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MEIMAAND  MARIAMAAND 

De meimaand is traditioneel de Mariamaand waarin wij ons speciaal focussen op de verering van Maria. Onze 

kapelletjes krijgen een opfrisbeurt  en worden met lentebloemen bedacht. Buren komen er bidden. In Dadizele zijn 

er de speciale vieringen en bedevaarten. Op 3 mei worden de ijveraars van De Vrienden van Lourdes in Dadizele 

verwacht. Ook in Lourdes en andere bedevaartplaatsen als Kevelaer begint het hoogseizoen. Wij bereiden ons voor 

om n.a.v. de grootse Kroningsfeesten in Tongeren op 3 juli daar naartoe te trekken en door te reizen naar het mooie 

bedevaartstadje “Sankt Marien  Kevelaer”  in Duitsland. Maar eerst houden wij  in de H.Hartkerk gedurende  gans de 

meimaand een tentoonstelling van oude postkaarten uit Lourdes. Dit eenvoudig communicatiemiddel verkondigt er 

de boodschap die Maria in Lourdes bracht.

EEN TENTOONSTELLING 

“LOURDES OP POSTKAARTEN” 

Naar aanleiding van de meimaand wordt er op initiatief 

van de ”Vrienden van Lourdes” in de H. Hart kerk een 

tentoonstelling gehouden van een selectie uit hun 

verzameling van 5000 oude postkaarten uit Lourdes. 

Iedereen die op reis gaat stuurt wel eens een kaartje 

naar zijn familie, vrienden of kennissen met een zicht 

van  de plaats waar men verblijft.                                           

Over het algemeen  is dit een toeristische 

bezienswaardigheid die kenmerkend is voor de streek.                                                                          

Ook van uit Lourdes worden er heel wat kaarten 

verstuurd. Het zijn er in de loop der jaren duizenden.  

Deze kaarten tonen de merkwaardigste plaatsen in 

Lourdes    en omgeving. Zij zijn een souvenir van de 

belevenis die bedevaarders meemaakten en van de 

speciale sfeer in Lourdes.                                           

Méér zelfs, postkaarten uit Lourdes vertolken heel 

dikwijls een speciale  innerlijke gesteltenis van de 

bedevaarder en brengen een boodschap naar hun 

geliefden thui 

De verzameling van de oudste, speciale en meest 

kenmerkende kaarten vormt een memoriaal over het 

Lourdes gebeuren sedert meer dan 150 jaar. Het is als 

het ware een overzicht van het reilen en zeilen in het 

Heiligdom vanaf het begin der verschijningen.  

 

Een retrospectieve                                                        

In deze retrospectieve ziet men de groei en opbouw 

van de infrastructuur.in het Heiligdom. Zo; de  

bouwfase van de drievoudige basiliek,  de diverse 

heiligenbeelden in het Heiligdom, de oude en nieuwe 

Kruisweg, het oude asiel die nu de biechtkapellen 

geworden zijn en het nieuwe onthaalcentrum voor de 

zieken, ook gebouwen die er niet meer zijn zoals het 

monument van de gesneuvelden die in 1958 

gesneuveld is voor de bouw van de ondergrondse 

basiliek. Er zijn niet alleen de infrastructuur met de 

beeldtenissen, de gebouwen en  omgeving van Lourdes 

maar zij vertellen ook het verhaal der verschijningen. 

Zij geven een kijk op de massa met  de rijkere 

burgers  in hun deftige kledij in de jaren 1900 en de 

zeer devote vieringen en processies in de succesjaren 

1930-35 ,  met de geplogenheden en tradities doorheen 

de jaren. Men ziet de massa bedevaarders aan de Grot,  
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op de Esplanade,  bij het gekroonde beeld, in de 

processies en de Internationale mis 

Zij herinneren ons aan  speciale gelegenheden en 

herdenkingen zoals de vieringen n.a.v. de 

“cinquantenaire” en de “centenaire” , de herdenking 

“100 jaar Bernadette”, grote bedevaarten en  

manifestaties, het bezoek van de pausen in Lourdes, 

memorabele vieringen rond Mariale feestdagen. 

  Er zijn de beelden van Bernadette, de pastoor van Ars 

en St. Michiel die een andere plaats kregen 

Honderden kaarten tonen de diverse bidplaatsen zoals 

de Rozenkrans basiliek, de basiliek van de Onbevlekte 

Ontvangenis, de crypte, de Bernadettekerk, de 

ondergrondse Pius X-basiliek,  de grot en zijn 

verandering in de loop der jaren, de kraantjes en de 

baden, de centrale rotonde met het Gekroonde Beeld. 

Men ziet het Heiligdom vanuit verschillende plaatsen ; 

van de St. Michielspoort met het Bretoens Kruis en de 

Engelen Bewaarder, van de Route de Pau, vanaf de 

weide met de Gave en de omgeving van Lourdes met 

het kasteel, de Pic du Ger, de bergen in de achtergrond. 

Zelfs Lourdes in de sneeuw en na de overstroming. 

Andere kaarten zijn een weerspiegeling van de devotie 

bij de bedevaarders of deelname aan een bijzondere 

viering .  

Een volk op weg… 

De postkaarten die gewijd zijn aan de processies met 

de lichtprocessie, de sacramentsprocessie en 

ziekenzegening en het enorme aantal zieken in hun 

blauwe ziekenwagentjes tonen ons het volk Gods op 

weg.  

Intentiekaarten:                                                                                                 

“ Aan de Grot heb ik voor u gebeden”. 

Hele reeksen kaarten kunnen ondergebracht worden 

onder de rubriek “devotiekaarten”. Zij vertolken een 

algemene religieuze spirit voor O.L.Vrouw van 

Lourdes. Het zijn pelgrims die voorbijschuiven door de 

grot om de rots aan te raken, biddende bedevaarders op 

de knieën en zieken aan de Grot waar binnenin vroeger 

nog krukken hingen als dank voor genezing, 

afbeeldingen van de brandende kaarsen bij de Grot. 

 

 

 

Ook het beeld van Maria in de grot hoort daarbij met 

de devote vermelding: “ Aan de Grot heb ik voor u 

gebeden”. 

Bernadette in de kijker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer veel kaarten werden verstuurd met de H. 

Bernadette als item. Zo; het huisje van Bernadette, het 

cachot en de molen van Boley door bedevaarders 

meestal bezocht. Men ziet er Bernadette tijdens de 

verschijningen, Bernadette als herderinnetje in Bartrès 

, als kloosterzuster  te Nevers en Bernadette op haar 

sterfbed en in haar schrijn.                                                           

Deze vele kaarten over Bernadette getuigen van de 

eerbied en de devotie die bedevaarders hadden voor de 

heilige Bernadette. 

De verzameling werd in gedeeld naar enkele  

bijzondere items uit de boodschap van Maria 

1. De uitnodiging van Maria om in processie, 
om op bedevaart te komen: 

“ Als je gedurende 15 dagen naar hier wilt komen…. “ 
 

Het is de boodschap van de roeping aan Bernadette 

maar ook aan ieder van ons om ons tot Maria te keren. 

Een massale toeloop van pelgrims ui alle volkeren en 

naties heeft deze oproep beantwoord. Symbool voor 

deze oproep staat de drievoudige basiliek die met zijn 

twee zij-armen uitnodigt  om naar de kerk te komen. 

Langs de twee toegangswegen staan acht grote 

heiligenbeelden als voorgangers in de 

Evangelieverkondiging, de prediking tot bekering en 

beoefening van de barmhartigheid. 



 
 

2. De vraag van Maria om er een kerk te 
bouwen. 

“ Zeg aan de priesters dat men hier een kapel 
bouwt”. 

Het Heiligdom telt tientallen bidplaatsen maar  Maria 

bedoelde  niet alleen een kerk van steen maar een 

spirituële Kerk van mensen.                                     

Lourdes is een plaats van ontmoeting; ontmoeting met 

de Heer in zijn sacramenten, ontmoeting met het volk 

van God in zijn vieringen. Tweemaal in de week is er 

de ontmoeting van de universele Kerk in de  Pius X 

basiliek voor de internationale mis. 

 

3. De rozenkrans, het kruisteken en het gebed. 

“ Bid voor de zondaars” 

Maria in de Grot droeg haar rozenkrans, Bernadette 

maakte haar kruisteken en bad tijdens de 

verschijningen haar rozenkrans Aan de grot wordt 

iedere namiddag de rozenkrans gebeden evenals ‘s 

avonds tijdens de lichtprocessie                                      

Heel wat postkaarten tonen het symbool van het kruis 

dat het teken is van ons christelijk geloof  met o.m. het 

Bretoenskruis aan de St.Michiels poort en het kruis op 

de gouden koepel van de Rozaenkransbasiliek en zeker 

het calvariekruis op de kruiswegsite.                                  

Het timpaan boven de ingangspoort van de 

rozenkranskliek toont de H.Dominicus die de 

rozenkrans overhandigt aan Jezus.                                

Meerdere kaarten tonen de mozaïeken in de 

rozenkransbasiliek met de afbeelding van de 

rozenkransmysteries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lourdes als lichtstad. 

“ Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” 
Bernadette was in extase voor de mooie dame in het 

licht, contrasterend met de donkere rots. Bij de 17e 

verschijning verklaarde de Dame “ Ik ben de 

onbevlekte ontvangenis”.                                                                                         

Op de centrale rotonde staat het “gekroonde beeld” , 

voortdurend met bloemen vereerd en omringd door 

biddende bedevaarders. 

Bernadette bracht er aan de grot als eerste een kaars en 

beleefde er het mirakel met de kaars. Heel wat kaarten 

vertonen deze gebeurtenis. Bedevaarders schuiven aan 

bij de grot  om er hun kaars te offeren. Deze kaarsen 

en ook grote versierde kaarsen van bedevaartgroepen 

vergezellen hun gebed . 

Iedere avond is er de kaarsjesprocessie een dankbaar 

item voor schitterende postkaarten.  

5. De wens van Maria tot bekering.                                          

“ Ga drinken aan de bron en was u er.” 

De bron in de grot staat symbool voor reiniging en 

heling. De cultus van het water en de badendienst 

herinnert ons aan ons doopsel zoals ook de 

biechtgelegenheid en de overweging van de kruisweg 

een vorm van boete en bekering is.De bron in de grot 

is ook het zinnebeeld van de Bron van genade die er 

overvloedig stroomt in lourdes. 

Bloemlezing  wat men schrijft… 

Zeker is het interessant te lezen wat men op die kaarten 

schrijft. Heel dikwijls is het dat men goed aangekomen 

is na een lange nachtelijke reis of eenvoudig weg 

“Groetjes uit Lourdes”. Maar het zouden geen 

Vlamingen zijn moesten zij niet schrijven over het 

weer of over het eten.Bij zeer velen heeft de massa en 

de vele zieken in hun ziekenwagentjes hen ontroerd. 

Ook delen zeij op deze kaarten hun vreugde, emotie en 

hatstocht mee, mar vooral hun grote vertrouwen in 

O.L.Vrouw van Lourdes. 

 

KOM EENS KIJKEN IN DE H.HART KERK EN 

BELELEEF WEER EENS DE GENADEVOLLE 

DAGEN DIE JE IN LOURDES ERVAARDE?. 
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Programma 

Zondag 3 juli. 

Wij vieren Maria als “ Oorzaak onzer blijdschap”. 

 

Vertrek  om 6h30 vroeg in de morgen om tijdig 
aanwezig te zijn in Tongeren. Bij aankomst rond 9h. 
nemen wij een koffie in restaurant Bazilik, vlak naast 
de basiliek. Wij dienen tijdig aanwezig zijn voor de 
pontificale Kroningsmis om 10u. opgeluisterd door het 
koor van de basiliek en uitgezonden op VRT1. 
Na de mis nemen wij het middagmaal in restaurant  
Basilik en  vertrekken dan door de versierde straten 
naar de 7jaarlijkse Kroningsprocessie . Wij hebben een 
voorbehouden plaats op de tribune. 
Na de processie vertrekt onze bus naar Kevelaer. In 
het Parkhotel Kevelaer nemen wij onmiddellijk het 
avondmaal en betrekken onze kamer. 
 

maandag 4 juli 

Wij bidden tot Maria als “Troosteres der 

bedroefden” 

 

Na het ontbijt hebben wij om 10u. onze eigen 
bedevaartsmis in de kaarsenkapel met zijn meer dan 
100 bedevaartkaarsen waar wij ook onze offerkaars 
aanbieden.  E.H. Guido Debonnet en Sabien 
Vanhaverbeke zorgden voor een zeer mooie viering. 
 
Na de mis wacht ons een stadsgids van Kevelaer voor 
een rondleiding in het bedevaartdomein en het 
stadscentrum. Wij maken kennis met het kunstvol 
patrimonium: het machtig orgel in de basiliek, de  
muurschilderingen, brandglazen en met bronzen 
beeld bewerkte ingangspoorten, de Gnadenkapelle , 
de biecht- en sacramentskapel, het Forum en diverse  
Bijbelse bronzen taferelen in het centrum zoals de 
“Ark van Noach”. 
 
De namiddag is voorbehouden voor eigen bedevaart 
beleving en/of persoonlijk oponthoud, misschien wel 
met een terrasje.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om 18h. houden wij dan in de conferentiezaal of de 
kapel van het hotel een zeer mooie meditatie met  
powerpoint presentatie rond het passie verhaal van  
Jezus. 
 

dinsdag 5 juli 

 
Om 10 u. nemen wij deel aan de plechtgie 
“Pilgerambt” of hoogmis van de bedevaarders in de 
Maria Basiliek. 
Daarna rest ons nog wat tijd voor verder verkenning 
van het bedevaartsoord. 
 
Rond 14 in de namiddag reizen wij terug via het  
KLOOSTERDORP STEYL (Ned). Dit ligt 35 km daar 
vandaan. Dit dorp met zijn vier kloosters, zijn tuinen 
en  musea ligt aan de oever van de schilderachtig 
Maas. 
Na een rondleiding houden wij in de mooie 
H.Geestkerk een Maria bezinning als afsluiting van 
onze bedevaart. 
 
Vooraleer weer huiswaarts te vertrekken is het een 
ideale plaats voor een hapje en een drankje op een 
tuinterras. 
 
Reisvoorwaarden. 
In deze reis is begrepen: middagmaal en avondmaal 
op zondag en maandag, overnachting met ontbijt op 
maandag en dinsdag, middagmaal op dinsdag, 
rondleiding in Kevelaer en in Steyl, tribunekaart voor 
de processie. 
Ontbijt in Tongeren en avondsnack in Steyl evenals 
dranken aan tafel zijn niet inbegrepen. 
Prijs 295 Euro – opleg singlekamer 35 Euro. 
 

Momenteel zijn er nog 9 plaatsen vrij. Tegen 15 
mei wordt de inschrijving definitief afgesloten 
daar wij dan geen reservatie meer kunnen 
garanderen. 
 

Onze driedaagse culturele  religieuze reis naar de Kroningsfeesten   

in Tongeren, het bedevaartsoord Kevelaer (Dtsl)  en  bezoek aan het 

Kloosterdorp Steyl (Ned.) 

Volg ons op onze websites: –  www.vriendenvanlourdes.be -   http://kevelaerbedevaart.blogspot.com 

http://vriendenvanlourdes.blogspot.com en op facebook/vrienden van Lourdes 
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