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Beste Lourdesvrienden, 

Wij  zijn in de donkerste dagen van het jaar en de dagen zijn 
kort. Heel wat medewerkers trotseren het weer en haasten 
zich ijverig op hun wervingstocht. Ik dank hen voor hun inzet 
en wens hen een warm onthaal. 

Wij naderen 11 februari. In Lourdes is het Hoogfeest en in 
onze afdelingen vindt de trekking plaats. Wellicht ook bij u 
met een Mariale feestviering.                                                     

Nadien ontvangen wij graag uw werkingsverslag, misschien 
ook met een foto of artikel. Zo zijn wij op de hoogte van het 
reilen en zeilen van onze Lourdeswerking in het bisdom. 

In het begin van het jaar wordt de jaarlijkse reis of vakantie 
gepland, ook de Lourdesreizen. In bijlage vind je de Bede-
vaartkalender om uw leden van dienst te zijn en hen  in te 
lichten over de vele mogelijkheden.  

Soms vraagt men om hun beurs te gebruiken om op indivi-
duele wijze of met een reisagentschap naar Lourdes te rei-
zen. Wij willen dat ook deze leden hun reis als een bede-
vaart beleven zodat. voor uitkering van deze beurzen voor-
waarden zijn gesteld. Bepaalde reisagentschappen worden 
aangeschreven om hun Lourdesreis daarop aan te passen. 

Op bedevaart gaan is een pelgrimstocht ondernemen. Het is 
een zich terugtrekken uit het leven van elke dag en een op 
weg zijn naar een ander leven. Het is een volk van God op 
weg.                                                                                          
In Lourdes beleven wij dat naast het volgen van de Kruis-
weg, in de Eucharistische processie en in de Lichtprocessie            
In eigen streek zijn er diverse Maria oorden en processies 
om eens met uw afdeling het initiatief te nemen er heen te 
trekken. 

In deze donkere dagen kijken wij uit naar het licht van Kerst-
mis. Met wijlen Mgr. Laridon wensen wij u die ene ster te 
ontdekken… 

Een nieuw begin  

Midden een veld vol sterren: laat mijn oog ontdekken 

 die ene Ster, die mij wijst waar ik U vinden kan. 

 Midden een wereld vol muziek: laat mijn oor horen 

 dat éne lied dat mij zingt van de vrede, die Gij brengt.  

Midden een wereld vol drukte van mensen en dingen  

die komen en gaan, haastig aan ons voorbij:  

Laat mijn hart vreugde vinden in U die komt en blijft.  

En is mijn nacht vol duisternis, zonder sterren,  

en is op mijn lippen elk lied gestorven,  

en is er niemand meer die nog naar mij omziet,  

vertel mij dan het oude verhaal: altijd voor ieder, 

 ook voor mij, een nieuw begin,  

voor wie luistert als een kind.  

Mgr. E. Laridon  



Van statuut naar een charter ? 

De statuten in onze vereniging die je kan vinden op onze website 

zijn een leidraad  en een soort charter om zich in uw werking te 

engageren. Wij werken aan een opfrisbeurt. Graag enkele accen-

ten daarin. 

1. Door de wijziging van de parochiale structuur naar parochiale 

eenheden moet het mogelijk zijn dat kleinere afdelingen of afde-

lingen die het moeilijk hebben met grotere in de pastorale een-

heid kunnen fusioneren of samenwerken.  

2. Het Diocesaan Comité streeft naar een beter contact met zijn 

afdelingen. Hiervoor wordt deze geleid door een beperkt Dage-

lijks  Bestuur  voor het dagelijkse beleid en uitvoering van de be-

slissingen, genomen door  de comitéleden en een plenaire verga-

dering waarin zijn opgenomen afgevaardigden van de decanaten, 

en van de bedevaart- en sociale organisaties.                                                                           

Het is de bedoeling dat de afdelingsbesturen uitgenodigd worden 

op een jaarlijkse vergadering voor uitwisseling van gedachten en 

activiteiten. 

3. Van de afdelingen wordt verwacht dat jaarlijks een verslag 

wordt ingediend over hun werking: lidkaarten-beurzen– medewer-

kers– activiteiten– kasgelden enz. 

4. Om de werking een meer sociale dimensie te geven of de Mari-

ale spiritualiteit te bevorderen kan de afdeling mogelijke nevenac-

tiviteiten organiseren met aandacht naar mogelijke Lourdesbeur-

zen voor zieken en behoeftigen.  

5.Beurzen dienen enkel voor een Lourdesbedevaart en bij voor-

keur voor een door het comité erkende  bedevaart, zie de bede-

vaartkalender.                                                                         

6. Uit het recente onderzoek van het kerkelijk leven in ons land 

blijkt dat meer dan anderhalf miljoen mensen op bedevaart gaan 

in onze Belgische Maria-oorden .Volgens dezelfde peiling trekken 

16.768  bedevaarders naar Lourdes. Wellicht zijn daar de vele 

individuele reizigers en deze via een reisagentschap niet bijgere-

kend.                                                                                                    

Wie de beurs gebruikt voor een individuele Lourdesreis of via een 

reisagentschap dient te verantwoorden dat hij in Lourdes daad-

werkelijk deelgenomen heeft aan een minimum van bedevaartbe-

leving. Hiervoor is een formulier beschikbaar ( zie verder in de 

Nieuwsbrief) .Vooral de “Bedevaart van één dag in Lourdes“ 

wordt aangeprezen.                                                                            

De beurs wordt slechts uitbetaald nadat de reis voltrokken is en 

aan de voorwaarde voldaan.  

7. Het comité ziet er op toe dat de statuten op een correcte ma-

nier wordt toegepast en dat de benaming “ Vrienden van Lourdes” 

of dat het logo niet gebruikt wordt zonder zich te houden aan de 

statuten. 

8. De lidkaart kost 5 euro en de beurs bedraagt max. 500 euro, 

300 euro (3dagen) of de kostprijs indien minder. De beurs is gel-

dig voor 4 jaar. 
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DE VRIENDEN VAN LOURDES 
Bisdom Brugge 

UITBETALINGS BEVESTIGING 
 

Geachte winnaar, 

Je won een Lourdesbeurs ter waarde van……………euro. Voor een verblijf van …………dagen 

in Lourdes.  

Je hebt gekozen om niet met een erkende bedevaart te reizen waarbij volgens de statuten van 

De Vrienden van Lourdes de uitbetaling aan enige voorwaarden verbonden is.  

De beurs wordt slechts uitbetaald na uw Lourdesreis waarbij u ons een attest bezorgt  waaruit 

blijkt dat aan een van de voorwaarden voldaan bepaald op bijgaand deelnamebewijs. 

De meest praktische voorwaarde is om in het Heiligdom  deel te nemen aan het programma    

“ Bedevaart van één dag”. Deze start elke dag rond 9u. aan het gekroonde Beeld. U hebt de 

mogelijkheid  om een wandeling te maken doorheen het Heiligdom met bezoek aan de Grot, de 

dienst van het water, de kaarsen, het bijwonen van een Nederlandstalige  Eucharistieviering, 

de sacramentsprocessie en kaarsjesprocessie, het bezoek aan de huisjes van Bernadette in 

stad onder begeleiding van een verantwoordelijke die u ook meteen het bewijs kan onderteke-

nen. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

DEELNAMEBEWIJS  INDIVIDUELE LOURDESREIS 

  

Naam  

winnaar van een Lourdesbeurs voor een bedrag van …………..euro 

Voor deelname aan een privé bedevaart van ………………………tot…………………………. 

De uitbetaling  gebeurt nadat aan  één van deze voorwaarden voldaan is: 

 

°  deelnemen aan de dienst  “Bedevaart van één dag” in Lourdes 

of 

°  Bewijs  leveren van uw verblijf in Lourdes ( hotelfactuur) en van deelname aan drie vieringen 

in Lourdes ( Eucharistieviering- Kaarsjesprocessie- Sacramentsprocessie). 

of 

° Goedkeuring van een bedevaartdirectie, een priester of verantwoordelijke in Lourdes 

    Getekend 

                                                                                               

    Naam verantwoordelijke 

 

Hieronder vind je een  bevestigingsbrief voor een individuele bedevaartreis en een model van 

deelnamebewijs aan een of meerdere bedevaartdiensten in Lourdes. 



De Heer die met ons meegaat….. 

Ommegangen en processie hebben iets gemeen met bedevaarten in bijzonder te Lourdes. Het op be-

devaart gaan is een “op weg zijn”, vertolkt in een processie 

In Lourdes heb je dagelijks de twee processies. In de sacramentsprocessie brengen wij hulde aan God 

die in het heilig sacrament van de Eucharistie mede met ons op weg gaat.  De lichtprocessie ’s avonds 

heeft meer een feeëriek karakter  ter ere van Maria en is vooral een biddende processie.  

Iedere dag om 17u in de namiddag klinkt bazuingeschal. Het is de ramhoorn of sjofar uit de bijbel die 

het begin van de Eucharistische processie aankondigt en het volk van God oproept. De processie her-

innert ons aan de grote uittocht gedurende veertig jaar in de woestijn om binnen te gaan in het beloof-

de land. Het is een duiding van ons eigen leven waarin de Heer met ons meegaat.   

De groepen verzamelen zich in de weide rond het podium. Van uit de sacramentskapel ( het tentge-

bouw) wordt het H. Sacrament op het podium gebracht en door de verzamelde aanwezigen begroet bij 

het voorlezen van het Evangelie. De processie zet zich in beweging met voorop het kruis, het Maria-

beeld  en de vlaggen. Dan volgen de zieken en 

hun begeleiders, vervolgens de lange rij zus-

ters, diakens en priesters 

Symbolisch gaat het H. Sacrament midden de 

processie. God is  met en midden zijn volk on-

derweg. Het sacrament wordt  onder een balda-

kijn gedragen dat de “Tent des Verbonds” uit de  

doortocht in de woestijn voorstelt. Vooraf stap-

pen de wierookdragers en rond het baldakijn 

vijf dragers van een banier met de symbolen 

van het Water, de Korenaar, het Brood, het 

Lam en de Druiven, verwijzend naar de Eucha-

ristie.                                                                                                                                                                 

Na het Sacrament komt een delegatie van de 

aanwezige artsen in Lourdes en van de leden 

van de Hospitaliteit. De processie sluit af met de 

massa bedevaarders.                

In de ondergrondse basiliek volgt de aanbidding met daarna de rondgang van het H. Sacrament, be-

geleid door de délégatie artsen , voor de zegening van de zieken en de aanwezige bedevaarders. 

Als de avond valt, om 21 uur begint de Lichtprocessie 

om zingend en biddend op stap te gaan. met de kaars 

in de hand.  Het is een grootse volksviering die zich 

vooral  uit in het bidden van de Rozenkrans, in alle 

talen voorgebeden van op het voorplein van de Ro-

zenkransbasiliek.  

Het zingen bekleedt een belangrijke plaats in deze 

liturgie. Het koor en de lezingen nodigt ons uit om de 

ontmoeting van Maria met Bernadette te memoriseren 

en te bewaren in ons hart                                                                         

De kaarsen die wij meedragen leidt ons tot de lichter-

varing die Bernadette had met het licht dat de komst 

van Maria vooraf ging en waarbij Bernadette vanaf de 

derde verschijning een kaars in haar hand hield.   

                                                                                                                      Gebed, gezang en licht beheersen de processie in het      

“ samen Kerk zijn en  verbondenheid met het Godsvolk  

Zie verloop van de processie op:                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=XO2kgC_Wam8 

Het bisdom Brugge  stelt zich op om deel te 

nemen aan  de Lichtprocessie. 

https://www.youtube.com/watch?v=XO2kgC_Wam8
https://www.youtube.com/watch?v=XO2kgC_Wam8


Bedevaartkalender 2019 

Op deze bedevaartkalender vind men voor “ elk wat  wils” . Er zijn er de diverse organisaties met het 

vliegtuig, of de  TGV van uit Tourcoing of autocar met bedevaarten van één, twee, vier of vijf dagen.                                                                                                                  

Zieken en minder mobiele personen hebben de mogelijkheid om met Vlaanderens Bedevaarten of met 

Samana te reizen onder begeleiding van medisch personeel en zorgkundige helpers, ook met een speci-

aal verblijf in het onthaalcentrum of aangepast hotel. Jongeren kunnen aansluiten bij de jongerengroep 

Jubilo van Vlaanderens bedevaarten van 16 tot 22 juli.                                                                                      

Bij Omnia heb je de keuze of van vrijdag tot maandag of van maandag tot vrijdag. Meer info over de or-

ganisaties op  de site    www.lourdes.be 

 periode reisformule organisatie 

12-17 mei - vliegtuig Samana 

17 - 21 mei vliegtuig Samana 

15- 20 mei Autocar / St Trruiden Militaire bedevarat 

17 - 20 mei vliegtuig Militaire bedevaart 

20 - 24 mei vliegtuig Omniabedevaart 

20 - 21 mei Vliegtuig Omnia bedevaart 

27- 31 mei Vliegtuig Omnia bedevaart 

31/5 - 3 juni vliegtuig Omnia bedevaart 

3 - 7 juni Vliegtuig Omnia bedevaart 

14 - 17 juni Vliegtuig Omnia bedevaart 

16 - 22 juli TGV Montfortbedevaart 

28 - 1 juli Vliegtuig Omnia bedevaart 

1 -5 juli Vliegtuig Omnia bedevaart 

5 - 8 juli Vliegtuig Omnia bedevaart 

19 - 25 juli Autocar Nat. Belgische bedevaart 

16 - 22 juli TGV met zieken en jongerengroep  Vlaanderens Bedevaart 

12 - 15 juli Vliegtuig Omnia bedevaart 

22 - 26 juli Vliegtuig Montfortbedevaart 

22 - 26 juli Vliegtuig Omnia bedevaart 

17 - 23 aug. TGV Samana 

2 - 5 aug. Vliegtuig Omnia bedevaart 

5 - 9 sept. Vliegtuig Samana 

9 - 10 sept Vliegtuig Omnia bedevaart 

9 - 13 sept. Vliegtuig Samana 

9 - 13 sept. Vliegtuig Omnia bedevaart 

14 - 19 sept. TGV/ Tourcoing  + Vlucht/ Zaventem OKRA Nationaal 

9 - 13 sept. Vliegtuig Montfortbedevaarten 

16 - 20 sept Vliegtuig Montfortbedevaarten 

14 - 19 sept. TGV Samana 

7 - 11 oktober Autocar Vlaanderens Bedevaart 

Diocesane Bedevaart  naar Oostakker/Lourdes: Maandag 25 maart 


