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LECA startte in 2015 een traject op rond zeezegeningen en 
vissersmissen in samenwerking met het Bisdom Brugge, Maria 
door Vlaanderen Gedragen, erfgoedcel Brugge en erfgoedcel 
Kusterfgoed. De krant WOELIG WATER waarin u meer te weten 
komt over wat zeezegeningen en vissersmissen vandaag betekenen 
en hoe ze beleefd worden, kan gratis gedownload worden op 
www.kusterfgoed.be/zeezegeningen. 

KUSTERFGOED brengt sinds 2017 een kalender uit die de infor-
matie over de zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische 
kust bundelt. De erfgoedcel zet zich in om het roerend en imma-
terieel 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.

Met dank aan:

V.U.: Bart Plasschaert, Zandvoordeschorredijkstraat 289A 8400 Oostende vorm: seamoose.be
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LOMBARDSIJDE

ZATERDAG 6 JULI 2019
Start: Kerk Onze-Lieve-Vrouw 
Bezoeking (Dorpsplein)

Om 16.30 uur wordt in de kerk de rozen-
krans gebeden. Om 17 uur volgt een 
vissersmis voor de overleden vissers 
uit de streek van Lombardsijde. De mis 
wordt georganiseerd ter gelegenheid van 
de noveen van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lombardsijde (van 2 t.e.m. 10 juli).
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DE PANNE

ZONDAG 7 JULI 2019
Start: Gemeentehuis (Zeelaan)

Om 10.30 uur vertrekt een indrukwek-
kende optocht met versierde vaartuigen 
van de lokale vissersclub ‘De Pannevissers’, 
de Koninklijke Muziekmaatschappij ‘Nu of 
Nooit’, fi guranten, reuzen en paardenvis-
sers van het Gemeentehuis naar de zeedijk. 
Daar vinden vervolgens de plechtigheid met 
zee- en botenzegening, de huldiging van 
de op zee gebleven vissers en de muzikale 
animatie plaats.
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BLANKENBERGE

ZONDAG 7 JULI 2019
Start: Staketsel

De openluchteucharistieviering met als 
thema ‘Rijk van Vreugde’ start om 10 uur 
op het strand ter hoogte van de vuurtoren 
en het staketsel en is ook live te volgen 
op televisie (Eén). Daarna wordt het 
bloemenkruis in zee gelegd en wordt de 
zegen over de zee uitgesproken. Tal van 
boten laveren voor de kustlijn en verge-
zellen de boot met de priester tijdens de 
zeezegening. Als vreugdegebaar worden 
tot slot vuurpijlen afgevuurd en klinken de 
bootstoeters.
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KOKSIJDE

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019
Start: Abdijmuseum Ten Duinen

Het Genootschap van de Zalige Idesbaldus 
organiseert in overleg met de gemeente 
Koksijde en de Pastorale Eenheid Ster der 
Zee om 10 uur een openluchtviering op de 

archeologische site van het Abdijmuseum 
Ten Duinen. De dienst staat in het teken 
van ‘De Zalige Idesbald, patroon van de 
vissers’. Abt Leo van Schaverbeeck van de 
Sint-Bernardusabdij in Bornem en tevens 
ereburger van Koksijde gaat de viering voor. 
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KNOKKE-HEIST

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019
Start: Sint-Antoniuskerk Heist

Om 10 uur is er een plechtige eucharis-
tieviering in de Sint-Antoniuskerk. Na 
een korte optocht is er om 11.20 uur 
een evocatie met muziek, choreografi e 
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.
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OOSTDUINKERKE

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019
Start: Sint-Niklaaskerk

Om 9.00 uur gaat de vissersmis door 
in de Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke. 
Daarna volgt een bloemenhulde op het 
ereplein van de overleden vissers aan het 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
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BLANKENBERGE

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019
Start: Sint-Antoniuskerk

Om 17.30 uur is er een plechtige vissersmis 
in de Sint-Antoniuskerk georganiseerd 
door de ‘Gemeenzaamheid van O.L.V. van 
Meetkerke’. Deze viering wordt opgeluisterd 
door het Sint-Rochuskoor van Blankenberge 
onder leiding van M. Bourdon.
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BENIEUWD NAAR MEER
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NEEM EEN KĲKJE OP
WWW.KUSTERFGOED.BE.
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VOOR TAL VAN FOTO’S OVER DE RĲ KE

GESCHIEDENIS VAN ZEEZEGENINGEN EN
VISSERSMISSEN AAN ONZE KUST. 
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KNOKKE-HEIST

ZONDAG 3 MAART 2019
(zondag voor Aswoensdag)
Start: Sint-Antoniuskerk

Om 10 uur is er een plechtige herden-
kingsviering voor vissers en zeelieden 
in de Sint-Antoniuskerk. De Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia Heist onder leiding 
van Rik Bonny luistert de viering op. 
Daarna volgt een bloemenhulde aan het 
zeeliedenmonument.
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OOSTENDE

MAANDAG 22 APRIL 2019
(Paasmaandag)
Start: Sint-Petrus- en Pauluskerk

Om 9.30 uur vindt er in de Petrus- en 
Pauluskerk een vissersmis plaats. E.H. 
Antoon Wullepit gaat de mis voor en orge-
list Peter Ledaine verzorgt de muziek. Om 
11 uur volgt een bloemenhulde aan het 
zeeliedenmonument op het Heldenplein.

3

OOSTENDE

ZATERDAG 25 MEI 2019
Start: Monument der Zeelieden

Om 15 uur is er een oecumenische zee-
zegening aan het Monument der 
Zeelieden (bij slecht weer in de 
Kapucijnenkerk), gevolgd door een 
optocht naar de Visserskaai. Vanaf 16 uur 
start de inscheping van de priesters van 
de verschillende geloofsovertuigingen 
en de zegening van de vloot die deel-
neemt aan Oostende voor Anker in het 
Mercator- en Montgomerydok.  
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NIEUWPOORT BAD

DONDERDAG 30 MEI 2019
(Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)
Start: Sint-Bernardusplein

Om 10.30 uur is er een eucharistie-
viering in de Sint-Bernarduskerk met 
aansluitend de zeezegening op het Sint-
Bernardusplein. Deze zegening kadert 
in het weekend ‘Santé aan zee’ en wordt 
opgeluisterd met muziek en ballet. Na 
de zegening biedt het stadsbestuur een 
gratis drankje en wat gebakken vis aan de 
aanwezigen.
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NIEUWPOORT

MAANDAG 10 JUNI 2019
(Pinkstermaandag)
Start: Stedelijke Vismijn

Om 10 uur vindt een feestelijk opgeluis-
terde vissersmis plaats in de verkoophal 
van de Stedelijke Vismijn met pastoor 
Walter Viane als voorganger. Daarna volgt 
een botenzegening langs de kade en een 
bloemenhulde aan het vissersmonument.

6

WENDUINE 

MAANDAG 10 JUNI 2019
(Pinkstermaandag)
Start: Kerk van de Heilig Kruis-
verheffing (Kerkstraat)

Na de plechtige eucharistieviering 
om 9.30 uur brengt een processie het 
Heilig Sacrament naar het strand aan 
de Rotonde. Om 10.45 uur volgt op 
het strand en de zee een evocatie van 
de Legende van het Heilig Kruis. Het 

wordt een sfeervol totaalspektakel met 
poëzie en zang. Afsluitend wordt de zee 
gezegend en wordt het Heilig Kruis in 
processie overgebracht naar de paro-
chiekerk. Het dragen van het Heilig Kruis 
is een eeuwenoud privilege dat voorbe-
houden is aan Blankenbergse vissers.
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OOSTENDE

ZONDAG 16 JUNI 2019
Start: Sint-Antoniuskerk 
(Vuurtorenwijk)

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, 
het Koninklijk Werk Ibis, de werkgroep 
Vuurtoren en mensen uit de visserij.
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ZEEBRUGGE

ZONDAG 23 JUNI 2019
Start: Roezemoesschool (Zusterstraat)

Om 9.45 uur vertrekt de processie 
aan de Roezemoesschool in de 
Zusterstraat. Door de straten van 
Zeebrugge stappen lokale fi guranten 
samen naar het Visserskruis waar er om 
11 uur een eucharistieviering in open-
lucht is, gevolgd door de zeezegening. 
Bij slecht weer gaat de viering door in 
de Sint-Donaaskerk.
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OOSTDUINKERKE

ZONDAG 30 JUNI 2019
Start: Mariakapel (Leopold II-laan 250 a)

Op de zondag van de Garnaalfeesten 
vindt om 9.30 uur een eucharistie-
viering 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.

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 zeeze-
geningen en vissersmissen, 

zo verschillend zĳn ook de 
vieringen zelf. Van eeuwen-
oude 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 zeeze-
geningen en vissersmissen aan 

de Belgische kust op de meest 
uiteenlopende 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 onder-
ling zo sterk 
verbindt: hun 
hechte band 
met de vissers-
gemeenschap.
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