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Beste vriendinnen en vrienden van Beauraing, 

 

In het jaar 2021 voelt het wat vreemd om u aan te spreken als ‘pelgrims’ nu 

er geen mogelijkheden zijn om verantwoord op bedevaart te gaan naar  

Beauraing. De pandemie door COVID-19 vraagt van ieder van ons om ons 

leven behoorlijk aan te passen. Het vraagt dat je elke keer weer bewust bent 

wat je wel of niet kunt doen. Het vraagt om morele en ethische dilemma’s 

om wel of niet te vaccineren, om wel of niet de maatregelen te respecteren, 

om te waken over elkaars gezondheid.  

Al meer dan anderhalf jaar wordt ons leven zo bepaald. 

 

Want naast alle beperkingen en onmogelijkheden wordt ons geduld op de 

proef gesteld. Een simpel virusje is uitgegroeid tot een serieuze aangelegen-

heid. Naast de ongemakken zijn er velen van ons die ook direct of indirect te 

maken hebben gehad met één van de coronavarianten. Voor de één zijn de 

dagelijkse gevolgen nog steeds merkbaar door revalidatie, anderen hebben 

daadwerkelijk dierbaren moeten verliezen. Niemand kan zeggen het is aan 

mij voorbijgegaan. Om dan nog maar niet te spreken over de eenzaamheid 

die het ook met zich mee heeft gebracht. 

 

Daarom dat ik dit voorwoord ook maar begonnen ben met vriendinnen en 

vrienden. Tenslotte horen we allemaal bij de ‘Beauraingfamilie’ en hadden 

we gehoopt dat we dit jaar misschien toch nog even naar Beauraing konden 

en Maria, de Moeder met het Gouden Hart konden ontmoeten. Wat missen 

we haar geopende armen en haar uitnodigende handen. Tegelijk wat waren 

we geschrokken toen we de beelden zagen van de tornado die over Beau-

raing was getrokken. Velen van ons hebben berichtjes gestuurd, anderen 

hebben een financiële ondersteuning gegeven. Allen in Beauraing waren blij 

met ons medeleven. 

 

Tja, en zoals gezegd in september nog even niet naar Beauraing, maar net als 

in mei op digitale bedevaart. Dat is niet hetzelfde dan echt in Beauraing zijn, 

maar het mag een alternatief zijn om ons met elkaar en Maria verbonden te 

weten. En wellicht helpt het ons om steun, kracht en bemoediging te ontvan-

gen in deze vreemde en bijzondere tijden. 

 

Ik wens u allemaal Gods zegen en groet u hartelijk, 

Shaloom en mazzeltov, 

Pastoor Huub. 

september 
2021 

Jaargang 3,  
editie 1   
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GEDICHTJE 

uit Van Maria Lichtmis tot Pinksteren 

 

 

Zegen in Lockdown tijd 

 

Zegen deze dag 

De mensen die niet naar buiten kunnen 

De mensen die zich opgesloten voelen 

De mensen die opgesloten zijn 

 

Zegen deze dag 

De mensen die opgesloten zijn in zichzelf 

De mensen die zich ingesloten voelen 

De mensen die ruimte en adem zoeken 

 

Zegen deze dag 

De mensen die naar buiten kunnen gaan  

De mensen die elkaar groeten 

De mensen die elkaar ruimte geven 

 

Marinus van den Berg.  
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Natuurlijk horen we u zeggen, voor wie is 2021 geen bijzonder jaar!!! Maar 

voor deze beide heren die leiding mogen geven aan ons Beauraingcomité, res-

pectievelijk als Landelijk Voorzitter en Dicocesaan Voorzitter, was het dit jaar 

een zilveren jaar.  

 

Op 1 juni 1996 zijn zij door de toenmalige bisschop van Rotterdam Mgr van 

Luyn tot priestergewijd samen met Pastoor Charles Duynstee en Pastoor Mar-

tien Straathof. Voor alle vier betekenden het dat de grote festiviteiten en vie-

ringen een jaar zijn uitgesteld en hopelijk mogen ze volgend jaar alsnog hun 

Zilveren Priesterfeest vieren. 

 

We willen als Bestuur van het Beauraingcomité Pro Maria Bisdom Rotterdam 

hen allen van harte feliciteren en hopen nog lang en inspirerend met hen sa-

men te werken om velen pelgrims naar Beauraing te begeleiden. 

 

Elly, Fons, Els en Marga  

EEN BIJZONDER JAAR VOOR PASTOOR DOLF 
LANGERHUIZEN EN PASTOOR HUUB SPAAN 

OOK IN SEPTEMBER WEER EEN DIGITALE  
BEDEVAART 
In verband met de huidige coronaregelingen in Nederland en in België  en de ra-

vage die de laatste storm op het Heiligdom heeft veroorzaakt, heeft het Beau-

raing bestuur op 29 juli besloten ook de  september-bedevaart van 18 t/m 21 

september 2021 te annuleren. 

 

Maar er is een alternatief: 

Pastoor Huub Spaan, geestelijk begeleider van de mei bedevaart, tevens voor-

zitter van het Beauraing comité, heeft in mei ter compensatie een digitale mei-

bedevaart gehouden.   

 

Deze digitale bedevaart is bij de mei-bedevaart pelgrims zeer goed ontvangen. 

Dat bleek ook aan het aantal deelnemers ca, 71 pelgrims. 

 

Door het Beauraingbestuur is daarom besloten ook een digitale bedevaart te or-

ganiseren voor de geannuleerde september-bedevaart die gepland stond op 18 t/

m 21 september2021. 

Wij bevelen deze mogelijkheid van harte aan. 

Indien u aan deze digitale bedevaart wilt nemen dient u zich voor 16 september 

zelf aan te melden, door een E-mail te sturen naar Pastoor Huub Spaan, 

h.spaan@parochiepaxchristi.nl,.   

 

Meer informatie over Beauraing vindt u op onze website en facebook. 

Indien u vragen heeft over de digitale bedevaart kunt u ons altijd bellen,  

mailen etc. 

mailto:h.spaan@parochiepaxchristi.nl
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Koffie drinken in de tuin 

Viering in de benedenkerk 

NOVEEN GEBED, DAG 4 

 

Een noveen is een gebed dat in negen dagen gebeden word. In de komende  

afleveringen van deze nieuwsbrief zullen wij deze noveen met u delen.  

Deze keer deel 4, de vierde dag van de Noveen. 

 

VIERDE DAG: Onze-Lieve-Vrouw van het Cenakel  
 

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 30 december 1932.  

"Fernande Voisin, die gestopt was met bidden tijdens de verschijning, verklaart 

dat de Maagd haar het volgende gezegd heeft:  

- Bidt, bidt veel, bidt altijd.  

Andrée Degeimbre en Gilberte Voisin hebben, net zoals Femande, het hart van de 

Maagd gezien, op het ogenblik dat ze afscheid nam en haar armen opende."  

 

Bezinning.  

Vanaf de eerste verschijningen, alvorens tot hen te spreken, doet Onze-Lieve-

Vrouw de kinderen knielen, door een inwendige drang en bijna altijd gelijktijdig. 

Ze vallen letterlijk op hun knieën. "Ze vallen neer", zei men in Beauraing.  

 

De Maagd geeft het voorbeeld in het gebed door haar houding en de rozenkrans 

die ze draagt. Zij zet de kinderen aan tot vrome toewijding. Zij is de biddende 

Maagd. Zij was het die haar hart geopend had bij het Magnificat;  

door aan te dringen bij Jezus te Kana, heeft ze van Hem bekomen dat Hij er de 

eerste van de tekenen verrichtte, waardoor de leerlingen hun geloof in Hem be-

vestigd zagen; in het Cenakel bidt ze met de Kerk.  

 

"Daar waar er hoop is, daar ontstaat het gebed. Daar waar er gebed is, daar wordt 

de hoop hernieuwd." Johannes-Paulus II, Beauraing, 18 mei 1985. 

 

Gebed.  

Wees ontvankelijk, Heer, voor de gebeden van uw volk.  

Moge, op voorspraak van de Maagd Maria, moeder van uw Zoon, niemand  

vergeefs beroep op U doen, dat niemand zijn bede zonder enig effect ziet.  

Door Christus, onze Heer.  

Maagd Maria, onze hoop, wees gegroet.  

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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Een tornado over beauraing 

Het was 19 juni in de avond, toen het geweld over Beauraing losbarstte.  

In amper een paar minuten vernielde een tornado wat in jaren was opgebouwd.  

De tornado trof niet alleen het heiligdom, verderop in de stad vielen 18  

gewonden en 92 huizen raakte zwaar beschadigd en een tiental huizen is  

onbewoonbaar. In drie straten zijn alle huizen beschadigd.  

 

"Daken zijn weggeblazen, muren zijn gedeeltelijk ingestort, auto's zitten  

bedolven onder het puin. Het is één grote ravage. Ook buiten Beauraing is er in 

diverse plaatsen schade”.  

 

Het terras van café Le Pélerin is volledig weggeblazen door de harde wind, de 

mensen waren niet meer in staat om naar binnen te gaan en raakten gewond. 

 

Een persoon uit de stad verklaarde: “Het heeft mij 13 jaren gekost om mijn huis 

te bouwen en in twee minuten is het verwoest”.  

 

Na de doortocht van de tornado zijn de priesters Christophe Rouard en Xavier le 

Paige naar buiten gegaan en hebben de omvang van de schade bekeken:  

uitgerukte bomen, weggevlogen takken, vernielde uitrusting, omhooggetilde 

banken… In het Maison de l’Accueil was het nog veel erger: het dak van  

Béthanie was voor een groot deel weg en de voorgevel van het hoofdgebouw 

was zwaar beschadigd.  

 

Wat een verwoesting!  

 

En in het midden van dit alles stond het beeld van Onze-Lieve- Vrouw bij de  

meidoorn rechtop.  

 

De dag daarna zijn talrijke vrijwilligers komen helpen om alles schoon te maken, 

de boomstammen door te zagen, de banken op te ruimen, de ontelbare  

brokstukken op te rapen... 

 

Het Beauraing comité is daarop een inzameling gestart en inmiddels hebben wij 

namens u allen € 2220  kunnen overmaken naar Beauraing voor de herstelwerk-

zaamheden. Hiervoor onze hartelijke dank, mede namens de priesters en zusters 

van Beauraing.  
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Overleden Pelgrims:  

Mevr. van Zeijl-Roeling – Den Hoorn 

Mevr. Thea Timmermans – Eersel (bestuurslid bisdom Den Bosch) 

Mevr. Sebel-Schel – Zoetermeer 

Zr. Anne-Catherine Plennevaux – Beauraing 

Dhr. Arie Vijverberg – Maasland 

Mevr. Bep Feit-Zoet – Gouda (oud propagandist) 

Dhr. en Mevr. Timmermans – bisdom Den Bosch 

Mevr. Verkleij-Pinkse – Reeuwijk 

Dhr. Jan Kleijweg – Den Hoorn 

Dhr. Gerard Roessen 

 

 

Priester Yvon Fossé-prez, Kapelaan in Beauraing.  

Tot bij de mensen komen, dit heeft hij tot op het einde willen doen. Hij is naar de 

hemel gegaan op 27 april, 2021 op 84 jarige leeftijd. Zijn begrafenis vond plaats op  

l mei in de Onze-Lieve-Vrouw van het Gouden Hart basiliek: met symbool geladen 

dag voor een priester die zich zozeer inspande ten dienste van de bedevaarders en 

van de Heilige Maagd Maria. Dank U, Yvon! Rust nu in vrede en bid voor ons! 

 

 

Zuster Anne-Catherine PLENNEVAUX overleden  

Zuster Anne-Catherine PLENNEVAUX is op 27 januari 2021 overleden op 75-jarige 

leeftijd. Ze legde in 1966 haar eeuwige gelofte af. De laatste jaren was zij ten dien-

ste aan de pelgrims, werkzaam in het accueil in Beauraing. De uitvaartmis was in 

Beauraing en zij is begraven in Pondrôme. Namens onze afdeling en het rode kruis 

is een h. mis voor haar gelezen in Beauraing. 

 

 

 

Overledenen in 2019-2020-2021 
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Omdat de mei bedevaart niet door kon gaan heeft priester Huub Spaan een  

thuisbedevaart georganiseerd die was aangekondigd op facebook.  

Iedereen was van harte uitgenodigd. 

 

Ook als je nog nooit met de bedevaart bent meegegaan was dit een mooie  

kennismaking met de bedevaart naar Beauraing, naar de moeder met het  

gouden hart.  

 

Meerdere keren per dag werden van 8 tot en met 11 mei 2021 de teksten  

gedeeld van de vieringen die in Beauraing zouden hebben plaatsgevonden.  

 

Er waren bijna 75 digitale pelgrims! Iedereen hartelijk dank voor de deelname!  

 

Enkele reacties:  

 

…Heel graag wil ik Huub bedanken voor onze digitale bedevaart. Zeker ook 

voor al het werk dat hij hier aan gehad heeft. Heb het heel mooi gevonden en 

heb een paar mensen gesproken die het ook heel mooi vonden. Toch het ge-

voel gehad dat we verbonden waren met elkaar en Beauraing. 

 

… N.a.v. de misintenties die men op kon geven, kreeg ik het idee dat er toch 

wel een grote groep pelgrims hier aan meegedaan hebben. 

Ik hoop dat het voor iedereen een, in deze omstandigheden, een geslaagde 

bedevaart is geweest. 

 

…Ik vind de digitale bedevaart heel mooi, soms weet ik niet precies de melodie 

van een lied maar als ik het dan op YouTube opzoek, kan ik het afspelen terwijl 

ik de tekst zie en kan ik het toch “meezingen”. Meestal hoef ik maar 1 of 2 re-

gels te horen, dan weet ik de melodie wel weer.  

 

… Als ik de teksten van de vieringen lees of de liedjes “zing” heb ik echt het 

gevoel alsof ik in Beauraing ben, als het rozenhoedje gebeden wordt b.v., dan 

zie ik mezelf zitten in de tuin, kijkend naar het beeld van de moeder met het 

gouden hart, rozenkrans in de hand en meebidden natuurlijk.  

 

… Ik vind het een heel mooi alternatief, maar ik hoop natuurlijk wel dat we 

volgend jaar gewoon weer naar Beauraing toe kunnen… 

 

 

Digitale bedevaart September 

Omdat we nog steeds niet op bedevaart kunnen, hebben we in mei een digita-

le bedevaart gehouden. Dat was heel mooi en fijn om mee te maken. Daarom 

doen we het voor de Septemberbedevaart nog een keer.  

Wil je meedoen? Dat kan!  

 

De bedevaart is van 18 tot 21 september.  

Meld je aan bij h.spaan@parochiepaxchristi.nl 

 

Digitale bedevaart 

Een pelgrim stuurde een foto 

van haar digitale bedevaart  

mailto:h.spaan@parochiepaxchristi.nl
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Brief van Abt Christophe rouard,   
Vice rector van het Heiligdom in Beauraing  

Lieve vrienden,  
 
Op 9 mei 2021 werd in de parochies van Beauraing en Malonne een  
belangrijke priesterwisseling aangekondigd. Drie nieuwe jonge priesters  
komen aan in de sector van Beauraing. Tot nu toe werkten ze in de parochie 
van Malonne of studeerden ze.  

Van links naar rechts:: Stéphane Décisier (44 jaar) werkzaam als priester in 
Malonne, Damien Nivelle (40 jaar) en Nicolas Baijot (33 jaar) zijn inmiddels 
klaar met de priesteropleiding en werkzaam als priester. 
 
Deze drie nieuwe priesters zullen de priesters vervangen die momenteel de 
parochies van Beauraing en de heiligdommen van Beauraing bedienen:  
ikzelf, priester Xavier Le Paige en priester Yvon Fosséprez (overleden). 
  
Na 13 en een half jaar, bijna 14 jaar in Beauraing, ga ik naar de parochie van 
Malonne, waar ik pastoor zal worden, en ik blijf werkzaam voor het seminarie 
van Namen, waar ik naast vormer ook hoogleraar en directeur studies en  
filosofie zal zijn. Priester Xavier Le Paige zal naar Louvain-la-Neuve gaan en 
betrokken zijn bij de pastorale zorg voor studenten.  
Ik kan me de schok voorstellen die dit bij sommige mensen kan veroorzaken. 
Maar ik vertrek met een hart in vrede, omdat ik weet dat mijn opvolgers zeer 
goede priesters zijn, volledig toegewijd aan hun taak.  
Ik dank de Heer voor de vele, vele momenten van genade die ik heb  
meegemaakt in de heiligdommen van Beauraing en in de parochies die ik heb 
gediend.  
Ik dank iedereen voor alle geweldige ervaringen die we samen hebben gehad.  
Priester Xavier Le Paige en ik vertrekken rond 1 oktober.  
Het is op dit moment dat de 3 nieuwe priesters in Beauraing zullen  
aankomen.  
 
via Jezus naar Maria,  
 
Abt Christophe Rouard,  

vice-rector heiligdom in Beauraing 
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Edwine Desclin,  
de nieuwe directrice van het accueil Beauraing  

In januari 2021 is Edwine Desclin gearriveerd in het Maison de l’Accueil,  

Zij is aanspreekpunt voor reserveringen in het accueil.  

Zuster Anne-Françoise (overste van de zusters van de Christelijke lering) is 

nog steeds aanwezig in het huis met de communiteit. Zuster Anne-Françoise 

had tijdelijk zuster Jean-Baptiste vervangen die zich verbrand heeft met een 

warme vloeistof en voor herstel teruggekeerd was naar Korea.  

Edwine Desclin laat weten dat zuster Anne-Catherine ons helaas heeft  

verlaten begin 2021. De zusters zijn in goede gezondheid en het virus is hen 

bespaard gebleven.  

 

De zusters groeten u allen.  

 

Het accueil had medio augustus weer 20 kamers geopend, en directrice  

mevrouw Desclin hoopt snel meer kamers te kunnen aanbieden. 

—————— 

 

Online winkel Pro maria  

De Pro Maria winkel van het Heiligdom is nu ook online geopend.  

Je kunt de winkel vinden op www.promariamagasin.com 

 

—————— 

 

Nieuwe Facebookpagina.  

We hebben een nieuwe facebookpagina waarop we u graag snel van nieuw-

tjes willen voorzien. We willen u allemaal graag uitnodigen om lid te worden 

van de nieuwe facebookpagina op: 

https://www.facebook.com/Beauraing-comite-pro-maria-Zuid-Holland-

106204521808020 

of maak gebruik van onze verkorte link:  

https://bit.ly/fb-beauraing-comite 

zodat we u in de toekomst sneller en beter op de hoogte kunnen houden 

van onze activiteiten.  

 

 

En dan nog even dit….. 

http://www.promariamagasin.com
https://www.facebook.com/Beauraing-comite-pro-maria-Zuid-Holland-106204521808020
https://www.facebook.com/Beauraing-comite-pro-maria-Zuid-Holland-106204521808020
https://bit.ly/fb-beauraing-comite
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De nieuwe kapelaans zijn voorgesteld en beginnen september 2021.  

Drie van de huidige kapelaans vertrekken begin oktober.  

 

Het zijn Christophe Rouard, priester Xavier Le Paige en priester Yvon 

Fosséprez (overleden in april).  

 

We zijn de huidige kapelaans uiteraard veel dank verschuldigd, in 

soms moeilijke omstandigheden hebben ze het heiligdom draaiend 

gehouden, boeken geschreven, video's laten maken, de website  

verbeteren, het heiligdom mooi gehouden en leven in de brouwerij 

gehouden door de vele activiteiten: het toneelstuk over de  

verschijningen, een kring van vrienden, vrijwilligers en medewerkers 

om zich heen verzamelen en talloze andere zaken.  

 

Hartelijk dank hiervoor!  
 

 

Dank aan de vertrekkende kapelaans 



 

  

Colofon.  

Samenstelling en regie:  

 

Fons vd Linden  

Marga van der Tol 

Mark van Niel 

Marianne Agterdenbosch 

 

 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief: 

sturen naar  

Margatol@gmail.com 

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE ONS  

 

 

mailto:%20margatol@gmail.com

