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Kapel, in de tussentijd, 2021.05.11

Lieve weldoeners,
We dachten dat het leuk zou zijn om jullie even een tussentijdse stand te bezorgen van onze inspanningen om de
kapel opnieuw in ere te herstellen.
Onze website bevat ook alle informatie, maar misschien dat jullie niet elke dag gaan kijken.

Eerst het belangrijkste nieuws want de Onze-Lieve-Vrouw geboortekapel kan thans op zondagen

opnieuw bezocht worden! De gemeente Meise heeft een pracht van een wegwijzer gezet. Iedereen weet de kapel
terug staan nu. Jeannine, Lea en Magda staken de handen uit de mouwen en gaven de kapel een flinke poetsbeurt.
De kerkfabriek zorgde er ook voor kaarsen en noveenkaarsen – dat zijn kaarsen die het maar liefst negen dagen
volhouden – die men in de kapel of thuis kan branden. Meimaand = Mariamaand.
Lees meer op:

Tekening: dank aan kunstenaar Tom Schamp

Verder in restauratieland zitten we met een iets langere doorlooptijd.

Iedereen zal intussen wel weten dat een ingreep aan de kapel, een beschermd monument, niet kan zonder de
goedkeuring van het immer waakzaam Agentschap Onroerend Erfgoed, waarbij de nodige procedures in acht
moeten worden genomen. Gelukkig kregen we de spontane hulp aangeboden van architect Jo, die hier de nodige
ervaring mee heeft.
Stilaan gaan we richting fase 1 : restauratie van klokkentoren en dak. Onze bronzen klok van 1607 wacht geduldig op
haar nieuw torentje.

Hoe zit het met de centen is een veel gestelde vraag. We zitten nu over de 10.500 euro! Dank aan alle
weldoeners, dat zijn jullie. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant uit. We blijven sparen en werken aan
verdere fondsenwerving.
We houden jullie graag verder op de hoogte met heel af en toe een nieuwsje. Stuur gerust door aan familie,
vrienden en kennissen!
Als u liever geen mailtjes meer ontvangt, geef dan een seintje aan info@kapelvanamelgem.be
Tot binnenkort,

www.kapelvanamelgem.be
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