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GEBED BIJ DE GROT 
  

Heilige Maria, 
Ik kom u even groeten. 

Als een bezorgde moeder weet gij 
als geen ander wat ik nodig heb. 

 
Als ik u hier bekijk met uw sprekende 
ogen naar de hemel gericht, geloof ik 

dat gij nu reeds voor mij ten beste 
spreekt. 

 
Leer mij even vast te vertrouwen als 

de sterkte van deze rots. 
Leer mij even veel te vertrouwen als 

de overvloed van dit water.                                   
Leer mij even nederig en ontvankelijk 

te vertrouwen als de kleine Berna-
dette, aan wie gij verschenen zijt. 

 
Heilige Maria, bedankt omdat gij hebt 

geluisterd. 
  

. Vermaut Marc 

Beste Lourdesvrienden, 

 

Heb jij dat ook ? Jaarlijks komen in de herfst dezelfde be-
zoekers u  aanbellen . 

Het zijn: de brandweerman met de jaarkalender, de postbo-
de met zijn tombola, het Rode Kruis met een sticker of ver-
band, de propagandist voor Kom op tegen Kanker met daar-
bij , niet te vergeten, de Chiro en de buurtschool  met pan-
nenkoeken.                                                                                   
Zij zijn welkom in verbondenheid en empathie met hun actie. 

Wellicht wacht in uw straat of wijk ook  uw jaarlijkse abon-
nee van De Vrienden van Lourdes op uw bezoek.             
Onze talrijke ijveraars van de circa 40 actieve afde-
gen  staan er klaar voor. Sommige afdelingen hielden hun 
startvergadering, eventueel met een traktaat om hen op te 
warmen en misschien ook om even het werk te verdelen en 
na te gaan wie nog kan worden aangesproken; nieuwe be-
woners of bedevaarders die enthousiast uit Lourdes zijn te-
ruggekeerd. 

Wij  wensen u een succesvolle ledenwerving. In deze 
Nieuwsbrief vind je een antwoordformulier om verslag uit te 
brengen over de werking in uw afdeling. 

In heel wat afdelingen gebeurt de trekking van de lidkaarten 
niet zo maar 

In Tielt, Oostkamp, Roeselare en wellicht nog op plaatsen 
gebeurt dit tijdens een viering aan een Lourdesgrot of Maria-  
kapel. Op andere plaatsen wordt de trekking omlijst met een 
kooruitvoering, een getuigenis of bezinning.  

Andere afdelingen vernemen graag nieuws van collega’s. 
Stuur ons daarom relaas  of foto’s over uw activiteiten dien-
stig voor de website. Maak van uw trekking een feestelijke 
bedoening. 

Met het Diocesaan Comité werken  wij aan een uitbreiding 
van ons bestuurskader. Met succes deden wij beroep op de 
decanaten voor het aanbrengen van een lokale afgevaardig-
de waaronder. Oostende, Oostkamp, Gistel , Diksmuide, 
Tielt, Kortrijk, Ieper, Roeselare. 

Na een brainstorming in ons bestuur over een vernieuwde 
werking worden In de lente van 2019  alle afdelingen opge-
roepen voor een plenaire bijeenkomst . 

Het Lourdesthema 2019 luidt : “ Ik beloof u gelukkig te ma-
ken niet in deze wereld maar in een andere”. Het is een hint 
naar solidariteit met de armen, de behoeftigen, de zieken.                                                             

Deze solidariteit kunnen wij in onze afdelingen misschien 
waarmaken door met niet uitbetaalde Lourdesbeurzen be-
hoeftige bedevaarders te steunen. 

Germain Dierynck 



                                           

 Wat is er zo beroerd aan Lourdes? 
  

Wie hoort dat je weer naar Lourdes trekt reageert dikwijls met de vraag                                                         
of Lourdes nog steeds zo een aantrekkingskracht heeft.  

 
Zelf vragen wij ons af: Hoe komt dat?                                                                                                                 

Waarom komen zoveel bedevaarders weer 
 telkens terug naar Lourdes ?                                                                                                                                                  

Wat zijn hun motieven  
en wat vinden zij daar dat hen zo beroert ? 

  

Een bedevaart doe je niet zomaar 

Op bedevaart gaan is een pelgrimstocht ondernemen. Deze tocht vraagt een zekere tijd en inspanning 

 De weg naar een bedevaartplaats kan aangenaam en vreugdevol zijn, toch is het geen plezierreis.        
In Lourdes zijn er de vele mogelijkheden om “op weg” te zijn. Er is de passage door de grot of het mee-
gaan in de processie , het deelnemen aan de Kruisweg , het bezoeken van de huisjes van Bernadette of 
de parochiekerk. 

Verder gaat het om een belangrijk spiritueel gebeuren met  momenten  van ontdekken, nieuwe tochtge-
noten ontmoeten, nadenken over je eigen situatie, over je relatie met God en met de medemensen   
waarbij van onze gevoelens en onze intenties  opgenomen worden in ons gebed. Sommigen werden door 
het lot aangewezen en voelen zich als geroepen naar die heilige plaats. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes….  

Centraal in het bedevaartsoord staat in de Grot het beeld van Maria. Het is misschien een van de meest 
gefotografeerde reissouvenirs. Onophoudelijk komt er een stroom van bedevaarders voorbij om haar te 
groeten, er een kaars te offeren, tot haar te bidden. 

Wellicht is Maria, de ikoon van een moeder . Bij haar kan men thuis komen met zijn zorgen, zijn verdriet 
en ook de dankbaarheid om wat men door haar toedoen voor heeft verkregen.  Het is die Maria die men 
vindt in de beelden van de Moeder van Smarten aan de aanbiddingskapel of in de Droeve Mysteries van 
de basiliek. Diezelfde Maria vind men terug in de kruisweg als de  ” Mater Misericordiae” 

 In de grot staat er een “ intentiebus  Daar kan men zijn intenties, zijn neergeschreven zorgen, de foto van 
een overleden kind of echtgenoot, een dierbare souvenir  posten. Dagelijks worden er tientallen of hon-
derden intenties geledigd. 
Deze beden wil men nog wat bestendigen. We ontsteken een kaars, plaatsen een bloempje , bieden een 
offergave aan en nemen. met dank en vertrouwen afscheid 
 Iedere bedevaart volgt zijn ritueel van de kruisweg waarbij bedevaarders hun lijden en schuldgevoe-
len  spiegelen aan het leven van Christus. 
 

Lourdes, een oord van zorg en heling. 
  
Zo verricht Maria in Lourdes blijvend wonderen van innerlijke heling omdat men daar bij haar met zijn zor-
gen en verdriet terecht kan.  
 
Lourdes is ook een plaats van medemenselijke zorg                        
Op geen enkele bedevaartplaats zijn de zieken en gehandicapten 
zo massaal aanwezig. Wie er voor de eerste keer komt wordt er 
door beroerd;..                                     
 
Het Lourdesthema volgend jaar gaat over de woorden van Maria  
“ Ik zal u gelukkig maken in een andere wereld”.  
Tijdens de vieringen en diensten zal de schijnwerper gericht wor-
den op Bernadette , haar levensweg  en onze caritatieve instelling 
in deze wereld. 
 
Elke bedevaart  is omringd met priesters, dokters, verpleegkundi-
gen, brancardiers en helpers die hen van dienst zijn, die hen een 
luisterend oor zijn. 
 
 



DE VRIENDEN VAN LOURDES…...  DIGITAAL 

 

 Deze en volgende Nieuwsbrieven worden u per mail opgestuurd voor 

zover wij op de hoogte zijn van de mailadressen. Leden die het wensen 

kunnen de Nieuwsbrief aanvragen door ons hun mailadres te bezorgen.                      

Hopelijk zal er in de afdeling wel iemand de Nieuwsbrief afdrukken voor 

wie niet over internet beschikt of er niet mee vertrouwd is. Wij zijn nu 

eenmaal is het digitaal tijdperk. 

 

 

Maar er is meer.  Er is onze zeer informatieve en uitgebreide website:   

                                                   www.vriendenvanlourdes.be  

Daarin vind je meer dan 33 pagina’s informatie over de werking van De Vrienden van Lourdes 

met het Bestuur– de statuten—de lijst van ons bekende afdelingen– acties van het Comité en 

vooral de zin en betrachting van het werk De Vrienden van Lourdes.      

Er zijn meerdere pagina’s over het leven en  de werking in onze afdelingen waarbij de afdelingen 

zelf  wetenswaardigheden, acties en foto’s kunnen insturen. 

Heel wat randinformatie is  nuttig voor uw werking met o.m. de lijst van erkende bedevaarten, en  

bedevaartdata ,links naar hun websites die mogelijkheid bieden u verder en uw leden te informe-

ren 

Met betrekking tot de Maria devotie  vind je de Mariakalender met de Mariale feestdagen in het 

jaar, is een video met een selectie van de Lourdesgrotten in ons bisdom, een selectie uit de 5000 

postkaarten in ons bezit. 

Natuurlijk is er een link naar het Heiligdom Lourdes zodat je via onze website gemakkelijk toe-

gang hebt tot het reilen en zeilen in Lourdes. Zelfs kan je via een klik op de video de dagelijkse 

rozenkrans aan de grot meebidden. 

Nuttig dus om op uw scherm de website bij uw favorieten te  zetten en het aan uw leden te pro-

pageren. 

 

Er is er ook ons Blog over de Vrienden van Lourdes.    

      https://vriendenvanlourdes.blogspot.com 

Op meer dan 230 pagina’s vind je post met vermelding van tijdelijke activiteiten, nieuwsberichten 

en wetenswaardigheden over Lourdes en de Mariaverering in processies en vieringen..                                                                                                       

 

En om helemaal digitaal bij te zijn is er nog Facebook. 

 Hiermee is het mogelijk om ons naar de buitenwereld bekend te 

maken maar ook om onderling te communiceren als Facebook-

vriend. Door op ons te “liken” verspreidt je verder onze werking bij 

uw vrienden. 



 

Verschenen in Lourdesmagzine 2008 

 
“5000   GROETJES UIT LOURDES”. 

 
Nostalgie uit vroegere jaren… 
 
Een verzameling van 500 postkaarten uit Lourdes toont ons de prestigieuze bedevaartjaren uit de derti-
ger jaren met de gebouwen, de plechtigheden, de massale bezoekers, hun kledij en gewoonten, de spe-
ciale gebeurtenissen. uit die tijd. 
 
 Er zijn de  diverse kerken en bidplaatsen ( Rozenkransbasiliek en Onbevlekt ontvangenis, crypte,     
Bernadettekerk, Pius X-basiliek), de Grot, de baden, de Esplanade, het Gekroonde Beeld, 
De beelden in het Heiligdom (Bernadette, St Michiel, diverse Mariabeelden, het Bretoens Kruis),  
Een hele reeks kaarten geeft  voorstellingen weer van Bernadette ( als herderinnetje, tijdens de verschij-
ning, biddend met de paternoster) en  het cachot met het huisje van Bernadette.  
Het zijn getuigenissen hoe geliefd Bernadette was als een vrome heilige. 
 
 Men ziet het Heiligdom vanuit verschillende plaatsen ( van de St. Michielspoort, van de Route de Pau, 
van de weide, met de Gave, vóór en na de bouw van de ondergrondse ,de omgeving van Lourdes met 
het kasteel, de Pic du Ger, de bergen,  de Calvarie, Cité Secours, de binnenstad met de hotels. 
 
Een groot deel is gewijd aan de processies . Men ziet op de kaarten ook de massa en zieken aan de 
Grot,  de omvangrijke processies met de ziekenzegening op de Esplanade, de vieringen in de Pius X 
basiliek 

Er zijn kaarten n.a.v. speciale bedevaarten 
zoals de Rosaire, de militaire bedevaart, de 
oudstrijders, de kinderbedevaart van Zieken-
zorg, de KWB of  herinneringen aan . specia-
le gebeurtenissen zoals inhuldigingen, de 
Cinquantenaire en de Centenaire, het be-
zoek van de Paus  
 

Interessant  is bijzonder wat men schrijft op 

deze kaarten. Een bloemlezing werd ge-

maakt met mooie devote teksten of  ludieke 

groetjes en vooral hun verwondering en be-

roering over het Lourdesgebeuren. 

Misschien méér dan een toeristisch zicht-
kaartje verhaalt een postkaart uit Lourdes de 
gevoelens en wedervaren van de pelgrims. 

Oude postkaart met de zieken aan de grot. 
 
 
 



HET PASTORAAL LOURDESTHEMA 2019 

 

“ Ik beloof u niet u in deze wereld gelukkig te maken, maar in de andere”  

Een weg naar Pasen. 

Met dit thema wil men in Lourdes veeleer een 

weg naar Pasen volgen.                                     

Zoals Maria het aan Bernadette heeft voorge-

steld: sterven aan het oude leven om het ware  

leven, het ware geluk te vinden. 

Een pelgrim kan niet thuiskomen zoals hij was 

vertrokken. Dat veronderstelt dat hij zich beetje 

bij beetje laat onthechten, vrijmaken, verarmen, 

om zich open te stellen voor de rijkdom van Gods 

gave. 

 

Op  16 april gedenken we  de 140e verjaardag 

van  het afsterven van Bernadette na een leven in 

armoede en in dienstbaarheid..      

De materiële armoede brengt in deze tijd hele 

volkeren in beweging.                                          

De geestelijke armoede leidt jongeren tot de keu-

ze voor de dood en de rijkdom die het delen wei-

gert degradeert en bederft ons.                             

Het Evangelie roept niet op tot sociale revolutie, 

maar keert radicaal de harten om.   

                                                                                                                                                 

Lourdes heeft van bij het begin deze revolutie van de harten verwekt. “Rijken” gaan de brancards 

van de armen dragen en noemen hen “onze gasten, de zieken”. Maar wij weten het ook, heel vlug 

en zelfs in caritatieve instellingen, gaan wij onze rechten en privileges opeisen. 

Laat  de vreugde van de  barmhartigheid tot ons  door dringen, ons omkeren, zodat oases van 

barmhartigheid worden opgewekt, die de kapel zijn welke Maria heeft gevraagd,  

Moge Lourdes een doorleefd teken van solidariteit zijn dat ons inspireert voor het dagdagelijkse 

leven als wij weer terug thuis zijn.  

 

 

 



AFDELING    ……………………………  

 Parochiaal – Interparochiaal – Federaal-Decanaal 

Stichtingsjaar:………… 

Aantal ijveraar(ster)s ……….   Aantal verkochte lidkaarten ………. 

DE TREKKING.  

Datum: …………..                           Aantal aanwezigen………………… 

Locatie:      in de kerk    –    in een zaal –      andere ……………………….. 

Wat:  

Speciale misviering -   

conferentie – Dia, DVD of  ppt-voorstelling – 

 andere ………………. 

 

NOTEER HIER UW MOGELIJKE BEMERKING. 

Bijzonderheid over het programma en verloop van de trekking  

Heeft de afdeling andere activiteiten binst het jaar ? 

Welke ondersteuning verlangt afdeling van het Diocesaan Comité ? 

 

 

 
NOTEER HIER : 

Contactadres van de afdeling, - tel.— Mail 

 

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

 

Mogelijk geïnteresseerden voor het ontvangen van De Nieuwsbrief. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

WERKINGSVERSLAG   2018 

Om een inzicht te hebben over de werking van de afdelingen gelieve zoals voorgeschreven in de statu-
ten jaarlijks door iemand van het bestuur uw werkingsverslag in te dienen  naar het secretariaat 


