
Maria 
bedevaart

Maria laat 
zich vinden
Zomaar in dat kapelletje in onze kerken, of bij of 
in de kapelletjes langs de kant van de weg. Even 
al je gevoelens, je zorgen of vragen, je teleurstel-
lingen, maar ook je dankbaarheid met haar delen. 
Het geeft je vaak de kracht en de gedachten dat 
je er niet alleen voor staat. Met Maria is het mis-
schien wel makkelijker om te bidden en te 
danken.

De weg die zij ging in haar leven wijst ons de weg 
naar de hemelse Vader. Het was juist die Vader die 
haar vertrouwen gaf te doen wat ze doen moest 
en door alles heen het geloof in de toekomst te 
bewaren. Zo staan veel mensen elke dag voor 
haar en vinden houvast in hun leven. Overal in de 
wereld vinden mensen die plekken. Ze gaan soms 
op reis om met velen op bijzondere plaatsen te 
zijn. 

Ook in onze parochie Gabriël gaan pelgrims jaar-
lijks naar die plaatsen. Ze trekken naar Banneux, 
Kevelaer of Lourdes. Ook iets voor u om deze 
pelgrimage een keer te ondernemen? U leest er 
hier alles over! 

Contact
Wilt u meer inhoudelijke informatie over de ver-
schillende Mariabedevaarten, dan kunt u contact 
opnemen met de genoemde contactpersonen of 
met de parochie.

Parochie H. Gabriël 
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE  DIDAM 
Tel: 0316 - 22 10 21
E: secretariaat@parochiegabriel.nl 
W: www.parochiegabriel.nl
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Banneux (ook wel Banneux 
Notre-Dame) is een dorp bij 
Louveigné in de gemeente 
Sprimont in de Belgische 
provincie Luik. Het ligt tussen 
Luik en Spa. 

BANNEUX

Lourdes is een stad in het 
departement Hautes-Pyrénées 
in Frankrijk. Het is de grootste 
katholieke bedevaartplaats in 
Frankrijk. Het is gesitueerd in 
het zuiden van het land in de 
uitlopers van de bergen van de 
Pyreneeën.

LOURDES

Kevelaer is een bedevaartsplaats 
in de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen, gelegen in de Kreis 
Kleve, op zes kilometer van de 
Nederlandse grens.

KE VELAER

B
an
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eu

x Banneux is een Mariabedevaartsoord 
gelegen in de Belgische Ardennen. Het is 
ontstaan nadat Maria tussen 15 januari en 2 
maart 1933 acht maal verschenen is aan de 
toen 2 jarige Mariette Beco. Maria noemde 
zich toen Maagd van de Armen. Maria 
vroeg om een kapel en deze is in hetzelfde 
jaar gebouwd en gezegend. In 1942 gaf de 
Bisschop van Luik toestemming tot de ver-
ering van Onze Lieve- Vrouw van Banneux 
en in 1949 bevestigde hij het bovenna-
tuurlijke karakter van de verschijning. In 
1952 kwam de erkenning door het Vati-
caan.

Er is twee keer per jaar een vijfdaagse be-
devaart waarbij men verblijft op het 
Heiligdom. Bij deze bedevaarten gaat ge-
kwali� ceerde zorg mee.

Er is een maal per jaar een tweedaagse 
bedevaart. Hierbij is géén gekwali� ceerde 
zorg aanwezig.

Per bedevaart is er een programma op-
gesteld en men is vrij om hier aan deel te 
nemen. 

Vragen of opgave: 
Thea van Houten 0316 – 225 973 of 
Audrey van der Heijden 0316 – 533 730
Bij voorkeur na 18.00 uur. 
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Lourdes, een plaats in het zuiden van 
Frankrijk, waar op 11 februari 1858 voor de 
eerste keer Maria verscheen aan het een-
voudige boerenmeisje Bernadette. Maria 
verscheen meerdere malen aan haar. Niet 
aan de machthebbers, niet aan de groten 
der aarde, maar aan haar, het arme boeren-
meisje.

In het voetspoor van Bernadette verandert 
Lourdes ook ons leven. Er wordt een heilig-
dom gebouwd dat sindsdien vele mensen 
trekt. Zieken, gezonden, zoekers en niet-
zoekers, jong en oud. Op deze plaats vinden 
mensen de kracht om weer op weg te gaan. 
Elke kaars voor de Grot zegt iets over be-
tekenisvol ontmoeten en van elke kaars 
weet Maria waarom deze brandt. Pelgrims 
zeggen bij thuiskomst vaak: ”Het is niet uit 
te leggen; Lourdes moet je zelf meemaken”.

Ook wij gaan elk jaar met onze parochie 
naar Lourdes. Het is een geheel verzorgde 
reis waarbij iedereen mee kan. Zowel pel-
grims die mobiel zijn maar ook pelgrims die 
geen afstanden kunnen lopen en gebruik 
willen maken van een rolstoel of rollator. 

Vragen of opgave:
Riet Visser 06 – 537 69 840

K
ev

el
ae

r “Bouw mij op deze plaats een kapelletje”. 
Zo luidde meer dan driehonderd jaar 
geleden, rond Kerstmis 1641, de opdracht 
aan de vrome marskramer Hendrick 
Busman. Op zijn tocht van Weeze naar 
Geldern, bij een zogenaamd Hagelkruis op 
de heide van Kevelaer, hoorde hij op drie 
verschillende dagen deze stem. Al 350 jaar 
trekken mensen naar Kevelaer om in de 
Genadekapel te bidden voor hun intenties 
en een kaars aan te steken. Maria kreeg de 
titel mee: “Troosteres van de bedroefden”.

Bij haar en met haar kunnen we stil worden 
en bidden om kracht en steun. Bij en met 
haar kunnen we samen danken voor het 
vele goede dat ons elke dag opnieuw 
geschonken wordt. 

Al ruim 160 jaar is de Stichting Broeder-
schap Bedevaart Kevelaer voor de parochie 
H. Gabriël actief. Elk jaar in augustus zorgt 
zij dat een groot aantal pelgrims een dag 
van bezinning, gebed en verbondenheid 
beleeft. Tevens wordt eens per twee jaar in 
mei een bedevaart gehouden voor mensen 
die minder goed ter been zijn. Hiervoor 
worden speciale rolstoelbussen ingezet.

Vragen of opgave:
Mimi Hendriksen 06 - 133 17 696 
Henk Boerstal 06 - 499 16 010


