
Het eerste trimester van 2017 begon onder 
een prachtige rijmmantel en eindigde onder 
de zon, de bloeiende bomen. In de tijd van 
de verschijningen was de door Maria geko-
zen tuin ook met bloemen en bomen be-
plant. De vrijwilligers en de vrienden van 
Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, die op 
21 januari en 18 februari deel namen aan de 
twee dagen van het jaarthema, hebben veel 
geleerd over deze mooie tuin van de zusters 
van de Christelijke Leer, waarin de kinde-
ren de Heilige Maagd hebben kunnen zien. 
Op 18 februari waren ze met meer dan 50. 
Op 2 april zijn een twaalftal vrienden van 
Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing opnieuw samen-
gekomen voor hun eerste broederlijke namiddag. 
De eerste maanden van het jaar werden ook geritmee-
rd door de met de sacramenten van het doopsel en 
van het vormsel verbonden liturgische samenkoms-
ten. Op zondag 15 januari, voor de eerste maal, orga-
niseerde de dienst van het catechumenaat van de vo-
lwassenen van het bisdom Namen een viering van de 
hernieuwing van de beloften van het doopsel tijdens 
de door Mgr. Vancottem voorgegane mis van 15.45 
uur. Op 5 februari ontvingen de vormelingen van de 

parochiesector van Beauraing het sacrament van het 
vormsel uit de handen van kanunnik Joël Rochette. 
En op zondag 5 maart ging Mgr Vancottem nog de 
mis van 15.45 uur voor, tijdens dewelke de volwas-
sene catechumenen van het bisdom hun beslissende 
oproep beleefden. 
Wie christelijke inwijding zegt, zegt ook catechis-
mus. In het begin van het jaar komen talrijke catechis-
musgroepen een halve dag of een ganse dag, ja zelfs 
meerdere dagen in het Heiligdom van Beauraing 
doorbrengen. Op l februari hebben de kinderen van 
de catechismus voor de eerste communie van Beau-
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raing en omstreken een mooie gemeenschappelijke 
dag beleefd. Zij hebben het Heiligdom ontdekt en 
samen met enkelen van hun ouders bij de meidoorn 
gebeden en met andere ouders die zich bij hen aans-
loten, hebben zij in het Huis van het onthaal een vie-
ruurtje gekregen. Zij bereiden zich voor om voor de 
eerste maal het lichaam van Jezus te ontvangen maar 
ook, ruimer nog, om goede christenen, leerlingen van 
Christus te worden, en hun geloof in gemeenschap te 
beleven. Vóór hen, tijdens de maand januari, hebben 
de vormelingen van Salzinnes een heel mooie retraite 
in Beauraing beleefd en daarna volgden de groepen 
elkaar op en vermenigvuldigden zich; zij zijn geko-
men van Soignies, Barvaux-Manhay, Libin, Gesves, 
Olloy, Givet in Frankrijk, Blanmont, Andenne, Ohey, 
Arsimont, Meix-Rouvroy, Bomel, Jamoigne, Sovet, 
Orgéo, Hance, Sibret, Bertrix en nog andere plaatsen. 
In de parochies bewegen de dingen. Niet alleen de 
catechese zoekt nieuwe wegen, maar ook het paro-
chieleven streeft naar een vernieuwing. Op 18 maart 
hield het team van het bisdom Namen, dat als op-
dracht heeft, na te denken over de herinrichting van 
de parochies, zijn 7de diocesane dag, die ongeveer 

160 personen samenbracht rond het thema «Kerken, 
een godsdienstig erfgoed, de zending van de Pasto-
rale Eenheden. 
Meerdere parochiale groepen zijn zich opnieuw 
komen laten inspireren bij Onze-Lieve-Vrouw van 
Beauraing om, gesterkt, hun kerkelijke zending te 
beleven. Elk jaar opent Nancy het seizoen in het Huis 
van het Onthaal. De groep kwam van 19 tot 21 fe-
bruari, steeds met dezelfde vreugde en hetzelfde ver-
langen om een gemeenschappelijke ervaring te bele-
ven. Voor de eerste maal heeft de pastoor van Calais 
zijn parochianen naar Beauraing geleid, van 24 tot 26 
februari. Op l maart was het de beurt aan de parochia-
nen van Marly om bij de meidoorn te komen bidden, 
geleid door Thierry Guiliani die, met zijn BRT Reizen 
agentschap, ieder jaar groepen bedevaarders brengt 
tot bij de Maagd met het Gouden Hart, van wie hij 
veel houdt. 
De reisagentschap-
pen nemen regel-
matig contact op 
met het Heiligdom 
voor aan hun groe-
pen aan te bieden 
diensten. De eerste 
vraag om inschrij-
ving die op 15 maart 
via de nieuwe website aankwam en die gestuurd werd 
voor rekening van Brussels Airlines betrof Ivoriaanse 
reisgidsen die het Heiligdom van Beauraing wilden 
ontdekken ten einde er bedevaarders naartoe te bren-
gen. Zij zijn op 1 april gekomen. Vinciane Georges, 
vriendin van Onze-Lieve Vrouw van Beauraing, staat 
aan de basis van deze vraag. De tweede groep die zich 
via de nieuwe website liet inschrijven was een op 8 
april gekomen Vietnamese groep. De website is een 
steeds lichtend venster dat elkeen gemakkelijk overal 
op de planeet kan zien. Zoals steeds ontbrak het niet 
aan van verder gekomen bedevaarders. Onder hen 
waren de Koreanen de talrijksten. Zuster Jean-Bap-
tiste van het Huis van het Onthaal leidt hen in hun 
moedertaal en daar houden zij veel van. Wij hebben 
ook de vreugde gekend van 22 tot 26 april het semina-



rie van Novara in Italië te mogen verwelkomen, daar 
waar Gilberte Degeimbre, toen zij er woonde, over 
de verschijningen van Beauraing gaan spreken is. Bij 
de bouw van het huidige seminarie werd een beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing in de crypte 
geplaatst.. Zij staat dus in de «grondvesten» van dit 
seminarie dat veel tot haar bidt. De rector heeft aan 
het team van het Heiligdom een voor Onze-Lieve-
Vrouw met het Gouden Hart gecomponeerde zang in 
het Italiaans en in het Frans aangeboden. Het dertig-
tal seminaristen heeft het in het Italiaans van onder-
titels voorziene interview van Gilberte Degeimbre 
bekeken. Zoals nog andere sprituele centra uit de 

streek hebben zij de plek 
kunnen ontdekken waar 
de Heilige Maagd haar 
hart als een gouden hart 
getoond heeft. 
Gedurende het voor-
seizoen werden ons 
talrijke gelegenheden 
geboden om onze on-
tdekking van de moge-
lijke verbanden tussen 
geloof en kunst te ver-
diepen. De muziek kan 
het gebed uitstekend die-
nen. Op 19 maart hebben 
vier Oekraïense zangers 

een prachtig concert van gewijde muziek gebracht, 
dat het hart van de deelnemers in vervoering bracht. 
«Men waande zich in de hemel», zegden sommigen. 
Op 22 april kwamen de Zingende Parochies samen 
voor een dag van liturgische muziek. Op zondag 23 
april bezielde het koor van de parochie van Sint-Pie-
ter uit Molenbeek de mis van 15.45 uur en begeleidde 
het gebed van de gelovigen door heel mooie gezan-
gen. Andere kunst: de schilderkunst. Op 28 maart 
heeft Astride Hild de ikoon van Onze-Lieve-Vrouw 
van Beauraing, die zij geschreven heeft, voorgesteld 
en uitgelegd. Zij wilde dat die avond een avond van 

gebed zou zijn, naar het beeld van wat haar 
werk van ikonografie was. Dit was het geval. 
De avond werd beëindigd vóór de ikoon die, 
meer dan een eenvoudig schilderwerk, een 
waarlijk gewijd voorwerp is, waardoor de 
Maagd Maria ons wenst te ontmoeten.  
Het is steeds een vreugde de jongeren in 
het Heiligdom te ontvangen. In het begin 
van het jaar waren de scouts heel talrijk. De 
scoutseenheid van Kraainem koos Beauraing 
om haar grote samenkomst te beleven. Op 
zaterdag 11 maart hebben 470 bevers, wel-
pen, welpinnen scouts, gidsen, pionniers en 
anderen, naargelang hun leeftijd, verschei-
dene activiteiten uitgeoefend. De kleinsten 



hebben de verschijningen van de Maagd 
met het Gouden Hart ontdekt. De grote-
ren werden door hun aalmoezenier verza-
meld voor een bezieling rond het thema 
van de ontmoeting met de andere, «een 
te ontdekken wereld». Allen waren heel 
gelukkig. Op 13 april heeft een dertigtal 
scouts en gidsen uit Europa, die stage 
liepen om hopman of akela te worden, 
genoten van de steeds energievolle uitleg 
die zuster Marie-Cécile over de boodsch-
ap van de verschijningen van Beauraing 
geeft. Daarna zijn ze naar Tibériade ver-
trokken voor andere avonturen.

Op de zaterdagen 3 juni, 1 juli en 5 augustus en op de zondagen 14 en 21 mei, 11 en 18 juni, 9 en 16 juli en 13 
en 20 augustus: bedevaarten te voet met vertrekpunt aan het station van Houyet.

Op donderdag 25 mei, zondag 25 juni en dinsdag 25 juli te 19.00 uur in de genadekapel, gebed coor de roe-
pingen met het «Réveil de l’Espérance» (Herleven van de Hoop).

Op zaterdag 13 mei: 100ste verjaardag van de verschijningen van Fatima. Te 15.00 uur: film over de verschi-
jningen van Fatima.

Op donderdag 18 mei: 32ste verjaardag van de bedevaart van de Heilige Johannes-Paulus II in Beauraing. 
Verering van de relikwie aan het einde van de mis van 10.30 uur.

Op dinsdag 30mei: bedevaart van de rusthuizen.

Op zaterdag 17 mei: dag van de catechisten van het bisdom Namen. Info: rita.marcq@skynet.be

Op zaterdag 17 juni: samenkomst van de Coreb. Info: coreb.secretariat@gmail.com

Op zaterdag 24 juni: dag van lof met de charmismatische vernieuwing. Info:m.stas@gmail.com

Op zondag 2 juli van 12.00 uur tot 17.00 uur: namiddag van de vrienden van O-L-V van Beauraing.

Op woensdag 5 juli: bedevaart van Antwerpen en van de Kempen.

Op zaterdag 29 juli: recollectie van de vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing.

Komende afspraken



Van 1 tot 6 augustus: sessie van de families van de gemeenschap van Emmanuel : www.session-emmanuel.be

Op dinsdag 15 augustus: tenhemelopneming van de Maagd Maria. Te 10.30 uur: mis van de parochie van 
Beauraing bij de meidoorn. Te 14.30 uur: mis in het Nederlands. Te 14.30 uur: animatie van de kinderen met 
individuele zegening van de kinderen en van de geboren te worden kinderen, in samenwerking met het dioce-
saan familiaal pastoraat. Te 15.45 uur: mis van de tenhemelopneming.

Op maandag en dinsdag 21 en 22 augustus: grote internationale bedevaart. Op de 21ste te 20.30 uur: Ma-
riawake gevolgd door een processie in de straten van Beauraing en van de mis. Op de 22ste te 11.00 uur: inter-
nationale mis, voorgezeten door Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht. Te 15.00 uur: eucharistische 
processie vanaf het Castel Sainte-Marie tot aan de tuin der verschijningen en daarna zegening van de zieken 
en woord van zending door de bisschop.

Op 17 december 1932 vroeg Maria in Beauraing een kapel. De kapel werd gebouwd en gewijd in 1954. Vele 
jaren zijn sindsdien verstreken waarin de kapel onderhevig was aan de grillen van het weer. Belangrijke res-
tauratiewerken bleken nodig, met name het vernieuwen van het dak. Deze werken zijn nu achter de rug. 

De kosten voor deze werken bedroegen ongeveer 110.000 €. Op 31 maart was deze som nagenoeg bijeenges-
prokkeld, op enkele duizenden euros na. Uw bijdrage voor de renovatie van de kapel hebben meegeholpen om 
te antwoorden op haar vraag om een kapel te bouwen in Beauraing. U kan ons alsnog steunen voor dit project 
door te storten op het nummer : BE28 7320 0592 3620 van de vzw Pro Maria met als melding « pour le toit de 
la chapelle votive ». Hartelijk dank aan alle weldoeners. Dankzij hen is de kapel paraat om ook de komende 
generaties bedevaarders te ontvangen. 

Dank voor uw milde bijdrage ! 

Een kapel




