
        GEBED 

Heer onze God, 

Gij hebt ons Maria gegeven. 

opdat wij U kunnen belijden 
als God van zorgende en   
tedere liefde. - 

Mogen wij steeds voeling 
houden met haar, dan zullen 
wij steeds meer beseffen dat 
Gij liefde zijt. 

Mogen wij zo opengaan voor 
U dan zal het geloof in ons 
groeien. 

dat Gij ook in ons leven   
wonderen wilt verrichten   
zoals Gij dat in Maria hebt 
gedaan. 

Mogen wij zo ons hart        
openen voor onze medemen-
sen, vooral voor hen die - hoe 
dan ook -in nood verkeren. - 

Wij vragen u dit door Jezus, 
onze broeder, wiens moeder 
zij werd. 
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Het was de week dat vier Vlaamse bisdommen aanwezig waren elk 

met hun eigen bisschop. Je hoorde in het heiligdom en daarbuiten 

geen Italiaans meer, maar Vlaams!  Het werd woensdag en dus inter-

nationale mis met meer dan 1600 Nederlandstaligen, waaronder 

naast de diocesane bedevaarten, ook de Montfortbedevaarten en 

verschillende sociale organisaties en autocarreizen.  

 

Pater Mark moest in zijn welkom dan ook even slikken  en verwel-

komde ons allemaal heel hartelijk.  Mgr. Lode Aerts, de jongste van 

onze bisschoppen was de hoofdcelebrant in de Internationale Mis, 

een hele eer. Hij werd   geflankeerd door zijn drie collega’s (Mgr. Van 

Looy, Bonny, Hoogmartens) en nog elf andere gemijterde hoofden.  

Een bedevaarder bad in haar voorbede dat alle bedevaarders meer 

vreugde zouden vinden in het geven dan in het ontvangen. 

[Deze eucharistieviering kan je nog een hele tijd terug oproepen 

via internet: TV Lourdes.] 

 

De dag daarop betekende opnieuw een hoogtepunt met een geza-

menlijke eucharistie aan de grot. Je kon een muis horen lopen op het 

overvolle plein waar Maria met veel voldoening neerkeek op de vele 

zieken en de grote massa.                                                                                             

Het was een plechtigheid vol hoop waar Mgr. Bonny de tekst van het 

thema dit jaar ‘De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan” omboog 

in “De Heer heeft rare dingen aan mij gedaan.” Hij benaderde onze 

eigen levenservaringen, onze goede en kwade en rare dagen, , onze 

tegenkomsten en ziektes. Maar een kind van Maria gaat nooit verlo-

ren en dat kind kan altijd bij zijn moeder terecht die  voor alle dingen 

in ons leven kan bemiddelen. 

Het werd een bemoedigend woord, waarvoor we bisschop Bonny 

hartelijk dank zeggen.  

 

Wij voelden ons deze week als de apostelen die hun herder(s) mid-

den onder hen aanwezig wisten. 

    Robrecht 

    De vier Vlaamse bisschoppen voor de sacristie in Lourdes. 
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Straks is het bedevaartseizoen in Lourdes ten einde. Wie laatst in Lourdes was zag heel wat aan-
passingen en vernieuwingen. 

 Er is de omgeving rond de Grot met de aanplanting om meer schaduw te bieden aan de lange rij 
wachtenden om de grot te bezoeken. Er zijn de nieuwe zitbanken met de omheining om meer stilte 
en rust te bieden voor de biddende pelgrims. De waterkraantjes kregen een plaats over de grot en 
uw kaars aansteken met uw gebed kan je nu over de Gave in de weide via een nieuwe tweede 
brug, tegen storm en ontij bestendig. 

Maar naast de uiterlijke en materiele uitrusting blijft de innerlijke spirituele verschijning dat alleen 
maar Lourdes bieden kan  

In onderstaande tekst op de Okra-website kan je lezen: “De krachtigste verschijningen zijn in het 
verborgene”. 

JE ZIET IN LOURDES VEEL VERSCHIJNEN. 

 
Je ziet de zon verschijnen 

van achter de huizenrij, 

van achter de burcht. 

Je ziet de zon schijnen boven de basiliek. 

Je ziet de zon schijnen door de koepel. 

Je ziet de zon in alle kleuren in de glasramen. 

 

Je ziet de mensen verschijnen. 

De eersten om zes uur aan de grot. 

Je ziet de zieken en hun verzorgenden de gehele dag door. 

Je ziet de vrede in hun ogen en de toewijding van hun inzet. 

Je ziet de duizenden dansende vlammen in de avond. 

Je ziet de laatste mensen aan de grot, het is al nacht. 

Je ziet de duisternis vallen over Lourdes. 

 

Je ziet de maan verschijnen tussen de torens van de basiliek. 

Je ziet de sterren over dal en berg. 

Je ziet de kaarsen dag en nacht: 

het licht van Maria dat niet dooft. 

Je ziet zoveel verschijnen in Lourdes. 

 

En wat niet verschijnt, wat niet meteen te zien is, 

is nog het mooiste van Lourdes. 

De blijheid om een mooi gesprek. 

De vervulling om een diepe ontmoeting. 

De kracht van troost en bemoediging. 

De diepe vrede van aanvaarding. 

De moed om verder te gaan. 

De nieuwe energie om te herbeginnen. 

De vreugde van een standvastig geloof. 

De diepste dingen in Lourdes 

verschijnen in het verborgene. 

Het zijn de krachtigste verschijningen. 

JE ZIET IN LOURDES VEEL VERSCHIJNEN. 



 

Steevast op hetzelfde uur in de namiddag ontmoeten twee man-
nen mekaar op het afgesloten gebedsplein vóór de grot. Twee 
mannen in dienst van de bevalligste Dame in het heelal.                                                                
De ene met de bretellen met het rode onopvallende bandje van de 
hospitaliteit, de andere met de opvallende tas van Montfort. Alle 
twee West-Vlamingen, alle twee fans van Lourdes, alle twee 
Vrienden van Lourdes. 

Dienstbaarheid. 

 De hospitaliteit is gegroeid uit dienstbaarheid voor de zieken. 
Heel in het begin droegen zij de brancards van het station naar de 
onthaalcentra in of bij het heiligdom. Om het gewicht van de pati-
ënt  een beetje lichter te maken werden die bretellen ontworpen. 
Later werden die draagriemen het symbool van de mensen van de 
ordedienst die alles in goede banen probeerde te houden tijdens 
de processies, de ceremonies aan de grot en de ondergrondse 
Pius X-basiliek. Nog later zijn ze vervangen door een soort merk-
teken op de rug, maar dit jaar zijn ze er terug, de zo gekende te-
kens van hulpvaardigheid. 

Montfortbedevaaart... 

De Montforttas tekent de Belgische bedevaarten van Montfort. Het 
is een gemakkelijke ‘sacoche’ om allerhande dagelijkse spullen in 
op te bergen voor de enen, voor de anderen eerder een onver-
vangbaar     instrument om de nodige lijsten en papieren in op te 
bergen, nodig voor de dagelijkse vergaderingen en dagelijkse 
werking.                           

 Montfort was immers een 17e eeuwse, rondtrekkende volksmissi-
onaris in Frankrijk die algauw verschillende volgelingen kreeg die 
door de volksmensen Montfortanen genoemd werden. Zijn eigen-
lijke naam was Louis Grignion. Hij heeft zijn standbeeld op de es-
planade van Lourdes, tweede rechts op de helling met het zen-
dingskruis in de hand. ( zie volgende pagina) 

Mocht je ze kennen die mannen, zal je er nooit tevergeefs beroep 
op doen, want zij geven gestalte aan die dienstbaarheid die in 
Lourdes geen dode letter is maar levende en diepe werkelijkheid.                    
Robrecht 

 

Hospitaliers met de bretellen aan het werk bij de  baden                                              
Oude postkaart uit  1935 

Montfortbedevaarten 
Diestse vest 55—3000 Leuven 

Tel   016  30  82  10 
bedevaarten@montfortsite.be 

 
Vliegtuigbedevaarten   in                                                                                 
mei—juli—september 

Van maandag tot vrijdag   of                         
van vrijdag tot maandag 

In  kleine groepen  max.50 pers.  

 

Begeleiding:  
Robrecht Deghersem, 

 coördinator Montfortbedevaarten. 

DIENST  IN  LOURDES 



St Jan           
de Doper 

H. Bernardus 

H.Joachim 

vader van 

Maria 

H. Vincentius     

à Paolo 

H.Remi 

Doper van Clovis 

St Jan  

De Evangelist 

H..Hyacint   

Poolse  

dominicaan 

H. Anna 

Moeder van 
Maria 

 

H.Grignion 

de Monfort 

H. Martinus 

Bisschop van Tours 

De heiligen op de Esplanade 

Je kan er niet naast kijken: de 10 haast levensgrote beelden langsheen de twee opwegen naar de bovenbasi-

liek.  

Het zijn heiligen die Maria in hun hart droegen : de ouders van Maria H. Joachim, drager van een korf tortel-

duifjes als herinnering aan de opdracht in de tempel en de H. Anna die Maria opvoedde met de H. schrift in 

de hand. 

Er zijn de drie heiligen die op bijzondere wijze  hebben bijgedragen tot  de Maria devotie; de H. Grignion de 

Montfort , de ascetische dominicaner abt St. Bernard en  de  H. Hyacinth van Polen.                                                                                                            

Ook de heiligen als verkondigers van de geloofsleer en de kerstening hebben er een plaats zoals  St Jan de 

Evangelist met het boek der Wijsheid in zijn hand en Johannes de Doper met in zijn linker hand het kruis en 

zijn rechter hand omhoog geheven predikend voor boete en bekering met daarbij de Franse abt, de H. Remi, 

die Clovis bekeerde en doopte. 

 Horen daar ook bij St Martinus van Tours met handen naar de hemel gericht in gebedshouding  en de              

H. Vincentius à Paolo, beiden als de verpersoonlijking van de liefdadigheid en de zorg voor de kleinen en 

behoeftigen. 

De meeste beelden staan er al meer dan 100 jaar. Zij zijn een geschenk van bedevaarders uit bisdommen 

zoals Dijon (St Bernard), d’Aire en Dax (St.Vincentius), Rennes ( Grignion de Montfort), Tours ( St Martinus). 

De beelden van de HH. Joachim en Anna zijn in 1911 geschonken door een onbekende Belgische dame .   

De beelden van St Jan de Doper en St. Jan de Evangelist werden geschonken door het bisdom Namen in 

1912 als dank voor het ontkomen van hun bedevaart aan een verschrikkelijke treinramp.   



 

DE VRIENDEN VAN LOURDES   

per adres………………………Tel.            Mail       

LIDKAART2017-2018 –               5 EURO 

 

 
Toegekend aan: 

Lid
kaart to

egeken
d

 aan
 

Houder van deze kaart draagt bij tot het bevorderen van de bedevaar-

ten naar Lourdes door het toekennen van Lourdesbeurzen en onder-

steunen van Lourdesreizen van zieken, jongeren en minder begoe-

den. 

TREKKING OP……………………………. 

Werving nieuwe ijveraars.                                                                                         
Het in stand houden van een groep ijveraars blijft 
een hoogste noodzaak. Dit kan niet gebeuren in 
veertien dagen voor dat de actie start. Gans het 
jaar door dient uitgekeken naar mogelijke kandi-
daten. Verdeel uw ijveraars per straat of wijk en 
tracht nieuwe ijveraars te rekruteren uit parochiale 
organisaties. 
 
Een startvergadering. 
Begin de wervingsactie met een startvergadering 
waarop de sectoren worden uitgetekend en de 
kaarten verdeeld. Misschien worden de ijveraars 
bedacht met een hapje en drankje en worden ze 
nog eens speciaal aangemoedigd. 
Desgewenst wordt  publiciteitsmateriaal voorzien 
zoals affiche, strooibriefjes of verwittigingskaartjes 
om bij afwezigheid te melden dat men aan de 
deur was.  
Ook in het parochieblad kan verwittigd worden dat 
de wervingsronde begonnen is. 

 
Een aantrekkelijke lidkaart 
Hecht belang aan een aantrekkelijke lidkaart. 
met  aanduiding van contactgegevens van de af-
deling, doel van de lidkaart en plaats en datum 
van de trekking.  
 
Let wel: 
De lidkaart kost 5 euro en de beurs 
bedraagt 500 euro. Er zijn nog afdelingen die dit 
niet toepassen met verwarring voor de naburige 
afdelingen. 
 
Oktobermaand, Rozenkransmaand. 
De rozenkrans is in Lourdes het gebed bij uitstek: 
om 15.30u is er de Franse rozenkrans, om 18.00u 
de Italiaanse en om 21u tijdens de Lichtprocessie. 
Je kan deze thuis volgen op de website van Lour-
des en op KTRO televisie. 

 

Deze Nieuwsbrief                                                      

is verstuurd  naar door ons gekende mailadressen. 

Maak de Nieuwsbrief  bekend door ons geïnteres-

seerde mailadressen te bezorgen of door deze naar 

vrienden door te sturen. Druk hem af ten gerieve van 

wie niet over  internet beschikt 

Lourdes en Radio Gaga.                                          

Het sympathieke televisieprogramma “Radio Gaga” 

was op reportage in Lourdes en zendt dit uit op TV 

Canvas op 20 sept rond 21 u.Kijken dus. 

De flinke jubilo groep bij Vlaanderens Bede-

vaarten in dienst als  ziekenhelpers. Mogelijks 

is dit onze toekomst... 

DITJES EN DATJES 

Lourdes en onze jeugd.                                                         
Diverse jeugdgroeperingen zoals de KSA, misdie-
naars, Jubilo en Kiolo trokken naar Lourdes en keer-
den vol enthousiasme terug. Misschien waardevol 
om hen in onze werking te ondersteunen. 

Hiernaast 

model 

 van 

Lidkaart. 


