
Oktober, maand van  de rozenkrans. Op de 13de, voor 
het derde opeenvolgende jaar, werd het Heiligdom 
betrokken bij het gebed van de rozenkrans aan de 
grenzen van België, gebed met als doel  te bemidde-
len voor de vrede, het leven en het geloof in ons land. 
De Heilige Maagd met het Gouden Hart is de meter 
van dit mooi project. Deze zelfde namiddag hebben 
wij onze nieuwe rector, kanunnik Joël Rochette, on-

thaald tijdens de misviering van 15.45 uur, gevolgd 
door de borrel voor allen.
Gedurende de ganse maand volgden talrijke groepen, 
waaronder meerdere Maria-groepen elkaar bij Onze-
Lieve-Vrouw op. Sommige kwamen uit Azië, Malei-
sië, Zuid Korea, de Filippijnen, Hong-Kong. Meer-
dere Spaanstalige landen waren vertegenwoordigd ter 
gelegenheid van de in het Spaans door zuster Myriam 
levendig gemaakte retraite. Tot op 29 november wa-
ren de Europeanen zeer regelmatig. Begin oktober 

was de basiliek vlug gevuld toen de leerlingen van 
het College van het Heilig Hart van Jette ze inna-
men. Voor de eerste maal werd de samenkomst van 
de Naamse Bedevaarten, op 6 oktober, gehouden in 
de crypte die voor deze gebeurtenis beter aangepast 
is. Op 2 november hebben de bedevaarders te voet 
van de eerste zaterdagen hun jaar beëindigd met een 
vieruurtje dat na de mis van 15.45 uur plaats vond in 

de picknickzaal. Kinderen, jongeren, ouderen 
hebben genoten van de in Beauraing aange-
boden geestelijke bezielingen en hebben ge-
naden ontvangen. Maria sprak tot ieder van 
hen in het bijzonder...
De 87ste verjaardag van de verschijningen 
was een heel mooie dag. Zowat 350 bede-
vaarders waren aanwezig. Talrijke priesters 
voegden zich bij de door Mgr. Maillard, eme-
ritus aartsbisschop van Bourges, en in aanwe-

zigheid van Mgr. Warin voorgegane eucharistievie-
ring van 11.00 ur. Mgr. Maillard predikte en legde de 
nadruk op het beleven van het Evangelie en van de 
boodschap van de verschijningen, dit als betrokkene 
in de huidige wereld. De woorden van Onze-Lieve-
Vrouw zijn geen archiefwoorden, maar woorden 
voor de dag van heden. Hij legde een parallel tussen 
Beauraing en Pontmain, andere paats van verschi-
jningen gelegen in een bisdom waarin hij bisschop 
geweest is. In de namiddag hebben de «Troubadours 
du Bon Dieu» (Troubadours van Onze-Lieve-Heer) 
een concert van christelijke muziek in een «pop» stijl 
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aangeboden. Daarna zijn we verder gegaan met de 
aanbidding van het Heilig Sacrament en te 18.00 uur, 
de kaarsjesprocessie doorheen de straten van Beau-
raing, op de door de 5 getuigen van de verschijningen 
op 29 november, zelfde uur, gevolgde wegen. Dit jaar 
werd de animatie van deze processie lichtjes gewi-
jzigd. Een standbeeld van de Heilige Maagd werd 
gedragen door de seminaristen, voorgegaan door de 
fakkeldragende kinderen van de catechese. Die ietwat 
langere haltes hebben ons toegelaten onze meditatie 
over de gebeurtenissen van 29 november 1932 te ver-

diepen. In het Heiligdom aangekomen, hebben wij de 
paternoster gebeden. De dag werd beïndigd met de 
mis van het decanaat van Beauraing. 
De dag daarna herbegonnen de repetities voor het 
toneelstuk over de verschijningen. Vijf nieuwe tonee-
lspeelters, vier kinderenen één mama hebben vlug 
de troep geïntegreerd en hun plaats gevonden op het 
toneel en achter de schermen. Het toneelseizoen be-
gon toen de groepen minder talrijk werden. De vri-
jwilligers die doorheen het ganse jaar in dienst van 
de bedevaarders staan, vonden elkaar terug op 14 
december. Duizendmaal dank aan hen! De tijd rond 
de verschijningen evenals de tijd rond Kerstmis lieten 
ons toe te mediteren over de feiten van 1932-33, die 
ons er steeds moeten toe brengen het feit dat zich 2000 
jaar geleden in Bethlehem voordeed: de geboorte van 
Onze-Lieve-Heer Jezus Christus, te aanschouwen. 
Dit mysterie heeft tal van harmonische tonen, waa-
ronder die, gehoord op de eeste nieuwjaarsdag, dag 
van het feest van Maria, Moeder van God. 2020... een 

nieuwe bladzijde gaat open. 366 dagen worden ons 
gegeven om God en onze naaste lief te hebben, om 
de Heilige Maagd met het Gouden Hart en de bede-
vaarders te dienen. Na de in de te kleine genadekapel 
opgedragen mis van 10.30 uur, hebben zowat veertig 
mensen elkaar in het Infopunt hun nieuwjaarswensen 
aangeboden. 
In het decanaat van Beauraing ging op zondag 12 
januari, dag van de aanstelling van priester Renard 
als deken, en onthaal van zijn broer Philippe, eve-
neens priester, een nieuw hoofdstuk open. Wat een 
prachtige namiddag! De parochiekerk was vol voor 
het onthaal van de twee priesters. Bij het einde van de 
viering liet de nieuwe deken het gezelschap bidden 
voor de onlangs overleden priester Arnould en voor 
priester Bastin, martelaar in zijn gezondheid, zijn 
twee voorgangers. Op zijn verzoek hebben de gelo-
vigen zich naar Maria gekeerd en hebben een «Wees-

gegroet» gebeden. Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van Beauraing werd aan de twee nieuwe herders aan-
geboden. Deze zullen tegelijkertijd in het decanaat en 
in het Heiligdom werkzaam zijn. 
2020 is ook een nieuw pastoraal jaar met een nieuw 
thema:»Heer, gij weet dat ik u bemin» (Joh. 21,15). 
Wij zullen dit woord van Petrus verdiepen en daarbij 
luisteren naar Maria die ons zegt «Bemint U mijn-
Zoon? Bemint U mij? Offer U dan op voor mij.» De 
eerste dag van het jaarthema vond plaats op 18 ja-
nuari. Hij bracht een veertigtal mensen samen: vrien-
den van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, groeps-



verantwoordelijken,  vrienden van het Heiligdom... 
Zuster Marie-Pascale Crèvecoeur sprak ons over de 
liefde tot Jezus, waartoe wij geroepen zijn. Door met 
ons de eerste brief van Sint Jan te lezen heeft zij ons 
de criteria gegeven om te ontdekken in welke mate 
wij Jezus liefhebben. Dit thema zal doorheen gans het 
jaar besproken worden. Aan ieder een gelukkig nieuw 
jaar! De op 19 oktober samengekomen jongeren van 
de Pool Jongeren Beauraing bieden U hun beste wen-
sen voor 2020 aan!

Komende afspraken

MARIAVIERINGEN

Woensdag 25 maart, plechtigheid van de Aankondiging aan Maria
 10.30 uur Feestelijke eucharistieviering
 15.00 uur Film over de Heilige Bernadette
 18.30 uur Rozenhoedje gevolgd door het lof en de aanbidding voor de roepingen

ANDERE ACTIVITEITEN

Dagen van het jaarthema: op zaterdag 22 februari van 9.30 uur tot 17.00 uur

Gebed voor de roepingen: op woensdag 25 maart en zaterdag 25 april te 19.00 uur

Bedevaart te voet Houyet-Beauraing (11 km) op de zondagen 8 maart en 12 april en op de zaterdagen 7 
maart en 4 april. Vertrek vanuit Houyet  vanaf 10.30 uur; eucharistieviering in het Heiligdom om 15.45 uur

Bedevaarten met natuur-gidsen: op zaterdag 28 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur (ring van Wancennes)

Pool Jongeren: activiteit op zondag 16 februari (catechese over de deeg en pannekoeken-vieruurtje)

Onthaal van de relikwieën van de heilige Bernadette van Lourdes: van 23 tot 28 maart

Plechtige Paasmis op 12 april te 15.45 uur, gezongen door de maîtrise de Hauts de France, een jongenskoor

Opening van het Mari seizoen en diocesane dag op vrijdag 1 mei: bedevaart op de wegen van het gouden hart 
met de pastorale van de diocesane jongeren: door kanunnik Rochette voorgezeten plechtige mis te 15.45 uur




