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Beste Pelgrims, 
 
Het jaar 2020 zal als een heel bijzonder jaar in ongekende en onbekende 
tijden te boek komen staan. Het jaar 2020 zal door niemand vergeten worden  
en voor altijd als een markant jaar in het geheugen gegrift zijn. Nee, niet vanwege 
een bijzondere Bedevaart naar Beauraing, maar wel omdat in dit jaar alle  
bedevaarten afgelast moesten worden. Het jaar 2020 is door ons allen als een  
merkwaardig, wonderlijk en ongelofelijk jaar ervaren. 
 
In deze Nieuwsbrief dan ook geen terugblik op een mooie gezamenlijke  
bedevaart. Maar gewoon wat nieuwtjes en wederwaardigheden van her en der. 
Want hoewel we hebben geleerd om op afstand te blijven  van elkaar.  
Hoewel we weten dat dat heel belangrijk is voor onze eigen en elkaars  
gezondheid, hebben we ook grote behoefte aan verbondenheid.  
We zijn benieuwd hoe het met één ieder is?  
Of we de bijzondere maatregelen een beetje  weten te handelen! 
 
Nou ja, belangrijk willen we u middels de Nieuwsbrief laten weten dat we er  
nog zijn. Dat ook wij creatief proberen te zoeken hoe we met elkaar verbonden  
kunnen zijn. En dat we stilletjes hopen dat 2021 een heel ander jaar mag gaan  
worden. Tegelijk moeten we natuurlijk ook zeggen dat niemand van ons in de  
glazenbol kan kijken. Wat de toekomst gaat brengen is nog heel ongewis. 
 
Wel willen we graag het vertrouwen uitspreken dat we in ontmoeting met Maria 
kunnen en mogen staan op elke plaats waar we ons bevinden. Ook thuis kunnen  
we de kralen van de rozenkrans door onze vingers laten gaan en onze  
Weesgegroetjes biddend met de intenties in onze gedachten nemen voor elkaar  
en onszelf en al degene die ons dierbaar zijn. 
 

Blijf gezond, pas een beetje op elkaar.  
We houden afstand, minstens die anderhalve meter,  
maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit. 

 
 
Verbonden met  de Moeder met het Gouden Hart. 
Ik wens u veel leesplezier,  
Shaloom en Mazzeltov…. 
Pastoor Huub Spaan. 

oktober 2020 
Jaargang 2,  

editie   

“Heer gij weet dat ik u liefheb”  
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Het is midden op de dag, 
de kerk staat open zie ik. 

lk moet naar binnen. 
 

Moeder van onze Heer Jezus Christus, 
ik kom niet om te bidden, 
Ik heb u niets te geven 

en ik kom niet met vragen aan. 
 

lk kom alleen maar even, Moeder, 
naar u kijken, bij u staan. 

Naar u kijken en huilen van geluk 
in het zekere weten dat u er bent 

en dat ik uw kind mag heten. 
 

Even maar, nu alles verstild is 
in een kort moment. 
Midden op de dag. 

Even bij u, Maria, in de kapel waar u bent. 
 

Niets zeggen, 
alleen maar even kijken naar uw gezicht, 

Omdat u de vrouw bent, 
die ons aanziend, dóórdringt in heel ons hart 

en onze tranen vloeien laat. 
 

Omdat u er altijd bent, 
gewoon omdat u Maria bent, 

ja, omdat u er bent. 
Moeder van Jezus Christus, dank u wel. 

 
Met het lied 

dat mijn hart in zijn eigen taal tot u richt.  
Omdat het twaalf uur is, 

en omdat het vandaag is, in deze kapel, 
 
 

De Maagd op het middaguur 



 3 3 

Van de Bestuurstafel 

Beste pelgrims  
Onze 1e bestuursvergadering vond plaats op 4 februari 2020 in Zoe-
termeer. Dat dit voorlopig de laatste bestuursvergadering tot nu toe 
zou zijn kon op dat moment niemand vermoeden.  
Op deze vergadering werden de plannen voor de mei en september 
bedevaart besproken. Ook de tentoonstelling uit Beauraing werd inge-
pland. In de dagen daarna werden de voorbereidende activiteiten, zo-
als besproken was in de vergadering, in gang gezet.  
 
Toen sloeg het noodlot toe.  
 
Op 21 maart kwam het bericht dat de bedevaart van 15 t/m 18 mei 
geen doorgang kon vinden door het zeer besmettelijke corona virus,  
Onze hoop was nu gevestigd op de septemberbedevaart.  
Maar ook deze bedevaart werd om eerder genoemde redenen afge-
last.  
 
Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten.  
10 november 2020 is de volgende bestuursvergadering ingepland.  
Deze vindt plaats bij onze voorzitter Huub Spaan in Woerden.  
Daar gaan we nieuwe plannen opstellen om de bedevaarten in 2021 
weer proberen op te starten. 
Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie met het Corona virus. 
 

Fons van der Linden 

Geen Bedevaarten,   
Wel Een Tentoonstelling 

Geen bedevaarten naar Beauraing in 2020.  
We hadden ons zo verheugd op een mooi bedevaartseizoen.  
We kregen zelfs van Beauraing een mooie promotie te leen.  
 

De tentoonstelling welke ook in Beauraing in de basiliek te zien is  
geweest. De bedoeling was een rondtoer door ons Bisdom. Maar door 
alle beperkingen is de toer er niet gekomen en heeft de tentoonstelling in 
de Bonaventurakerk in Woerden gestaan. Deze kerk is elke dag een  
aantal uren geopend. In vakantietijd komen er heel wat toeristen ook even 
langs.  
 

Zo ook deze vader en zoon uit Rotterdam die met hun boot even paar 
dagen in Woerden verbleven. Voor de promotie van de bedevaarten in 
2021 gaan we zeker toeren met deze tentoonstelling zodat ook andere 
parochies bekendheid kunnen geven aan onze geliefde bedevaartsplaats 
Beauraing. 
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Koffie drinken in de tuin 

Viering in de benedenkerk 

 

 

Nieuws van het Bisdom Namen en het  
heiligdom Beauraing  

 

Op 18 maart, precies om twaalf uur, ging België in de lock down. Alles 

viel stil. In het Heiligdom trekken de groepen hun inschrijvingen terug,  

de individuele bedevaarders verdwijnen, slechts enkele vaste bezoekers 

maken van de mogelijkheid gebruik om bij de meidoorn te komen  

bidden.  

 

Nooit hadden wij dat gekend. Hoe moeten 

wij reageren? Er wordt een tijd gegeven 

om te bidden, om een «retraite» te doen. 

Heel vlug worden de middelen voorgesteld 

om het geloof via de televisie, Internet, de 

sociale netwerken te blijven onderhouden.. 

Het was ondenkbaar dat wij de uitdaging 

niet aan zouden nemen om ons aan de 

nieuwe stand van  

zaken aan te passen.  

 

Priester Xavier Le Paige heeft zijn  

uiterste best gedaan om nieuwe  

wegen te vinden om het Evangelie te  

verkondigen. Hij heeft de uitzending van de 

mis en van het rozenhoedje op de Facebook pagina’s van het  

Heiligdom gezet. Na enkele dagen werden deze dagelijkse spirituele  

afspraken door ongeveer een twintigtal gelovigen gevolgd en door  

meerdere tientallen bij de heruitzending ervan op een later tijdstip.  

 

Het bezoek aan onze Faceboek pagina’s steeg enorm tussen 18 maart 

tot 7 juni, dag vóór de hervatting van de openbare vieringen. Op 18 

maart hadden zij 1030 fans; op 7 juni, 1513! Op ons verzoek waren er 

tientallen personen die zichzelf filmden tijdens het bidden van een  

Weesgegroet en de video ervan naar het Heiligdom opstuurden.  

Op ons YouTube kanaal baden we zo toch samen de rozenkrans.   
 

Priester Christophe Rouard wierp zich op de bouw van een nieuwe Inter-

net site. Van 1 maart tot 30 mei werd www.sanctuaires-debeauraing.be 

6982 maal door 4582 eenmalige bezoe-kers bezocht vanuit ten minste 

42 op de 5 continenten gelegen landen, waaronder de bijzonderste 

Frankrijk, België, de USA, de Nederlanden en Polen zijn. Het leven van 

het Heiligdom is dus, op een andere wijze, voortgegaan, op Internet...  
 
Op maandag 8 juni was de vreugde groot bij de gelovigen evenals bij de 

priesters: wij konden eindelijk weer in het openbaar de vieringen doen. 

De liturgische ploeg heeft de plaats voorbereid en in het bijzonder de 

basiliek want vierden wij  ten tijde van de lock down de eucharistie, met 

inachtneming van de sanitaire maatregelen.  

 

Op de zondag van het Heilig Sacrament, bracht de mis, voorgegaan 
door de rector, kannunnik Joël Rochette, gelovigen samen, die heel ge-
lukkig waren opnieuw het lichaam van Christus in de communie te mo-
gen ontvangen.  

https://www.sanctuairesdebeauraing.be/nl/
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Bedevaarten in 2021 

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat het corona  
virus  in het afgelopen jaar ook voor onze bedevaart  
gevolgen heeft gehad.  
 
Het is nog niet bekend of in 2021 onze bedevaart wel door kan 
gaan.  
 
Dit hoeft u niet te weerhouden van inschrijven, want heeft uw reis-
som al betaald en gaat de reis niet door, dan zal de penningmees-
ter die aan u terugstorten. 
 
Op onze website  
http://www.promaria.nl/wordpress/bedevaarten/  
kunt u zich al inschrijven.  
 
 
Zaterdag   8 t/m dinsdag  11 mei 
Informatie en aanmelden bij: 
Mevr. Els  Devilee 
Medeaschouw 8 
2726 KR  Zoetermeer 
Telefoon: 079-3310730 
  
Zaterdag  18 t/m dinsdag   21 september 
Informatie en aanmelden bij: 
Mevr Elly van Niel 
Kamerlingh Onnesstraat 2 
3132 RS Vlaardingen 
Telefoon: 06-17322245 
 
Alleen de september bedevaart wordt begeleid door een ervaren medi-
sche staf. 
 Prijs € 305,-- 
Toeslag 1 persoonskamer met douche en toilet € 35,-- 

http://www.promaria.nl/wordpress/bedevaarten/
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Een noveen is een gebed dat in negen dagen gebeden word. In deze 

nieuwsbrief word de noveen als een soort vervolgnoveen met u gedeeld. 

Deze keer deel 3, de derde dag van de Noveen.  

 

DERDE DAG: Heilige Maria, oorzaak van onze blijdschap.  

 

Lezing:  
 
Beauraing, de verschijningen: 21 december 1932.  
"De kinderen beginnen het rozenhoedje te bidden.  
Ze zijn nog maar net aan het derde tientje begonnen, als ze plots op hun 
knieën vallen.  
Ze ondervinden er geen enkele hinder van…  
T 
ijdens deze verschijning vragen Gilberte Degeimbre en Albert Voisin aan de 
Maagd om zich bekend te maken. Ze formuleren hun vraag elk op hun ma-
nier:  
 
 Zeg ons wie U bent! - Zeg ons uw naam!  
 
Zij had zichzelf tot dan niet bekendgemaakt. Ze antwoordt nu:  
 
 - Ik ben de Onbevlekte Maagd."  
 
 
Bezinning.  
 
De Kerk zingt in het getijdengebed:  
 
"Wat Eva, die ongelukkige, van ons heeft af-
genomen - dat geeft Gij ons weer terug door 
uw zalige nazaat. O vrijgekochte naties, klap 
in de handen voor het leven dat jullie is gege-
ven door de Maagd."  
 
In hen die door het doopsel broeders worden 
van Jezus, ziet Maria geliefde kinderen van 
haar moederlijk Hart. Zij omgeeft hen met de 
nodige zorgen: wat mogen wij al niet verwach-
ten van de bescherming vanwege haar wiens 
liefde zo krachtig is?  
 
Gebed.  
 
Als wij Maria eren, almachtige en eeuwige God, dan is het Uzelf die wij prij-
zen, Uzelf die wij loven.  
 
Haar geboorte bracht vreugde in de wereld; zij heeft ons het Blijde Licht 
geschonken, Jezus Christus. Haar nederig leven verlicht alle kerken.  
 
De Heer heeft in U wonderdaden tot stand gebracht en elk geslacht prijst U 
zalig, O Maagd Maria. 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. 

Noveen Gebeden tot OLV van Beauraing.  
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Tijdens onze bedevaart in september 2019 sprak ik met Monique Boon, 

een van de vaste pelgrims van de verzorgingsbedevaart.  

 

Monique ging voor het eerst op bedevaart in 1966, met een kinderbede-

vaart nadat ze in het ziekenhuis had gelegen. Ze was toen 5 jaar oud. En 

vanaf dat moment is ze bijna elk jaar mee gegaan. Na een tijdje ging ook 

haar vader mee, en later ook haar moeder zusje en broer. In haar leven 

heeft ze maar een paar keer overgeslagen.  

 

“je vindt hier rust en saamhorigheid met de andere pelgrims, dat is gewoon 

heerlijk” Het delen in wat Maria van ons vraagt, samen bidden, samen de-

len samen genieten. En dat al 51 jaar. Het had de 53
ste

 kunnen zijn, maar ja 

er zijn er twee uitgevallen wegens omstandigheden.  

 

Het is hier in Beauraing heerlijk, een rustmoment voor jezelf, zodat je weer 

energiek het komend jaar er weer tegenaan kan.  

 

En het is gewoon een reunie met zoveel pelgrims die zo vaak al zijn mee-

gegaan. Dan heb je altijd weer heel veel te vertellen.   

Ik hoop het nog heel lang te mogen doen, maar hoe lang dat wordt? Ik weet 

het niet. 

 

Lieve Monique, we hopen en wensen je toe dat je er nog heel lang bij mag 
zijn.  

Een pelgrim stelt zich voor:  
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Wij horen graag van u, en daarom hebben wij in deze nieuwsbrief voor u 
een Quiz samengesteld.  

Wie weet er het meest van ons bedevaartsoord?  

Geef een zo mooi mogelijk antwoord op de onderstaande vragen.  Uit de 
goede antwoorden zal tijdens de bestuursvergadering een prijswinnaar  
worden getrokken.  

In de volgende nieuwsbrief zal de prijswinnaar, en de prijs bekendgemaakt 
worden.  

 

De vragen:  

1. Hoeveel jaar geleden zijn de verschijningen geweest? 

 

2. Hoeveel verschijningen zijn er geweest? 

 

3. Aan hoeveel kinderen is Maria verschenen? 

 

4. Hoe vaak per jaar kan je van uit het bisdom Rotterdam op Bedevaart 

naar Beauraing (dit coronajaar uitgezonderd)? 

 

5. Wat was het eerste wat Maria tegen de kinderen zei?  

 

Stuur het antwoord op deze vragen voor 1 november 2020 via de email 

naar  

Margatol@gmail.com  

 

Quizzz  
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21 t/m 24 augustus 2019. 
 
Op woensdag 21 augustus ben ik met mijn zoon Mark en kleinzoon 
Yannick (8 jaar) ’s-Middags naar Beauraing gereden voor  
de internationale bedevaart. 

 
Er was een groep van het bisdom Haarlem-
Amsterdam aanwezig en daar hebben wij ons bij 
aangesloten. 
’s-Avonds om 20.00 uur was er een avondwake 
in het Frans in de tuin van de Verschijningen en 
voor de Nederlands sprekende was deze in de 
Rozenkranskerk. 
 
 
Aansluitend was er een kaarsenprocessie door 
de straten van Beauraing naar het kasteel en 
weer terug. Erg indrukwekkend zo in het donker 
en tijdens de processie wordt er gebeden en 
gezongen. 
 
De volgende dag was er om 11.00 uur een  

internationale Eucharistieviering met Mgr. Warin, bisschop van  
Namen, als voorganger. Veel andere priesters vierde dit samen met 
hem mee. 
 
  
’s-Middags om 15.00 uur was er een processie vanaf het kasteel naar 
de tuin van de Verschijningen met ongeveer 250 mensen. 
  
Aansluitend werd de ziekenzegen gegeven in de tuin door mgr. Warin. 
 
Aan deze evenementen hebben wij deelgenomen. 

 
28 en 29 november 2019. 
 
Op donderdag 28 november ben ik met Herman 
Buis, mijn zwager en contactpersoon van onze 
vereniging, naar Beauraing gegaan. 
 
Onderweg zijn we nog gestopt in Meerseldreef 
om alvast de datums van 2020 door te geven 
i.v.m. de lunch die we daar weer hebben.  
 
Ook zijn we nog de Citadel in Namen opgegaan 
om even te genieten van het mooie uitzicht. 
We hebben natuurlijk gelogeerd bij de zusters 
van het Accueil.  
Na het rozenhoedje zijn we gezellig met twee 
personen van het bisdom Den Bosch gaan eten. 
 

Op 29 november was er om 11.00 uur een Eucharistieviering in de 
Rozenkranskerk, voor gegaan door Mgr. Maillard. 
 
 
Na deze viering hebben we gedineerd op het kasteel van Beauraing 
en zijn daarna weer naar huis gegaan. 

Elly van Niel’s extra reis naar Beauraing.  
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Er leefde eens een brandend kaarsje 

het was liefdevol en wijs. 
het wilde de wereld graag verlichten, 

pakte zijn koffer en ging op reis. 
 

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde 
en deelde rijkelijk om zich heen. 

De warmte die dan voelbaar werd 
stroomde vrij voor iedereen. 

 
De mensen werden hierdoor gelukkig 
en vrede was werkelijk in de maak. 

Het kaarsje had met zijn intentie 
de mens diep in het hart geraakt. 

 
Zonder dat hij in kracht verminderde 

straalde hij tot in de lucht. 
Waar hij ook maar binnenkwam 
sloeg het donker op de vlucht. 

 
Hij keek verwonderd en ontdekte 

de afnemende duisternis. 
Hij juichte blij en opgetogen: 

Dat dit de kracht van LIEFDE is! 

Een brandend kaarsje 



 

  

Colofon.  

Samenstelling en regie:  

 

Fons vd Linden  

Marga van der Tol 

Mark van Niel 

Marianne Agterdenboxch 

 

 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief: 

sturen naar Marga-

tol@gmail.com 

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE ONS  

 
In de grote zaal in Beauraing hangt een  
schilderij met een bijzondere symboliek.  
 
Het heeft als titel “Maria – licht in de Duisternis” en het is  
geschilderd door de heer José Léonard ter ere van de 70

ste
 verjaardag van de 

verschijningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de betekenis, de vorm van het drieluik, de kleuren, de medaillons en nog 
veel meer kunt u lezen op  
de speciale pagina op onze website.  

Maria – licht in de Duisternis 

mailto:%20margatol@gmail.com
mailto:%20margatol@gmail.com
http://www.promaria.nl/wordpress/maria-licht-in-de-duisternis/

