
Het leven van het Heiligdom, dat naar gewoonte zo 
spannend is tijdens de zomer, was de laatste maanden 
heel stil. Maar zelfs indien de grote groepen om re-
den van coronavirus niet konden komen bidden in 
Beauraing, toch hebben de bubbels en de individuele 
bedevaarders talrijke genaden ontvangen. De Heilige 
Maagd ging anders te werk en zij die er getuigen van 
geweest zijn, kunnen niet anders dan dank u te zeg-
gen voor al de sprituele parels die zij in de harten heb-
ben zien neerleggen.
De nieuwe uurroosters, met meer tijdens de namid-
dag georganiseerde gebedstijden, hebben meerde-
ren toegelaten langer te genieten van de door Maria 
bezochte plek. Aangemoedigd om er te blijven, en 
gedragen door het gebed van de broeders, hebben zij 
er troost, hulpbronnen om vooruit te gaan en vreugde 
gevonden. ‘s Zondags werd een zeer gevarieerd pro-
gramma aangeboden, met Mariatijden, lofuitingen, 
eucharistievieringen en het lof vóór de meidoorn na de 
tot 18.30 uur voortgezette aanbidding. Elkeen kreeg 
de mogelijkheid om zijn dag te plannen ten einde vie-
ringen, maaltijden, ontspanning, het gemeenschap-
pelijke en het individuele gebed met elkaar te doen 
afwisselen. Meerdere mensen hebben gezegd heel 
blij geweest te zijn met dit geheel aan mogelijkhe-
den. Het lof van 18.30 uur werd in het bijzonder zeer 

gewaardeerd. Hoe mooi is het, het Heilig Sacrament 
uitgestald te zien, daar waar Maria 87 jaar geleden 

verschenen is en op die plaats vóór Hem te bidden!
Ten einde zorg te dragen voor het onthaal van de indi-
viduele bedevaarders en van kleinere groepen, wer-
den de wegen van het  gouden hart bijgesteld en wor-
den het nog steeds. Meerderen onder hen hebben ze 
gebruikt, onder anderen de pastorale leiders van het 
decanaat van Beauraing die op 29 juni op bedevaart 
vertrokken vanaf de kerk van Baronville tot op de 
plaats waar bij hen thuis, Maria, ter gelegenheid van 
de 150ste verjaardag van het decanaat, verschenen is. 
Baronville was inderdaad, vóór Beauraing, het pas-
torale centrum van de streek. Deze samen beleefde 
bedevaart was een hoogtepunt, aan de basis liggend 
voor de nieuwe decanale ploeg. Bouillon is ook ge-
legen op de wegen van het gouden hart. Daar zijn 
Constance, Anaïse, Marguerite, Jean en Timothy  met 
hun bezielende krachten, Dorothée, Pino en priester 
Christophe, op 7 augustus naartoe gegaan. De Pool 

Jongeren van Beauraing beleefde een prachtige dag 
qua uitstap en ontdekking van het leven  van God-
fried van Bouillon 1000 jaar na de feiten, zij hebben 
samen nagedacht over de uitdagingen, eigen aan de 
Kerk van heden. 
In het Heiligdom werd het onthaal van de bedevaar-
ders doorheen het ganse seizoen verzekerd door vri-
jwilligers, getrouw op hun post niettegenstaande de 
bijna afwezigheid van groepen en de moeilijkere 
voorwaarden. Duizend keer dank aan hen! Zij waren 
er, in het Infopunt I, om op de vragen te antwoorden. 

Het leven van het Heiligdom



In de verscheidene buiten - en binnenruimten hebben 
zij gewerkt om de plekken netjes te houden. Achter 
de schermen, namelijk in het secretariaat, hebben zij 
hun uren niet geteld. Op 15, 21, en  22 en 23 augustus 

kwam er versterking, en die was zeer nodig voor het 
onthaal van honderde op die dagen gekomen mensen 
en hen te herinneren aan de in acht te nemen vei-
ligheidsmaatregelen voor het ontsmetten van de ban-
ken na iedere viering, ten einde bij te dragen aan de 
schoonheid van de liturgie. Nogmaals dank! 
Deze feestdagen waren gedenkwaardig. De burge-
meester van Beauraing, de Heer Marc Lejeune, gaf 
ons de toelating om ze te organiseren. Ten einde een 
te grote toevloed van bedevaarders tegelijkertijd te 
vermijden, hebben wij de vieringen en de rozenhoe-
djes in aantal doen toenemen. Alles is goed verlopen. 
De achter de genadekapel gelegen ruimte werd he-

raangelegd. Wij hebben gebruik gemaakt van de op 
die plaats voorziene preekstoel, waar sedert tientallen 
jaren niemand meer gepreekt had. De voorlezers en 
de priesters waren aldus van overal goed zichtbaar en 
het Woord van God kon beter uitkomen. In de tuin der 
verschijningen waardeerden de bezoekers de nieuwe 
schikking van de in de richting van de meidoorn ge-
plaatste banken. De traditiegetrouwe processies door 
de straten van Beauraing op 21 en 22 augustus werden 
vervangen door processies van het Heilig Sacrament 
en van het beeld van de Heilige Maagd met het Gou-
den Hart te midden van de mensen in de tuin. Deze 
gebedstijden gingen gepaard met stille overpeinzin-
gen. Genaden van vrede, rust, stilte en innerlijkheid 
werden gegeven en ontvangen. De vrijwilligers heb-
ben ook de vreugde gekend, elkaar op 25 juli terug 
te ontmoeten voor een vormingsdag met de vrien-

den van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing.  Zowat 
vijftig van hen was aanwezig. Priester Pierre Renard 
heeft hun gesproken over dat jaarthema: «Heer, Gij 
weet dat ik U liefheb» (Joh 21, 15). Hij moedigde 
elkeen aan om concreet de liefde van Jezus te beleven 
door tijd te nemen voor Hem en door zijn broeders 
en zusters te beminnen. De deelnemers hebben een 
bedevaardersstap gezet door zich te voet te begeven 
naar het INDSC (Institut Notre-Dame du Sacré Cœur 
- Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Instituut), 
waar zuster Albert-Marie hun een beeld voorstelde 
van de Heilige Maagd met het kind met  



een kind Jezus dat zijn hart 
toont, dat hart dat mij lie-
fheeft en dat van mij een an-
twoord van liefde verwacht, 
dat hart dat in overeenstem-
ming met dat van Maria 
klopt: dit is de volledige zin 
van het jaarthema. De dag 
eindigde met de door de rec-
tor, kanunnik Joël Rochette, 
voorgezeten mis.               
De ene of andere groep heeft 
ondanks alles de weg naar 
het Heiligdom gevonden. Op 
l juli is een delegatie van de bedevaart van Antwer-
pen en de Kempen, die ieder jaar honderden bede-
vaarders samenbrengt, gekomen en heeft aldus de 
traditie levend gehouden. Zij werd onthaald door 
priester Romuald, kapelaan voor de nederlandstalige 
groepen. Op 17 juli was priester Xavier blij de kleine 
zangertjes te begeleiden een prachtige  op de Face-

boek van het Heiligdom gepubliceerde zang vertolkt. 
Op 15 september werd de basiliek ingenomen door 
een groep mensen die voor hun overledenen wensten 
te bidden. De gewoonlijke gelovigen vonden elkaar 
terug in de Rozenkranscrypte voor de twee missen en 
de dagelijkse aanbidding. 

Komende afspraken

MARIAVIERINGEN 

Zaterdag 21 november: gedachtenis  van de Voorstelling van Maria in de Tempel
Zondag 29 november: 88ste verjaardag van de verschijningen van Beauraing
Dinsdag 8 december: plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis
Donderdag 10 december: facultatieve gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette
Zaterdag 12 december: facultatieve gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Guadelupe
Vrijdag 1 januari: plechtigheid van de Heilige Maria, Moeder van God
Dinsdag 2 februari: feest van de Voorstelling van Jezus in de Tempel
Donderdag 11 februari: gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
 
ANDERE ACTIVITEITEN

Wederzijdse nieuwjaarswensen in het Infopunt I na de mis van 10.30 uur

Vormingsdag Met Maria bidden»: op zaterdag 13 februari van 9.30 uur tot 16.00 uur






