
VORMSELCATECHESE EKSAARDE - GEZINSBUBBELWANDELTOCHT - WEGBESCHRIJVING + LETTERZOEKTOCHT 
VEEL PLEZIER EN SUCCES! KIJK EXTRA GOED UIT JE DOPPEN EN VOLG VOLLEDIG HET BESCHREVEN PARCOURS  
MET START- EN EINDPUNT IN DEZE BIDKAPEL OM ALLE FOTO'S EN 13 LETTERS TE VINDEN.  
Vul het antwoordformulier in en breng mee op zat of zon 27/28 feb. 
 
Start: in de bidkapel, neem rustig plaats 
 
We maken een kruisteken, hét herkenningsteken van een christen mens. 
“In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.” 
Wat is de betekenis van het kruisteken? 
Met “Vader” bedoelen we God die de wereld heeft geschapen. 
Met “Zoon” bedoelen we God die als mens naar de aarde is gekomen. Jezus is voor ons terzelfder tijd mens en  
God. 
Met Heilige Geest bedoelen we de God die NU werkt in de wereld en onder de mensen leeft.  Je herkent hem in  
alle goede dingen. 
Amen betekent: “Ja, zo is het”.  
 
De 2 mooie gebedskaartjes die bij de wegbeschrijving liggen, kan je nu luidop of in stilte lezen. Steek ze na de  
tocht in jullie catechesemap.  
 
Wist je dat de doopvont uit marmer bestaat en gemaakt werd in de 17de of 18de eeuw?  
Wist je dat er hier een bijzonder kunstwerk hangt? Een ICOON die Maria en het kind Jezus voorstelt.  
Wist je dat ook heel wat toeristen in deze bidkapel komen bidden en een kaarsje doen branden? Kijk maar eens  
in het gastenboek dat hier ligt! 
 
We vertrekken uit de bidkapel naar rechts.  
op T gaan we naar links 
eerste straat rechts slaan we in 
 

tweede letter van de voornaam van de bedrijfsleider van betonvloeren e.d. 

Omdat jullie nog maar net gestart zijn, verklappen we 1 tip i.v.m. de fotozoektocht: de foto van Bond Zonder 
Naam (Foto 12) zijn jullie nu reeds gepasseerd.  
Niet gezien? Gebruik een extra paar ogen tijdens de tocht:-) 
 
Ga richting Kruiskapel, fietsknooppunt 81 
blijf richting Kruiskapel volgen, wandelknooppunt 41 volgen 

 eerste letter van de naam van het bosperceel dat VZW Durme hier aanplant 

 de tweede of voorlaatste letter van de vermelding op een niet officieel gevaarsbord aan Den Boterhoek 

 fietsknooppunt 81 en wandelknooppunt 41 blijven volgen 

 eerste letter van de naam van de bistro waar men gezond en biologisch kan eten 

 blijf het bospad verder volgen tot aan de Kruiskapel, ook wel Verre Kapel, het mooiste plekje van ons dorp! 

 eerste letter van de familienaam van heer van Eksaarde die de bouwopdracht gaf van de Kruiskapel in 1632 

 



laatste letter van de naam van het ronde, stenen monument dat voor de kruiskapel gemetseld werd 

 we keren terug, laat de kapel achter jullie liggen en vervolg de weg naar links: een mooie dreef 

 Statie 14: waar wordt Jezus neergelegd als hij van het kruis afgenomen wordt? Eerste letter van dit woord 

 Statie 12: tweede letter van het lidwoord in de beschrijving van de twaalfde statie van de kruisweg 

 Statie 11: laatste letter van de beschrijving van statie 11 

 aan statie 11 slaan we rechtsaf en volgen we de kasseibaan 

 Statie 10: in deze beschrijving staat een letter te veel omdat het Oudnederlands is. Welke letter? 

 Statie 9: tweede of laatste letter van het telwoord in deze beschrijving 

 waar de kasseibaan eindigt, steken we een drukke baan (!) over, richting fietsknooppunt 81. Opgelet voor fietsers 
op dit fietspad! 

 270 is het nummer van de … Tweede letter van dit woord 

 we volgen wandelknooppunt 40 

 Aan huisnummer 189 (Eksaarde-dorp) kan je jouw kaartje in de witte brievenbus steken bij misdienaar Robert 

 volg richting sportvelden en FC Eksaarde 

 Aan huisnummer 142 (Eksaarde-dorp) kan je jouw kaartje in de brievenbus steken bij Odileken 

 je keert enkele passen terug en stapt naar de achterkant van de kerk tot aan het grote kruis 

 Neem jullie catechesemap erbij op pagina 8 van het deeltje 'Kruisjesviering' en lees rustig de tekst. Ga hierover  
in gesprek met je gezin en vul p8 onderaan in.  

 de eerste (linkse) drukletter op het stenen monument links van het grote kruisbeeld 

 Wist je dat de Kruisweg met de 14 staties (kapelletjes) hier aan dit kruisbeeld start? En eindigt aan de Kruiskapel. 
Wist je dat onze parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (die al sinds 1230 bestaat!), de kruisweg en het  
kerkplein beschermde of geklasseerde monumenten zijn? 

 met je aangezicht naar het kruisbeeld ga je naar rechts, terug richting bidkapel 
ga binnen in de bidkapel en neem rustig plaats.   
 
Neem jullie catechesemap erbij op pagina 9 en sluit de tocht af met het mooie gebed. 

 Proficiat! Jullie hebben het volledige parcours beëindigd. 
Of loop nog een rondje rond de parochiekerk en vind het ‘monument van de gesneuvelden’ dat werd opgericht 
na de Eerste Wereldoorlog.  

 


