
Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de toenmalige parochiepastoor 
Pieter Verhaeghe een Mariabeeldje schonk aan de kerk van Ver-Assebroek. 
Het was een heel bijzonder beeldje dat vanwege zijn lotgevallen terecht het 
predicaat 'miraculeus' kreeg. 
In 1680 werd het moedwillig overboord gegooid van een koopvaardijschip, 
waarmee protestantse medereizigers op het schip een einde wilden stellen 
aan de verering voor het beeldje door een katholieke opvarende. Maria zelf 
gaf aan wat ze hiervan vond: het beeldje bleef bovendrijven op de golven 

van de zee. Het werd weer aan boord genomen en belandde via omzwervingen in Holland en 
Vlaanderen uiteindelijk in 1720 in Ver-Assebroek. 
Met de komst van dat beeldje werd het oude Mariale bedevaartoord nieuw leven 
ingeblazen, tot op vandaag. 
Dichte drommen bedevaarders zijn vervlogen tijd, maar Maria leeft sterk in het hart van de 
mensen. Een jubileumjaar is daarom op zijn plaats. 
Met een waaier aan activiteiten in en rond de kerk laten we zien, horen en aanvoelen wat 
mensen met een Mariabeeld doen én wat Maria met de mens kan doen. 
Weet je welkom in Ver-Assebroek, 
weet je welkom bij Maria. 
 
Werkgroep ‘Maria 2020’ 
 

 
Na zowat drie jaar voorbereiding was de werkgroep 'Maria 2020' klaar om een rijk 
gevarieerd programma voor te stellen. De maatregelen om het coronavirus een halt toe te 
roepen, nopen de organisatoren ertoe de kalender om te gooien. Maar ook al moeten een 
aantal data opnieuw bekeken worden, toch geeft de Pastorale Eenheid Sint-Trudo 
Assebroek graag het hele aanbod mee en wordt alles in het werk gesteld om alle 
evenementen in 2020 te laten plaatsvinden. 
 
 
Voorstelling feestprogramma en inzegening beeld op kerkplein 
 
E.H. Kanunnik Adelbert Denaux schetst de betekenis van 'Maria vandaag' en aansluitend 
wordt het feestprogramma van het jubileumjaar voorgesteld door diaken Eric De Rous, 
voorzitter werkgroep 'Maria 2020'. 
Daarna is er de inzegening van het nieuw geplaatste beeld 'De Boodschapper' op het 
kerkplein, waarmee Ver-Assebroek een blijvende herinnering krijgt aan het jubileumjaar. 

 
Woensdag 24 juni • 15 u. (onder voorbehoud) 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 

 
Mariale eucharistieviering met Sint-Donaaskoor 
 
Voor de eucharistieviering op 27 juni is het Brugse Sint-Donaaskoor te gast. Onder leiding 
van dirigent Paul De Baere zingt het koor vóór en tijdens de mis vierstemmige 
Nederlandstalige en anderstalige Marialiederen. 

Zaterdag 27 juni • 16 u. 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 

  



 
Kapellentocht 
 
Verspreid over het hele grondgebied Assebroek staan meer dan tien Mariakapellen. Alle 
worden ze voorgesteld en uitvoerig besproken in een kleurrijk geïllustreerde brochure die 
speciaal voor het jubileumjaar werd samengesteld. ’Assebroekse kapellen vertellen’ is een 
handige gids om individueel of in groep, te voet of met de fiets kennis te maken met dit 
interessante Mariale erfgoed in de omgeving. 

Vanaf de zomer te koop 
 
 
Openluchtconcert met koor Cantate Domino en mobiele beiaard 
 
Frank Deleu, ere-stadsbeiaardier van Brugge bespeelt de mobiele Keerman carillon (2014, 49 
klokken). Het vierstemmige koor Cantate Domino (Ver-Assebroek) o.l.v. dirigent Marnix Tack 
put uit een rijk Mariarepertoire en ondersteunt de samenzang. Ook het klokkenspel in de 
kerktoren is bij het concert te horen. 

Zaterdag 15 augustus (feest Maria Tenhemelopneming) • 19 u. 
Pastoor Verhaegheplein 

 
 
Lezing 
 
Onder de titel ‘Maria, een vrouw van de verbeelding’ biedt Lea Verstricht een aparte 
benadering van de figuur van Onze-Lieve-Vrouw. Lea Verstricht heeft als doctor in de 
theologie onderzoek verricht naar de katholieke traditie in verschillende organisaties, geeft 
lezingen en publiceert onder meer over het religieuze leven vandaag. 

Zaterdag 12 september • 14.30 u. 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 

 
 
Orgelconcert 
 
Voor het recital 'Salve Regina' op het Jacobus Van Eynde orgel (1716) kiezen organist Jan 
Vermeire (organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk, Koksijde) en sopraan 
Hilde Coppé voornamelijk composities uit de 18de en 19de eeuw. Het programma vermeldt 
werken uit de Vlaamse, Nederlandse, Spaanse en Italiaanse muziek, evenwichtig verdeeld 
voor orgel solo en voor orgel met sopraan. 

Vrijdag 2 oktober • 20 u. 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 
Kaarten: 10 euro (add) / 8 euro (vvk) 
                 via secretariaat pastorale eenheid 

 
 
Feestelijke eucharistieviering 
 
Bisschop Lode Aerts gaat voor in de zondagsviering die rechtstreeks wordt uitgezonden op tv 
en waaraan het koor Cantate Domino zijn medewerking verleent. Een feestelijke viering 
midden de rozenkransmaand. 

Zondag 18 oktober • 10 u. 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 

  



Tentoonstelling 
 
'Maria in Ver-Assebroek - 300 jaar mirakelbeeld’ verhaalt de legende van het mirakelbeeld en hoe 
het in Assebroek is beland. Verder worden alle aspecten van de voorbije drie eeuwen Mariadevotie 
in Ver-Assebroek belicht: persoonlijke verering, groepsbedevaarten, genezingen, gebedsintenties,… 
Alles wordt aanschouwelijk voorgesteld met archiefdocumenten en foto’s. 

Zaterdag 24 oktober tot maandag 2 november 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek • 9 u. - 17 u. 

 
 
Afsluiting jubileumjaar 
 
De datum waarop het miraculeuze Mariabeeld aan de kerk werd geschonken, is met 
zekerheid gekend: 7 december 1720. Aan de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen wordt het jubileumjaar afgesloten met een Mariale vesperdienst. Ook 
hieraan verleent het koor Cantate Domino zijn medewerking. 

Maandag 7 december • 16 u. 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 

 
 
Jubileumkaars 
 
Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van het miraculeuze beeld in Ver-Assebroek wordt 
een bijzondere kaars aangeboden in een stevig doosje. Geopend, vormt het een schaaltje 
onder de kaars en ontvouwt zich de tekst: ‘Mijn vlam, jouw gebed’ 
Een mooie attentie om mee te nemen voor iemand die zelf niet op bedevaart kan komen en 
zich zo verbonden kan voelen met de velen die in vertrouwen naar ‘Onze-Lieve-Vrouw van 
Ver-Assebroek’ komen. 
 
 
Logo 
 
Het logo, ontworpen ter gelegenheid van het jubileumjaar, brengt het kerngegeven van het 
mirakel in beeld: het Mariabeeld dat overboord gegooid werd en onder water leek te 
verdwijnen, kwam weer bovendrijven op de woelige golven. 
 
  



 
Praktisch 
 
informatie feestprogramma jubileumjaar 
• Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw 
   Pastoor Verhaegheplein 11 - 8310 Assebroek 
• 050 35 89 34 
• secretariaat@sinttrudo.net 
• www.sinttrudo.net 
• f:   sinttrudoassebroek 
 
alle activiteiten vinden plaats in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk of op het kerkplein 
• gratis toegang (tenzij anders vermeld) 
• De Lijn: bus 1 naar Ver-Assebroek vanaf het station Brugge (om de 20 minuten) 
 
de kerk is elke dag open 
• zomer: 8.30 u. - 19 u. 
• winter: 8.30 u. - 18 u. 
• opgelet: tijdens de tentoonstellings- 
periode gelden aangepaste openingsuren 
weekendviering op zaterdag om 16 u. 
 
aanvraag misintenties en bedevaarten  
via het secretariaat 
  

 


