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Het Heiligdom van Lourdes stelt aan
de pelgrims van 2017 voor de weg
te volgen die voor de Wereldziekendag wordt voorgesteld. “De Heer
heeft grote dingen aan mij gedaan.”
Het feit dat wij dit jaar voor de 25e
keer de Dag van de Zieke vieren,
zet ons daartoe aan. Paus Johannes
Paulus II voerde die dag in en wilde
uitdrukkelijk dat hij op 11 februari
viel, dag van de eerste verschijning
van Maria aan Bernadette. De viering van deze dag gebeurde onder
andere door de viering van een
eucharistie, voorgegaan door kardinaal Parolin, staatssecretaris van
het Vatikaan en legaat van de paus
voor die gelegenheid. Dat bewijst
hoeveel belang de paus aan die dag
hecht. Het verwondert ons niet.
Wij worden uitgenodigd om met de
blik van Maria naar het lijden te kijken. Vanaf de eerste momenten van
het Evangelie, in Kana, toont zij aan
Jezus de noden van de mensen, en
aan de mensen toont zij de weg van
Jezus. Heel de tijd van het optreden
van Jezus blijft zij degene die door
haar geloof Hem vergezelt, tot aan
het kruis.
Zij is het die zich aan Bernadette laat
zien, in de zwarte holte van een rots
van de Pyreneeën. Dat moment vat
heel haar bestaan samen, gedoemd
tot mislukken door ziekte, slechte
oogsten, verkeerd beheer en de
onmogelijkheid om naar school te
gaan en de catechismus te leren.
Als 14-jarige leeft ze aan de rand
van de samenleving van Lourdes.
Zij had kunnen verdwijnen zonder
dat iemand er zich ongerust over
maakte... Maar iemand heeft haar in
de duistere situatie gezien. Een jong
meisje “even jong en even klein als
ik”, zal ze later zeggen. Iemand die
op haar gelijkt, iemand die zoals zij
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onbelangrijk was in de ogen van de
mensen, maar die God heeft gezien
in de grot van Nazaret. “God ziet niet
zoals een mens ziet; een mens kijkt
naar het uiterlijk, maar Jahwe naar
het hart” (1 Sam 16, 7).
Door haar blik en haar glimlach deelt
Maria met Bernadette de vreugde van het Magnificat, de vrucht
baarheid van een leven dat zich
door God laat bezoeken. Maria deelt
met de Kerk de vreugde opnieuw
“het geluid als een windstoot” te
horen, de adem van Pinksteren, de
adem van het begin. “Zij keek naar
mij zoals een mens naar een andere
mens kijkt.” Ik besta voor iemand!
Het is de vreugde van de kleinen, de
vreugde ook van de Drie-eenheid,
van de goddelijke personen die
voor elkaar bestaan!
In het Evangelie, in de geschiedenis van de Kerk en op een bijzondere wijze in Lourdes wordt het gezicht van de kleinen geopenbaard.
Maria nodigt ons uit ons los te maken van de schijn om het geheim te
ontdekken van de almacht, van de
liefde die zich geeft. Zij nodigt ons
uit het dikke schild weg te krabben
van onze hoogmoed en onze angsten, om de bron te laten ontspringen, en de wapens in de handen te
leggen van de heel kleine Jezus, die
doet leven en binnentreden in het
Koninkrijk.
Lourdes wordt een plek voor genezing van zieke mensen, een plek
van bekering voor de door de zonde verharde harten, een plek van
hoop en van vernieuwing voor een
leven dat geroepen is om gedeeld
te worden. Maria van het Magnificat dankt voor de gave van het leven dat ze in haar schoot ontving.
Het is God zelf die zich in die heel
kleine engageert: “Van vreugde

De vreugde van Lourdes

juicht mijn geest om God mijn
redder” (mijn Jezus).
Heel het Evangelie door en in
de geschiedenis van de Kerk
handelt de Heer en geneest de
zieken. En Hij betoont hun in het
bijzonder zijn tederheid door
het gelaat van Maria, de moeder
die baart en altijd weer een weg
opent, tot aan de voet van het
kruis, waar zij in zichzelf heel het
geloof van de Kerk samenvat.
Lourdes is die unieke plek ter wereld waar alle ellendige en lijdende mensen worden “getoond”, zij
die gewoonlijk worden verborgen en die men niet wil zien omdat zij onze broosheid, zwakheid
en handicaps tonen. Hier worden
die kwetsuren echter poorten
naar het licht, door de genade van
een blik die niet oordeelt maar
bemint. De vrucht van onze bedevaart kan de vernieuwing zijn van
onze blik, die leert te beminnen
en te doen bestaan. De Bernadettes van vandaag weerkaatsen de
glimlach van Maria: de armste en
meest broze mensen “naturaliseren” ons in het leven van de God
van Jezus Christus.
Met Maria en Bernadette danken
wij voor de plek en de tijd van
de Barmhartigheid. Onze lichamen en onze harten stellen zich
beschikbaar voor het werk van
God, het werk van de genezing
en de vergeving, die ons is toevertrouwd om te verkondigen en
te verspreiden.
Benoît Goubau

Straks in augustus mogen we weer op
bedevaart naar Lourdes. Ik ben daar
heel blij om. Niet alleen ben je dan
eens enkele dagen vrij van de gewone beslommeringen, maar het verblijf
te Lourdes en de ontmoeting met zoveel mensen doen heel veel deugd.
Je voelt het al bij het vertrek: iedereen
kijkt er echt naar uit. En ook als we terugkeren, zie je zovele blije en dankbare gezichten. Het is echt een genade te mogen meegaan. Allen die daar
hun steentje toe bijdragen en ervoor
zorgen dat alles zo goed verloopt, ben
ik heel dankbaar.
Je kunt je afvragen: hoe komt het toch
dat het zo goed is in Lourdes? Vanwaar die vreugde? Er zijn natuurlijk
vele redenen en iedereen zal ze wel
op zijn of haar manier beleven. Het
gebeurt ook dat iemand met een heel
bijzondere en persoonlijke intentie
naar Lourdes gaat. Maar ik zie in het
algemeen toch twee belangrijke redenen waarom mensen zo gelukkig zijn
wanneer ze op bedevaart naar Lourdes kunnen gaan.
Allereerst, denk ik, omdat het een
plaats is waar men in alle vrijheid en
onbevangenheid zijn geloof kan uitdrukken en beleven. Dat is in onze
samenleving vandaag niet altijd meer
het geval. We zijn op dat punt toch
heel discreet geworden. Het gebeurt
allemaal veelal in stilte en in het verborgene. Maar in Lourdes is dat anders. Je voelt je omringd door zoveel
mensen, van overal in de wereld, en
allemaal mensen die, elk op zijn of
haar manier, gelovig zijn. Allemaal
mensen voor wie het geloof niet bijkomstig is. Anders zouden ze niet
komen. Met groot vertrouwen komen
ze naar Maria, Moeder van onze Heer.
Het doet zoveel deugd enkele dagen
daar te mogen doorbrengen. Elke
dag wordt de liturgie gevierd en zijn
er bijeenkomsten. Vieringen die niets
afstandelijks hebben en waarin men
heel betrokken is. En ook op zondag
de internationale viering waar we met
duizenden christenen de eucharistie mogen vieren. Het zijn bijzonder
deugddoende ervaringen.
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Maar er is een tweede reden waarom
het verblijf te Lourdes zoveel deugd
doet. Lourdes is niet alleen de plaats
waar men meer aandacht heeft voor
God. Het is ook de plaats waar men
veel aandacht heeft voor elkaar. Ik
denk hier vooral aan de aanwezigheid
van zieken en mensen met een beperking. Het is toch opvallend hoe zieke
en oudere mensen een zo centrale
plaats krijgen. Dat is in onze huidige
samenleving verre van altijd het geval.
Dit jaar is het thema van de bedevaart
bijzonder mooi en rijk aan inhoud.
“Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan”. Met die woorden bezingt Mara
in haar Magnificat Gods liefde voor
haar en heel zijn volk. Dat danklied
van Maria zal ons heel de bedevaart
begeleiden. Het is een lied van hoop
en vreugde. De vreugde dat God naar
ons omziet, hoe klein en nietig we
ook zijn. Zoals ook Bernadette het
mocht ervaren. Een vreugde die ons
hoop geeft in de goede maar ook in
de kwade dagen. Laten we met groot
verlangen uitzien naar ons samen zijn
te Lourdes.

De februaridagen
Te Lourdes op de bergen viert men op
11 februari de verjaardag van de eerste verschijning van de heilige maagd
Maria aan Bernadette. Dat is dan ook
steeds de gelegenheid om allen die
instaan voor de organisatie van een
bedevaart, uit te nodigen op de zogenaamde februaridagen. De twee
dagen voor of na 11 februari, zijn dan
de momenten van ontmoeting om de
bedevaart voor te bereiden. Het gaat
dan heel praktisch over de verdeling
van de locaties: wie wil welke dag
waar en om welk uur een eucharistie
of activiteit. Maar het gaat ook inhoudelijk over het jaarthema dat het heiligdom aanbiedt.
Het had die week veel geregend, met
gure wind erbij. Maar toen de delegatie van het aartsbisdom de woensdagavond om half negen aankwam
in het station van Lourdes, was de hemel helemaal uitgeklaard, de sterren
flonkerden. Toen we een kwartiertje
later in het hotel aankwamen, merkten we dat het personeel gedaan had
wat ze ook in de zomer doen: wachten tot de bedevaarders er zijn. En zo
mochten we ook op dit late uur meteen aanschuiven aan tafel. Een uurtje later zochten we onze kamers op.
Donderdagmorgen werden allen verwacht in de Sint-Bernadette-kerk voor
de openingsvergadering. Het was
ijzig koud, bij de grot was het niet te
harden maar ik denk dat bijna iedereen er wel was langs geweest alvorens naar de vergadering te gaan. De
zon deed wel deugd, zozeer dat de
rector van het heiligdom, pater Cabes,
er over sprak. We kregen een inleiding
door de bisschop van Lourdes en Tarbes, Mgr Brouwet, over het jaarthema:
“de Heer heeft grote dingen aan mij
gedaan”. Woorden uit het Magnificat.
Daarna deed pater Cabes hetzelfde
maar met zijn woorden. In de namiddag werd een nieuwe weg van het water voorgesteld, evenals een variant
op de kruisweg specifiek gericht op
ouders die een kind hebben verloren. Eindpunt hiervan is een grot onder de kruisweg op de berg waar nu
een boek ligt waarin men de namen

van doodgeboren kinderen kan laten
schrijven. De naam van één zo’n kind
waarvan ik de ouders goed ken, heb ik
laten opschrijven. Tegelijk liepen ook
de kalendervergaderingen waar locaties vastgelegd worden. Deze dag
werd afgesloten met een mooie viering in de Rozenkransbasiliek, voorgegaan door de bisschop.
Vrijdagochtend was het opnieuw
heel koud maar de zon zou ons die
dag nog meer verwennen, in de namiddag bereikten we 13 graden en in
de zon was het heel aangenaam. We
begonnen de dag om acht uur met alweer een mooie viering in de Rozenkransbasiliek. In de voormiddag gingen de enen naar een vergadering
over inhoudelijke thema’s van de vieringen en bijeenkomsten, de anderen
deden verder met de organisatie. In
de namiddag zette onze coördinator
haar bezoeken aan de hotels verder.
Zaterdag was de grote feestdag:
11 februari. Lourdes loopt dan vol alsof het 15 augustus is. De ondergrondse Pius X-basiliek was helemaal gevuld met bedevaarders. Tijdens een
heel lange intredeprocessie kwamen
drie kardinalen, een tiental bisschoppen, 475 priesters en een twintigtal
diakens binnen, toegezongen door
het koor en het volk, tienduizend
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gelovigen! Voorganger was kardinaal Parolin, de staatssecretaris van
het Vaticaan en rechterhand van
paus Franciscus. Op vraag van paus
Johannes Paulus II die een heel grote Mariaverering had, werd in 1993
de wereldziekendag vastgelegd op
12 februari, speciaal omwille van
Lourdes. Dit jaar was het de 25e editie en daarom had paus Franciscus
zijn staatssecretaris gestuurd, kardinaal Parolin, een uitzonderlijk man!
Bij de vredeswens bedacht hij zijn
troondiakens met een bemoedigend
persoonlijk woordje, bij de offerande deed hij hetzelfde voor de twaalf
kinderen die de gaven aanbrachten.
Hij heeft die dag vele harten voor
zich gewonnen! Op het einde van de
eucharistie, gingen we met zijn allen
in processie naar de grot, de plaats
waar voor Lourdes alles begonnen is.
’s Anderendaags, op zondag, namen
we heel vroeg de TGV via Toulouse
naar Parijs en vanuit Parijs de Thalys
naar Brussel. We kunnen er aan beginnen: onze bedevaart in augustus
helemaal in elkaar steken.
Koen Jacobs

Lourdes
2017
Uitneembare katern
met praktische informatie
en inschrijvingsformulier
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LOURDES 2017
WIJZE VAN REGISTRATIE
PINKSTEREN
Als u deel uitmaakt van de vrienden van Lourdes is het mogelijk dat u een beurs verkregen
hebt om naar Lourdes te gaan.
Voeg in dit geval het origineel
document van uw beurs bij het
inschrijvingsformulier. Het secretariaat zal het nodig doen
om het bedrag van de reis bij
uw afdeling te vorderen en zal
dit automatisch in vermindering
brengen op uw factuur

Vliegtuig:
maandag 5 tot vrijdag 9 juni (5d.)
AUGUSTUS BEDEVAART
TGV-trein:
Vrijdag 18 tot donderdag 24 augustus (7d.)
Vliegtuig:
Vrijdag 18 tot vrijdag 25 augustus (8d.)
Vrijdag 18 tot maandag 21 augustus (4d.)

•
•
•
•

gelieve één inschrijvingsformulier per persoon in te vullen en het volledige document naar het bedevaartsecretariaat te sturen.
AUB: wachten op ons overschrijvingsformulier om te betalen
betalingen: alleen per overschrijving of storting op de rekening van het aartsbisdom:
BE 69 4397 1322 0178 KREDBEBB
het saldo zal u 6 weken voor het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal meteen de volledige som gevraagd worden bij de overschrijving.

Beste bedevaarder,
Hier volgen enkele inlichtingen aangaande uw aanstaande bedevaart. Wij raden u aan niet tot op het laatste
ogenblik te wachten om u in te schrijven, zeker niet als u per vliegtuig naar Lourdes gaat of een éénpersoonskamer wenst.
INSCHRIJVINGEN - BETALINGEN
Vul één inschrijvingsformulier per
persoon en per bedevaart in. Dit
moet duidelijk en volledig ingevuld
zijn. Maak gebruik van hoofdletters.
U bent ingeschreven van zodra u
hiervan een schriftelijke bevestiging
ontvangt. Betaal nooit vooraleer u
deze bevestiging ontvangen hebt.
Wacht op het ontvangen van een
overschrijvingsformulier met het juiste bedrag dat u dient te voldoen.
De eerste storting komt overeen met
de prijs van het transport (trein of
vliegtuig) dat u koos voor de bedevaart. Betaal enkel met overschrijvingen of storting op de rekening

van het aartsbisdom. Het saldo zal
6 weken vóór het vertrek van de bedevaart gevraagd worden. Het saldo
moet ten laatste 15 dagen vóór het
vertrek van de bedevaart betaald
zijn, zo niet is het mogelijk dat de
deelname aan de bedevaart geweigerd wordt.
Specifieke regeling in verband met
de bedevaart van juni: vermits de
inschrijving en het vertrek niet meer
veraf zijn, zal uw plaats pas gereserveerd worden na overschrijving van
het totaalbedrag voor het verblijf.
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ACCEUIL NOTRE-DAME
Voor minder-validen en begeleider
(ster) – Prijs in het “Acceuil Notre-
Dame” (AND)
• voor minder-valide, onder voorbehoud van aanvaarding van uw
medisch dossier: €557 (vervoer
per TGV, verblijf in volpension in
AND)
• voor de begeleider (ster): €557
(vervoer per TGV, verblijf in volpension in AND)

HOTELS
VERDELING VAN DE KAMERS

•
•

Wij verblijven altijd in goede hotels
met bad of douche en toilet voor
elke kamer (2 of 3 sterren). Indien u
de kamer met iemand van uw keuze wil delen gelieve haar/ zijn naam
en voornaam op het inschrijvingsformulier te vermelden. Indien u de
kamer met iemand wil delen en u
vergeet de naam van die persoon
te vermelden zal het supplement
voor een eenpersoonskamer gefactureerd worden: te betalen voor het
vertrek! Indien het secretatiaat iemand kan vinden die de kamer met
u wil delen zal dit supplement niet
vermeld staan op de eindfactuur of
zal dit terugbetaald woren.

Niet begrepen in de prijzen:
• Het vervoer vanuit uw woonst
naar het vertrekoord.
• Busvervoer naar Tourcoing - HIT
(30€/persoon) (te vermelden bij
de inschrijving)
• Voor de Trein: picknick te voorzien ‘s middags bij de heenreis
• Dranken en persoonlijke
uitgaven
• Annulatieverzekering
• De uitstap in augustus.

Dit is eveneens het geval wanneer
de voorziene persoon zijn deelneming moet annuleren en hij niet
vervangen wordt. Deze onkosten
zullen in geen geval gedragen worden door de organisator. Dit sluit de
moeilijkheid van de reservatie van
individuele kamers niet uit: deze zijn
zeldzaam en duur.
PRIJS
De prijzen voor het verblijf per vliegtuig/TGV + hotel worden vermeld
op het inschrijvingsformulier en
zijn afhankelijk van de keuze van de
categorie van hotel. We verblijven
steeds in goede hotels ** of ***sterren, die bad of douche en toilet hebben in elke kamer.
Sommige hotels hebben een kamer
voor een persoon met beperkte mobiliteit. Neem zo nodig contact op
met het secretariaat.
Begrepen in de prijzen:
• Treinreis HST:
Tourcoing – Lourdes (HIT)
• Hotel, 2 of 3*, vol pensioen
(basis 2-persoonskamer)
• Vervoer tussen het station of het
vliegveld en het hotel te Lourdes
(heen en terug)

Voor de Trein: picknick terugreis
De uitstap in juni

Speciale condities voor kinderen:
Speciale condities voor kinderen
(tussen 2 en 12 jaar): neem contact
op met het secretariaat.
• Kinderen jonger dan 2 jaar (op
datum van vertrek) reizen gratis.
VERZEKERINGEN
Burgerlijke aansprakelijkheid:
De burgerlijke aansprakelijkheid
voor elke bedevaart is automatisch
verzekerd.
Ziektebijstand:
Controleer of u uw lidgeld aan de
mutualiteit betaald hebt. Vraag aan
uw mutualiteit welke documenten
nodig zijn voor de terugbetaling
van medische kosten in het buitenland (Europese verzekeringskaart
in geval van ziekte, SIS-kaart,... ) zodat u zeker bent dat uw rechten ten
opzichte van uw mutualiteit gevrijwaard zijn in geval van ziekte tijdens
de bedevaart.
Voor alle bedevaarten is een verzekering begrepen in de prijs. Dankzij
deze verzekering zijn de kosten in
geval van ziekte of ongeval in het
buitenland gevrijwaard. Deze verzekering dekt de medische kosten (in
aanvulling van de terugbetaling van
uw mutualiteit), de kosten voor medisch vervoer of repatriëring, eventueel de repatriëring van het lichaam
in geval van overlijden. Indien u over
zo’n verzekering beschikt, dan is
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deze prioritair. Mocht een tussenkomst van de verzekering vereist
zijn, dan zal slechts één verzekering
tussenbeide komen. Elk ongeval
en/of elke ziekte die zich voordoet
tijdens de bedevaart, moet aan de
vertegenwoordiger van de bedevaarten Mechelen-Brussel, die u
vergezelt, gemeld worden.
Zorgkosten te wijten aan een ziekte
die er reeds was vóór het vertrek zullen niet vergoed worden.
Indien een bedevaart vroegtijdig beëindigd wordt ten gevolge van ziekte
of ongeval, dan geeft dit nooit aanleiding tot een terugbetaling.
Annulatieverzekering:
Wij bieden geen annulatie
verzekering aan, hiervoor dient
men zich te wenden tot zijn eigen
verzekeringsmakelaar !!!
VLIEGTUIGREIS
Het is mogelijk dat de vliegtuigmaatschappijen hun prijzen moeten aanpassen ten gevolge van de
schommelende olieprijzen. Mocht
dit het geval zijn dan zal de meerprijs
op de eindfactuur vermeld staan of
later aangerekend worden.
Gelieve de correcte schrijfwijze van
uw naam te controleren: sommige
vliegtuigmaatschappijen rekenen
aanzienlijke dossierkosten aan voor
het aanpassen van een naam op een
ticket of passagierslijst. Die kosten
worden op u verhaald!

ANNULATIEKOSTEN
Juni

Augustus

Voor 30/4

Voor 30/6

dan zal u slechts 20 € worden aangerekend aan administratiekosten

Tussen 1/5 en 15/5

Tussen 1/7 en 30/7

de kosten worden berekend op
basis van het gekozen transport,
hetzij: 200 € voor de treinreis,
280 € voor de vliegreis

Tussen 16/05 en 22/5

Tussen 1/8 en 10/8

U betaalt 85 % van de totaalprijs
voor de bedevaart

Na 23/5

Vanaf 11/8

U betaalt 100% van de totaalprijs.

Wat ook de reden ervan zij, een annulatie van inschrijving zal steeds annulatiekosten met zich brengen.
Deze moet schriftelijk medegedeeld worden aan het secretariaat en gerechtvaardigd door het opsturen
van een bewijsstuk (gedateerd en ondertekend).
REISDOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKHEID

RECHT OP FOTO’S

Belgen mogen met hun identiteitskaart naar Frankrijk. Niet-Belgische
bedevaarders moeten in orde zijn
met de regelgeving van hun land van
herkomst (eventueel paspoort). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in
het bezit zijn van een elektronische
identiteitskaart met foto, afgeleverd
door de gemeente. Bovendien zullen
alle personen van minder dan 18 jaar,
die niet door hun ouders vergezeld
zijn, in het bezit moeten zijn van een
wettelijke toelating van hun ouders.

De leiding wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen die tijdens
de reis of het verblijf zouden kunnen
plaatsvinden.

Tijdens de bedevaart zullen foto’s genomen worden door een officiële fotograaf of door bedevaarders.

Zo kan de leiding ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele
diefstallen, verloren voorwerpen, vertragingen en andere ongemakken.

8

Indien u niet wenst dat een foto van u
wordt gepubliceerd, gelieve er het secretariaat van te verwittigen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
•
•
•
•

Gelieve één formulier per persoon in te vullen en dit document volledig ingevuld terug te sturen naar het
secretariaat.
Wacht op ons overschrijvingsformulier om te betalen. Dit zal een referentienummer vermelden dat u moet
herinneren bij elk contact met het secretariaat.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het voorschot.
Betalingen: alleen per overschrijving op de rekening van het aartsbisdom
BE 69 4397 1322 0178 KREDBEBB
Het saldo zal u 6 weken vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal de volledige som
gevraagd worden bij de inschrijving.
Inschrijving ongeldig indien niet ingevuld
Ik verklaar dat ik volledig akkoord ga met
de wijze van registratie procedure
beschreven in bijlage.

Indien u een lotje van de Vrienden van
Lourdes gewonnen hebt:

Gemaakt te :____________________

Comité : _________________________________

Datum: ____ / ____ / ____

Gewonnen in het jaar 201 ____

Gelezen en goedgekeurd

Bedrag: ___________________

Handtekening

(Origineel document bijvoegen a.u.b.)

Dhr. 		

Mevr. 

Juffr. 

Zr. 

E.H. 

Diaken

Naam en voornaam volgens identiteitskaart
Naam (meisjesnaam): ________________________________ Voornaam: ________________________________
Geboortedatum: ______ /_____ /______ Nationaliteit: ________________________________________________
Echtgeno(o)t(e) Naam: ________________________________ Voornaam: _______________________________
Instelling: ____________________________________________________________________ (Rusthuis, Instituut)
Straat: __________________________________________________________ nr: ______________ bus: _________
Postnummer: __________ Woonplaats: _____________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________
Gsm: ________________________________________ Tel: _______________________________________________
Bankrekening in geval van terugbetaling: BE ________________________________________________________
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1. JUNI: PINKSTEREN

 VLIEGTUIG van maandag 5 tot vrijdag 9 juni hotel Stella ga naar punt 3
2. AUGUSTUS: BEDEVAARDER IN HET “ACCUEIL NOTRE-DAME”
Bijzonderheden voor rolstoelengebruikers:
vertrek vanuit Koekelberg!!!!

Verblijf in het Accueil Notre-Dame gelegen
op het domein van het Heiligdom.
Enkel TGV, van 18 tot 24 augustus.

Indien u uw eigen rolstoel meeneemt:
Één per persoon - voor TGV maximum 72 cm breed
(indien niet plooibaar)

Aard van deelname:
 Bedevaarder in het “Accueil Notre-Dame”
forfait 557€ (Volpension / TGV)
Medisch dossier zal opgestuurd worden na ontvangst van het inschrijvingsformulier. Minder valide
bedevaarders in het “Accueil Notre-Dame”, onder
voorbehoud van aanvaarding van uw medisch
dossier.
 Begeleider(ster) in het “Accueil Notre-Dame”
557€ (Volpension / TGV)

 Ik neem mijn eigen mechanische rolstoel mee
 Ik neem mijn eigen elektrische rolstoel mee
(te vermijden)
 Ik verblijf in Accueil ND en wens een rolstoel te
Lourdes (10€)
* Gelieve vak 4 in te vullen

Wenst de kamer te delen met:
______________________________________________
!!! Geen privékamer mogelijk!!!

3. BEDEVAARDERS EN HOSPITALIERS: KEUZE VAN HET HOTEL EN HET VERVOER

Augustus
Bedevaart
HST
First Class  50€
18-24 augustus
Hotels

Augustus
Bedevaart
Vliegtuig 4d
Vrijd. - Maand.
18-21 augustus

Juni
Pinksteren
Vliegtuig 5d
Maand. - Vrijd.
5-9 juni

Augustus
Bedevaart
Vliegtuig 8d
Vrijd. - Vrijd.
18-25 augustus

Vatican-Astoria***

VP/pers.
€
 546

+ single
€
 84

VP/pers.
€
 491

+ single
€
 42

VP/pers.
€
 679

+ single
€
 98

Croix des bretons ***

 555

 168

 501

 84

 818

 196

-

-

Métropole***

 533

 120

 483

 60

 661

 140

-

-

Gd H d’Espagne***

 562

 144

-

-

-

Ste-Suzanne***

 590

 126

-

-

Beau Site ***

 608

 144

-

-

St-Georges***

 593

 132

 520

 66

 845

 154

-

-

Stella ***

 599

 156

 516

 78

 738

 182

Nd de Lourdes***

 621

 138

-

-

-

-

-

-

Helgon***

 636

 210

-

-

-

-

-

-

St-Sauveur***

 719

 192

-

-

Ave Maria, Hospitalet

-

-

 518
-

 63
-

 576

 96

 854
-

 877

VP/pers. + single
€
€
-

 147
-

 618

 224

 457

!!! Aanduiden wat u wenst!!!
Wenst de kamer te delen met : ________________________________________________________
(Indien niet ingevuld zal het secretariaat de kamers aanvullen of de toeslag ‘single’ aanrekenen)
Gelieve de vakken 4 tot 8 in te vullen.
10
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4. VOOR TGV:
WENST BUS NAAR/VANUIT TOURCOING

7. FACULTATIEVE UITSTAP

Uitstap: Château de Madiran
Enkel voor valide bedevaarders. Dit gaat slechts door
indien er minstens 20 deelnemers ingeschreven zijn.

Bussen voorzien van een lift: alleen te Brussel- Basiliek
+ €30
Opstapplaatsen:
 Brussel (Basiliek)
 Mechelen (station)
 Machelen (Makro)
 Scherpenheuvel (Action)
 St-Kat-Waver (Kerk)
 Waver (Pizza Hut)
•
•

Prijs: €20 
8. IN TE VULLEN DOOR BEDEVAARDERS
DIE WENSEN TE HELPEN EN HOSPITALITEITSLEDEN






De bedevaart behoudt zich het recht om een opstapplaats af te schaffen indien er niet voldoende aanvragen zijn.
Voor wie hulp nodig heeft: opstappen in Brussel,
het is de enige opstapplaats met hulp van de
hospitaliteit (of in Tourcoing)

arts
verple(e)ger(ster) of aantal studiejaren _____
kine
andere __________________________________
aantal meegemaakt bedevaarten _____ (2017 incl)

DIENST BINNEN DE HOSPITALITEIT

5. ALLEEN VOOR BEDEVAART IN HOTEL
EN PER VLIEGTUIG

Bij de treinreis
 hulp aan de zieken
 hulp aan de bedevaarders

Voor rolstoelgebruikers per vliegtuig en verblijvend in
een hotel

Te Lourdes
Op de kamers
 dienst dames
 dienst heren
 opmaken van bedden
 schoonmaak (kamers, wasplaatsen)

Naam van uw begeleider:

_________________________________________(verplicht)
 WCHR Kan in het vliegtuig, zonder hulp, tot aan zijn
zetel gaan
 WCHS Kan geen trappen op, noch af, maar kan zich
in het vliegtuig, zonder hulp, verplaatsen
 WCHC Is volledig afhankelijk
(moet in het vliegtuig gedragen worden)

Restaurant
 dekken van tafels
 hulp bieden aan zieken bij het eten
Transport
 de zieken vervoeren
 rangschikken van de wagentjes
 uitdelen van water

Elektrische rolstoelen moeten noodzakelijk droge batterijen bevatten:
Merk, type, model aub:

Liturgische dienst
 misdienaar  voorlezer

_________________________________________________

Animatiedienst
 kinderbedevaart

_________________________________________________
N.B. Rolstoelen zijn te huur in het Accueil St-Frai tegen een
kleine gift.

Koor
 ik breng mijn instrument mee
_______________________________________________

6. KINDEREN

Diversen
 post voor de zieken
 andere keuze (te bepalen a.u.b.)
_______________________________________________

 Ik ben tussen 6 en 11 jaar oud en wens mij aan te
sluiten bij de kinderbedevaart.
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De Heer heeft grote dingen
aan mij gedaan

12

Hospitaliteit MB

Lourdes, het verhaal van een jongere

Beste vrienden verzorgers De vrienden van Lourdes en allen
en verzorgsters,
die Lourdes in het hart dragen, weEen nieuwe geestdrift ten het allemaal: in februari zijn de
bezielt de animatie en verschijningen van O.L.V. aan Berde organisatie van de nadette begonnen, nl. op 11 februari
bedevaarten Mechelen- 1858 de eerste. De laatste verschijBrussel. Wij komen met de nieuwe ning, de achttiende, was op 16 juli.
ploeg terug van Lourdes, waar de fe- Pas 4 jaar later, op 18 januari 1862,
bruaridagen voor de directeurs van verschijnt een brief van de bisschop
de bedevaarten en de presidenten van Tarbes waarin hij officieel de
van de hospitaliteit werden georgani- verschijningen erkent.
seerd en wij hebben ons verblijf aldaar
beëindigd met de herdenkingsdag In de parochieviering van zaterdag
van de verschijningen van 11 februari: 11 februari, werd de eerste ververjaardag van de eerste verschijning schijning symbolisch in herinnevan de Maagd Maria aan Bernadette, ring gebracht met bijgaande foto
eveneens genaamd “Internationale van de vrienden van Lourdes met
dag van de zieken”. Tussen de bezoe- hun vlag.
ken door aan hotels, tussen de bijeenkomsten en de vieringen in, hebben Hierna proberen we een paar indrukwij in drie dagen tijd enkele kilometers ken weer te geven wat een bezoek
afgelegd met Ann Van Sande, onze
nieuwe coördinatrice. Het door de heiligdommen voorgestelde thema voor
dit jaar 2017 is: “de Heer heeft grote
dingen aan mij gedaan”. Wij kunnen
ons bij alle bedevaarders scharen die
willen vorderen op de weg van het
geloof. Dit veronderstelt bereidheid
tot dienstbaarheid en zelfgave. Maria
vraagt aan de verzorgenden alles te
zullen doen ten dienste van de zieken.
“Niemand zoeke zijn eigen voordeel,
maar dat van zijn naaste” (1 Kor 10,24).
“Want het is gemakkelijker te geven
dan te ontvangen”. Onze dienst aan
de zieken is een vreugde gegeven aan
de zwaksten onder ons, door onze beschikbaarheid, aandacht voor de blik,
door ontmoetingen, door gedeelde
vreugde en leed. Laten wij dit vertrouwen waardig zijn en onze zending ten
volle vervullen. Graag wil ik u eraan
herinneren dat we allen verbonden zijn
in hetgeen we tijdens onze bedevaarten beleven. Aarzel niet uw vrienden,
familie en hulpbehoevenden rondom
u in deze ervaring te laten delen.
Noteer alvast de data van de komende
bedevaart van augustus: van de 18de
tot de 24ste.
Zij zal enig zijn en geleid worden
door Kardinaal de Kesel. Graag tot
binnenkort, Brigitte Delvaux
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aan Lourdes betekent voor een jongere, een tiener, die trots is om te
kunnen vertellen hoe hij zo’n bezoek
ervaart.
“Het begon al in de school als er
gevraagd werd waar de vakantie
naartoe ging.
Eerst met een beetje schroom van
“durf ik het wel te zeggen” om daarna met enige fierheid er toch durven
voor uit te komen dat wij naar Lourdes gingen terwijl de anderen meer
gekende vakantieoorden noemden.
Deel te mogen uitmaken van die
grote gemeenschap, ons één te
voelen en verbonden te zijn met elkaar rond de grot, O.L.V. in ons midden te weten, onze hoofden leeg te
kunnen maken en tot bezinning te
komen. Onze ervaringen te kunnen
delen met iedereen in onze groep.
Met de vlag van onze eigen groep
mee te kunnen stappen in de ontelbare mensenzee, geeft een intens
gevoel van kracht en bescherming.
Ook na de kruisweg, enig mooi
uitgebeeld, blijft de emotie nog
nazinderen.
Hopelijk tot volgend jaar.”
Florent & Annie Alen – De Coster
Scherpenheuvel-Zichem

Op bedevaart naar Lourdes met de groep ‘DON BOSCO’
Een onvergetelijke ervaring
Wat vliegt de tijd toch voorbij! Het is
haast 7 maanden geleden dat ik op
bedevaart was in Lourdes met de jongerengroep Don Bosco. Ik was daar
voor de vijfde keer met de diocesane bedevaart van Mechelen-Brussel,
waarvan 1 keer met het AB-team – een
jongerengroep die niet langer bestaat
– en niet minder dan 4 keer (!) met de
groep Don Bosco.
Het is in Lourdes dat ik voor de eerste
keer heb kennis gemaakt met deze
buitengewone jongerengroep! Vanaf
het eerste contact, voelde ik dat er iets
meer te beleven viel bij hen, iets dat ik
miste bij de andere jongerengroepen.
Ik had de indruk dat de jongeren elkaar kenden van lang tevoren, of op
zijn minst alvorens de trein te nemen
in Tourcoing richting Lourdes. Nu is
het eigenlijk zo dat ieder jaar, alvorens

de Lourdesbedevaart van start gaat,
er een voorkamp georganiseerd
wordt met als doel kennis te maken
met elkaar, zoals er eveneens op het
einde van de bedevaart een nakamp
plaatsvindt op de zelfde locatie als
het voorkamp. Tijdens de bedevaart
te Lourdes, zijn de jongeren altijd tezamen aanwezig, als een echte groep
waarin iedereen zijn of haar plaats
heeft. Dit alles draagt er toe bij dat
iedereen zo veel mogelijk uit de Lourdesbedevaart kan halen. Jullie begrijpen nu misschien wel waarom ik al zoveel keer naar Lourdes ben geweest
met de jongeren van Don Bosco.
Het voorkamp van de bedevaart van
2016 had plaats in Thimougies, nabij
Doornik. Zelf kon ik niet deelnemen
aan het volledige voorkamp, aangezien ik als seminarist nog andere
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pastorale engagementen had. Gelukkig kende ik reeds het merendeel
van de jongeren van voorgaande
jaren. Ik herinner me nog steeds het
warme onthaal toen ik aankwam! De
volgende dag, donderdag 11 augustus, zeer vroeg in de ochtend, zijn we
met de auto vertrokken richting het
station van Tourcoing om aldaar al
het materiaal te helpen inladen in de
trein alvorens de bedevaarders en de
zieken zouden aankomen. Nadat deze
klus erop zat, ging iedereen naar zijn
eigen dienst: de zieken helpen bij het
opstappen in de trein, hun bagage
plaatsten in de trein, hun rolstoel,…
Tijdens het traject van Tourcoing naar
Lourdes gingen we eveneens langs in
de verschillende wagons om te spreken met de zieken, hen te helpen met
het eten,… Toen we aankwamen in
Lourdes, was het terug aan ons om te

Bedevaart van Pinksteren 2017
helpen bij het uitladen van de bagage
en er op toe te zien dat er niets achterbleef op de trein nadat iedereen
vertrokken was richting ‘Accueil Notre
Dame’ of hun hotel.
Tijdens ons verblijf te Lourdes had
iedereen wel iets te doen: zieken
wassen, hen te eten geven, de opkuis doen, de afwas, de rolstoelen
duwen,… Ik ben altijd onder de indruk
geweest om te zien dat iedereen! zich
met hart en ziel hierop toelegde en dit
zonder klagen. We moeten niet vergeten dat deze jongeren in Lourdes
zijn omdat ze zich ten dienste willen
stellen van de mindervaliden en zieken. Wat een mooie christelijke getuigenis! Of om het te zeggen met de
woorden van Christus zelf – volgens
de evangelist Mattheüs: “ Voorwaar ik
zeg u: al wat gij gedaan hebt voor de
minste onder mijn broeders, hebt gij
aan mij gedaan” (Mt 25,40).
Voor mij als seminarist en – als het
God belieft – als toekomstig priester,
is het een echte aanmoediging om
te zien hoeveel jongeren nog bereid
zijn zich dienstbaar op te stellen ten
behoeve van de armen en de zieken.
Het onvoorwaardelijk karakter van
hun engagement blijft voor mij bron
van vreugde en verwondering. Het is
mede daarom dat ik dan ook graag op
het einde van dit artikel de jongeren
van Don Bosco evenals Pierre, Adela
en Père Joseph zou willen bedanken
omdat zij sinds vele jaren het beste
van zichzelf geven opdat deze Lourdesbedevaarten een groot succes
zouden zijn. En we mogen met een
gerust hart zeggen dat onze laatste
Lourdesbedevaart een groot succes
was!
Elia Cantaert
Seminarist voor het Bisdom
Mechelen-Brussel

Dit jaar zal de naam van onze bedevaart heel passend zijn, want
wij zullen naar Lourdes vertrekken op Pinkstermaandag, om er
de week na Pinksteren door te
brengen.
De komst van de Heer in ons
midden is het werk van de Heilige Geest. Voor Maria was het
onmogelijk de boodschap te
begrijpen die haar door de engel Gabriël gebracht werd en die
haar zei: “De heilige Geest zal
over u komen en de kracht van
de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter
wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”
De werking van de Heilige Geest
in Maria is voor haar bron van
grote vreugde. Bij haar bezoek
aan haar nicht Elizabeth zegt zij:
“Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om
God mijn redder. Hij die machtig
is, deed aan mij zijn wonderwerken, heilig is zijn Naam.”
De geboorte van de Kerk is eveneens het werk van de Heilige
Geest. De Geest van God daalt
in het cenakel over de apostelen, over Maria en de aanwezige
vrouwen, om hen de missionaire kracht van het getuigenis te
geven. Gesterkt door de Heilige
Geest, openen op Pinksteren de
apostelen ramen en deuren, hun
tongen worden losgemaakt en
zij verkondigen de Blijde Boodschap in alle talen aan de menigte van allerlei oorsprong aanwezig in Jeruzalem. De geboorte
van de Kerk heeft, dankzij de Heilige Geest, plaats vijftig dagen na
de Opstanding van de Heer.

Waarom op bedevaart naar Lourdes gaan met Pinksteren 2017?
In Lourdes zullen we het Magnificat zingen. Wij zullen danken
voor de wonderen verricht door
de Geest van God: wonderen
verricht in en door Maria, in en
door de Kerk, in de wereld door
en voor de mensen, wonderen
verricht in en door elkeen van
ons.
Met Maria en het Volk van God
zullen wij in Lourdes uitroepen:
“Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om
God mijn redder. Hij die machtig
is deed aan mij zijn wonderwerken, heilig is Zijn naam.”
Concreet: De bedevaart van
Pinksteren zal plaats hebben van
maandag 5 tot vrijdag 9 juni.
Zoals het reeds sinds verscheidene jaren het geval is, zal ik
ook dit jaar dit verblijf animeren.
In deze Mariale Echo zult u het
document vinden dat u toelaat u
in te schrijven. Wees er snel bij,
zodat wij tijdig de nodige reservaties kunnen doen (vliegtuig
en hotel). Spreek erover in uw
omgeving. Ik reken op u… Als
gevolg van de aanslagen van het
voorbije jaar heeft de bedevaart
van Pinksteren 2016 niet plaats
gehad. Ik hoop dat wij dit jaar
zeer talrijk zullen zijn om naar
de Pyreneeën te gaan, om er vijf
dagen door te brengen dicht
bij Maria en Bernadette. Kom
met ons mee naar Lourdes met
Pinksteren.
Ik wens u een verrijkende Vastentijd en een Heilig Feest van Pasen, feest van de Her-Geboorte.
E.H. Paul Vanderbeke
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Echo’s van onze families
OVERLIJDEN

GEBOORTE

HUWELIJK

Jayson-Emmanuel is heel gelukkig
u de geboorte aan te kondigen van
zijn zusje Janyce Marie, geboren op
14/12/2016. De ouders zijn Edwige
Kossi en Victor Jannuer.

Gabrielle Christenhusz en Wim
Corbeel kondigen met vreugde hun
huwelijk aan.

Alice Cornue en Dorian Selvais zijn
de gelukkige ouders van Tenzo, geboren op 11/01/2017.
Wij verwelkomen Janyce Marie en
Tenzo en bieden hun gelukkige ouders onze welgemeende gelukwensen aan.

De eucharistieviering zal doorgaan
op 22 april 2017 om 11u in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Stokkel. (Kerkstraat in Sint Pieters Woluwe)
Graag willen wij een bevestiging van
uw aanwezigheid via volgend mailadres: kiwileeuw@gmail.com

PERSOONLIJKE BIJDRAGE MARIALE ECHO
De bedevaarders die met ons naar Lourdes gingen,
ontvangen elke drie maand het tijdschrift: Mariale Echo.
Wij vragen daarvoor een kleine bijdrage van 6€ per jaar.
U kan dit bedrag storten op de rekening van het aartsbisdom
Mechelen-Brussel , dienst diocesane bedevaart
met vermelding ‘fiche ME 2017’
Alvast bedankt!

Op 26/01/2016 werd
Bernadette Mat, moeder van Jeanne-Marie
en Christine Cauvin ons
ontnomen.
Wij bieden aan Hilde, Christine
en Jeanne-Marie, alsook aan hun
naaste familie, onze oprechte deelneming aan.
Op donderdag 26 januari 2017 overleed bisschop Paul Lanneau op de
leeftijd van 91 jaar. Hij werd geboren
op 22 juli 1925 te Anderlecht, werd
priester gewijd op 24 juli 1949 en
bisschop gewijd op 20 maart 1982.
In 1982 werd Paul Lanneau benoemd
tot vicaris-generaal voor Brussel,
ontving de bisschopswijding, kreeg
de titel van Monseigneur en bleef
precies 20 jaar hulpbisschop voor
Brussel.
Vanuit de bedevaart willen wij ook
ons dank uitdrukken naar Mgr.
Lanneau toe. Hij is verschillende
malen zowel de bedevaart van 15
augustus, als deze van Pinksteren
voorgegaan. Een ware herder, dicht
bij de mensen. We zijn hem en de
Heer dankbaar voor zijn getuigenis
in Lourdes.
De Heer geve hem de eeuwige rust.
Gedenk hem in uw gebed.

Aartsbisdom Mechelen Brussel:
Dienst Diocesane Bedevaarten
Wollemarkt 15, te 2800 MECHELEN
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

De Heer Herman Verberck is onverwacht
van ons heengegaan
op 24/11/2016.

KREDBEBB
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