
Maand mei, maand van Maria... Meer bedevaarders 
kwamen naar het Heiligdom. Groepen waagden het, 
bedevaartsdagen terug in te richten. Enkele triduums 
schreven zich in. Jongerenkampen werden voor de 
zomer geprogrammeerd. Het leven hernam na een 
lange lockdown. En dat heeft zoveel goed gedaan! 
De seminaristen van het neocatechumenaat waren bij 
de eersten om zich samen opnieuw op de weg naar 
Beauraing te begeven. Op 28 en 29 april stapten zij 
van Namen naar Beauraing met een onderbreking in 
Maredsous. Zij waren gelukkig om aldus in te gaan 
op de vraag van Maria: «dat men hier op bedevaart 
kome».
Talrijke anderen deden het op 1 mei. Zowat 150 jonge 
en minder jonge mensen van het bisdom Namen, na-
men deel aan de door de diocesane pastorale van de 
jongeren bezielde intergenerationele dag. Een app op 
smartphone en tablet maakte het iedere groep moge-
lijk om een mooie gemeenschappelijke stap rond het 
thema «Gezegende jongeren» te beleven. De Pool 
Jongeren van Beauraing  heeft van de animatie geno-
ten. Op de omhooggaande weg naar Quartier Gallait  
moesten de sterksten rekening houden met de zwak-
keren: een mooie Kerkelijke ervaring!
De jongeren van Haversin proefden op hun beurt 
van de spiritualiteit van de bedevaarder bij het afleg-
gen, op 29 mei , van de weg van het gouden hart 
van Wancennes, begeleid door zuster Anne-Thérèse 
Piraux, die hun sprak over de boodschap van de Hei-
lige Maagd met het gouden Hart. Zij «stapten» naar 

de plaats der verschijningen, waar zij, 
alvorens door nieuwe genaden gesterkt, 
terug naar huis te keren. Zij waren er 
gelukkig om, de glorie van 
God te bezingen, daarbij ook met hun 
lichaam biddend, met naar de hemel 
opgeheven handen : «Glorie zij U, 
Heer!»
De vrijwilligers kenden opnieuw de 
vreugde, de bedevaarders in het Info-
punt I te ontvangen, hun een film te  
tonen en zelfs enkele geleide bezoeken 
af te leggen. Sommigen wachtten er met 
ongelduld op. Voor Myriam was dit de 

eerste maal op 8 mei. Zij toonde aan de kinderen van 
Saint-Hubert en aan hun  begeleiders alles wat er in 
het Heiligdom te ontdekken is.  Op dezelfde dag ont-
moetten de volwassen vormelingen van het bisdom 
Namen hun bisschop, Mgr Pierre Warin. Zij beleef-
den de «traditie van het Credo», de overhandiging 
van het symbool van het geloof, tekst die het door 
alle christenen gedeelde wezenlijke van het christe-
lijk geloof uitdrukt. Zij konden ook het sacrament van 
de biecht ontvangen.

Nog andere groepen kwamen  tijdens de lente tot 
bij Maria: Grupon, Villers-le-Gambon, La Plante te 
Namen, Thorembais. Veel is het nog niet maar het 
is hoopdragend. Op zijn beurt vermenigvuldigde het 
Heiligdom de initiatieven om tot bij de gelovigen te 
komen, dáár waar zij zich bevonden. De verspreidin-
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gen op de sociale netwerken werden verdergezet en 
gedurende zes weken  werd de zondagsmis per radio 
La Première uitgezonden. Meerdere toehoorders 
schreven ons hoezeer zij de schoonheid van de vierin-
gen evenals de kwaliteit van de preken waardeerden. 
Zo gauw wij het konden, hebben wij de «ruimten in 
onze tenten vergroot» (cf Jes 54,2) en voor een groter 
aantal personen gevierd, binnen in de Rozenkrans-
crypte en buiten op de esplanade achter de genade-
kapel.
Tot bij de mensen komen: priester Yvon Fossé-prez, 
Kapelaan in Beauraing, heeft dit tot op het einde  wil-
len doen. Hij is naar de hemel gegaan op 27 april, 
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 bedevaar-
ders en van de Heilige Maagd Maria. Dank U, Yvon! 
Rust nu in vrede en bid voor ons! De basiliek ontving 
meerdere grote vieringen, daar haar immense en 
luchtvolle ruimte het toeliet. Zij werd herhaaldelijk 
een toevluchtsoord, in het bijzonder ter gelegenheid 
van de communies en de vormsels van de parochies 
van Beauraing en omgeving. Op 6 juni ontvingen de 
jongeren van Winenne het sacrament van het vorm-
sel. Naar aanleiding ervan werd de kerk prachtig met 
bloemen versierd. Priester Damien Nivelle, die pries-
ter Xavier le Paige in Winenne zal opvolgen,  kwam 
gezamenlijk opdragen.
De agenda vulde zich, het licht stond op groen toen, 

op 19 juni ‘s avonds, een hevige windhoos met geweld 
op Beauraing losbarstte. Gedurende amper enkele mi-
nuten vernielde de wind talrijke werkelijkheden voor 
de opbouw waarvan vele jaren nodig geweest waren. 
Een persoon van de stad verklaarde: «Het heeft mij 
13 jaren gekost om mijn huis te bouwen en in twee 
minuten is het verwoest». Juist 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 ontdekt: 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 bes-
chadigd. Wat een schouwspel van verwoesting! 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... 
Hun zij dank! Het leven van het Heiligdom ondergaat 
er een nieuwe zware slag door, en dit na een meer dan 
groot jaar lockdown. Maar de hoop blijft sterk in het 
hart van de bedevaarders en van de verantwoordelij-
ken van de plaats. De talrijke steunbetuigingen dieons 
bereikten bewijzen hoe dierbaar het Heiligdom voor 
velen is! Stoffelijke werkelijkheden zijn vernield, 
maar hetgeen in de harten geplant is, werd niet ge-
raakt.
 



Komende afspraken

MARIAVIERINGEN

Priesters en diakens zijn steeds welkom om samende mis op te dragen (albe a.u.b. meebrengen)

Vrijdag 16 juli: facultatieve gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Mont-Carmel
Donderdag 5 augustus: facultatieve gedachtenis vande Basiliek van Santa Maria Majore in Rome
Zondag 15 augustus: plechtigheid van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria
Zondag 22 augustus:gedachtenis vanMaria, Koningin
Woensdag 8 september: feest van de Geboorte van Maria
Zondag 12 september: facultatieve gedachtenis van de Heilige Naam van Maria
Woensdag 18 september: gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
Donderdag 7 oktober: gedachtenis van Onze Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
 
ANDERE ACTIVITEITEN

Op woensdag 7 juli zal een afvaardiging van de bedevaart Antwerpen en de Kempen naar het Heiligdom 
komen.

Ontmoeting van de gezandten van Beauraing opzateerdag 31 juli van 9.30 uur tot 12.00 uur:    tijd van gebed, 
informatie en gezelligheid.

Sessie van Emmanuel op 6 en 7 augustus.

Recollectie van de vrijwilligers van het Heiligdom en van de vriendenvan Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing op 
woensdag 11 augustus van 9.30 uur tot 16.30 uur: tijd van gebed, informatie en gezelligheid.

15 augustus : Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

21 en 22 augustus : Grote internationale bedevaartsdag

Dag van de parochiewerf van het bisdom Namen opzaterdag 25 september, afgesloten met een concert: het 
Requiem van Mozart.

Op 10 oktober zal het Heiligdom deelnemen aan de Rozenkrans aan de grenzen: rosaireauxfrontières.be

De tentoonstelling over de verschijningen van Beauraing, rijk aan meer dan 300 documenten kan de hele dag 
door iun de basiliek bezocht worden.




