
                   Zondag 25 juni 2017
       q    OOSTDUINKERKE
start     Mariakapel (Leopold II-laan 250 A)
   info     Op de zondag van de Garnaalfeesten vindt om 9.30

uur in de Mariakapel een eucharistieviering plaats
met de vissersfamilies uit Oostduinkerke. Het Sint-
Niklaaskoor omkranst het geheel met stemmige
muziek. In de aansluitende processie stappen de
garnaalvissers te paard mee naar de zeedĳk. Na de
zegening op zee volgt een bloemenhulde en een
gebed op het strand. 

.............................................................................................................................

                   Zondag 2 juli 2017
       w    DE PANNE
start     Gemeentehuis (Zeelaan)
   info     Om 10.30 uur vertrekt een indrukwekkende 

optocht met onder andere enkele versierde vaar-
tuigen van de lokale vissersclub ‘De Pannevissers’,
figuranten, de Koninklĳke Muziekmaatschappĳ 
‘Nu of Nooit’, reuzen en paardenvissers naar de 
zeedĳk. Daar vindt vervolgens de plechtigheid 
met zee- en botenzegening, de huldiging van de op
zee gebleven vissers en een optreden met vissers-
liederen van Anneke Bo plaats. Nadien wordt er 
gratis gebakken vis uitgedeeld aan de Rampe. 

.............................................................................................................................

                   Zondag 2 juli 2017
       e    OOSTENDE
start     Montgomerykaai 
                    ter hoogte van de toegang 
                    tot het Westerstaketsel
   info     Om 11 uur vindt de oecumenische zeezegening

plaats. Aansluitend wordt de zee gezegend. Een bo-
tenparade gaat om 10.30 uur de zeezegening vooraf.
Met de Zeezegening wordt traditioneel het zomer-
seizoen in Oostende geopend.

.............................................................................................................................

                   Zondag 2 juli 2017
       r    BLANKENBERGE
start     Staketsel
   info     De openluchteucharistieviering met als thema

‘Ruim(te) maken’ vindt om 10 uur plaats op het
strand ter hoogte van de vuurtoren en het staketsel
en is ook live te volgen op televisie (één). Het ‘Brugs
Mannenkoor’ o.l.v. Lynn Leterme luistert de viering
op. Aan het slot van de viering wordt het bloemen-
kruis in de zee gelegd en de zegen over de zee uitge-
sproken. Tal van boten laveren voor de kustlĳn en
vergezellen de boot met de priester tĳdens de zeeze-
gening.

.............................................................................................................................

                   Zaterdag 8 juli 2017
       t    LOMBARDSIJDE
start     Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (Dorpsplein)
   info     Om 16.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.

Om 17 uur volgt een vissersmis voor de overleden 
vissers uit de streek van Lombardsĳde. Deze mis wordt
georganiseerd ter gelegenheid van de noveen van
Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsĳde.

...................................................................................................................................

                   Zondag 6 augustus 2017
       y    KOKSIJDE
start     Site Duinenabdĳ Koksĳde (Koninklĳke Prinslaan 2)
   info     In 2017 wordt de 850ste verjaardag van het overlĳden

van Idesbald van Ten Duinen gevierd. Idesbald is 
patroon van de gemeente en patroonheilige van de 
vissers, de adel en de landbouwers. Het kapelletje
‘Baaldjes Kruus’ in Koksĳde is een bedevaartsoord voor
generaties vissers en mensen die betrokken 
zĳn met een leven op en van de zee. Om 10.00 uur 
gaat mgr. Lode Aerts voor in een openluchtmis in de 
ruïnes van de Duinenabdĳ te Koksĳde. Abt Leo Van
Schaverbeeck van de Sint-Bernardusabdĳ in Bornem
concelebreert samen met de priesters van de Parochie
Ster der Zee Koksĳde.

...................................................................................................................................

                   Dinsdag 15 augustus 2017
       u    KNOKKE-HEIST
start     Sint-Antoniuskerk Heist
   info     Om 10 uur is er een plechtige eucharistieviering in 

de Sint-Antoniuskerk. Na een korte optocht is er 
aansluitend om 11.20 uur een evocatie met muziek, 
choreografie en volkskunst op de zeedĳk, ter hoogte
van het Vissershuldeplein. Om 12 uur volgt de zegening
van de zee waarna het Visserslied het geheel afrondt. 

...................................................................................................................................

                   Donderdag 21 september 2017
       i    OOSTDUINKERKE
start     Sint-Niklaaskerk
   info     Om 9 uur is er een vissersmis met als thema het 

‘Onzevader’. Daarna volgt een bloemenhulde op 
het ereplein van de overleden vissers, vlakbĳ het 
Navigo - Nationaal Visserĳmuseum.

...................................................................................................................................

                   Zaterdag 4 november 2017
       o    BLANKENBERGE
start     Sint-Antoniuskerk
   info     Om 17.30 uur is er een plechtige vissersmis georgani-

seerd door de ‘Gemeenzaamheid van O.L.V. van Meet-
kerke’. De viering wordt opgeluisterd door het Sint-
Rochuskoor van Blankenberge o.l.v. Annemie Bourdon.

...................................................................................................................................

LECA startte in 2015 een traject op rond zeezegeningen en 
vissersmissen in samenwerking met het Bisdom Brugge, 
Maria door Vlaanderen, Erfgoedcel Brugge en erfgoedcel 
Kusterfgoed. De krant ‘Woelig Water’ waarin u meer te weten
kan komen over wat zeezegeningen en vissersmissen vandaag
betekenen en hoe ze beleefd worden, kan gratis gedownload
worden op www.lecavzw.be of besteld worden via 
info@lecavzw.be. De bĳhorende kalender werd erg positief 
onthaald en dus besloten de partners ook in 2017 een kalender
uit te brengen die de informatie over de zeezegeningen en 
vissersmissen aan de Belgische kust bundelt.
...................................................................................................................................

KUSTERFGOED neemt deze taak graag op zich. De erfgoecel zet
zich in om het roerend en immaterieel erfgoed dat typisch is
voor de kust uit te dragen naar een breed publiek en daarbĳ de
waardering voor deze mooie tradities en rituelen te vergroten.
Benieuwd naar de projecten van Kusterfgoed? Neem een kĳkje
op www.kusterfgoed.be.

ZEEZEGENINGEN
EN VISSERSMISSEN 
AAN DE
BELGISCHE KUST

V.U. > Marleen De Soete, Wandelaarkaai 7, Pakhuis 61, 8400 Oostende
Vorm > Mario Debaene | Fotografie > Katrien Vervaele



                  Zondag 26 februari 2017 (zondag voor Aswoensdag)
       1    KNOKKE-HEIST
start     Sint-Antoniuskerk
   info     Om 9.30 uur is er een plechtige herdenkingsviering

voor vissers en zeelieden in de Sint-Antoniuskerk met
als thema het ‘Onzevader’. De Koninklĳke Harmonie
Sint-Cecilia Heist onder leiding van Rik Bonny luistert
deze viering op. Daarna volgt een bloemenhulde aan
het zeeliedenmonument.

...................................................................................................................................

                   Maandag 17 april 2017 (Paasmaandag)
       2    OOSTENDE
start     Sint-Petrus- en -Pauluskerk
   info     Om 9.30 uur vindt er in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk

een vissersmis plaats met als thema het ‘Onzevader’. De
muzikale opluistering is in handen van het Brugs koor
Bryghia Cantat onder leiding van Reinhilde Uyttendaele
en orgelist Peter Ledaine. Daarna volgt een bloemen-
hulde aan het zeeliedenmonument.

...................................................................................................................................

                   Donderdag 25 mei 2017 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)
       3    NIEUWPOORT BAD
start     Sint-Bernardusplein
   info     Om 10.30 uur is er de eucharistieviering in de 

Sint-Bernarduskerk. Aansluitend volgt de zeezegening
op het Sint-Bernardusplein. Deze zegening kadert in
het weekend ‘Santé aan zee’ en wordt opgeluisterd 
met poëzie en muziek. Na de zegening biedt het stads-
bestuur een gratis drankje en wat gebakken vis aan 
alle aanwezigen.

...................................................................................................................................

                   Maandag 5 juni 2017 (Pinkstermaandag)
       4    NIEUWPOORT
start     Verkoophal Stedelĳke Vismĳn
   info     De vissersmis om 10 uur heeft het ‘Onzevader’ als

thema. De muzikale opluistering is in handen van 
het Brugs koor Bryghia Cantat onder leiding van 
Reinhilde Uyttendaele en de Koninklijke Katholieke
Fanfare Nieuwpoort. Daarna volgt een botenzegening
langs de kade en een bloemenhulde aan het vissers-
monument.

...................................................................................................................................

                   Maandag 5 juni 2017 
       5    WENDUINE
start     Kerk van de Heilig Kruisverheffing (Kerkstraat 87)
   info     Na de plechtige eucharistieviering om 9.30 uur ver-

trekt een processie met het Heilig Sacrament naar de
zeedĳk. Onderweg strooien de eerstecommunicantjes
een bloementapĳt voor het Heilig Sacrament.  
Om 10.45 uur wordt een evocatie opgevoerd van de 
Legende van het Heilig Kruis, die teruggaat naar de
tweede helft van de 16de eeuw. Deze legende wordt 
op zee en op het strand uitgebeeld in een sfeervol 
totaalspektakel met poëzie en zang. Aansluitend 
worden de zee en de aanwezigen op strand en zeedĳk
gezegend. Daarna wordt het opgeviste Christusbeeld 
in processie naar de kerk gebracht.

...................................................................................................................................

                   Zondag 11 juni 2017
       6    WESTENDE
start     Sint-Theresiakapel (Henri Jasparlaan)
   info     Tĳdens de eucharistieviering om 10 uur wordt in de

kapel het ankerkruis gezegend. Om 11 uur trekt een 
optocht met folkloristische groepen, reuzen en het 
ankerkruis van de kapel naar de Koning Ridderdĳk.
Daar heeft de zeezegening plaats ter hoogte van de
Meeuwenlaan. De zeezegening is een onderdeel van
het ‘Visweekend’ te Westende. 

...................................................................................................................................

                   Zaterdag 17 juni 2017
       7    DE PANNE
start     Sint-Pieterskerk (Kerkstraat 53)
   info     De vissersmis wordt om 17 uur gehouden in het 

sappige dialect van Bacht’n de Kuupe en andere
West-Vlaamse dialecten. Onder het thema ‘Van 
dieren & mensen’ wordt de verbondenheid tussen
mens en dier in de kĳker gezet. Heel het vissers-
bestaan draait om de kennis van het leven in de
diepte van de oceaan. Met verhalen en liederen
wordt de rĳke visserstraditie levend gehouden. De
dialectmis kadert in het kermisgebeuren van De
Panne Centrum.

.............................................................................................................................

                   Zondag 18 juni 2017
       8    OOSTENDE
start     Sint-Antoniuskerk (Vuurtorenwĳk)
   info     Op de eerste zondag na de feestdag van Sint-

Antonius is er om 9.30 uur een vissersmis in de
Vuurtorenwĳk. Voor de organisatie ervan werkt 
de Sint-Antoniusparochie samen met het Sint-
Antoniuskoor, het kinderkoor, het Onze-Lieve-
Vrouwecollege Vuurtorenwĳk en KW Ibis, de 
werkgroep Vuurtoren en mensen uit de visserĳ.

.............................................................................................................................

                   Zondag 25 juni 2017
       9    ZEEBRUGGE
start     Zusterstraat
   info     Om 9.45 uur vertrekt de processie aan de Roeze-

moesschool in de Zusterstraat. Door de straten van
Zeebrugge stappen lokale figuranten samen naar
het Visserskruis waar er om 11 uur een eucharistie-
viering in openlucht is over het thema ‘Zee van
Leven’, gevolgd door de zeezegening. Bĳ slecht weer
heeft de viering plaats in de Sint-Donaaskerk. Van 21
tot 28 juni is er in het gemeenschapshuis van Zee-
brugge een tentoonstelling over 165 jaar zeevisserĳ.

.............................................................................................................................

Met de zeezegeningen wordt van oudsher om 
bescherming gevraagd voor wie zich op zee begeeft;
tĳdens vissersmissen herdenkt men vissers die hun
graf op zee vonden. Tot op vandaag vormt dat de
kern waar alle vieringen aan de kust op geënt zĳn.

Zo divers als de mensen zĳn die instaan voor de 
organisatie van de zeezegeningen en vissersmissen,
zo verschillend zĳn ook de vieringen zelf. Van 
eeuwenoude tradities tot recent opgestarte 
evenementen, met of zonder processie vooraf of 
optocht nadien, onder grote publieke belangstelling
of juist in besloten kring: tussen februari en 
november krĳgen de zeezegeningen en vissers-
missen aan de Belgische kust op de meest uiteen-
lopende manieren vorm. En dat is net goed, want 
die rĳkdom aan verscheidenheid maakt de vieringen
des te boeiender. Daartegenover staat dat ene 
element dat alle zeezegeningen en vissersmissen 
onderling zo sterk verbindt: hun hechte band met 
de vissersgemeenschap. 
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