Kapellekes in Meensel-Kiezegem : Kapel voor de Welvaart

Deze kapel stond in de Wersbeekstraat , met zicht op de Statiestraat, voor de vroegere Welvaart-winkel. Het beeld
was dat van de Onze Lieve Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis (*) (**).
(*) Het beeldje dat in deze kapel stond, bevindt zich nu ten huize van de recent overleden Lucienne Stas & Wim
Craeninckx (de vroegere Welvaart-winkel).
(**) Dit beeld wordt zo genoemd omdat Maria met haar voet een slang vertrapt. Die slang, die volgens het Oud
Testament Eva verleidde om in de appel te bijten en zo van oudsher het symbool van het kwaad is, was de oorzaak
van de zonde in de wereld. Onze-Lieve-Vrouw staat evenwel boven alle zonden, vandaar "onbevlekt ontvangen".
Het voetstuk dat dit beeld draagt, heeft sinds de barok de vorm aangenomen van de aardglobe waar de slang zich
meester van wil maken.

De KSA, met proost pastoor Frans
Craeninckx, bij de start naar hun
kampplaats te Koersel in 1952…. voor de
kapel.
Georgette Lowies : “… Onze Kamiel heeft
tegen dit kapelletje gereden. Hij kwam met
de Mercedes aangereden om werkvolk naar
huis te doen. Uit de Statiestraat kwam er
een wagen gereden, deze gaf zijn voorrang
niet af. Kamiel moest uitwijken.. tegen de
kapel. De kapel lag in puin .. maar – heb ik
van horen vertellen – het Mariabeeld stond
nog recht. Het moet in 1961 of ’62 geweest
zijn. Onze Hedwig was nog geen jaar
oud…”

De kapel is achteraf niet meer terug opgebouwd. De aanleg van de nieuwe weg zal daar ook wel mee de oorzaak zijn
van geweest.
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Deze kapel is – volgens de kerkrekeningen – gebouwd in 1860-1861. Dat het over deze kapel gaat ?.. van de andere
kapelletjes is de bouwheer gekend, of het jaartal (i.c. Spikdoorn, 1655). En – met wat goede wil – is de datum boven
de deur te ‘herkennen’ als 1860. En op 4 april 1861 schreef de pastoor: “... aen J Claes voor een Lieve Vrouw beeld
van Onbevlekte Ontvangenis …”
Over de bouw van deze kapel, staat in de rekeningen van de kerk van Meensel het volgende :
18 juni 1860

18 augustus 1860

14 september 1860

16 januari 1861

4 april 1861……. Lieve Vrouwbeeld van Onbevlekte Ontvangenis …

20 mei 1861

27 april 1862

Bron:





Lucienne Stas, Georgette Lowies
Kerkarchieven Meensel
http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/
http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/vlaams-brabant.html
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