroken voor de aanleg van 

de spoorlijn Brugge-Heist. Reder Pieter De Groote, op-

volger van Cornelius Bassens, nam het beeld in bewa-

ring. Later werd het beeld in de kapel geplaatst van de 

zusters van de Onbevlekte Ontvangenis.

Op 18 september 1891 kochten vier kloosterlingen 

van deze congregatie een perceel grond in de ver-

kaveling van de duinen aan het einde van de huidige 

 O.-L.-Vrouwstraat. Daar werd in 1892 de bestaande 

Visserskapel gebouwd en het Mariabeeld werd boven 

het altaar geplaatst.

Op zaterdag 1 februari 1975 werd het Mariabeeld ge-

stolen. Wijlen Jozef Ackx maakte een nieuw, kleiner 

beeld dat nog datzelfde jaar op 1 november plechtig 

werd ingehuldigd.

Naar aanleiding van het eeuwfeest van de Vissers-

kapel in 1992 liet pastoor Arnold Van de Sompele de 

 Fillippijnse beeldhouwer Ramon Caguin een getrouwe 

kopie van het gestolen Mariabeeld maken. Dit beeld, 

even groot als het oorspronkelijke, werd gewijd op 10 

september 1993. Het beeld staat boven de boeg van 

een vissersschuit, omgeven door twaalf sterren, zoals 

beschreven in het Boek der Openbaring: “Een vrouw, 

bekleed met de zon, staande op de sikkel van de maan 

en bekroond met twaalf sterren”.

Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee wordt aangeroepen 

om hulp en bijstand voor de zeevissers en bij verlies 

zoekt men troost en sterkte bij Maria.
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Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lissewege werd 

gevonden door Heistse vissers. Tot op de dag dat de 

Heistse vissers een eigen processie hadden, droegen 

zij het Mariabeeld in de Ommegang van Lissewege. De 

laatste vermelding dateert van 1597.

De Processie ‘Ster der Zee’ met zeewijding sluit aan 

bij een eeuwenoude traditie. Zij brengt een getuigenis 

van het blijvend vertrouwen in Maria, maar wil ook de 

vergane zeevissers respectvol herdenken.

De Processie ging na 1965 niet meer uit. Na een onder-

breking van 25 jaar, trekt er sinds 1990 een vernieuwde 

processie door de straten van Heist-aan-Zee.

Leden van de Confrérie Ster der Zee begeleiden het in 

1990 ontworpen nieuwe vaandel. De onderdelen van 

deze processie brengen achtereenvolgens een histo-

rische schets ‘Coudekerke ... Heist-aan-Zee’, de pa-

rochie Sint-Antonius, een hulde aan Onze-Lieve-Vrouw 

van de Rozenkrans en Ster der Zee, alsook hulde aan 

op zee overleden vissers.

Aangrijpend is de groep ‘De Klappertjes’ die 27 boeien 

meedragen met namen ter herinnering aan de 180 op 

zee vergane Heistse vissers. Meisjes dragen daarbij 

ook piëteitsvol de fotokaders uit de Visserskapel. De 

oudste namen dateren van 1883.

E.H. Arnold Van de Sompele vond kort na zijn aanstel-

ling in 1988 een Mariabeeld in de kelder van de pasto-

rie en liet het beeld opknappen. Vanaf het heropstarten 

van deze processie in 1990 wordt ook dit beeld mee-

gedragen door de straten van Heist.

De afsluitende zeewijding is een gebed uitspreken voor 

allen die met de zee verbonden zijn. Dit gebeurt ook 

nog jaarlijks in acht andere kuststeden.

  
PROCESSIE ‘STER DER ZEE’ MET ZEEWIJDING 



Liederen
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UITVOERDERS

01 Ave Maria (christelijke mantra)

 Ingeborg TM Sergeant en Diane Verdoodt (sopraan solo)

02 Lieve Vrouwke

 Ingeborg TM Sergeant

03 Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

 Gelegenheidskoor

04 Onze-Lieve-Vrouw van Boom (Boom)

 Gelegenheidskoor

05 Lieve-Vrouw van Goede Wille (Duffel)

 Gelegenheidskoor

06 Staplied ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Halle (Halle)

 Gelegenheidskoor

07 Iepers Tuindaglied (Ieper)

 Gelegenheidskoor

08 Lief Vrouwke van Campenhout (Kampenhout)

 Gelegenheidskoor

09 O Moeder Gods (Kortenbos)

 Gelegenheidskoor

10 Onze-Lieve-Vrouw van Lede, Zoete Nood Gods (Lede)

 Gelegenheidskoor en de kerkgemeenschap van de Sint-Martinusparochie

11 Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth (Nazareth)

 Gelegenheidskoor

12 Popering’ omkranst (Poperinge)

 Gelegenheidskoor

13 Lied voor 0nze-Lieve-Vrouw van Sutendael (Zutendaal)

 Gelegenheidskoor

14 Laat je dragen door de Moeder

 Ingeborg TM Sergeant
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LIEVE VROUWKE

MUZIEK Bruno Svoboda (1975)

BEWERKING  Ingeborg TM Sergeant, Joost De Smedt en Jonathan D’Hondt

Lieve Vrouwke, 

ik kom niet om te bidden,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te geven,

niets te vragen, deze dag.

Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

Lieve Vrouwke, 

ik kom niet om te spreken,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te zeggen,

niets te vragen, deze dag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

Lieve Vrouwke, 

ik kom niet om te zingen,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te bieden,

niets te vragen, deze dag.

Dan alleen voor mij de grote vreugde, dat ik ‘moeder’ zeggen mag.

Dan alleen voor mij de grote vreugde, dat ik ‘moeder’ zeggen mag.



Gebeden
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DUFFEL DUFFEL EIKEVLIETEIKEVLIET
  

ONZE-LIEVE-VROUW VAN GOEDE WIL

Moeder Maria,

ik heb U veel te vertellen,

maar vind geen woorden.

Daarom kom ik gewoon

even verpozen in uw nabijheid.

Ik weet en geloof

dat Gij van “Goede Wil” zijt,

en voor uw kinderen zorgt.

Luister naar wat er omgaat in mijn hart,

leer me altijd op U vertrouwen

en breng me thuis bij Jezus, Uw Zoon.

Amen.

ONZE-LIEVE-VROUW VAN BIJSTAND

Maria,

met een hart vol liefde staan wij voor U.

Gij zijt onze Moeder.

Met de eenvoud als die van een kind

dragen wij ons ganse leven aan U op:

onze vreugde,

en de dankbaarheid om de vele jaren

dat we nu reeds gelukkig kunnen leven;

onze zorgen,

en onze vragen over de tijd waarin we leven;

onze rust,

er is zoveel in ons leven

dat wij niet begrijpen,

zoveel dat ons verstand te boven gaat.

Leer ons, net als U,

al deze dingen bewaren in ons hart.

Maria,

leer ons bij de vreugde van anderen zijn,

zoals Gij er bij waart op de bruiloft van Kana.

Maar leer ons ook trouw aan anderen zijn

bij momenten van beproeving en lijden,

zoals Gij er ook waart onder het kruis

van uw Zoon.

Maria,

laat ons vooral van U leren

hoe wij kunnen bidden.

Zo brengt Gij ons dichter bij Jezus,

uw Zoon en onze Broeder,

die leeft in de heerlijkheid van Zijn Vader. Amen.
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Legende:  Processie

Naam beeld >

Frequentie 

Datum 

Beschrijving in boek op blz. B

AFFLIGEM
VLAAMS-BRABANT

Bidprocessie 

Onze-Lieve-Vrouw van Affl igem >

Jaarlijks 

15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) 

176-177 B

ALT-HOESELT (HOESELT)
LIMBURG

Sacramentsprocessie 

Onze-Lieve-Vrouw van Vrede >

Jaarlijks 

Zondag 24 juni (Sint-Jan) of zondag nadien 

82-83 B

ANTWERPEN
ANTWERPEN

Heilige Sacramentsprocessie 

 O.-L.-V. van Antwerpen, Koningin en Moeder >

Jaarlijks 

Sacramentszondag 

16-17 B

ANTWERPEN
ANTWERPEN

Processie met Scheldewijding 

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans >

Jaarlijks 

Eerste zondag van oktober 

18-19 B

BAARLE-HERTOG-NASSAU
ANTWERPEN

Kaarskensprocessie 

Onze-Lieve-Vrouw >

Jaarlijks 

 Eerste zondag na 15 augustus 

20-21 B

BEVER
VLAAMS-BRABANT

Sacramentsprocessie 

Onze-Lieve-Vrouw >

Jaarlijks 

Sacramentszondag 

BOLDERBERG (HEUSDEN-ZOLDER)
LIMBURG

Kaarskensprocessie 

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux >

Jaarlijks 

 14 augustus (vooravond van Maria-Tenhemelopneming) 

84-85 B

BOOISCHOT (HEIST-OP-DEN-BERG)
ANTWERPEN

Maria-Ommegang 

Onze-Lieve-Vrouw van Pijpelheide >

Jaarlijks 

15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) 

22-23 B

BOORSEM (MAASMECHELEN)
LIMBURG

Processie 

Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen >

Jaarlijks 

Sacramentszondag 

86-87 B

BREE
LIMBURG

Mariafeesten 

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën >

Vijfentwintig jaarlijks (1996 – 2021 - …) 

Data voor volgende editie nog te bepalen 

88-91 B

Alfabetisch overzicht van de anno 2007-2008 bestaande processies
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