
Een van de hoofdsleutels voor de toekomst van het 
Heiligdom van Beauraing is de internationalisering . 
Deze door Mgr  Remy Vancottem op het einde van 
zijn Naams bisschopsambt gedane vaststelling, sluit 
aan bij een diepe overtuiging van priester Rouard, die 
er veel aan werkt om het onthaal van buitenlandse be-
devaarders te bevorderen. Dit had zijn neef, professor 
Alain Decrop hem, na de verdediging van een scriptie 
van beheeringenieur, gewijd aan de aantrekkelijkheid 
van het Heiligdom van Beauraing, bij de universiteit 
van Namen in 2015 ook aangeraden. Elke week ge-
ven de feiten hem gelijk: deze laatste tijden komen 
ten minste de helft en soms de twee derden, ja zelfs 
de drie vierden van de groepen van over onze gren-
zen. Vandaar hret belang, onder andere, de Internet 
Site van het Heiligdom naar nieuwe talen te vertalen: 
Portugees en Pools werden onlangs toegevoegd. De 
vertaling naar het Koreaans wordt overwogen.
Boven de Nederlandse triduums hebben wij de 
vreugde gehad, tijdens de maand juli bedevaarders 
te ontvangen, komende uit Frankrijk, Luxemburg, 
Duitsland, Portugal, Polen, waarvan ietwat meer dan 
een zestigtal op 29 augustus door priester Ireneusz 
Gosk meegebrachte jongeren, uit het eiland Réunion, 
uit Libanon en nog uit andere landen.
De Nederlanders lieten, wat de traditie betreft, geen 
verstek gaan: die van het triduum van Rotterdam heb-
ben op 14 september heel mooie bloemen aan Onze-
Lieve-Vrouw aangeboden. Zij deden dat door in pro-
cessie tot op de plaats te gaan waar, op 23 december 
1932, Maria gezegd heeft, dat zij verscheen «opdat 
men hier op bedevaart zou komen». De processies 

hebben de zomer ritmisch gemaakt in het Heiligdom. 
Kanunnik Joël Rochette, onze nieuwe rector, heeft 
voorgesteld op zaterdag en op zondag te 15.00 uur 

een Mariadienst  te vieren, tijdens dewelke men in 
processie achter de genadekapel bloemen zou gaan 
halen om ze naar de Heilige Maagd te brengen op 
de plaats der verschijningen en daarbij twee tientjes 
van het rozenhoedje te bidden. Deze nieuwe gebeds-
tijd, waarvan de laatste uitvoering plaats vond op 29 
september, bracht 20 tot 50 personen samen. Maria 
werd tijdens het volledige seizoen prachtig met bloe-
men versierd. Zoals verleden jaar heeft een vrijgevige 
schenker een aanzienlijke som geld geboden, opdat 
men ter gelegenheid van 15, 21 en 22 augustus het 
standbeeld bij de meidoorn evenals de kerken met 
bloemen zou tooien, tot grote vreugde van de vri-
jwilligers die voor de bloemenversiering zorgen, eve-
nals tot die van de talrijke gelovigen.
Op 1 september hebben tientallen echtparen deelge-
nomen aan de door kardinaal Josef De Kesel voorge-
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gane viering «opnieuw ja zeggen tot zijn echtgeno(te)
ot». Bij het einde van de viering zijn zij met zijn allen 
in processie tot bij de meidoorn gegaan. De kaarsjes-
processie op de avond van 21 augustus is steeds een 
van de hoogtepunten van het jaar. Honderden bede-
vaarders hebben de nacht van Beauraing verlicht. De 
sfeer was biddend en broederlijk. Het formularium 
werd omgewerkt: men heeft gebeden gehoord in zes 
talen en nieuwe zangen. Oudere mensen stapten met 
families, kinderen, jongeren.
De eindeavondsmis in de basiliek bracht nog 500 gelo-
vigen samen. Het was de eerste mis in Beauraing van 
Mgr Warin in hoedanigheid van bisschop van Namen. 
Hij kreeg applaus, evenals Kanunnik Joël Rochette 
die de bisschop voorgesteld heeft als nieuwe rector en 
die ook voor de homelie zorgde. Men heeft vele ge-
dachten gehad voor priester Claude Bastin, slachtof-
fer van een hersenbloeding en bedlegerig sinds 1 
april. Wij waren één in gebed met hem. Op de 22ste 
heeft Mgr Warin de internationale mis van 11.00 uur 
voorgezeten en gepredikt. Hij heeft gesproken over de 
roepingen en in het bijzonder over die van een nieuwe 
seminarist voor het bisdom Namen, die sterk gemerkt 
was door een sprirituele ervaring in Beauraing. De 
bisschop getuigde ook van zijn eigen roeping. Zijn 
homelie heeft de harten geraakt. Hij heeft opnieuw 
kanunnik Rochette als rector ingeleid en dankte pries-
ter Chris Butaye, die vertrokken is om zijn geestelijke 
bediening als priester te gaan uitoefenen in Ternat 
in Vlaams Brabant. De viering bracht ongeveer 800 
mensen samen. Een twintigtal misdienaars van de  

parochies van Matagne en omgeving hebben de mis 
gediend, samen met enkele seminaristen. Bij het naar 
buiten gaan hebben gelovigen van deze gemeeschap-
pen, zoals ieder jaar, gebakjes en andere zoetigheden 
verkocht ten voordele van door Entraide et Fraternité 
(Onderlinge hulp en Broederlijkheid) in Afrika ge-
leide projecten. Aan de eucharistische processie van 
15.00 uur met vertrekpunt in het Castel Sainte-Marie 
hebben 250 mensen deelgenomen. Bij hun aankomst 
in de tuin der verschijningen heeft Mgr Warin de zie-
ken gezegend. Die zegening werd zoals verleden jaar 
gevolgd door de hernieuwing van de dienstneming 
van de vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van Beau-
raing. 65 personen zijn naar voren gekomen. Allen 
zijn niet ingeschreven in het register van de vrienden 
van Onze-Lieve-Vrouw. Maar zij hebben hun wil ge-
toond om de Maagd met het Gouden Hart te dienen. 
Bij zijn woord van zending heeft Mgr Warin opnieuw 
kanunnik Rochettte voorgesteld als rector, evenals 
twee nieuwe kapelanen: priester Xavier Le Paige, 
die in Beauraing zal wonen, en priester Romuald 
Atingéton,die in Habay zal verblijven en de voor het 
onthaal der nederlandstalige groepen verantwoor-
delijke kapelaan zal zijn. De bisschop dankte ook 
nog priester Butaye voor alles wat hij in Beauraing 
gedaan heeft, 
evenals pries-
ter Rouard 
en de talrijke 
vrijwilligers 
voor hun 
prachtig werk 
in het Hei-
ligdom gedu-
rende gans het 
jaar. Het  was 
een bestendig 
mooi weer. De 
mensen waren 
gelukkig: een 
mooi fami-
liefeest in de 
Kerk... 



Gedurende het jaar hebben de kinderen, de jongeren 
en de families een brede plaats gehad in het leven 
van het Heiligdom. Op het einde van de maand juni 
hebben wij jongeren onthaald, die op bedevaart naar 
Medjugorië vertrokken. Begin juli hebben meer dan 
250 kinderen onvergetelijke ogenblikken beleefd ti-
jdens de kleine kampen van Beauraing. Van 30 juli 
tot 4 augustus vond de 9de sessie van Emmanuel 
plaats: zowat 1000 personen zijn er naartoe geko-
men, waaronder vele kinderen, jongeren en familie. 
Het thema van dit jaar was erg beroerend: «Men kan 

niet tegelijkertijd God en het geld dienen». De lering 
van broeder Emidio-Marie Ubaldi heeft er meer dan 
één aangesproken. Tijdens de gemeenschappelijke 
gebedstijden werkte de lofgeest die de leden van Em-
manuel bezielt met kracht in. Terwijl de sessie naar 
het einde liep, begon in het Heiligdom het fietskamp 
van de met de broederschap van Tibériade verbonden 

jongeren. Op 21 augustus kwam Pater José Davin met 
een vijftiental jongeren uit de streek van Charleroi. 
Op de 29ste was het de beurt aan de jonge Polen om 
van de genade van Beauring te genieten. Op 14 sep-
tember werden de in het propedeutische jaar zittende 
seminaristen door priester Le Paige die zelf lid is van 
Emmanuel, onthaald. Op 15 augustus, zoals ieder 
jaar, werden de kinderen en de geboren te worden 
kinderen individueel gezegend, elk « in het bijzon-
der»,  dit bij het einde van de catechese van 14.30 uur 
die in samenwerking met de familiale pastorale en de 
de Catéveil dienst van het bisdom Namen voorbereid 
en bezield was. Niettegenstaande de regen waren de 
bedevaarders gedurende de ganse dag talrijk. Op 22 
september zijn de activiteiten van de Pool Jongeren 
Beauraing, met een nieuwe deelneemster, weer op 
gang gekomen.
Steeds meer en meer hergroeperen de gemeenschap-
pen zich om naar Beauraing op bedevaart te komen. 
Dit was reeds het geval in het verleden. Het houdt niet 
op toe te nemen. Sinds geruime tijd reeds verzamelen 
de bedevaarders van Antwerpen en van de Kempen 
zich op de eerste woensdag van de maand juli. Op 
3 juli waren zij met meer dan 400 met hun bisschop 
Mgr Johan Bonny in de basiliek. Op 24 september 
zijn de parochies van de streken van Habay, Virton, 
Etale, Florenville en Aarlen samen gekomen daar 
waar de Heilige Maagd haar hart getoond heeft als 
een gouden hart. Voor de eerste maal hebben de Aar-
lenaars zich bij deze bedevaart gevoegd, die meer dan 
150 mensen samenbracht. Priester Roger Gobert was 

er bijzonder gelukkig 
om. De Kerk is een 
gemeenschap van ge-
meenschappen, waar 
ieder zijn plaats moet 
vinden. In Beauraing 
zijn wij er getuigen 
van.



Komende afspraken

Op zaterdag 2 november evenals op de zondagen 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari: bedevaart 
te voet met vertrekpunt in Houyet.

Op de vrijdagen 25 oktober en op maandag 25 november te 19.00 uur,  aanbidden wij de in het Heilig Sacra-
ment aanwezige Heer en  bidden wij, in de genadekapel, samen met het «Réveil de l’Espérance» (Het herleven 
van de Hoop), voor de roepingen.

Op de vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober: diocesane dagen over de evangelisatie in het raam van de door paus 
Franciscus gewilde missiemaand; de dag van 18 oktober zal tegelijkertijd de diocesane recollectie van het bis-
dom Namen zijn.

Op vrijdag 29 november: 87ste verjaardag van de verschijningen
 - 11.00 uur: door Mgr Maillard voorgegane eucharistie
 - 14.30 uur: concert van de «Troubadours du Bon Dieu»
 - 16.30 uur: aanbidding van het Heilig Sacrament
 - 18.00 uur: weg van de zieners
 - 18.30 uur: paternoster
 - 19.00 uur: mis van het decanaat van Beauraing

Op vrijdag 6 december: avondmaal van de pastorale ploeg van het Heiligdom.

Op woensdag 1 januari te 10.30 uur: Mis van Maria, Moeder van God, gevolgd door de nieuwjaarswensen.

Op 27 oktober, 17 november, 22 december, 19 januari en 16 februari: Pool Jongeren Beauraing.

Op de zaterdagen 18 januari en 
22 februari van 9.30 uurtot 16.30 
uur: dagen van het jaarthema.

Op de zondagen 26 januari, 9 
februari en 8 maart te 15.00 uur: 
voorstelling van het toneels-
tuk over de verschijningen van 
Beauraing in het Instituut Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.


