Start
Op tocht gaan ...
Op tocht gaan, de ommegang doen is op weg gaan,
naar hetgeen ons hart verlangt:
geluk, toekomst, geborgenheid.
Het is de blijdschap ervaren dat, na iedere bocht op onze
levensweg een nieuw landschap zich opent en na elke
heuveltop een wijds gezicht zich openbaart.
Het is de vreugde ervaren van thuis te komen bij een
Moeder, die de deur voor ons opent
op Gods eeuwige liefde.
Het is onze pijn en vreugde, onze zorgen en vragen
toevertrouwen aan Maria, 0.-L-Vrouw van 7 weeën,
opdat zij ons geleide naar God, onze Vader.

2

1. opdracht van Jezus in de tempel.
Simeon zegende hen en zei tot zijn moeder Maria: 'Deze jongen zal velen in Israël ten
val brengen of doen opstaan, hij zal een omstreden teken zijn -ook door jouw ziel zal
een zwaard gaan-, en zo zal onthuld worden wat er in vele harten omgaat.'
(Lucas 2,34.35)
Moeder Maria,
Schenk ons iets van uw geloof in donkere dagen,
iets van uw vreugde om wat God voor ons is en doet,
iets van uw luisterbereidheid voor Jezus' woord.
Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.L.V. van 7 weeën, bid voor ons.

Deze nis in natuursteen dateert uit 1891. Het gaat hier dus niet om een kapel, maar om
een beeldengroep in bas-reliëf achter een smeedijzeren afsluiting. In Gotische letters
lezen we: 'Eerste wee, Voorzegging van Simeon'.
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De Vredekapel (dit is geen ommegangskapel)
O.L.V. van de Vrede, bid voor ons
Weesgegroet Maria
De Vredekapel werd in 1946 door het 'bevrijdingscomité van de Aalterstraat' gebouwd
als dank voor de bescherming van O.L.V. bij de bevrijding van Ruiselede op 8 september
1944. De inwijdingstekst (die in de kapel hangt) vraagt de plaatselijke slachtoffers van
de oorlog te gedenken: drie Poolse soldaten en zeven burgers.
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2. De vlucht naar Egypte
‘Nadat de wijzen, die het Kind Jezus hulde hadden gebracht, vertrokken waren,
verscheen aan Jozef in een droom een engel die sprak: "Neem het kind en zijn moeder
en vlucht naar Egypte, immers, Herodes wil het Kind laten opzoeken en doden’.
(Matteüs 2,13)
Moeder Maria,
wees ons nabij als wij op de vlucht zijn
voor onszelf of voor anderen.
Breng ons veilig thuis in Jezus' vriendschap
en Gods liefde.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.L.V. van 7 weeën, bid voor ons.
Deze ommegangskapel werd herbouwd in 1891. De tweede smart is op een pleisteren
bas-reliëf te zien. Tijdens de ontploffingsramp in 2005 bleef deze kapel, als bij wonder,
ongeschonden.
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De Kruiskapel (dit is geen ommegangskapel)
Moeder Maria,
Uw Zoon gaf zijn leven tot het uiterste voor ons heil.
Geef ons sterkte en trouw om onvermoeibaar te leven
naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon, tot alles is
volbracht. Bescherm ons op onze verdere levensweg
om zo, samen met Hem, te komen tot onze Vader die
ons eeuwig leven doet. Amen.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.L.V. van 7 weeën, bid voor ons.
Deze oude kapel stond waar nu de Poekestraat en de Ringlaan mekaar kruisen. Ze werd
in 1979 afgebroken. Voor 1893 stond er alleen een kruis. De huidige kapel werd
heropgericht in 1980 als aandenken aan de familie Henri en Nathalie VerhaegheVerbeke en kinderen.
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3. Jezus verloren in de tempel, teruggevonden
‘Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden,
in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.’ (Lucas, 2,43)
Moeder Maria,
soms verliezen wij Jezus uit het oog,
geef ons de moed om telkens weer
op zoek te gaan naar Hem.
Laat ons altijd hoopvolle mensen zijn.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.L.V. van 7 weeën, bid voor ons.
Deze ommegangskapel (Meunincks kapel) werd gebouwd in 1875. De priester kon
bekomen dat de Ringlaan 10 meter verplaatst werd waardoor die kapel nu met de rug
aan de Ringlaan ligt. In de muur zijn twee herdenkingsplaten ingemetseld.
Tussen 1912-1953 passeerde hier de tram Tielt - Ruiselede - Nevele.
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4. Maria ontmoet Jezus op zijn lijdensweg
‘Toen Jezus zijn kruis droeg naar Golgotha kwam Maria Hem tegemoet.’
(Johannes 19,17)
Moeder Maria,
In lijden en in pijn, was U Uw zoon nabij.
Blijf ook ons nabij wanneer het leven beproefd wordt
door pijn en verdriet, wanneer ons leven lastig wordt.
Moeder Maria wij bidden U, geef ons ook iets van uw
liefde om anderen mensen in pijn, ziekte of nood nabij te zijn.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.-L.-Vrouw van 7 weeën, bid voor ons.
In 1875 werd deze ommegangskapel (Lava's kapel) gebouwd door de buren en de
kerkfabriek. Opvallend was vroeger de zwart-wit keramiekvloer.
Nu is het er één van natuursteen.
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5. Jezus sterft aan het kruis.
‘Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.’ (Marcus, 15,37)
Moeder Maria,
gij die Uw Zoon trouw nabij bleef in zijn stervensuur,
blijf ook met ons als wij ons verguisd en verlaten voelen,
als het kruis ons treft en de dood in onze ogen kijkt.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.-L.-Vrouw van 7 weeën, bid voor ons.
Deze ommegangskapel zit verwerkt in een oude woning en vertoont een aantal
neogotische kenmerken. Ze werd in 1876 gebouwd en voorzien van een grot en beeld
van O.-L.- Vrouw van Lourdes. Er is een sierlijke nis die bedekt is met schalies.
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6. Jezus in de armen van zijn moeder
‘Jozef van Arimathea nam Jezus' lichaam van het kruis af, legde het in Maria's schoot
en wikkelde het daarna in een zuiver linnen.’ (Matteüs 27,59)
Moeder Maria,
gij hebt het dode lichaam van Uw Zoon
in Uw armen ontvangen en het gestreeld
zoals alleen moeders dat kunnen.
Streel ook ons met liefde als wij dreigen tenonder te
gaan in dagelijkse sleur en zorgen, wanneer wij als
christenen vergeten te leven naar Jezus' bevrijdende
boodschap van liefde, gerechtigheid en vrede.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.-L.-Vrouw van 7 weeën, bid voor ons.

Een datumsteen vermeldt 1877.
De ommegangskapel werd opgetrokken nabij
de voormalige herberg: den Tivoli. Bij het
restaureren werden ramen aangebracht met
geometrische kleurglasmotieven. Vroeger
stond hier enkel een pilaarke, "het kapelleke
van 't pelderijn" genoemd, een pelderijn of
schandpaal waaraan men misdadigers
'tentoon stelde'. Op het altaar zie je een
neogotisch beeld van de gestorven Jezus in de
armen van z'n moeder.
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7. De begrafenis van Jezus
‘Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met welriekende kruiden in
zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is.’ (Johannes, 19,40)
Moeder Maria,
de dood maakt een einde aan ons aardse leven.
wij bidden u, vul onze leegheid met Uw moederlijke
Tederheid en vraag aan Uw Zoon onze leegheid te
vullen met eeuwig leven. Amen.
Onze Vader, Weesgegroet.
O.-L.-Vrouw van 7 weeën, bid voor ons.
Deze ommegangskapel werd in 2007, tijdens de ommegang, opnieuw ingewijd.
De kapel is nu geïntegreerd in de nieuwbouwappartementen. Vroeger werd het
Preudhommes' Kapel genoemd. Op 29 september 1937 werd de kapel al eens
afgebroken en door het klooster heropgebouwd. Vroeger, toen de kapel 'alleen' stond,
werd deze kapel ook wel eens het letterkapelleke genoemd, omdat er allerlei reclame
werd aangebracht.
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Einde
Reeds van in de 13de eeuw komen mensen naar Ruiselede om O.L.V. van 7 Weeën
te eren.
In hun voetsporen mochten we treden.
De Zusters O.L.V. van 7 Weeën en de leden van de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën
bidden met u mee.
Onze Vader, Weesgegroet.
Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.
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Wegbeschrijving Ommegang van Ruiselede
Vertrek aan de Kerk van Ruiselede. Aan de kerk (links van het portaal) zie je een
beeldengroep. Het gaat hier dus niet echt om een kapel, maar om een beeldengroep
in bas-reliëf achter een smeedijzeren afsluiting.
Hier start de ommegang. Neem de Aalterstraat (richting Aalter). Na wat wandelen zie
je links de Vredekapel.
Wat verderop sla je rechts in, dit is de Ommegangstraat. Op het einde staat de tweede
ommegangskapel.
Ga verder rechts door de Ommegangstraat. In de bocht kom je bij de Kruiskapel.
Parallel met de ring rond Ruiselede vervolg je de Ommegangstraat. Hier bevindt zich
de derde ommegangskapel.
Sla rechtsaf terug richting centrum (dus niet de ring oversteken). Dit is de Poekestraat.
Halverwege deze straat bevindt zich de vierde ommegangskapel.
Op de hoek met de Kapellestraat staat de vijfde ommegangskapel.
Sla de Kapellestraat in en wandel ze door tot het einde. Hier staat de zesde
ommegangskapel.
Sla af naar rechts (Tieltstraat). Wat verder tegenover het warenhuis, in de
Pensionaatstraat, staat geïntegreerd in de appartementen de laatste en zevende
ommegangskapel.
Voor je nu terugkeert naar het vertrekpunt is het aangeraden de Pensionaatstraat
verder in te wandelen en mee te gaan naar rechts.
Via het smal Eyerstraatje kom je terug in de Bruggestraat die je rechts vervolgt tot aan
de kerk.
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Bruggestraat 29 - 8755
Ruiselede
De Congregatie
vindt
haar oorsprong in 1688. Op 15 september vieren de Zusters het
Patroonsfeest van O.L.V. van 7 Weeën.
Meer info: www.olv7weeen.be

Naar aanleiding van 700 jaar O.L.V. van 7 Weeën te Ruiselede werd in 2005 de
Confrérie opgericht. Ze heeft als doel: Maria eren en met haar en door haar Jezus
verkondigen.
Meer info: www.olv7weeen.be/nl/confrerie-illud-mane

CURANDO
O.L.V.
van 7 Weeën
Ruiselede
CURANDO
O.L.V. van
7 Weeën
Ruiselede
vzw vzw

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw biedt een geïntegreerd zorgaanbod aan,
vanuit katholieke inspiratie.
Boone
FransFrans
Boone
Stafmedewerker
Meer
info: www.curando.be
Stafmedewerker
Pensionaatstraat 8A

Pensionaatstraat
8A
8755 Ruiselede
8755 Ruiselede

T: 051 68 62 40

T: 051M:680495
62 40
80 37 22
M: 0495 80 37 22

frans.boone@curando.be

frans.boone@curando.be

www.curando.be

www.curando.be
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