TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT:
editie: juli – augustus – september 2016 nummer 36
Spoorwegstraat 1, B-3001 Heverlee

Afgiftekantoor:
3000 Leuven
Mail P708287

BELGIË –BELGIQUE
P.B.
3000 Leuven
8/5365

NATIONALE BELGISCHE BEDEVAART
naar
ONZE-LIEVE-VROUW van LOURDES
128ste bedevaart met zieken van 14 mei
2017 tot 19 /20 mei 2017

Zaterdag 25 februari 2017: Algemene Vergadering
VZW en ontmoetingsdag medewerkers.

CONTACTBLAD
Redactie en Verantwoordelijke uitgever:
Marie-Josée Peeters, Bosstraat 149, 3960 Bree-Tongerlo..

1

Foto’s
bedevaart 2016 …

2

Zaterdag, 25 februari 2017 …
Algemene Vergadering en
ontmoetingsdag vrijwilligers van onze bedevaart.
-

10u00 Algemene Vergadering VZW. Nat.Belg.Bedevaart
Namiddag Informatiedag - medewerkers bedevaart.
Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg

Een persoonlijke uitnodiging voor de AV alsook de ontmoetingsdag wordt in de tweede
helft van januari 2017 verstuurd.
Verplicht inschrijven a.u.b..
Ben je medewerker en heb je begin februari 2017 nog geen uitnodiging ontvangen laat
het ons dan a.u.b. weten. Dank U.

Kerstwensen voor u allen …
Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
Als het buiten stil is,
Als je geen kerstklokjes kan horen
maar wel een kerstgedachte
over samenzijn in gezelligheid kan voelen
wens ik je Vrede, Hoop en Liefde,
Vandaag, Morgen en Altijd. Vrolijk
kerstfeest en een warm en liefdevol Nieuwjaar 2017.
Laat ons samen bidden voor een jaar vol nieuwe kansen
een overvloed aan warme mensen om ons heen
leven met God om ons heen en Maria in ons midden.
Het bestuur van de Nationale Belgische Bedevaart wenst u vredevolle
kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.
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Nationale Belgische Bedevaart 2017 …
Georganiseerd vervoer per luxe-autocar / medicar
Vertrek: Zondag, 14 mei 2017
- Dagreis: bedevaarders: aankomst Lourdes 22 mei.
- Nachtreis: bedevaarders en zieken: aankomst Lourdes 23 mei
ochtend.
Terugreis: Vrijdag / Zaterdag 19/20 mei 2017
Nachtreis: bedevaarders en zieken:
Vertrek Lourdes: vrijdag 19 mei vooravond.
Aankomst in België: zaterdagochtend 20 mei
Dagreis: bedevaarders
vertrek Lourdes: vroege ochtend 20 mei.
aankomst in België: late avond 20 mei.
!!!

Dagreis autocar bedevaart 2017 …

De dagreis per autocar kan enkel doorgaan indien op 1 maart 2017:
- zich minimum 35 betalende deelnemers voor de dagreis hebben
ingeschreven.
- het bedrag van de reis voorafbetaald is op de rekening van de
bedevaart: BNP-Paribas: iban BE81-2300 1623 8224 – bic GEBA BBEB.
Deze afspraken gelden zowel voor individuele inschrijvingen als voor
inschrijvingen van groepen.

Kostprijs reis bedevaart 2017…
Zieken met verblijf in het accueil St Frai (Reis + verblijf): --------------------- 440€
Reis bedevaarders en medewerkers op hotel :
Autocar (georganiseerde busreis): --------------------------------------- 320€
Bedevaarders en medewerkers eigen vervoer: ------------------------ 50€
Hotelkosten (verblijf te Lourdes):
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Iedere deelnemer met verblijf op hotel kan en mag zelf zijn verblijf reserveren in een
hotel naar eigen keuze.
Hospitalières die wensen te verblijven in Ave Maria reserveren hun verblijf via madame
Séverine Opsomer of via het secretariaat van de bedevaart.
Indien u gebruik wil maken van een reservatie via het secretariaat van de bedevaart:
Logement bedevaarders en medewerkers, prijs per persoon, zonder picknick terugreis.
Hotel Ariane:
2 persoonskamer (*): Nachtreis 4 nachten
208
Dagreis 6 nachten
289
1 persoonskamer:
Nachtreis 4 nachten
308
Dagreis 6 nachten
439
Hotel Saint-Sauveur:
2 persoonskamer (*): Nachtreis 4 nachten
282
Dagreis 6 nachten
394
1 persoonskamer:
Nachtreis 4 nachten
393
Dagreis 6 nachten
562
Ave Maria
AVE MARIA
138
(enkel voor hospitalières, reservatie via secretariaat of Séverine)
(*) 2persoonskamer: Indien u een tweepersoonskamer wenst te delen, gelieve dan
duidelijk bij de inschrijving de naam en het adres van de persoon te vermelden.
Indien U een kamer deelt en uw kamergenoot annuleert de reis en er wordt geen
vervanger gevonden dan betaalt u zelf het supplement voor een éénpersoonskamer,
ook al heeft u beroep gedaan voor de hotelreservatie op een medewerker of het
secretariaat van de bedevaart in verband met uw eigen deelname en de deelname van
de persoon die annuleert.
De extra kosten kunnen niet worden verhaald op de bedevaartorganisatie.
Indien u geniet van een tegemoetkoming Vrienden van Lourdes dient u het winnende
lot (het originele document) bij uw inschrijving te voegen. U mag het bedrag van de
tegemoetkoming voor uw deelname reeds in mindering brengen van de totaalsom.
Iedere andere tegemoetkoming voor een deelname aan de bedevaart kan enkel
worden toegestaan na overleg met het secretariaat en het bestuur van de bedevaart.

AFFICHES – FOLDERS - DOCUMENTEN
bedevaart 2017 te bekomen op het
secretariaat van de bedevaart
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Pastoraal thema 2017.

“De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan.”
Het Magnificat van de hoop.
Het Heiligdom van Lourdes stelt
aan de pelgrims van 2017 voor de
weg te volgen die voor de
Wereldziekendag wordt
voorgesteld. Die dag, de 25e
verjaardag van de eerste viering op
11 februari 1993, zal op een
bijzondere wijze in Lourdes worden
gevierd.

De integrale tekst omtrent het
jaarthema kan u ook lezen op:
http://nl.lourdes-france.org/verdiepen/basisteksten/pastoraal-thema-2017

Uw financiële steun …
Dank zij de financiële bijdrage u allen steunen we ieder jaar
weer mensen die hun bedevaart zelf niet volledig kunnen
betalen en geven we hen zo toch de kans geven om samen
met ons naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te gaan.
Een vrije financiële bijdrage is welkom op de rekening van
“Pro Lourdes” van de Nationale Belgische Bedevaart :
iban: BE77 2307 1988 7742
bic: GEBA BEBB
met als mededeling “voor een zieke”
Van ganser harte dank.
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Het Wees Gegroet.
Bron: kerknet. Website Kerk Stekene en Sint-Gillis-Waas. Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2016 - 22:15
Luc Mertens, pastoor

WOORD VAN PASTOOR LUC MERTENS BIJ…HET WEES GEGROET…

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw
lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons,
arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Gelovigen spreken Maria nog altijd aan met de woorden van de engel en die
van haar nicht Elisabeth.
De vroegste sporen van het Weesgegroet zijn te vinden rond de 11e eeuw.
In 1568 legde paus Pius V de huidige vorm van het Weesgegroet vast.
Graag wil ik even stil staan bij dit zo eenvoudige en mooi gebed.
We kunnen 2 delen onderscheiden in dit gebed:
DEEL 1: HET HANDELEN VAN GOD IN MARIA – Lofzang
Een loflied is geen danklied. Bv.: een kind dat het gevraagde speelgoed krijgt,
dankt zijn moeder. Hierbij vertrekt het kind van zichzelf: het is dankbaar om de
nood die gelenigd wordt. (vgl dankgebed)
Het kan ook gebeuren dat het kind, dankbaar om het speelgoed, zijn moeder
om de hals vliegt.
Hierbij vertrekt het kind van de moeder: het ziet haar bekommernis voor hem.
(vgl lofgebed)
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Groet van de engel

Wees gegroet Maria
Deze zin vindt zijn oorsprong in de boodschap van de engel aan Maria.
Een juistere vertaling zou zijn: 'Verheug u'. De profeten gebruikten die
groet voor het volk van God aan wie de komst van de Messias
voorspeld werd.
Vol van genade
'Gij hebt genade gevonden in Gods ogen' : God heeft Maria uitgekozen
om de moeder van Jezus te worden.
De Heer is met u
Maria is vol van genade omdat de Heer met haar is.
Groet van Elisabeth.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen (Maria is de 'bijzonderste' van alle
moeders)
In deze woorden van Elisabet herkenden de eerste christenen hun
eigen visie op Maria: omwille van Jezus is Maria gezegend onder de
vrouwen en dit heeft ze aan God te danken.
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus
Maria werd door God uitverkoren om de moeder van Jezus te worden.
DEEL 2: MENS- Smeekgebed
Heilige Maria
Maria wordt heilig genoemd omdat God in haar leven zichtbaar is
geworden.
Moeder Gods
Zo werd Maria genoemd op het concilie van Efese (431).
Hoewel het evangelie alleen spreekt over de moeder van Jezus, werd
Maria reeds in de derde eeuw moeder van God genoemd. Deze titel
zegt vooral iets over Jezus nl. Hij is God én mens.
Bid voor ons
Al eeuwen lang zien gelovigen Maria als een voorspreekster bij God: ze
gaan met hun zorgen en kommer naar haar omdat zij dicht bij hen en
bij God staat.
Arme zondaars
Eeuwenlang waren mensen ervan overtuigd dat ze zondaars waren die
door het lijden en de dood van Jezus verlost werd. Overtuigd van hun
zondigheid baden de mensen God om genade. Nu betekenen deze
woorden dat gelovigen hun kleinmenselijkheid erkennen.
Nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eens zullen we samen met Maria mogen delen in de verrijzenis van
haar Zoon Jezus.
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Foto’s bedevaart 2016 …
Website Nationale Belgische Bedevaart. (foto’s Vincent Coppieters)
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Het Onzevader in een nieuw kleedje in
Vlaanderen en Nederland.
Nieuwe tekst in Vlaanderen en Nederland

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Oude tekst in Vlaanderen

Oude tekst in Nederland

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede
op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze
schuldenaren,
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun
schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
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HLN.BE 25/04/16 - 12u00 Bron: ANP De nieuwe vertaling van het gebed het Onze
Vader wordt 27 november ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het
Nederlands taalgebied. De nieuwe versie van het Onze Vader wordt
tegelijk ingevoerd in Nederland en België, meldde de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse
en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke,
Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is
decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie
heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één
gebed gemaakt.

Het gebed van barmhartigheid voor een volk onderweg.
(Bewerking tekst uit Kerk en Leven Federatie Bree nr 2016/47, Bart Coenegrachts)

Als jongere ging ik soms niet graag naar de
kerk. Vooral als ik ruzie had met mijn broer.
Ik zag er dan tegen op het ’Onze Vader’ te
bidden. Daarin staat: ’vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren’.
Ik wist, dat als ik dat gebed gebeden heb ik niet
langer boos kon zijn op mijn broer. En na de mis
… vreemd genoeg, het werkte. Het gebed dat
Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven miste
zijn uitwerking niet.
Het Onzevader is ook een gebed van
barmhartigheid.
Op 20 november sloot Paus Franciscus het
heilig jubeljaar van de barmhartigheid af.
Hij sloot de heilige poort van de barmhartigheid weer. Toch is daarmee echter
geen einde gekomen aan de barmhartigheid en de aankondiging ervan. De
paus wil immers dat de tijd van de barmhartigheid blijft aanhouden.
Paus Johannes Paulus II heeft deze eeuw in het teken van de barmhartigheid
geplaatst.
Recent lanceerden de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen de nieuwste
versie van het Onzevader.
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Neem het Onzevader op de nieuwe manier ter harte en leer het bidden als een
gebed van barmhartigheid.
De taal van het Onzevader is in een moderner Nederlands gezet.
Deze verandering brengt ook enkele ongemakken mee.
De mooiste bezorgdheid hierrond is die van een grootouder die zich afvroeg of
deze verandering geen belemmering zou worden in het samen bidden van
grootouders en (achter)kleinkinderen.
Misschien kan de motivatie om het nieuwe Onzevader aan te leren gehaald
worden uit het verlangen om het samen aan te leren en het samen te bidden.
Op die manier wordt het Onzevader het gebed van een familie, een volk
onderweg in de tijd, een tijd beleefd als een pelgrimstocht.
Na de aanspreking van ‘Onze Vader, die in de hemel zijt’ volgt drie maal een
zin die begint met ‘Uw’:
Uw naam …,
Uw rijk …,
Uw wil…
In het tweede deel begint viermaal een zin met een werkwoord en ons:
geef ons …,
vergeef ons …,
breng ons …,
verlos ons …
Het gebed wordt zo heel helder en eenvoudig.
In het eerste deel gaat alle aandacht naar God: ‘uw naam’, ‘uw rijk’, ‘uw wil’.
We maken ons de grote droom van God eigen: God wil immers alle mensen
samenbrengen als zijn volk, in wederzijds respect, liefde en eenheid.
Als mensen gaan leven als kinderen van de ene Vader, wordt de naam van
God geheiligd. Dan komt zijn rijk hier en nu al op aarde en gebeurt zijn wil.
Als die bakens goed zijn uitgezet komt het tweede deel waarin onze vragen
centraal staan. We bidden om voldoende brood voor ons, elke dag weer. We
zien een duidelijke link met de geschiedenis van het volk van God in de
woestijn na de uittocht uit Egypte. In de woestijn viel er elke dag brood uit de
hemel, het manna, juist genoeg voor die dag.
Maar er is een groter gevaar dat het volk en de familie van God bedreigt:
onderlinge verdeeldheid. Voor het joodse volk in de woestijn was er nog een
groter gevaar: het aanbidden van afgoden in plaats van de ware God. Daarom
vragen we God om vergeving voor onze schulden.
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Meteen begrijpen we dat we God niet om vergeving kunnen vragen voor onze
schulden als we anderen hun schuld niet vergeven.
Als jongere als ik ruzie had met mijn broer besefte ik dat als ik Jezus wilde
volgen en hoopte op vergeving voor mijn zonden, ik ook vergeving moest
schenken aan mijn broer.
Daarmee komen we aan de derde ‘ons’-bede met de meest ingrijpende
verandering van het Onzevader.
Voortaan bidden we in onze taal niet meer: ‘En leid ons niet in bekoring’ maar
‘En breng ons niet in beproeving’.
Een mooie uitleg voor het verschil tussen beide uitdrukkingen weer te geven is:
‘bekoring zet ons aan tot het kwade’;
‘beproeving houdt ons af van het goede’.
We bidden om niet in een situatie terecht te komen waarin we beginnen te
twijfelen aan het goede, aan God, aan onze keuze.
Hoeveel mensen zitten niet met de vragen:
‘Heeft het nog zin om vandaag in God te geloven?
‘Heeft het nog zin om vandaag deel uit te maken van de Kerk of ’s zondags
naar de mis te gaan?.
Al die vragen die leven in ons hart zijn als beproevingen. We worden beproefd
in ons geloof, in onze standvastigheid. Maar in de Bijbel worden zulke
momenten ook telkens weer geduld als momenten om te groeien. Indie zin is
het Onzevader een gebed om ook trouw te blijven aan onze roeping om deel uit
te maken van het volk van God dat onderweg is; Het is een hulp om op weg te
blijven gaan, om te groeien als volk van God.
Daarom eindigt het Onzevader met een roep om hulp: verlos ons van het
kwade.
Het Onzevader in een nieuw kleedje gestoken blijft hetzelfde gebed.
Het nieuwe kleedje helpt ons het Onzevader opnieuw te ontdekken en om het
met nieuwe overtuiging te bidden, persoonlijk en in de kerk.
De bisschoppen in België en Nederland vragen ons om de nieuwe versie van
het Onzevader aan te leren, samen te bidden als gebed van barmhartigheid en
houvast op onze pelgrimstocht.
Het Onzevader in een nieuw kleedje nodigt ons allen zo uit om samen op weg
te gaan, standvastig en hartig.
(Tekst bewerkt door Marie-Josée Peeters)
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Iedereen kan vrijwilliger zijn of worden …
Sinds haar ontstaan in 1874 organiseert de Nationale
Belgische Bedevaart v.z.w. jaarlijks een bedevaart naar
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Het is een bedevaart die zich richt zich naar iedereen:
gewone bedevaarders (bedevaarders, brancardiers en
dames-hospitalières) als bedevaarders met een beperking
of zieken zijn welkom.
Het bedevaartprogramma is zo samengesteld dat
iedereen in alle vrijheid aan de activiteiten kan deelnemen.
Maar hoe zou de Nationale Belgische Bedevaart er uit zien als ze niet kon
rekenen op vrijwilligers, de voornaamste steunpilaren van de bedevaart.
Vele van hen zetten zich het ganse jaar door in voor de zieken:
- Ze helpen bij het organiseren van de bedevaart.
- Ze brengen tijdens het jaar een bezoek aan de zieken.
- Ze zijn contactpersoon en zorgen op die manier voor nieuwe vrijwilligers.
Gedurende de ganse bedevaart staan de vrijwilligers (brancardiers, dames,
zorgkundigen) belangeloos ter beschikking van de gasten van het Accueil.
Helpende handen, een luisterend oor bieden, zorgen voor een aangename
sfeer, een warme knuffel, een glimlach,… zijn de belangrijkste eigenschappen
waaraan de vrijwilligers moeten voldoen.
Op uitzondering van de leden van het medisch en paramedisch team is geen
enkele specifieke bekwaamheid vereist voor de brancardiers en dameszorgkundigen.
De geestelijke leiding
Nederlandstalige en Franstalige priesters nemen actief deel aan onze
bedevaart. Ze verzorgen de vieringen en bezinningsmomenten.
Te Lourdes staan zij tevens ter beschikking van alle deelnemers aan onze
bedevaart.
Dames-zorgkundigen helpen en steunen de gasten tijdens hun verblijf in
Lourdes (het Accueil Marie Saint-Frai):
- in de kamers bij het wassen en aankleden van de zieken.
- het onderhoud van de kamers.
- in het restaurant bij het uitdelen van de maaltijden, bij het eten geven aan
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zieken, bij de afwas en de opruim.
- bij het winkelen: toeziend oog en een helpende hand.
- bij het schrijven van kaarten.
- tijdens de liturgische diensten: lezing, zangkoor.
- hulp bij de baden in het Heiligdom
- zijn een luisterend oor.
- verzekeren permanentie: ochtend-, middag-, avonddienst.
De brancardiers staan in voor het goede verloop van de bedevaart: met als
belangrijkste taak: het vervoer van de zieken.
Hun takenpakket is zeer ruim zoals:
- het dragen van bagage en zorg voor het materiaal
- het installeren en begeleiden van de zieken tijdens de busreis
- hulp bij het vervoer van de zieken in het Heiligdom
- de permanentie: ochtend-, middag-, avonddienst.
Vrijwillige inzet ten dienste van de “Hospitlaiteit van Lourdes” kan ook: bvb:
dienst bij de Baden..
De medische dienst staat ter beschikking van de zieken tijdens de reis en het
verblijf te Lourdes.
Een vertrouwelijk medisch en zorgdossier van de zieke ingevuld door de
huisarts, de zieke zelf en/of de zorgverlener(s) wordt bij inschrijving
samengesteld.
De arts van de bedevaart staat garant voor de goede opvolging van de zieken
en zal hen bijstaan in geval van medische problemen.
Een team van gediplomeerde verpleegkundigen staat dag en nacht paraat
waardoor het verblijf als zieke te Lourdes mogelijk wordt.
Een oproep voor nieuwe medewerkers.
Als organisatie doen we een oproep naar u, uw vriendenkring, om als
vrijwilliger onze zieken mee te begeleiden tijdens onze bedevaart.
Onze zieken hebben u nodig en rekenen op u.
Voel je je geroepen tot deze vorm van vrijwilligerswerk, aarzel niet en schrijf
je in als vrijwilliger ten dienste van de zieken.
Het takenpakket is heel divers. Er wordt rekening gehouden met de
mogelijkheden van de vrijwilligers.
Onze contactgegevens vindt U op de laatste bladzijde van het contactblad.
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Wij gedenken …
Mevrouw Charlotte Weymans.
°Malderen, 19 maart 1926.
+ Jette, 14 juli 2016.

Tot het laatste wilde je leven
door een sterke wil gedreven.
Je uitzonderlijke verstand en scherpe geest was nog op
volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Groot is de leegte die je achterlaat
maar mooi zijn de herinneringen die blijven.
Na haar pensioen heeft Charlotte vele jaren het secretariaat van onze
bedevaart verzorgd. Tot iets meer dan tien jaar geleden passeerde alle
papierwerk van de bedevaart haar handen. Voor ieder probleem zocht en vond
ze een oplossing. Kordaat maar rechtvaardig was ze dan ook een steun en
toeverlaat voor het bestuur van de bedevaart. En als de berg te verwerken
omslagen al eens te groot werd dan stond zus Amanda klaar om bij te springen.
Met Charlotte was het aangenaam om samen te werken.

Mevrouw Bertha Maessen,
echtgenote van de heer Theo Stinkens
(mijnwerker-brancardier, vaandeldrager)

mama van Bart Stinkens
(mijnwerker-brancardier)
en van Marijke Stinkens.

° Genk, 24 april 1943
+ Genk, 24 augustus 2016.
Oud lid van Requimkoor en Kantus Senioren Genk,
Oud kernlid KAV,
Kernlid Ziekenzorg Termien,
Lid Okra Termien.
Lid van de mijnwerkers Brancardiers
Maar vooral vele jaren trouwe medewerkster
van de Nationale Belgische Bedevaart.
Zolang het kon, altijd op post, altijd ten dienste van de zieken.
Toen Theo en Bertha begin juni feestten ter gelegenheid van hun gouden
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huwelijksjubileum had niemand verwacht dat het afscheid van Bertha zo dicht
bij kon zijn. Ook al was de gezondheidstoestand van Bertha de laatste jaren
sterk achteruitgegaan, Bertha zocht altijd een nieuwe weg om verder te gaan.
Stilstaan, opgeven stond niet in haar (levens)woordenboekje.
Bertha, je was een stille kracht, stond altijd paraat. Bedankt. Ook jij was een
bouwsteentje van onze bedevaart!

De Heer Louis de Hemptinne, echtgenoot van mevrouw
Françoise Cardon de Lichtbuer
° Gent, 12 oktober 1923.
+ Jette 24 juli 2016.
Vader van Vincent de Hemptinne (president van
onze bedevaart) en Geneviève Van Derton – de
Hemptinne (hospitalière)
Als brancardier stond Louis paraat voor de zieken.
Regelmatig eens lachen en grappen uithalen, zo
hebben we hem als brancardier gekend.
De laatste jaren koos Louis er voor om als zieke mee naar Lourdes te gaan.
Ook aan de andere kant van de linie voelde hij zich goed.

De website van de Nationale Belgische Bedevaart
http://www.nationalebelgischebedevaart.be
Op onze site kan U te allen tijde informatie vinden over onze bedevaart, haar
activiteiten, inschrijvingsformulieren, ...
Laat ook uw vrienden kennismaken met onze bedevaart.
Spoor hen aan om met ons mee naar Lourdes te gaan.
Franstalige website:

http://www.pelerinagenationalbelge.be

Secretariaat Nationale Belgische Bedevaart: Spoorwegstraat 1, B-3001 Heverlee.
E-mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
Tel: 00-32-(0)16-23.88.99
Open: maart: maandag telefonisch 16u-18u
april - mei: 14u-17u
BNP-Paribas: iban BE81-2300 1623 8224 – bic GEBA BBEB

Website: http://www.nationalebelgischebedevaart.be
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