Nieuwsbrief Pro Maria ‘groeten uit Beauraing’

September 2019
Jaargang 1,
editie 2

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

ProMaria
‘Groeten uit Beauraing’
Beste Pelgrims,
Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van de Beauraingbedevaarten van het bisdom Rotterdam. Er is enorm veel nieuws te melden. Er
zijn veel veranderingen gaande in het heiligdom, maar ook in het bisdom Namen.

IN DIT NUMMER
Van de bestuurstafel

Natuurlijk hebben wij geluisterd naar de commentaren die wij hebben
ontvangen op de vorige nieuwsbrief. We zullen de artikelen sterk inkorten, de uitgebreide artikelen plaatsen we dan op onze website:
www.promaria.nl
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Waar het om gaat bij een maria
bedevaart
pg 2
Nieuws uit het bisdom Namen en uit
het heiligdom Beauraing
pg 3
Een stukje nostalgie
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Als u dit leest zijn wij ons aan het voorbereiden op de laatste bedevaart van 2019, de verzorgingsbedevaart. Daarna houdt het voor ons
niet op, want ook straks in de winter komt er nog een nieuwsbrief zodat u kunt zien wat er gebeurt in het heiligdom.

Tentoonstelling over de verschijningen van de maagd met het gouden
hart
pg6

We willen graag meer pelgrims, en deze nieuwsbrief kan hierbij helpen. Druk hem af, leg hem op uw leestafel, lees hem, en laat hem
lezen. Praat erover met uw vrienden. Nodig hen uit om volgend jaar
mee te gaan op bedevaart naar De Moeder met het Gouden Hart.

Noveen aan Onze Lieve Vrouwe van
Beauraing deel 1
pg 11

Ik wens u veel leesplezier, Vrede en Alle Goeds, Pax et Bonum, Shaloom en Mazzeltov….
Pastoor Huub Spaan.

In memoriam Pastoor Faas de Vette
pg 9

Heeft u vragen stel ze ons

pg 12

Colofon
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het zag er even slecht uit, aan het begin van het seizoen,
maar het is toch weer gelukt! Inmiddels hebben zich voldoende
pelgrims ingeschreven voor een touringcar en een rolstoelbusje
te vullen. Gelukkig, de septemberbedevaart kan door gaan!
We zullen worden begeleid door Z. E. H. Pastoor Jaap van der
Bie en Marijke Amerling
Het aantal pelgrims loopt terug, dat is duidelijk, we moeten
allemaal ons best doen om nieuwe pelgrims aan te trekken.
Laten we afspreken dat iedereen probeert om deze nieuwsbrief
aan één persoon in zijn omgeving te laten lezen. Hopelijk
inspireert dat de mensen om met ons mee te gaan op bedevaart
naar de Moeder met het Gouden Hart.
Tekenen van hoop: Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief
groeit gestaag, en het aantal bezoekers op de website ook.
Dit jaar voor het eerst zullen we bij wijze van experiment voor de
thuisblijvers de vieringen van zondag 10.00 en maandag 10.00
via onze facebookpagina streamen zodat de thuisblijvers mee
kunnen kijken.
NB. Onze facebookpagina heeft het volgende adres:
https://www.facebook.com/
NederlandsBeauraingComiteProMariaRotterdam/

WAAR HET OM GAAT BIJ EEN MARIA BEDEVAART
Is dat de deelnemers innerlijk geraakt worden door een levend contact en dialoog met de persoon Maria,
die iemand is tot wie we toevlucht nemen in alle omstandigheden.
In deze moeilijke tijd vind je rust zowel geestelijk en lichamelijk bij
Maria Moeder met het Gouden Hart in Beauraing in België.
De Rozenkrans,
Als het vroeger weer oktober was, de herfst had zich gemeld,
Werd er bij de potkachel en pijp een sterk verhaal verteld.
De lamp bleef nog even uit, petroleum was duur
Als enig licht het schijnsel van een hout of kolenvuur
In die tijd waren ouders thuis geëerd en heel wat mans
men bad samen in geloof, devoot de rozenkrans.
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Voorwaar de tijd die stond niet stil, nog minder de techniek
wie niet modern denkt, elke dag, noemt men al gauw antiek
Men heeft het voor gebed of God nu immers veel te druk
Er moet zo nodig geld verdiend, daarvoor koopt men geluk
Ons hele leven is gericht op de miljoenendans
De mens van nu heeft echt geen tijd meer voor de Rozenkrans.

Maar.. razen rampen plotseling over ons leven heen
En zoekt de mens naar hulp en steun, voelt hij zich bang.
Alleen is hij ten einde raad en daad, ziet hij geen toekomst
meer
Drijft hij ontredderd, zonder hoop en stuurloos heen en weer
is hij de koers in 't leven kwijt, geeft niemand hem nog een kans
Dan grijpt diezelfde mens ineens die oude rozenkrans
Dit stukje proza vonden wij, zonder bronvermelding. Het geeft echter
heel mooi weer waar het om gaat bij een bedevaart, dus we willen
het toch graag plaatsen. Herkent u het als van u? laat het ons weten.

NIEUWS UIT HET BISOM NAMEN
EN UIT HET HEILIGDOM BEAURAING.
Na een groot aantal stabiele jaren komen er veel veranderingen in
het heiligdom Beauraing. Allereerst is er de nieuwe Bisschop van het
bisdom Namen en Luxemburg: Mgr Pierre Warin

De rector van het Heiligdom, priester Bastin, heeft een ernstige
hersen-bloeding gehad en ligt in coma.
Kanunnik Joël Rochette werd benoemd tot pastoor-deken van
Beauraing en rector ad interim.
Kapelaan Chris Butaye van het heiligdom in Beauraing verlaat
Beauraing eind augustus, met pijn in het hart. Hij heeft een roepstem
van de Heer ervaren om terug naar Vlaanderen te gaan, waar een
echt tekort is aan priesters. Hij gaat naar Vlaams-Brabant, de streek
rond Brussel. Hij heeft een benoeming gekregen in Ternat.

ABBE CLAUDE BASTIN

En priester Fosséprez zal met pensioen gaan. Maar gelukkig priester
Rouard, blijft. Hij krijgt de zware taak heiligdom door deze zware
storm te loodsen. Hij hoopt daarbij op de hulp van vele vrijwilligers.
Ondertussen gaat het leven in het heiligdom gewoon door:
Op 19 mei en 2 juni, zoals ieder jaar, zijn de kinderen die hun
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geloofsbelijdenis en hun eerste communie in de parochiekerk
beleefden, in processie tot bij de meidoorn gekomen om er tot
Maria te bidden.
De jongeren waren opnieuw in het centrum van de aandacht op 25
mei en van 28 tot 30 juni, ter gelegenheid van de twee door Youth
Medj’ georganiseerde afspraken.
Einde juni was het het eerste in België georganiseerde Youth Medj’
Festival, in Beauraing.
En door het jaar zijn pelgrims gekomen van dichtbij en van ver. Wij
hebben opnieuw van overal afkomstige bedevaarders in het Heiligdom zien komen: vanuit België, Frankrijk,
Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Polen, Oekraïne, de
VSA, Canada, Korea, India, Vietnam, Maleisië, de Filippijnen...
Ivoorkust en vanuit meerdere andere Afrikaanse landen

EEN STUKJE NOSTALGIE
In de archieven van het beauraingcomité kwam ik een prachtig oud
foldertje tegen over de bedevaarten in Beauraing. Een stukje van de
tekst:
Vier kinderen gaan stoeiend en spelend op weg om hun zusje en
vriendinnetje uit school te halen, waar zij rond half zeven die avond
haar les beëindigde. Deze avond brengt een totale verandering in
hun jonge leven. Ze zien een lichtende verschijning; angst grijpt hen
aan; toch voelen zij zich er toe aangetrokken.
De verschijning toont zich drie en dertig maal aan Fernande, Gilberte
en Albert Voisin en aan Andée en Gilberte Degeimbre. De laatste
verschijning kregen de kinderen op 3 januari 1933.
Dertig maal verscheen de Moeder van God aan de kinderen in een
meidoorn, vlak langs de openbare weg. Vanaf deze plaats vraagt de
Verschijning aan de kinderen en door de kinderen aan ons:
Ze maakt zich bekend als:
De onbevlekte Maagd; Moeder van God; Koningin van de Hemel.
Ze toont: Een stralende gouden kroon; een smetteloos wit kleed, een
rozenkrans en een gouden hart. Ze gaf de nooit eerder gehoorde
belofte: Ik zal de zondaars bekeren.
Jaarlijks bezoeken honderdduizenden pelgrims Beauraing. In 1954
werd een kapel gebouwd, de tuin werd een openlucht kerk en in
1961 kwam er een overdekt altaar.
De kruisweg die zich in de crypte bevindt werd gemaakt door de
Belgische kunstenaar Max van der Linden.
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Bij een bezoek aan het Mariaal museum herleeft de geschiedenis van
Beauraing.
Het Nederlands Beauraing comité Pro Maria werd opgericht en
goedgekeurd op 13 juni met als doel de Beauraing devotie in
Nederland bekend te maken én bedevaarten te organiseren naar
dit Genade Oord.

Jaarlijks verschijnt een periodiek onder de naam Viadukt.
Op de foto’s zijn het heiligdom, maar ook het Accueil herkenbaar,
alsof de tijd heeft stilgestaan.
Op onze website (www.promaria.nl) is een
kopie van het foldertje de downloaden.

Koffie drinken in de tuin

Bidt, bidt veel, bidt altijd.
Dat men hier te bedevaart
kome.
Een kapel.

Viering in de bovenkerk

Bemint bij mijn Zoon?
Bemint gij mij?
Offer u voor mij op!

De plaats van de verschijningen is nu een openluchtkerk
Viering in de benedenkerk
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TENTOONSTELLING OVER DE VERSCHIJNINGEN
(UIT NIEUWSBRIEF VAN HET BISDOM DEN BOSCH)
Op 1 mei 2019 is een nieuwe tentoonstelling geïnaugureerd in de
basiliek met nieuwe foto’s en nieuwe documenten die met medewerking van de zieners zijn verstrekt.
Het is een idee van vice-rector Chistophe Rouard, uitgewerkt door
zuster Anne-Therese en vele vrijwilligers. Opvallend was de vondst
van een tekening van O.L.V. gemakt naar de aanwijzingen van de
zieners en door de zieners van commentaar voorzien.
Deze hangt nu in het rectoraat. De tentoonstelling begint met de wereld in de tijd van de verschijningen, dan Beauraing, vervolgens de
families Voisin en Degeimbre ten tijde van de verschijningen, en tot
slot wordt ingezoomd op de kinderen zelf en later op hun leven na
de verschijningen.
De verschijningen zijn ingedeeld in de periode 29 november tot 8
december, van 9 tot en met 24 december en van 25 december tot 3
januari. Door kleuren worden de diverse periodes onderscheiden.
De Maagd heeft zich in totaal op 6 plaatsen getoond op het heiligdom, voornaamste plaats was de meidoorn.
Voor de expositie zijn vele documenten, krantenartikelen en boeken
doorgeworsteld, waaronder de correspondentie van moeder Theophile die niet geloofde in de echtheid van de verschijningen en anderen die wel geloven in de verschijningen.
Verder gaat de expositie over het heiligdom, de gebouwen, bedevaarten, …
Belangrijk is bord 15 met een gravure van de Maagd met commentaar daarop van de kinderen die zeggen dat deze veel gelijkenis vertoond met wat zij zelf gezien hebben.
De tentoonstelling eindigt met de erkenning van de verschijningen
door de kerk.
De tentoonstelling is opgezet door Stephanie Braeckman van bisdom Namen.
Vice-rector Christoph Rouard heeft gezorgd voor de vertaling in het
Nederlands.
Ontdek zelf deze mooie tentoonstelling
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EM. PASTOOR FAAS DE VETTE OVERLEDEN,
OUD-VOORZITTER BEAURAING COMITE TOT 2007
Op woensdag 8 mei 2019 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden, de zeereerwaarde heer Servatius Cornelis Theodorus de Vette, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 21 november 1925 te Wateringen en priester gewijd op 7 juni 1952.
Faas de Vette werd na zijn wijding tot kapelaan benoemd in de parochies St. Georgius te Spierdijk (1952) en St. Jan de Doper te
Vlaardingen (1955). In 1957 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en werd hij benoemd tot leraar aan het seminarie Hageveld te Heemstede.
Later werd hij achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs (1958), H. Jacobus te Den Haag (1961), H. Lodewijk te Leiden (1966) en St. Liduina
en O.L. Vrouw Rozenkrans te Schiedam (1968). In 1973 volgde zijn
pastoorsbenoeming in de parochie H. Engelbewaarders te Den
Haag en tevens vanaf 1985 tot pastoor van de parochie H. Teresia
van het Kind Jezus te Den Haag.
Op 1 augustus 1992 werd hem uit deze functie op eigen verzoek
eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. Na zijn
emeritaat werd hij benoemd tot rector van de Stichting Beheer Huize
Willibrord te Wassenaar.
Vanaf 1994 tot 2007 was hij benoemd tot landelijk voorzitter van het
Nederlands Beauraing Comité “Pro Maria” voor de bedevaarten
naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing ‘De Moeder met het Gouden
Hart’.
Pastoor De Vette heeft zich bijna zevenenzestig jaar als priester ingezet, eerst voor het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 1956
voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en enthousiasme is het
bisdom hem veel dank verschuldigd.
Faas de Vette was een wijs en veelzijdig mens die leefde vanuit zijn
geloof en zijn betrokkenheid op de Kerk. Hij betrok in zijn gebeden
steeds de armen en noodlijdenden in heel de wereld.
Hij had een grote liefde voor Maria, de Moeder van de Heer.
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NOVEEN AAN OLV VAN BEAURAING
Een noveen is een gebed dat in negen dagen gebeden word.
In de komende 9 afleveringen van deze nieuwsbrief zullen wij deze
noveen met u delen.
EERSTE DAG: Heilige Maria, troon van wijsheid.
Lezing: Beauraing, de verschijningen: 2 december 1932.
"Op vier meter afstand van de centrale hekken gekomen, vallen de kinderen gezamenlijk op hun knieën. Albert neemt het woord, op aandringen van de omstanders:
- Bent U de Onbevlekte Maagd?
De Maagd knikt bevestigend met haar hoofd.
De jongen vervolgt, na een moment van stilte:
- Wat wilt U van ons?
Dat jullie altijd braaf (= wijs) zullen zijn!
De meisjes antwoorden:
- Ja, we zullen altijd braaf (= wijs) zijn."

Bezinning.
Uitgesproken in het licht van Onze-Lieve-Vrouw, nodigen de eerste
woorden van de boodschap ons uit tot de wijsheid van God zelf:
de Wijsheid waarvan de Bijbel ons zegt "dat zij haar vreugde vindt in het
verblijven bij de mensen" (Spr 8,31). De wijsheid is de diepe gave van
het geloof, die het leven van de mens bevrucht. God doet de wijsheid
graag ontkiemen vanaf de kindertijd. "De wijsheid maakt ons ontvankelijk
om aan God de plaats te geven die Hem toekomt, en om te helpen
volbrengen wat Hij ons vragen zal." Gilberte Degeimbre, de jongste
zienster (9 jaar en een half), antwoordt op een bepaalde dag: "Awel! Ik, ik
heb altijd gedacht dat wijs zijn wil zeggen dat je alles aan de Goede God
moet toevertrouwen."
Gebed.
Heer, wij bidden U: stort in onze harten het licht van de wijsheid die de
Maagd Maria uitstraalde, opdat wij U in waarheid zouden kennen en
opdat we U trouw zouden beminnen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Zalig zijt gij, heilige Maria, wijze Maagd: gij hebt in U het Woord van de
waarheid gedragen.
Zalig zijt gij, voorzichtige Maagd: gij hebt het beste deel gekozen.
Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn noveen aan.
Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en mijn welzijn hier op aarde.
Wees gegroet, Maria, vol van genade...
Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons.
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Colofon.
Samenstelling en regie:
Fons vd Linden
Marga van der Tol

Copy aanleveren voor de volgende
nieuwsbrief :
15 januari 2020

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE ONS

