Verken een plekje uit de Zwinstreek
Naam: Mariakerk & de Vredesvlam ..................................................................
Locatie: Cadzand ..............................................................................................
Beschrijving:

De kerk van Cadzand (Mariakerk) is een tweebeukige hallenkerk,
opgebouwd uit gele Vlaamse bakstenen. De zuidbeuk is gebouwd
tussen 1250 en 1300. De noordbeuk dateert van het begin van de 14e
eeuw. De stijl is in hoofdzaak vroeg-gotisch (Scheldegothiek), de zware
zuilen zijn Romaans. De kerk had vroeger een hoge plompe toren, de
St Lambertustoren, die een baken was voor de scheepvaart. Deze toren
werd, wegens instortingsgevaar, in 1677 afgebroken. Op de kerk werd
een dakruiter met klok geplaatst. De stenen werden gebruikt voor
restauratie van de kerk en pastorie. In 1821 werd het hele dak
vernieuwd. In 1902 werd een (Kruse)orgel geplaatst. In 1930 werd de kerk grondig gerestaureerd. De
muren die bij een eerdere restauratie in 1609 waren verlaagd, werden weer opgebouwd tot hun
oorspronkelijke hoogte en de dakruiter werd vervangen door de huidige renaissancetoren.
Bij de bevrijding van Zeeuws Vlaanderen in 1944 werd door een hevige beschieting op 8 oktober veel
schade aan de kerk toegebracht. Alle gebrandschilderde ramen die bij de restauratie in 1930 waren
geschonken gingen verloren op het raam na met de voorstelling van het Lam Gods. Bij binnenkomst in
de kerk ziet u als u naar het raam recht voor u kijkt een voorstelling van “Het Lam Gods”. Het betreft
hier in figuurlijke zin een voorstelling van Jezus als offerlam. Jezus wiens leven op Goede Vrijdag wordt
opgeofferd om onze schulden op zich te nemen.
Met hulp van Monumentenzorg werd de kerk gerestaureerd, de pastorie werd afgebroken en in 2009
werd de kerktoren, die eigendom is van de burgelijke gemeente Sluis gerestaureerd. Het orgel in de
kerk dateert van 1902 en is gemaakt door de Friese orgelbouwer J.F.Kruse.
In de kerktuin staat een monument met de Wereldvredesvlam. Cadzand is als een van de plaatsen
uitgekozen omdat het gebied tussen Brugge, Gent en het eiland van Cadzand eeuwenlang geleden
heeft onder oorlogsgeweld. In de laatste honderd jaar waren dit de loopgravenoorlog bij Ieper in WOI
en de bevrijding van West Zeeuws Vlaanderen ten koste van vele burgerslachtoffers in WO II.

