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Naam verklaring:




‘Viven’: moerasgebied, vrij vertaald naar onherbergzaam, of afwezigheid van
beschaving.
Kapel' : gebouw, bedoeling om gemeenschap te vormen waar ook gecelebreerd
wordt.
Dus evolutie van afwezigheid van beschaving, naar (door het bouwen van een
kapel in 1350) naar gemeenschapsvorm en uiteindelijk ontstaan van de
parochie Vivenkapelle.

Het neogotisch complex van Vivenkapelle (kleinste dorpje van Damme met 600-tal
inwoners) is een parel van neogotiek, er bestaan slechts 2 dergelijke neogotische
complexen in heel Vlaanderen!
Het complex bestaat uit: een kerk, een broederklooster, een zusterklooster en een
pastorie. In Vivenkapelle zijn er bovendien nog burgerlijke gebouwen te vinden uit
dezelfde periode in dezelfde stijl.
In 1350 kreeg men al toelating om op deze plaats een kapel te bouwen. In de loop
der eeuwen werd ze echter meermaals verwoest en heropgebouwd.
In 1827 werd ze gekocht door de familie Verhulst, die ze helemaal opknapte en er 2
scholen oprichtte (broeder- en zusterklooster). De school in het toenmalig
zusterklooster is er nog steeds en staat trouwens heel hoog aangeschreven, daardoor
zie je veel kinderen van andere dorpen in Vivenkapelle school gaan.
De oude kapel (gewijd aan OlVrouw en H Philippus) is mooi verwerkt in de nieuwe
kerk en is goed te zien aan de achterkant van de kerk(het gebouw in witte zandsteen
achteraan).
De bouw van het huidig complex, die we eveneens te danken hebben aan de familie
Verhaegen-Verhulst, gebeurde tussen 1860 en 1869.
In 1885 werd Vivenkapelle een afzonderlijke parochie. De kerk zelf werd in 1867
ingezegend door de bisschop van Brugge en is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw
Geboorte en Philippus. Het interieur bevat heel wat stukken die ouder zijn dan de kerk
zelf; het is één van de meest kleurrijke gebedsplaatsen uit de regio. De gebouwen
(met uitzondering van de pastorie) werden gerestaureerd.
Het volledig complex is een beschermd monument.
Huidige functies:
Broederklooster: ontmoetingsruimte voor de lokale verenigingen
Zusterklooster: school
Kapel en kerk: celebraties
Pastorij: voorlopig woonhuis, wacht op restauratie

