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Augustusbedevaart 2017
Tijdens de voorlaatste week van
augustus hebben we een heel
mooie bedevaart naar Lourdes
gehad. Omwille van beperkingen
die ons werden opgelegd door de
Franse spoorwegen, was het ons
niet langer mogelijk op 15 augustus in Lourdes te zijn. Dat heeft ons
niet belet een schitterende bedevaart te beleven rond het thema
‘De Heer heeft grote dingen aan
mij gedaan’ en deze onder de leiding van kardinaal Jozef De Kesel. Het is
niet nodig de bedevaart te beschrijven,
deze kennen we. Ik zou hier gewoon het
dankwoord willen hernemen dat ik op
het einde van de bedevaart heb uitgesproken en dat, denk ik, goed weergeeft
hoe geslaagd de bedevaart was.
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In dit nummer

Beste vrienden,
Op het einde van deze bedevaart past
een dankwoord. Elke bedevaart is een
uitdaging, we trachten er het beste van
te maken, maar we kunnen pas op het
einde van de bedevaart zeggen hoe het
was. Alles liep op wieltjes en de sfeer
was familiaal. Dat is dankzij jullie allen,
dank u wel dus. Toch hoort het dat ik een
aantal mensen heel specifiek bedank.
Eerst en vooral u, monseigneur.
Beste monseigneur, u houdt niet van lange lofbetuigingen. Ik zal het kort houden.
Uw leuze is: ‘Met u ben ik christen, voor
u ben ik bisschop.’ U heeft dat hier ook
echt gestalte gegeven. We hebben allen
uw eenvoud, uw vriendelijkheid, uw fijngevoeligheid geapprecieerd. In de eerste
homilie heeft u ons gesproken over de
kleinheid, de nietigheid van Maria. Ook
die woorden heeft u concreet inhoud gegeven. U waart eveneens bisschop. Dank
voor uw eenvoudig en diepgaand onderricht: u heeft ons geholpen in te zien hoe
levensecht het Magnificat is, of kan worden. Een welgemeende dank hiervoor.
Wie ik ook wil bedanken is Ann. Het is
een hele uitdaging voor haar geweest.
Ze kende Lourdes niet, ze kende de bedevaart en de manier waarop hij (vroeger: ‘zij’, nu meer en meer mannelijk, u
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kiest maar …) georganiseerd is niet. Aan
de vruchten kent men de boom. Ann,
het was een uitstekende bedevaart,
een goede vrucht komt immers van een
goede boom. Dank u hiervoor. Ik zou
oneerlijk zijn als ik Els en Koen niet zou
vermelden. Ann mocht steeds bij hen
te rade gaan en samen vormden ze een
heel goed team. Ik mag ook zeggen dat
Brigitte heel bezorgd blijft voor haar derde kind – zij heeft reeds twee kinderen.
Achter de schermen heeft zij ook dit jaar
heel veel voor de bedevaart gedaan en
Ann wegwijs gemaakt in het labyrint van
de bedevaart. Eind goed, al goed.
Cécile moet ik eveneens heel expliciet vernoemen. Vermits Brigitte niet
meekwam kreeg zij meteen de hele
verantwoordelijkheid van de hospitaliteit. Zij heeft dat schitterend gedaan.
Ik logeerde op de ‘accueil’ en ik mag u
verzekeren dat alles gesmeerd verliep.
Dank daarvoor. Dank ook aan de vele
helpende handen.
U weet dat onze monseigneur, ik ook
trouwens, houdt van mooi verzorgde liturgieën. Dat is gewoonweg belangrijk.
En ze wáren verzorgd, ook dankzij Sébastien en Hilde. Dank aan hen beiden
en degenen die hen bijstonden.
Ik zou verder kunnen gaan, maar ik denk
dat het niet hoeft. Deze bedevaart is
prachtig geslaagd dankzij de vele helpende handen, dank zij de spontane en
belangeloze dienstbaarheid van zovelen. Dank aan iedereen.
Priester Benoit Goubau

Bedevaart 2017
Tijdens de samenkomst van de deelnemende
ziekenhelpers aan de bedevaart Mechelen-Brussel
2017 naar Lourdes, hebben de vice-voorzitters Kris
en Pierre dieper nagedacht over een citaat van
Jacques Derrida :

Dit is ook de daad van elke ziekenhelper!
In de gruwel van ziekte en lijden, van handicap en verstoting ziet hij de schoonheid en de waardigheid van
het menselijk wezen. In Lourdes zien de ziekenhelpers
dagelijks deze mens, ze leven met hem mee en maken
hem tot wie hij werkelijk is. Ze spannen zich in om, zoals
Maria, te kijken naar de arme Bernadette als naar een
persoon. Bernadette die daar in Lourdes vertegenwoordigd wordt door al wat klein, verworpen, beschouwd als
nutteloos en onproductief of niet-rendabel is.

‘Een daad van hospitaliteit kan alleen maar poëtisch
zijn.’
Als wij, de ziekenhelpers, nu eens de dichters als voorbeeld namen; als wij nu eens zouden kijken door hun
ogen! Inderdaad, wat ziet de poëet en wat ziet de ‘verstandige’ mens niet; hij die verankerd zit in zijn wetenschap, zijn kennis, zijn eigen redeneringen en logica. De
redelijke mens ziet een vijver of een moeras. Wat hij ziet
is troebel, stinkend, vuil en walgelijk water waar niet kan
in gezwommen worden en wat beslist ondrinkbaar is.

Ze zien vooral de zuiverheid van een glimlach en de
vonken van vreugde in de ogen van degenen die niet
dikwijls de kans krijgen om gelukkige momenten te beleven.
Tenslotte nemen ze de blik aan van God, de grote dichter die ons geschapen heeft als uniek, onvervangbaar,
mooi en beminnelijk en in staat om lief te hebben; Hij
die zijn leven gaf om tot elk van ons te zeggen: ‘Jij hebt
waarde in mijn ogen! Jij bent uniek! Je bent mooi en ik
hou van jou!’
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Maar wat ziet de dichter? Hij ziet eveneens het donkere
water, hij ziet ook het slijk en de modder! Maar hij ziet
vooral de schoonheid van de plomp en van de waterlelie
geworteld in de lelijkste en de meest weerzinwekkende
ondergrond om er schoonheid, zuiverheid en pracht uit
te trekken.
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Lourdes
Dit jaar mocht ik reeds voor de 16de
keer naar Lourdes reizen. Al ken ik
Lourdes door en door, toch blijft het
ieder jaar een unieke ervaring. Het
is een week waar ik telkens weer
enorm naar uitkijk. Ik noem het dan
ook graag ‘mijn tweede thuis’, de
plaats waar mijn hart tot rust kan komen.
Maar liefst driehonderd mensen,
jong en oud, ziek en gezond, vergezelden me. Er ontstond een hechte
band.
Iedere morgen was ik vroeg uit de
veren om in de ‘acceuil’ ten dienste
te staan van de zieken. De zorgverleners begonnen samen hun dag
met het morgengebed, boven op
het dak van de ‘acceuil’, gericht naar
de Grot. De verbondenheid tijdens
het morgengebed en het bidden
van ‘het gebed van de hospitaliteit’
deden me aanvoelen dat ik er niet
alleen voor stond. Samen wilden we
er een onvergetelijke, zinvolle tocht
van maken voor al onze reisgenoten.

en hartverwarmend om te zien hoe
mensen uit alle hoeken van de wereld, met hun eigen cultuur, eigen
problemen en vaak eigen geloof, samen bidden, smeken en zingen.

Maar mijn ervaring gaat veel dieper
dan de verzorgende taken en het
hotelverantwoordelijke-zijn. Het bidden en zingen in verschillende talen
tijdens de mariale lichtprocessie
schept telkens opnieuw een ingetogen, ontroerende sfeer. Allen stappen, zingen en bidden we daar met
hetzelfde doel voor ogen: Maria. Dit
geeft je een blij en warm gevoel, een
boven-natuurlijk gevoel van rust, geborgenheid en zekerheid dat Maria
daar werkelijk onder de mensen aanwezig is. Ook tijdens de ziekenzalving mocht ik telkens opnieuw voelen hoe God doorheen dit sacrament
bij deze zieke komt en terug nieuwe
moed schenkt.

Het hoogtepunt van de bedevaart is
voor mij telkens opnieuw de viering
aan de Grot. Het is een moment waar
ik naar uitkijk: bidden op de plaats
waar Maria tot Bernadette sprak,
waar Maria tot de wereld sprak en
óns heeft gevraagd om er te komen
bidden. Het is een heel aangrijpend
moment.

Tijdens de dagelijkse liturgie liet
mgr. De Kesel ons thuiskomen in het
thema van de bedevaart: ‘De Heer
heeft grote dingen aan mij gedaan.’
Ook tijdens de internationale eucharistieviering zat de Pius X-basiliek overvol. Het was deugddoend
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De ‘Lourdesweek’ is een week, zo
vertelde een dame mij, waar ze
jaar na jaar, naar uitkijkt. Het is een

moment van even niet alleen te zijn,
zich even omringd te voelen door
medemensen, even krachten te verzamelen om dan weer verder te kunnen gaan …
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Lourdes … de plaats waar ik telkens
weer mooie ontmoetingen meemaak, waar ik ieder jaar opnieuw
mag groeien in het geloof. Het is
de stad waar ik mijn batterijen kan
en mag opladen om er weer volop
tegenaan te gaan. Moe, maar vol
energie kwam ik terug in Mechelen.
Het is een week waar ik dankbaar
naar terugkijk. En ik kijk reeds vol
verwachting uit naar volgend jaar!
Annemie Poelaert

Goede dag,
Ik wil de inrichters bedanken en ik feliciteer elk van
hen voor hun actieve deelname. ‘Ik ben niet gekomen
om gediend te worden maar om te dienen’ zei Christus. De zieken dienen is boven alles onze vreugde, om
er samen met hen te zijn, te delen.

Het was voor mij een grote vreugde om voor de eerste keer deel te nemen aan dit groots evenement van
de Kerk: de Lourdesbedevaart van het aartsbisdom
Mechelen-Brussel.

Wat me diep treft is de universaliteit van onze Kerk
ondanks alle kritiek. Wij doen niet aan toerisme maar
gaan de Heer tegemoet door de tussenkomst van de
Maagd Maria.
Lourdes, ik hou van jou, Lourdes ik draag je in mijn
hart en indien mogelijk mag je me de komende jaren
opnieuw verwelkomen.
Laurent Kliba
seminarist Paters Augustijnen.
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Dat de Maagd Maria en de Heilige Bernadette voor
ons ten beste spreken. Amen!
Van ganser harte bedankt!

Lourdes: Bron van hoop en genade.

De mis aan de Grot, opgedragen ter
nagedachtenis aan monseigneur
Lemmens en voorgegaan door kardinaal De Kesel, was bijzonder want
deze had plaats te midden van regen, hagel, bliksem en donder. Het
deed denken aan de moeilijkheden
van deze tijd zowel op geestelijk als
op wereldlijk vlak. Maar aan de voet
van de Grot, in het aanschijn van
onze Heilige Moeder Maria, krijgt
men hoop; God laat ons nooit in de
steek. Wees niet bang.
De internationale mis in de ondergrondse H. Pius X-basiliek werd door
een grote menigte bijgewoond. Een
indrukwekkende stoet stapte naar
het altaar. We waren fier dat onze

eigen kardinaal De Kesel deze mis
mocht voorgaan. Vanzelfsprekend
waren degenen die door het leven
niet gespaard zijn talrijk aanwezig.
Er valt zoveel te beleven in Lourdes;
de eucharistie, de mariale processie,
de kruisweg, de ziekenzalving… teveel om op te noemen. De zieken en
mindervaliden, omringd door vrijwilligers, hebben er de warmte van de
medemens ervaren. Beproefden en
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Het wonder van Lourdes is dat niemand huiswaarts keert zonder geraakt te zijn door een bovennatuurlijke kracht, soms tot in het diepste
van zijn ziel. Meestal komt het totaal
onverwacht: het zien van een medemens, een glimlach, een aanraking,
een woord….
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eenzamen werden aangemoedigd
door wijze en doordachte woorden.
Laten we hopen dat de bedevaarders sterkte, troost en genade vonden en vinden.
Een oprecht woord van dank aan
allen om er een onvergetelijke bedevaart van te maken.
Olive VAN ONACKER

De bedevaart naar Lourdes is een geloofsdaad die duizenden christenen
van overal ter wereld jaarlijks stellen
door te komen bidden, meevieren en
de Maagd Maria van Lourdes te danken. Zoals uit andere bisdommen hebben ook dit jaar meer dan driehonderd
bedevaarders uit het bisdom Mechelen-Brussel aan deze traditie deelgenomen. Onder het welwillend en vaderlijk
oog van onze aartsbisschop, kardinaal
Jozef de Kesel, hebben wij Lourdes
bezocht van 18 tot 24 augustus. De
nauwgezette en toegewijde begeleiding van de kardinaal heeft het ons
mogelijk gemaakt intense gebeds- en
vieringsmomenten mee te maken. Tijdens de verschillende eucharistische
vieringen, voorgegaan door de aartsbisschop, omringd door meerdere diakens en priesters, waren de homilieën
vooral gericht op het thema dat voor
de bedevaart was gekozen: ‘De Heer
heeft grote dingen aan mij gedaan!’
Zo hebben wij, door de woorden van
de aartsbisschop, kunnen begrijpen
dat Maria, door haar bereidwilligheid
en haar Fiat, één en al oor was en alzo
de goedheid van God heeft geprezen,
die zich aan elke persoon van goede
wil openbaart en geeft. Doorheen het
Magnificat is het de geschiedenis van
de mens die zich afspeelt, in een reeks
van verwachtingen en onzekerheden.
En dat is zeer duidelijk in Lourdes,
waar duizenden personen, elk met zijn
verhaal, zijn armoede, zijn verlangens,
zich komen toevertrouwen aan Maria
die, door de goedheid en nederigheid
van haar hart, de gekregen genade niet
voor zich heeft gehouden, maar zich
onmiddellijk op weg heeft gezet naar
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haar nicht Elisabeth om met haar haar
grote blijdschap te delen: mooi bewijs
van nederigheid, maar ook mooie les
van verlangen, vreugde en geluk te
delen. Deze houding van Maria vertaalt goed wat wij gedurende deze
bedevaartsdagen hebben beleefd.
Want talrijk waren de jongeren en volwassenen, scouts en verzorgenden,
die zich hebben ten dienste gesteld
en met toewijding en nauwgezetheid
hun tijd en energie hebben gegeven
om vrijwillig zieken en mindervaliden
te helpen bij hun verplaatsingen. Het
was mooi, het was goed. Laten we bidden opdat vele anderen, volwassenen
of jongeren, hun voorbeeld zouden
volgen.
Op zondag 20 augustus hebben wij
in de basiliek Pius X een mooie internationale viering bijgewoond. Het
was een moment van spirituele apotheose en communie. Voorgegaan
door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, werd de viering bijgewoond door duizenden christenen,
zieken, vele andere bisschoppen,
priesters en diakens. Het was een
groot moment van genade. Andere
grote momenten van de bedevaart
waren de weg van het water (moment
van zuivering en verbroedering), de
weg van Bernadette, de kruisweg, de
mariale processie… Deze verschillende devoties hebben de bedevaarders
toegelaten met Maria te vertoeven en
zich te zuiveren onder haar moederlijke blik. Een ander emotioneel en
vreugdevol moment was de voorbereiding op en het ontvangen van het
ziekensacrament. De voorbereiding
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van de zieken op dit sacrament heeft
doen begrijpen dat het leed veroorzaakt door ziekte geen gevolg is van
de zonde, maar eerder een zich verenigen met het lijden van Christus. De
ziekte ontneemt ons niet de waardigheid van geliefd kind van God, maar
trekt de goedheid van zijn liefdevol
hart naar ons toe. Door het lijden door
en in geloof te aanvaarden, bieden
wij ons aan God aan als een schepsel
dat wil bemind en getroost worden.
Gesterkt door de overtuiging dat God
nooit iemand verlaat, wie deze mens
ook is of wat hij ook beleeft, hebben
vele zieken, en zelfs niet-zieken, op
woensdag 23 augustus het zieken
sacrament ontvangen. Het was een
moment van grote emoties maar ook
van troost en vreugde. Tijdens een
eenvoudige viering, geleid door de
kardinaal omringd door enkele priesters en diakens, werd het sacrament
toegediend aan de zieken en elkeen
die het verlangde. Daarna had de ceremonie plaats van het overhandigen
van de medailles en de herverdeling
van de taken voor de volgende bedevaarten. Zo wordt Carole Van Robaeys
voortaan de nieuwe verantwoordelijke van de scouts, Christian Van Robaeys de nieuwe ceremoniemeester.
Op donderdag 24 augustus keerden
wij vroeg in de morgen terug naar
Brussel, gelukkig dat we een goede
bedevaart hadden meegemaakt.
Priester Eric Hounsatali
De Heer heeft grote dingen
aan mij gedaan!
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Een Lourdesbedevaart is telkens
weer een diepe, ingrijpende ervaring. Het is toch iets bijzonders, als
volk van God samen op pelgrims
tocht gaan, met Moeder Maria op
weg naar de Heer.

Dankbaar mogen wij erop terugkijken. Het thema was weer bijzonder
mooi en treffend: ‘De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan.’ Wij werden meegenomen in het Magnificat,
het loflied van Maria voor al wat God
heeft gedaan door de menswording
van zijn Zoon. Zij werd de moeder
van onze Verlosser, van bij de boodschap van de engel tot aan het kruis.
Zo werd zij ook ónze moeder. Met
Maria mochten wij God loven en
prijzen voor al de grote daden die Hij
voor ons deed en nog doet.

grote Pius X-basiliek, in de groene
kathedraal op Cité Saint-Pierre, en
ten slotte aan de Grot, waar zelfs een
felle onweersbui met dikke hagelbollen het vurige gebed niet kon doven.
Telkens werden we geleid door onze
goede herder kardinaal Jozef De
Kesel. Zijn fijne homilieën, die mooi
aansloten bij de lezingen van Gods
Woord, hielpen ons stap voor stap
dieper binnen te gaan in de gelovige
dankbare overgave van Maria aan
Gods liefdeswerk in haar, in de Kerkgemeenschap en in ieder van ons.
Wie klein en nederig wordt zoals de
H. Maagd, zoals de H. Bernadette,
komt tot de diepe gelovige ervaring
van Gods grote barmhartige liefde en
kan met Maria en de Kerk het Magnificat meebidden. In Lourdes hebben
we dat weer eens mogen ervaren.
We waren er samen als volk van God
onderweg met onze zieken en hulpbehoevenden, dokters, verpleegkundigen, vrijwilligers, en gewone gelovige
bedevaarders, jong en oud, met diakens, priesters en onze bisschop. Er
was heel veel inzet en dienstbaarheid.
Een echte kerkervaring! Het was mooi
en deugddoend. Dank aan allen die
dit hebben mogelijk gemaakt. We nemen al dat mooie ook mee naar huis.

Wij zijn Bente en Yana. We gingen
mee met de bedevaart van M.B. naar
Lourdes. We zijn trouwe vlaggendragers: Yana de vlag van M.B. en Bente
deze van Keiberg-Scherpenheuvel.
We zijn daar fier op! Ook gingen we
mee naar de ziekenzalving, en zijn
er graag meter. We worden als een
magneet naar Lourdes getrokken en
vervelen ons daar nooit. We raden
iedereen aan eens mee te gaan: dat
gevoel is onbeschrijfelijk! Men móet
er eens geweest zijn …
St.-Katelijne-Waver

Mgr. Jan De Bie
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Hoe mooi waren de vieringen: bij de
opening in de basiliek van de Rozenkrans, op zondag met alle bedevaarders uit de verschillende landen in de

Hallo,
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Dankbare terugblik op onze
diocesane Lourdesbedevaart

Vriendenfeest
Wij nodigen u uit op ons komend Vriendenfeest, zondag 19 november
2017, vanaf 14u00. Zaal Arc-en-Ciel, Pervyzestraat, 17, 1040 ETTERBEEK
Metro Lijn 5 richting H.Debroux, halte Thieffry
Tram 25 en 7 (Pétillon)
Hernieuwde formule
Vieruurtje: pannenkoeken, huisgemaakt gebak...
Koffie, thee & frisdrank • Animatie, tombola …
Aandenken kalender (2018) van onze bedevaart 2017.
Om organisatorische redenen, verzoeken wij u in te schrijven
ten laatste op woensdag 15 november, telefoon op 0473/91.86.75 of
per e-mail aan danielemilet@yahoo.fr
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‘Wellicht heeft u zich al afgevraagd
wie ervoor zorgt dat men bij het begin van de bedevaart een omslag
krijgt met een bedevaartboekje en
een sjaal.
Daar moet men toch veel tijd aan
besteden om dat voor driehonderd mensen klaar te maken …
Wel, dit jaar ging het zo.’

LOURDES – PINKSTEREN 2017
De eerste dag zal lang en vermoeiend
zijn, maar mooi! Pinkstermaandag, 5
juni, Brussel Nationaal – Luchthaven
van Zaventem, 4 u ’s morgens, afspraak
van de 20 ingeschreven bedevaarders.
Opstijgen om 6 u, landing in Tarbes om
7u30, en om 8 u zijn we reeds in het hotel in Lourdes… Gelukkig!
Tijdens onze vijfdaagse tegenwoordigheid zijn we de enige aanwezige
groep in dit hotel. Op dit moment van
het jaar is Lourdes nog niet overrompeld door massa’s bedevaarders.
Er kondigt zich een mooie en volledige dag aan voor het begin van onze
Pinksterbedevaart. De voormiddag
is gewijd aan een vriendschappelijke bijeenkomst om kennis te kunnen
maken. Deze samenkomst laat toe
onmiddellijk een broederlijk klimaat
te scheppen , wat één van de kenmerken is van onze bedevaart. De
ganse groep is in hetzelfde hotel
gelogeerd en we zijn allen samen
aan dezelfde tafel. Deze bedevaart
wordt ietwat beleefd als een retraite.
’s Namiddags de startmis in de kapel
van de Clarissen, evenals de aanbidding en de zegen van het Heilig
Sacrament in de basiliek Sint Pius X,
bekroning van onze eerste dag. We
zijn vroeg opgestaan, daarom zijn
we allen ook tijdig gaan slapen.
Dinsdag morgen zijn we samengekomen aan de gekroonde O.-L.-Vrouw
en onder de gietende regen hebben
we de weg van het Magnificat gedaan. We zijn naar het grote kruis van
de Bretoense cavalerie gegaan, dat
bij de Sint-Michielspoort staat. Zoals
Bernadette het in het begin van de
verschijningen geleerd heeft, hebben
wij ook een mooi kruisteken gemaakt.

Onmiddellijk daarna herbeleven we
de verschijningen en het getuigenis
van Bernadette, dank zij de glasramen die de verschillende etappes
van haar leven schetsen. In het Accueil Johannes-Paulus II brengen we
een bezoek aan het bureau van de
geneeskundige vaststellingen. We
ontdekken er de verhalen van degenen die op wonderbaarlijke manier
genezen werden, een uitnodiging om
ontvankelijk te staan voor Gods grote
daden in ons leven. Onze weg van het
Magnificat neemt een einde in het Accueil Notre-Dame. We kunnen even
tot stilte komen en bidden op het
terras dat zich op de vijfde verdieping
van het gebouw bevind en van waaruit we een prachtig zich hebben op
het heiligdom. Dank aan onze gids,
een vrijwilliger van het heiligdom, die
tijdens die ‘weg’ getuigde van zijn geloof en van zijn devotie voor Maria en
Bernadette. De eucharistie van deze
tweede dag wordt opgedragen in de
kapel van het Accueil Saint-Frai.
’s Namiddags hebben we een bezoek gebracht aan de abdij van Saint
Sever de Rustan (Haute-Pyrénées).
Woensdag was het veel rustiger:
’s morgens de internationale mis in
de ondergrondse basiliek met aansluitend een aperitief dat ons in het
hotel werd aangeboden. Nadien
een vrije namiddag en ’s avonds de
kaarsjesprocessie met het gebed
van de rozenkrans.
Op de laatste dag hebben we in de
voormiddag de kruisweg gebeden
en tijd vrijgemaakt voor het boetesacrament. In de namiddag zijn we, na
de eucharistie naar de Grot gegaan
waar we onze grote kaars hebben
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Aartsbisdom Mechelen-Brussel:
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tel: 015 292 611 – gsm: 0476 85 19 97
e-mail: mb.sec.vic@gmail.com
Site-Internet: www.lourdesmb.be
Bank: BE 69 4397 1322 0178
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afgegeven. Deze zal nog één week
na ons vertrek branden.
Op vrijdag 9 juni kwam deze schitterende bedevaart in dat mooie
Maria-oord dat Lourdes is ten einde.
We zeggen Maria en Bernadette “Tot
ziens.” Enkele uren later nemen we
ook afscheid van de pelgrims van
onze groep. Terug in België is het onze
beurt te getuigen van de grote daden
die de Heer aan ons verricht heeft.
Net als Maria in haar Magnificat, prijzen we hoog de Heer voor die mooie
dagen die we in Lourdes doorgebracht hebben, voor de bekomen weldaden, voor de ware vriendschap die
ons bindt en voor de bekomen sterkte.
Ik denk nu al aan wat wij volgend
jaar zullen kunnen doen naar aanleiding van de Pinksterbedevaart 2018.
Deze zal eind mei plaatsvinden. Het
programma zal anders zijn maar de
hartelijke en broederlijke sfeer zal
er zeker zijn. Zal u één van de onzen
zijn? Ik hoop u volgend jaar te mogen ontmoeten.
Dat de Heer ons zegene en dat Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes over
ons wake.
E.H. Paul VANDERBEKE
Geestelijke begeleider van de
Pinksterbedevaart

Echo’s van onze families
Beste vrienden,
Met droefheid vernemen we het
overlijden van mevrouw Arlette Vertongen, mama van Cécile Mertens,
hoofdverpleegster van de hospitaliteit Mechelen-Brussel tijdens de
augustus-bedevaart 2017.
De burgerlijke uitvaart vond plaats
op 14 september om 10u30 in het
crematorium te Ukkel.
Wij bieden Cécile, Jean-Marc en hun
kinderen onze innige deelneming aan.

