
 

Stille zomer in Lourdes 
BISDOM HASSELT 
FacebookTwitterLinkedInMeer... 

dinsdag 14 juli 2020 

Tony DUPONT 

Honderden Limburgse bedevaarders zouden deze week naar het bedevaartsoord 

reizen, maar corona besliste er anders over 

 
De kaarsenprocessie trekt zich op gang. Een beeld dat de Limburgse groepen dit jaar zullen moeten missen.  
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De prognoses waren veelbelovend, want zo’n 460 mensen zouden deze zomer deelnemen aan 

de jaarlijkse diocesane bedevaart naar Lourdes. De inschrijvingen liepen als een trein en leken 

de voorspellingen te bevestigen. Niets zou een fantastische bedevaart naar het Zuid-Franse 
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bedevaartsoord nog in de weg staan. Toch zou het blijven bij die opwindende vooruitzichten. 

Eind april gelastten immers de verantwoordelijken van de Lourdesbedevaarten in ons land 

alle bedevaarten af tot eind augustus. De coronapandemie, weet u wel. Bijgevolg reizen er 

voor het eerst in de jarenlange geschiedenis van de Limburgse diocesane bedevaart dit jaar 

geen grote groepen pelgrims uit het bisdom Hasselt naar het Franse heiligdom. 

Vandaag, 15 juli, zouden de Limburgse pelgrims vertrekken voor een zesdaagse ontmoeting 

met Maria, aan die bijzondere grot, aan de voet van de Franse Pyreneeën. „Velen keken 

ernaar uit. De ontgoocheling is dan ook enorm”, zegt Paul Gielen, voorzitter van de 

Limburgse Diocesane Bedevaarten (LDB). „Toch was het een logische beslissing. We zijn 

immers op weg met zogenoemde risicogroepen, mensen met een precaire gezondheid. Door 

die beslissing tijdig te nemen, zijn de financiële gevolgen ook niet te groot. Lourdes is 

vandaag weliswaar toegankelijk voor individuele pelgrims, maar er vinden geen internationale 

vieringen of processies plaats. De ziel is dus een beetje weg. Lourdes echt beleven, is moeilijk 

met een mondmasker aan.” 

Gert Vangeneugden uit Peer is er nog altijd het hart van in wanneer we haar contacteren. 

Samen met haar drie pleegkinderen reist ze al heel wat jaren mee naar Lourdes. „Het is 

ontzettend jammer, maar we zullen dit jaar ‘Ons-Lief-Vrouwke’ niet kunnen begroeten aan de 

grot”, zegt ze. „Uiteraard begrijp ik de beslissing, de veiligheid moet gegarandeerd blijven,  

„Velen keken ernaar uit. De ontgoocheling is dan ook enorm”  

maar Lourdes  beleven met je gezin is een bijzondere en intense ervaring. We zullen dan ook 

ons gebed van hieruit richten naar Lourdes en onze zomer anders moeten organiseren.” 

Dat geldt ook voor Tony Poorters, pastoor-deken in Peer. Hij was al aardig getraind om de 

bedevaart naar Lourdes met de fiets aan te vatten, een sportieve uitdaging van bijna 1.300 

kilometer. „Ik fiets graag tijdens de vakantie en wil daarbij telkens een geestelijk doel 

hebben”, zegt hij. „Nu de bedevaart naar Lourdes is afgelast, fiets ik deze zomer naar zo veel 

mogelijk Lourdesgrotten in Limburg, zo’n 118 stuks, van Hamont-Achel tot Tongeren en van 

Halen tot Maasmechelen.” 

Jan Bak uit Houthalen is een krasse zeventiger. Als brancardier zou hij dit jaar voor de 

vijftigste keer meereizen naar Lourdes. Het wordt echter een jubileum in mineur. „Ja, dat doet 

wel pijn, maar ach, ik ben dagelijks in de weer voor Onze-Lieve-Vrouw”, zegt hij. „Sinds 

1987 onderhoud ik immers de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Meulenberg. Ik ga 

die warme verbondenheid in Lourdes missen. Je voelt dat je als brancardier iets kunt 

betekenen voor de zieken. Hun blijdschap, maar ook hun oprechte dankbaarheid zijn 

onbeschrijfelijk mooi. Mijn gouden jubileum vier ik volgend jaar wel.” 

Wie er dan ook opnieuw bij zal zijn, is Linda Engelborghs uit Rutten. De Tongerse is al bijna 

35 jaar gekluisterd aan haar rolstoel en zou deze week voor het negende jaar op rij verblijven 

in het ziekencentrum Saint-Frai. „Lourdes is voor mij een tweede thuis”, zegt ze. „Ik vind er 

rust en vriendschap en word er bovendien goed verzorgd door zo veel lieve mensen. Ik kijk er 

elk jaar naar uit. Die saamhorigheid is zo bijzonder. Dit jaar blijf ik rustig thuis. We slaan er 

ons wel doorheen. In mijn kamer geniet ik dagelijks van mijn ‘Lourdeshoekje’. Lourdes is dus 

nooit veraf.” 

LDB voorziet deze week dagelijks een gebedsmoment vanuit een 

Limburgse Lourdesgrot.  

U kunt dat volgen via een YouTubelink op www.lourdeslimburg.be. 
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