
 

ProMaria  
Groeten uit Beauraing 

Nieuwsbrief Pro Maria groeten  uit Beauraing  

IN DIT NUMMER 

Pastoor Huub  ............................. 1 

Van de bestuurstafel ................... 2 

Jongeren en de verschijningen  
van Beauraing  ............................ 2 

Het leven in het heiligdom .......... 3 

Bericht uit Beauraing,  
terugblik 2018 ............................. 8 

Het leven van het Heiligdom, 
vooruitblik 2019 ……………………...10 

colofon ........................................ 12 

Wist u dat………………………………….12 

Programma van het heiligdom…..12 

Lieve Pelgrims,  

Voor u ligt de eerste digitale nieuwsbrief van de Beauraingbedevaarten. 
We zijn hiermee begonnen om u te informeren over de activiteiten die wij 
doen voor de bedevaarten van 2019. We hebben een prachtig stuk uit het 
Heiligdom mogen ontvangen. En ook de groep uit Den Bosch heeft een 
artikel aangeleverd. Natuurlijk mogen van de bestuurstafel en de werk-
groepen de berichten niet ontbreken.  

Ik ben heel blij met de nieuwsbrief die hier voor u ligt. We willen graag 
meer pelgrims, en deze nieuwsbrief kan hierbij helpen. Druk hem af, lees 
hem, praat erover met uw vrienden.  

Ik wens u veel leesplezier,   

Vrede en Alle Goeds,  

Pax et Bonum,  

Shaloom en Mazzeltov…. 

Pastoor Huub Spaan.  

Mei 2019 
Jaargang 1, editie 

“Morgen zal ik iets zeggen aan ieder 
van jullie in het bijzonder ” 
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“Maria van Nazareth, een jongere zoals jullie, 

…” heeft paus Franciscus gezegd. 

Als Maria in Beauraing verschijnt, beschrijven de 

kinderen haar als jong … “Ze is klein, heeft een 

zeer jong en zeer mooi voorkomen, maar niet dat 

van een kind. Haar stem is heel zacht.” 

Er wordt vaak gezegd: “de 5 kinderen van  

Beauraing.” Maar heeft men er ooit bij stil gestaan 

dat twee van de vijf eigenlijk jongere waren, of op 

zijn minst tieners?  

Fernande was 15 jaar, bijna 16 ten tijde van de  

verschijningen, Andrée 14 jaar, bijna 15. 

Hoe is de relatie geweest van de Maagd met het 

Gouden Hart met deze twee getuigen van de ver-

schijningen in 1932? En wat was hun antwoord?  

1. Hun leven als jongere 

De twee jongeren van Beauraing hadden de school 

verlaten en hielpen mee bij het werk in de familie: 

een handelszaak, een boerderij… wat heel gewoon 

was voor meisjes in de jaren 1930! Ze verschilden 

heel sterk van elkaar, maar er was een band via de 

vriendschap van hun twee jongere zussen, de twee 

Gilberte’s. 

Maria heeft jongeren uitgekozen die in niets  

verschilden met de andere jongeren van het dorp… 

Afkomstig uit eenvoudige families, eerlijk, …  

We weten dat het familiaal milieu een rol speelt in 

het leven van een jongere! 

Moeder Voisin wordt omschreven als nauwgezet, 

erover wakend dat haar kinderen niet alleen  

“Morgen zal ik iets zeggen aan ieder van jullie in het bijzonder ” 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

DE JONGEREN IN DE VERSCHIJNINGEN VAN BEAURAING  

Uit de bestuurs vergadering van afgelopen 26 februari 

Er komen geen bedevaarten meer in augustus. Dit in verband met de 

stijgende kosten en het teruglopend deelnemersaantal. U kunt natuurlijk 

altijd op eigen gelegenheid een hotelletje boeken in de buurt rond de 

datum van de internationale bedevaart: 22 augustus 2019 

https://www.sanctuairesdebeauraing.be/event/grand-pelerinage-

international-annuel/ 

 

Propagandisten bijeenkomst.  

Er is een werkgroep van stafleden die zich bezig houdt met het opstar-

ten van activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het gezellig maken 

van de bedevaarten maar ook op het werven van nieuwe pelgrims. Deze 

werkgroep gaat binnenkort aan de slag. Heeft u ideeën meldt het ons.   

 

Bedevaart Mei 2019.  

Woensdag 3 april hebben Huub en Fons weer een aantal mooie vierin-
gen gemaakt, gebaseerd op het jaarthema van 2019:  

 Alles is nu in gereedheid gebracht voor de eerste bedevaart van 18 tot 21 mei.  De eerste bus is al vol.  
Er kan helaas niet meer geboekt worden voor de bedevaart in mei, maar wel voor die in September 

https://www.sanctuairesdebeauraing.be/event/grand-pelerinage-international-annuel/
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/event/grand-pelerinage-international-annuel/


 

netjes zijn, maar verzorgd tot in de puntjes.  

Is het verbazend dat men over Fernande vertelt 

dat ze een heel aangenaam uiterlijk had, dat ze 

enigszins koket was? Fernande helpt haar  

moeder in de handelszaak van beschilderd  

papier, verven, vernis … Ze is aangenaam en 

gemakkelijk in omgang. 

De invloed van de familie typeert ook Andrée:  

na het overlijden van vader, zijn de moeder en 

de drie dochters verhuisd naar Beauraing op 1 

mei 1932. Gilberte Degeimbre schrijft hierover in 

haar memoires: Papa was uitermate goed van 

inborst. Over haar moeder schrijft ze: Ze was 

een moedige en sterke vrouw. Het is waar dat ze 

streng was (maar niet autoritair).  

Ze verdroeg geen halfslachtigheid, ze hield van 

duidelijke afspraken en omschrijvingen. Het is 

waar dat er moest gewerkt worden, ze stond niet 

toe dat één van ons ‘met de vingers stond te 

draaien’. Het is waar dat ze ook niet toeliet dat 

men loog.  

Het zijn kenmerken die men terugvindt bij  

Andrée. Ze werkt thuis, verzorgt de tien koeien, 

gaat de melk verdelen en onderhoudt de tuin, ze 

leidt dus een nederig en actief leven. Ze is van 

een grote goedheid, ze is niet op haar mond  

gevallen en heeft een goede dosis gezond  

verstand… 

2.De pedagogie van Maria in de periode van de 
verschijningen 

In een brochure (1997) heeft E.H. Gilon de  

pedagogie van Maria t.o.v. de 5 zieners naar 

voor gebracht. We kunnen dit verder bekijken 

door uit te zoeken hoe de Maagd elk van hen 

persoonlijk benaderd heeft, en in het bijzonder 

Fernande en Andrée in hun persoonlijkheid van 

jonge tieners. 

En het is waar! Maria heeft hen lichtjes anders 

behandeld … Waarom? Dat is haar geheim … 

Misschien wilde ze hen anders benaderen in hun 

mentaliteit van jongeren, maar ook in hun eigen 

persoonlijkheid, hen sterken tegen de  

tegenwerpingen die hen te wachten stonden …  

Ze waren de oudsten van de vijf … 

Zo heeft Fernande woorden gehoord die de  

anderen niet gehoord hebben, en ze heeft het 

Gouden Hart voor de anderen mogen  

aanschouwen.  

Ze noteert meerdere malen: “ik alleen heb  

gehoord, ik alleen heb gezien … “Ik ben de  

eerste die het visioen ontwaarde” (19/12).  

“Ik alleen heb een hart gezien ter hoogte van de 

borst …” (29/12) 

En men weet hoe Maria Fernande geduld heeft 

doen oefenen alvorens haar boodschap te geven 

aan haar op 3 januari 1933. Ze schrijft: “We  

beginnen het rozenhoedje te bidden. De anderen 

zien de verschijning, ik niet, …  

Na de verschijning gaan ze naar de grot om er te 

bidden terwijl ik de plaats van de verschijning 

niet wil verlaten. Ze willen me doen vertrekken, 

maar ik blijf staan, ik bid in stilte een goed tientje 

van het rozenhoedje en dan is de verschijning 

daar, ik val op de knieën terwijl ik blijf bidden. Na 

enkele extra Ave’s, luister ik naar wat de Maagd 

me wilde zeggen. Ziehier haar woorden:  

“Houdt u van mijn Zoon? Ik heb “ja” geantwoord. 

– “Houdt u van mij?” “Ja” “Offer u dan op voor 

mij. Vaarwel.” 

De ontmoeting van Andrée met de Maagd ver-

toont ook persoonlijke kenmerken. Het is Andrée 

die vraagt: “Als u de Onbevlekte Maagd bent, zal 

u er ons dan een bewijs van geven?”  

Zij ontvangt, als antwoord, een bevestigende 

hoofdknik. (24/12) 
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En op 3 januari is het aan haar dat de Maagd 

zegt: “Ik ben de Moeder van God, de Koningin 

van de Hemelen. Bidt altijd. Vaarwel.” Aan  

Andrée, een heel eenvoudige tiener, heeft Maria 

haar drie grote titels geopenbaard: Onbevlekte 

Maagd, Moeder van God, Koningin van de  

Hemelen!!! Mariale theologie in een notendop!!! 

Ten slotte, de twee oudsten hebben geen  

geheim ontvangen, – zoals dat het geval  

geweest is voor de drie jongsten – maar een 

boodschap, en wat voor een boodschap!   

3. Hun reacties, hun vragen 

Hun eerste reacties op de gebeurtenissen. 

Stellen we ons in hun plaats: ze komen naar het 

pensionaat in een ontspannen, uitgelaten sfeer, 

zijn dan getuigen – zij alleen – van een buitenge-

wone gebeurtenis die hen diep beroert. In één 

ogenblik verandert alles in hun leven. En omdat 

ze de oudsten zijn, zijn Fernande en Andrée 

voortaan een beetje de verantwoordelijken van 

de 5 kinderen. Dat kunnen we opmaken uit de  

verschillende verhalen van die periode. 

Als oudsten hebben ze vragen gesteld waar Ma-

ria op geantwoord heeft. Hierbij valt te noteren 

dat ook Albert en Gilberte vragen gesteld hebben 

aan de Maagd, maar hierin soms aangemoedigd 

door de twee groten… 

Fernande vertelt: Andrée en ikzelf vragen op-

nieuw “Bent u echt de Onbevlekte Maagd?”  

Een bevestigende hoofdknik was het antwoord 

(2/12). Omdat ze niet wegging, heb ik haar  

gevraagd: “Moeten we voor u een kapel doen  

bouwen?” De Maagd antwoordt: ja, en dan is ze 

vertrokken. (4/12)  

Fernande heeft haar ook vragen gesteld: Welke 

dag moeten we komen? Het antwoord van Maria: 

de dag van de Onbevlekte Ontvangenis. 

Op 23 december fluistert dokter Maistriaux een 

vraag in die ze met tegenzin stelt: “Waarom  

verschijnt u hier?” Maria heeft geantwoord: 

“Opdat men hier op bedevaart zou komen”. 

Op 24 december dringt Andrée aan: “Als u de  

Onbevlekte Maagd bent, zal u ons er dan een  

bewijs van geven?” 

Snedige antwoorden die de verhouding tus-

sen de oudsten en de jongsten aangeven. 

De eerste avond antwoordt Fernande aan Albert:  

“Zwijg toch, joh, het is een auto die de helling 

van Feschaux afrijdt!” Toen ze discussieerden 

over de  

vragen die ze aan de Maagd zouden kunnen 

stellen, zei Andrée hen: “Zwijg, de heilige Maagd 

zal zelf wel zeggen wat ze ons wil zeggen!” Fer-

nande aan haar broer: “Albert, jij bent het die 

haar zal vragen of ze wel degelijk de heilige 

Maagd is!” 

•Initiatieven van de oudsten. Zuster Ste Croix 

vertelt:  

“Op donderdag 1 december kwamen Fernande 
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Voisin en Andrée Degeimbre bij de grot aan om er een 

noveen te beginnen, zeiden ze. Ze hebben er niet de 

gelegenheid toe gehad, want ze werden botweg wegge-

stuurd: “Jullie zouden er goed aan doen al die verzinsels 

achterwege te laten en dat ik er vooral niet meer over 

hoor spreken.” Zuster Ste Croix vervolgt: “Ik hoor nog 

het overtuigde accent van Fernande terwijl ze antwoordt: 

“Al moesten ze me doden, ik zou zeggen wat ik gezien 

heb, want het is waar.” 

Omdat ze de oudsten zijn, zijn de verdachtmakingen 

vooral tegen hen gericht. Ze hebben geleden onder de 

beschuldigingen van leugens vanwege hun ouders en 

hebben hier soms heftig op gereageerd. 

Mevr. Degeimbre: “Andrée, ik herken je niet meer. Je 

was altijd onberispelijk … Er wordt gezegd dat jij heel dit 

spel van de verschijningen hebt opgezet. Wil je dat er 

met ons gelachen wordt en dat wij ons ruïneren?  

Jij die nooit gelogen had, ga je nu bijna stoppen met die 

fratsen?” Andrée weent met grote tuiten. Ze begrijpt haar 

moeder … 

Gilberte D. schrijft over haar moeder: “… zij herbegon 

ons te belagen om ons “onze leugens” te doen  

bekennen … Andrée was het meest geviseerd, mama 

viel haar verwoed aan en Andrée verweerde zich met 

woorden. Op een nacht zei ze: “Plaats een revolver op 

mijn borst en schiet, als je wilt, ik zal nog zeggen dat het 

waar is.” Misschien moet hier aan toegevoegd worden, 

dat de moeder vooral zocht om een externe dader te 

ontmaskeren, want zij kon zich niet ndeken dat haar 

dochters zo zouden liegen. 

Aan haar vader die haar smeekte de waarheid te  

vertellen, antwoordt Fernande: “Papa, ik kan niets  

anders zeggen dan hetgeen ik al gezegd heb: we  

hebben de Heilige Maagd gezien. En dat is het. Je mag 

me slaan, als je wil. Je mag me zelfs doden. Maar me 

doen zeggen dat ik niets gezien heb waar ik wel gezien 

heb, daar zal men niet in slagen.” 

Ook door de Overste van het pensionaat en  

verschillende ondervragers worden ze verdacht van te 

liegen …  

Moeder Théophile aan Fernande: “U bent de oudste, u 

moet dus de meest redelijke zijn en de  

jongsten verhinderen om die idiote verhalen over  

verschijningen rond te vertellen.” 

Verdacht van de leidsters te zijn van dit hele spel! 

Dokter De Greef, bijvoorbeeld, heeft zich verwoed  

gestort op het gedrag van Andrée. Volgens hem was zij 

het die alle initiatieven nam. En hij noemt er een half 

dozijn … : “Andrée lijkt als eerste te schreeuwen …  

Andrée is begonnen, en de anderen volgden.” Hij heeft 

ook Fernande niet gespaard! Volgens hem was zij de 

perfecte veinzeres!!!  

En hij heeft er niet voor teruggeschrokken om netelige 

vragen te stellen om haar in diskrediet te brengen. 

Pater Maes heeft deze insinuaties uitvoerig weerlegd. Hij 

schrijft: “Dat Fernande of Andrée initiatieven genomen 

hebben zelfs tijdens de visioenen en vooral  

wanneer de kinderen de beslissing namen om een vraag 

te stellen, niets komt meer overeen met hun  

psychologie: de jongsten beroepen zich op natuurlijke 

wijze op de oudsten en de oudsten nemen natuurlijk het 

voortouw.” 

Fernande voelde zich meer verdacht gemaakt dan de 

anderen. Wanneer op 21 december een gebrek aan 

eenvormigheid wordt vastgesteld in de  

antwoorden van de kinderen, wordt ze wanhopig. Ze 

voelde aan dat men minder aandacht had voor de ver-

schijning zelf dan voor de rol die zij zelf in heel deze 

zaak had. E.H. Saint Hubert schrijft:  

Mevr. Degeimbre: “Andrée, ik herken je niet meer. Je 
was altijd onberispelijk … Er wordt gezegd dat jij 
heel dit spel van de verschijningen hebt opgezet. 
Wil je dat er met ons gelachen wordt en dat wij ons 
ruïneren? Jij die nooit gelogen had, ga je nu bijna 
stoppen met die fratsen?” Andrée weent met grote 
tuiten. Ze begrijpt haar moeder … 
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“Ik vernam van haar later … dat, wetende dat men 

haar op het oog had als diegene die de groep  

leidde, ze zich bewust terughoudend opstelde en 

soms zich verborg als dat mogelijk was.” 

Fernande en Andrée zijn jongeren zoals vele  

anderen … Jongeren met een uitgesproken  

persoonlijkheid … 

De foto’s en verschillende getuigenissen tonen het: 

aan het werk thuis … wat ontspanning vinden in het 

lezen, de cinema, bij vrienden, met de fiets op weg 

voor kleine uitstapjes, een sigaret opsteken als  

kleine provocatie van tieners … 

Het portret van Andrée door haar zus Gilberte: 

“Levendig en ondeugend, gul en goed, zeer  

discreet … Haar nederigheid was echt … Andrée 

had een levendige geest … Ze had altijd snedige 

antwoorden … Ze onderbrak elke conversatie als 

de plicht haar riep … zonder er veel woorden aan 

vuil te maken: “Verontschuldig mij, Mevrouw of  

Meneer, maar nu moet ik er vandoor.” 

Ze hadden een sterke persoonlijkheid nodig t.o.v. 

de ouders en de ondervragers. Enkele feiten maken 

dit duidelijk. De eerste avond verteld door Gilberte: 

“Jules Defesche maakte een ironische opmerking 

en Andrée nam hem terzijde en zei hem: “Jij, als jij 

niet ophoudt, ga ik je een klets geven.”  

Mama richtte zich dan tot onze vrienden (de kin-

deren Voisin): “Gaat nu maar naar huis en dat er 

niet meer over gesproken wordt. Onnodig om dat bij 

jullie thuis te gaan vertellen.” “Oh, je zult wel zien of 

ik er thuis niet over zal spreken”, antwoordde  

Fernande … Thuis aangekomen, haastte Fernande 

zich om over de verschijning te vertellen.” 

Fernande heeft zelfs weerstand geboden aan  

Maria: op 1 januari geeft ze toe dat ze niet gestopt 

is met bidden als ze merkte dat Maria wilde  

spreken. Waarom? “Omdat ik niet wil dat ik ‘alleen’ 

haar hoor – ik heb niet graag dat ze alleen tot mij 

spreekt.” Ze besluit: “Ze heeft zeker iets gezegd 

maar ik heb het niet verstaan.” Iets later had ze spijt 

over haar houding: “Ik zal dit de komende dagen 

niet meer doen.” 

Tenslotte, omdat men wilde dat de zieners perfect 

waren, is Fernande ervan beschuldigd geweest 

“slechte vrienden” te hebben, en beïnvloed geweest 

te zijn door de films. Dr De Greef beweerde dat zij 

graag naar de bioscoop ging en dat dat haar ideeën 

heeft kunnen geven om zaken ‘in scène’ te zetten. 

En omdat ze zei dat ze de Heilige Maagd zag, werd 

al wat ze deed met het vergrootglas uitgepluisd… 

Met de mentaliteit van de jaren 1930! Zo zei men 

dat ze koket was, alsof dat een gebrek zou kunnen 

zijn! Er werden haar ook enkele verkeerde hande-

lingen aangewreven. Ze zou “slechte vrienden” ge-

had hebben … Fernande heeft op deze  

verdachtmakingen geantwoord: “Ik heb haar 

(Renée Wuillot) nooit gevraagd briefjes te dragen 

naar “slechte vrienden”. Misschien heb ik haar  

gevraagd hen de groeten te doen, maar nooit  

schriftelijk. Wat wel gebeurde was dat we onder 

vriendinnen briefjes uitwisselden in de studie.” 

Ja, twee jongeren met een sterke persoonlijk-

heid!! 

4. Na de verschijningen 

Het lange wachten op de officiële erkenning van de  

verschijningen (1932-1949) was moeilijk om dragen 

voor de 5 kinderen. 

Gilberte Degeimbre schrijft: “En nadien kwamen de 

moeilijke jaren. De “Zaak van Beauraing” ging niet  
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vooruit. Wij hadden een kapel beloofd, maar de  

geestelijkheid bleef “voorzichtig”. Men zei vanuit de  

hiërarchie noch ja noch neen! Regelmatig kwamen 

priesters met goede bedoelingen ons zeggen: “Ik weet 

uit goede bron dat Beauraing nooit erkend zal worden!” 

De vijf getuigen zijn ongetwijfeld nog vaak  

aangesproken geweest: voor de onderzoeken, voor de 

keuze van de afbeelding en het beeld … en door de 

nieuwsgierige pelgrims en diegenen die dachten dat 

een gebed door één van de zieners zeer efficiënt zou 

zijn … Men kan er ook van op aan dat de mening van 

de twee oudsten veel aandacht trok … En op de leeftijd 

dat de tieners grote dromen hebben, zou men kunnen 

vermoeden dat ze zich als een vedette zouden  

gedragen … Niets hiervan!!! 

Andrée had geweigerd haar studies in het pensionaat 

verder te zetten. Na de verschijningen heeft ze haar 

werk van de verzorging van de runderen en de verkoop 

van melk terug opgenomen.  

 

 

Een getuige schrijft:  

“De zogezegde tegenstellingen over de gebeurtenissen, 

de ondervragingen waarop ze antwoordde met de ware 

zorg om waarheidsgetrouw te zijn, de duizenden  

bezoekers voor wie ze steeds even vriendelijk was, het 

plezier op haar leeftijd, dat alles liet haar ziel in vrede.” 

Fernande is zonder twijfel de meest discrete van de vijf. 

Ze heeft de studies van verpleegster gevolgd en heeft 

nadien gewerkt in het Nationaal Bureau van het Kind. 

In feite zeggen de verhalen niet veel over het “nadien” 

… De vijf uitverkorenen van Maria hebben de  

boodschap overgebracht … en gaan zich nadien  

terugtrekken!!! Dat is wat de bisschop van Namur, Mgr 

Charue, hen expliciet zal vragen.  

Luisteren we nogmaals naar Gilberte Degeimbre: “… hij 

zei ons: “Nu zijn de verschijningen officieel erkend; het 

is nu aan de priesters om de zaak over te nemen. Ik 

vraag jullie om terug te treden in de schaduw. Het ro-

zenhoedje ’s avonds zal ook in handen genomen wor-

den door de priesters.”  

Deze boodschap was meer dan koud, ze was ijzig! … 

We begonnen allen te wenen. Het rozenhoedje ’s 

avonds was ONS rozenhoedje!  

Bij het verlaten van de pastorie verklaarde Andrée:  

“Als we het rozenhoedje niet meer kunnen bidden  

binnen, om zes uur 30, awel, dan zal ik ze buiten  

bidden, dicht bij de Meidoorn, aan de straat; het zal niet 

de eerste keer zijn dat ik op de keien zal bidden.” 

Hun levenskeuze 

Het lijkt evident dat, bevoorrecht door de verschijnin-

gen, de “ziener” zich oriënteert naar het religieuze  

leven. Cfr. Lourdes en Fatima … “Als je de Heilige 

Maagd gezien hebt, trouw je niet”, zei men in die tijd.  

Echter, in de jaren 1930 begon men te spreken over de 

opwaardering van de lekenstaat en de familie, en in 

bepaalde milieus werd de religieuze roeping wat  

meewarig bekeken … En trouwens … wie roept? God, 

natuurlijk! Hij heeft zijn liefdesplan met elkeen … 

 

Wat dachten onze twee jongeren daarover? Ze leken 

onderhevig aan een bepaalde druk … 

Andrée heeft geen geschriften nagelaten, maar Gilberte 

vertelt: “In Virton … schreef Andrée me zeer vaak onge-

veer dit: “Laat u niet inpakken om in het klooster te blij-

ven, heb je goed begrepen …”. Zelfs voor haar zus kon 

Andrée zich geen religieuze roeping voorstellen!!! 

En voor zichzelf? Dat lag voor de hand: ze volgde de 

normale weg. In 1941 trouwde ze met Georges Van den 

Steen. Ze hebben drie kinderen gekregen. Ze is in 

Beauraing een trouwe getuige gebleven: meer dan 

veertig jaar lang heeft ze elke dag het rozenhoedje  

gebeden om 18u30 voor de meidoorn. 

Fernande had de intuïtie van een bijzondere vraag van 

Maria, zij voorvoelde het offer: “Zeg, mama, weet je wat 

ik denk? Ik zou bijna niet meer naar de grot durven  

terugkeren … Wat als de Maagd me zou vragen om 
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zuster te worden?” En op de dag van 3 januari zou ze 

gezegd hebben: “Nu mag de Heilige Maagd me vragen 

al wat ze wilt, ik ben bereid om het haar te geven.” 

Welke roeping volgen? Wat verwachtte Maria van haar? 

“Ik zou Haar graag hebben willen vragen wat Ze wilde 

van mij … vooral omdat ze voorgoed vertrokken is en ik 

nooit zal weten welk offer Ze me vraagt.” 

En als het was om religieuze te worden? Dat perspec-

tief bracht haar in de war. Maar Maria heeft haar op  

andere wegen geleid. In 1941 is ze in het huwelijk  

getreden met Albert Despas. Ze hebben vijf kinderen 

gehad. 

Tot besluit: 

In Beauraing heeft Maria gesproken tot jongeren en is 

op een persoonlijke manier in hun tienermentaliteit  

binnengetreden. 

Op de leeftijd van 15, 16 jaar … was het niet eenvoudig 

om het statuut van de oudsten van de groep “zieners” 

op zich te nemen. Maar ze hebben het goed gedaan! 

Ze hebben met verantwoordelijkheidszin gehandeld. Ze 

hebben gebeden. Ze hebben geleden, maar ze hebben 

vooral die ongelooflijke vreugde in hun hart bewaard dat 

ze de Onbevlekte Maagd, de Moeder van God, de Ko-

ningin van de Hemelen mochten aanschouwen. 

Langs Fernande en Andrée begeeft Maria zich naar alle 

jongeren. Tot al die “hier” op bedevaart komen,  

glimlacht ze. En ze vraagt hen: Houden jullie van mijn 

Zoon? Houden jullie van mij? Offert jullie dan op voor 

mij. Ze raadt aan: Weest altijd wijs, bidt veel … en 

weest er dan van overtuigd: jullie leven zal slagen … 

Zuster Albert-Marie 

Het jaar 2018 is afgelopen, een nieuw jaar begint.  

Het is de gelegenheid om een retrospectieve blik te 

werpen op het leven van het Heiligdom, en vast te stel-

len dat de van ver komende groepen naar verhou-ding 

steeds talrijker zijn.  

In november en december hebben wij uit verscheidene 

landen van Afrika, Lati-jns Amerika en Azië (Korea, In-

dia, de Filippijnen) afkomstige bedevaarders onthaald. 

Beauraing is over de hele wereld gekend. Zijn naam 

staat op de lijst van de zestien officieel door de Kerk 

erkende plaatsen van Maria-verschijningen en deze 

zeer geraadpleegde li-jst verbreidt zich in alle talen in 

alle uithoeken van de aarde, namelijk op Internet.  
 

De statistieken van de officiële site van het Heiligdom 

(www.sanctuaires-debeauraing.be) zijn in dit opzicht 

veelzeggend. In 2018 werden zowat 25.200 bezoeken 

geregistreerd door het zeer prestatievol programma 

Piwik. Vanuit 111 verschillende landen hebben de be-

zoekers hun kennis van de plaats der verschijningen 
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van de Heilige Maagd met het gouden hart ontdekt 

of ver-diept. Het is een troef voor ons Heiligdom. 

Dit zal bijdragen om er een mooie toekomst voor te 

verze-keren. Wij werken eraan, zorg te besteden 

aan onze website die de KTO opmerkte en er op 9 

maart laatst-leden een TV uitzending «Internet 

Chrétien» (Chris-telijk Internet) aan wijdde, uitzen-

ding die men terug kan bekijken op volgend adres: 

http://www.ktotv.com/ video/00192274/sanctuaires-

de-beauraing.  
 

In het Heiligdom zelf worden de bedevaarders elke 

dag onthaald door priesters, religieuzen, toegewij-

de personeelsleden en vrijwilligers. De diensturen 

in het Infopunt I werden uitgebreid. Het Infopunt I is 

thans elke namiddag open van 14.00 uur tot 16.00 

uur in de winter, hetgeen tot nu toe nooit het geval 

was. Dank aan allen die zich vrij maken om die 

dienst te verlenen!  

 

Op 9 november heeft de vzw Pro Maria haar er-

kentelijkheid willen uiten voor de duizenden gedu-

rende het ganse jaar mild geschonken uren door 

aan de vrijwilligers die het wensten een uitstap en 

een maaltijd in Namen aan te bieden.  

François-Em-manuel, nieuwe vrijwilliger en koster 

bij de kathedraal, heeft hun de hoofdkerk van het 

bisdom laten bezoeken, en die kent hij op zijn 

duimpje.  
 

Daarna zijn zij gaan eten in het resaturant Le 

Vauban in het «Arsenal», waar zij een dakloze uit-

genodigd hebben om zich bij hen te voegen: er 

was een plaats open... Tijdens de namiddag heb-

ben zij de deur van het semi-narie opengeduwd en 

hebben de plaats ontdekt waar hun toekomstige 

priesters gevormd worden en daarna hebben zij 

gewandeld door de straten van het oude Namen 

en hebben zij genoten van de door priester Chris-

tophe Rouard gegeven uitleg.  
 
Op 29 november was de menigte in groten getale 

aanwezig om de 86ste verjaardag van het begin 

van de verschijningen te vieren.  

De mis werd voorge-gaan door de apostolische 

Nuntius in België, Mgr Augustine Kasujja, die een 

homilie uitsprak waarin de rijkdom van de bood-

schap van de Heilige Maagd met het gouden hart 

op de voorgrond geplaatst werd, zowel met zijn 

woorden als met zijn niet-verbale 

 

Bron nieuwsbrief  januari 2019  
Heiligdom Beauraing. 
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Tijdens de winter leeft het Heiligdom volgens een 

verschillend ritme. De grote ruimten zijn minder  

bezet. Men nestelt zich eerder in kleine en gemak- 

kelijker te verwarmen ruimten:  

de genadekapel, de Sint- Jans-crypte, de zaal van 

het Mariamuseum...en nu, de toneelzaal van het 

INDSC (Instituut Onze Lieve Vrouw van het Heilig 

Hart) waar viermaal het toneelstuk over de 

|verschijningen van Beauraing voor 115 aanwezigen 

opgevoerd werd op een dag waarop een storm 

woedde... 150...250 toeschouwers:  

nogmaals een enorm succes!  
 
Op 9 februari is Priester Eric De Beukelaer tot de 
vrijwilligers, vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van 
Beauraing en andere vaste bezoekers van het Hei-
ligdom, komen spreken over het thema van dit jaar 
2019: «Ik zal aan ieder van jullie in het bijzonder iets 
zeggen» (Maria, op 2 januari 1933).  
 
Op 23 februari was het de beurt aan Mevr. Catheri-
ne Vialle, godgeleerde, om hen over deze mooie zin 
te onderhouden en hun daarbij de bijbelse weer-
klank die die zin kan hebben, te doen waarnemen. 
Het publiek was talrijker dan de vorige jaren, tot gro-
te vreugde van Priester Rouard, die van het colloqui-
um over de evangelisatie in de heiligdom-men, 
waaraan hij in Rome in december laatstleden deel-
nam, het belang onthouden heeft, een aan het hei-
ligdom verbonden gelovigengemeenschap te ontwik-
kelen, gelovigen die allen op hun manier kunnen bij-
dragen tot het onthaal van de bedevaarders: pries-
ters, religieuzen, leken, families enz.  
 
Op 16 februari, in dezelfde zaal van het Mariamu-
seum, heeft Mgr Leonard zijn nieuw boek,  
“Dagboek van een plattelandsbisschop”, voorgesteld 
en gesigneerd in aanwezigheid van zowat tachtig 
personen die hij, voor het merendeel, tijdens zijn 
Naams bisschopsambt goed gekend heeft.  
 
Op 6 maart is in de Sint-Jans-crypte  
Mgr Delville gekomen om, wat hem betreft, de actie 
van het broederlijk delen tijdens de vasten van dit 
jaar voor te stellen, samen met broeder Emmanuel 
van Tibériade et de Heer Olivier Van Der Noot,  
nieuwe verantwoordelijke van Onderlinge Hulp en 
Broederlijkheid voor het bisdom Namen.  
Zij hebben de toestand uitgelegd van de Kerk in  
de Filippijnen en de uitdagingen die de mensen  
tegenkomen in dit uit heel talrijke eilanden  
samengesteld groot land. Onze Filippijnse broeders 
en zusters hebben ons zeker heel wat te leren!  
Laten we onze bezittingen en onze ervaringen  
delen!  
 

Te midden van de aan de bedevaarders gedane 

voorstellingen, nemen de door groepen en sprituele 

bewegingen en sessies een steeds groter belang in:  

 

Op 3 januari en op 25 maart hebben zowat  

honderdvijftig personen voor hun voorouders  

gebeden tijdens twee gebedsdagen voor de  

stamboom.  

 

Op 2 maart zijn meer dan honderdvijftig  

godvruchtigen komen luisteren naar Sulema en  

Sabino, die in het Huis van het Accueil over de  

Goddelijke Barmhartigheid kwamen spreken.  

 

Tijdens het weekeinde van 22 tot 24 maart hebben 

een honderdtal kinderen en begeleidende  

volwassenen op dezelfde plaats een heel mooie 

retraite met het Hart van de Vader beleefd,  

met P. Pierre Del-pechin, drijvende kracht ervan.  

 

Op zaterdag 30 maart zijn een vijftigtal met het  

Heropleven van de Hoop verbonden personen voor 

de roepingen komen bid-den in Beauraing, waar  

in 1985, Paus Johannes Paulus II gevraagd heeft  

bijzonder voor deze intentie te bidden.  

Op 1 en 2 april heeft een honderdtal gelovigen  

de boodschap van Louisa Piccarreta betreffende  

de Goddelijke Wil verdiept. En zo gaat het voort...  

 

Op 25 mei zullen de door hun ervaring in Medjugorje 

getroffen jongeren in Beauraing samenkomen.  

Op 28, 29 en 30 juni zullen zij in het Heiligdom een 

festival meemaken. In aanwezigheid van deze 

tsunami van godvruchtigheden die heel talrijke per-

sonen aantrek-ken, jongeren en minder jonge men-

sen, kan men niet anders dan zich de vraag stellen 

over de wijze waarop God op heden spreekt, in het 

bijzonder op de plaatsen van volkse godvruchtigheid 

zoals de heiligdommen.  

 

Bij deze groepen komen er nog andere, meer  

traditioneel getint, die thans naar Beauraing komen, 

zoals de gastvrijheid van de Naamse Bedevaarten, 

waarvan een honderdtal personen op 17 februari 

gekomen is in de parochiekerk van Beauraing,  

vermits het centrum van de broeders van de christe-

lijke scholen van Ciney thans gesloten is.  

 

In een context van ontkerstening, positioneert het 

Heiligdom van Beauraing zich als een plaats die een 

belangrijke sprituele kern zal blijven.  

HET LEVEN VAN HET HEILIGDOM  (vooruitblik 2019) 
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In het hartje van de winter zijn de kinderen en de  

jongeren steeds welkom bij de Maagd met het  

Gouden Hart, en de priesters, religieuzen, leken, vrij-

willigers, vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van Beau-

raing en anderen zijn heel gelukkig, elk van hen te 

verwelkomen, of het nu mooi weer is of slecht weer.  

 

De sneeuw van begin februari heeft de retorica- 

leerlingen van Jette, die de hoofdstad verlieten om 

naar het platteland te komen, en er in het Castel een 

door priester Christophe Rouard bezielde spirituele 

tijd te beleven, niet tegengehouden. Wat een contrast 

met de weersomstandigheden van einde februari!  

 

Op de 24ste hebben de leiders van de Pool Jongeren 

ervoor gekozen het voorziene programma te wijzigen 

en van de prachtige zon te genieten door in het park 

van het Castel te gaan wandelen. Zij hebben de na-

middag geopend met een tijd van muzikale ontdek-

king. Thijs Dejonghe, de barman in het toneelstuk, 

heeft hun een nieuw instrument getoond, waarvan hij 

de geheimen kent.  

 

Die zelfde zondag kwamen de kinderen van de cate-

chese van de parochie van Beauraing in het Hei-

ligdom samen. Zij hebben, onder andere, de bijbelse 

verhalen kunnen ontdekken. Op 2 maart is een ande-

re groep kinderen, behorend tot de Chaldeeuwse ri-

tus, de mis komen vieren in de Sint-Jans-crypte en de 

mooie boodschap ontdekken van Haar die op 3  

januari 1933 onder de meidoorn gezegd heeft:  

 

«Ik ben de Moeder van God,  

de Koningin van de hemelen».  
 

Op 9 maart trad priester Chris Butaye als leider op bij 

een twintigtal jongeren van het Werk.  

 

In Beauraing zijn de groepen verscheiden en talrijk, 

zelfs tijdens de winter: bewegingen, retraites, groe-

pen van godsvrucht, jongeren en minder jonge men-

sen... en parochies.  
 

Op 2, op 16 maart zijn de parochies op bedevaart 

gekomen. Op 16 maart was het ook de dag van de 

parochiewerf van het bisdom Namen in het Huis van 

het Accueil. Honderdvijfenzeventig pas-torale werkers 

hebben genoten van een vorming die hen zal helpen 

bij het opbouwen van de Kerk op de plaats waar zij 

leven.  
 

Op 30 maart hebben rond twee-honderd personen de 

diocesane dag van de catechese bijgewoond. De dag 

daarop zijn vijfenzestig gewijde personen samenge-

komen voor de diocesane dag van het gewijde leven 

(Het programma voor 2019 word vervolgd op pagina 

12.) 

Iedereen heeft zijn plaats in de Kerk. Op een onrusti-

ge tijd zoals de onze, moeten wij hand in hand gaan 

om samen, in de Kerk, van het Evangelie te getuigen. 

Uit: nieuwsbrief april 2019  Heiligdom Beauraing 



 

… onze website dit jaar al  meer dan 1000 keer gelezen is.  

… de mei bedevaart al bijna volgeboekt is.  

… u heel snel moet zijn als u nog meewilt. 

… pastor van der Bie uit Zoetermeer meegaat in de mei-

bedevaart 

… er een werkgroep is voor de activiteiten tijdens de septem-

ber bedevaart 

…. Je ideeën voor de werkgroep kunt mailen naar een van de 
mensen hieronder:  

WIST U DAT.... 
  

Colofon.  

Samenstelling en regie:  

Fons vd Linden  

Marga van der Tol 

Copy aanleveren voor de volgende 

nieuwsbrief : 

15 juli  2019 

Abonneer je op deze nieuwsbrief  via  

onze website: 

(vervolg van pagina 11)  

Op de zaterdagen 4 mei, 1 juni, 6 juli en 3 augustus en op de zondagen 14 april, 12 en 19 mei, 9 en 16 juni, 14 en 

21 juli en 11 en 18 augustus zullen de bedevaarders te voet vanuit Houyet op bedevaart komen, zij zullen om 15.45 

uur de mis hebben in het Heiligdom.  
 

Op zaterdag 25 mei, dinsdag 25 juni en donderdag 25 juli, zullen wij de in het Heilig Sacrament aanwezige Heer 

aanbidden en samen met het «Heropleven van de Hoop», in de genadekapel voor de roepingen bidden.  
 

Op vrijdag 26 april vanaf 19.00 uur:  «Maria en ik» avond: avondmaal, voordacht, bespreking.  

Op zaterdag 27 april: dag over het vagevuur: Info: felixmichele@yahoo.fr  

Op woensdag 1 mei: opening van het mariaseizoen  

- ‘s morgens: bedevaart te voet voor de ecologie voor allen met de pastorale van de jonge  

- diocesane pastorale  

- 14.15 uur: concert van de Oekraïense muziek  

- 15.00 uur: voorstellingsfestival van de diocesane diensten in de basiliek  

- 15.45 uur: plechtige eucharistie in de basiliek  

- inauguratie van de nieuwe tentoonstelling over de verschijningen van Beauraing in de  

- basiliek  

Op zaterdag 11 mei: Afrikaanse bedevaart  

Op dinsdag 14 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur: Bedevaart van de rusthuizen. Info: 082615989  

Op zondag 19 mei van 10.30 uur tot 17.00 uur: Pool Jongeren: Bezoek van de hoeve Fisenne 

Uit: nieuwsbrief april 2019  Heiligdom Beauraing 

PROGRAMMA VAN HET HEILIGDOM IN 2019 

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE ONS  


