
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De diocesane bedevaart van Antwerpen naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
nog brandend actueel ?! 
 
Hoe het begon …. 
 

Donderdag 11 februari 1858 

Eerste verschijning. In het gezelschap van haar zuster en een vriendinnetje trekt Bernadette 
naar Massabielle langs de Gave om er hout te sprokkelen. Terwijl ze haar kousen uittrekt om 
het beekje te doorwaden hoort ze een windstoot en kijkt op in de richting van de Grot : "Ik 
zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, een witte sluier, een blauwe gordel 
en een gele roos op elke voet.” Bernadette maakt het kruisteken en bidt met de Dame de 
rozenkrans. Aan het einde van het gebed verdwijnt de Dame op slag. 

Het is zeer eenvoudig begonnen, maar was een verschijning die de wereld veranderde… 

 

Waarom trekt deze plaats jaarlijks miljoenen bedevaarders ? 

Natuurlijk voor het geloof. Je kan het geloof terug vinden in de vieringen en de dagelijkse 
sacraments- en kaarskesprocessie. Maar ook in het  gebed van elk individu in een rustig 
hoekje, in een kleine kapel, uit het oog van de mensenmassa. 

Maar ook voor hoop op beter , hoop om het goede te kunnen behouden, trekken 
bedevaarders naar Lourdes. Het offeren van een kaars, drinken van water van de 
Lourdesbron, je laten onderdompelen in de baden zijn hulpmiddelen om dit verlangen naar 
hoop in Lourdes meer vorm te geven. 

Lourdes is ook een plaats van liefde, verbondenheid met elkaar . Je verbonden voelen met 
andere in het geloof , maar ook in je problemen. Het kleine gebaar voor elkaar in Lourdes 
maakt mogelijk dat je rugzak een pak lichter wordt. 

 

Al meer dan 125 bedevaarten vanuit Antwerpen 

Omwille van het 25 jarig jubileum van de verschijningen werd beslist om in 1883 een eerste 
maal een bedevaart te laten vertrekken  vanuit Antwerpen. Het vertrek van deze bedevaart 
werd gepland op 30 april en de thuiskomst op 9 mei. De prijs van de reis heen en terug 
vanuit Antwerpen bedroeg 160 Bef in eerste klasse, in de tweede 120Bef en in de derde 75 
Bef. 
De treinwagons waren weinig comfortabel.  Men zat met 8 (1ste klasse) of met 10 (tweede en 
derde klasse) in een compartiment. Er waren geen gangen en geen sanitaire installaties. 
 



Ondertussen hebben al tienduizenden bedevaarders en duizenden zieken dit voorbeeld 
gevolgd om in mei of juli op bedevaart naar Lourdes te vertrekken met trein, bus of vliegtuig. 
Telkens onder begeleiding van vrijwilligers, verpleegkundigen en dokters.  Zelfs in juli onder 
begeleiding van onze Bisschop Bonny. 
 
Hoe wordt de verplaatsing naar Lourdes gedaan ? 
 
De meeste bedevaarders doen de verplaatsing met een rechtstreekse hoge snelheidstrein 
vanuit Tourcoing. Autocars brengen de bedevaarders tot daar. Maar ook het vliegtuig wordt 
meer en meer gebruikt om zich te verplaatsen naar Lourdes. 

Voor de zieken “ onze gasten “ worden er 2 mogelijkheden voorzien om naar Lourdes te 
reizen. De zwaar zorgbehoevenden reizen ’s nachts met een “ambulance-autocar”.  De  
anderen reizen mee met de gezonde bedevaarders met de TGV. De ambulancebus is een 
speciaal uitgeruste autocar.   Ze beschikt over een groot gehandicaptentoilet, een klein 
keukentje, maximum 10 of 11 ligbedden, enkele plaatsen voor vaste rolstoelen en gewone 
plaatsen. 

 

Het verblijf in Lourdes  

In mei verblijven de bedevaarders in een Hotel dicht bij het Heiligdom. 

De julibedevaart verschilt in vele opzichten van de meibedevaart : de julibedevaart is ook 
onze ziekenbedevaart. Elke bedevaarder is dan welkom, maar bovendien voorzien we een 
aangepast programma voor zieke mensen en mensen met een beperking. Bij ons logeren zij 
niet in een hotel in de stad, maar in het Accueil. Dit is een onthaalcentrum, uitgerust met 
alle medische voorzieningen zoals een hospitaal.  Het bevindt zich op het domein van het 
Heiligdom, aan de overzijde van de Gave dicht bij de Grot.  Het thuisfront mag heel gerust 
zijn. Maar begeleiders en familie zijn vanzelfsprekend ook welkom en kunnen ook mee 
verblijven in het Accueil, met hun zorgbehoevend familielid  

Ook iets voor u ? 

Onze bedevaart draait volledig op de vrijwillige inzet van velen. En elk jaar weer komen we 
handen te kort. Bent u nog jong van lijf en leden of van geest en wil u zich een vijftal dagen 
mee inzetten als verpleegkundige, verzorgende, helpende hand of als brancardier (zodat we 
iedereen vlot naar de vele mooie vieringen en gebedsmomenten kunnen helpen ?) : kom 
dan eens mee met ons en ervaar hoe mooi en hartsverwarmend een bedevaart is die je 
samen met zieken beleeft… 
Kent u in uw omgeving zieken of bejaarden die graag nog eens naar Lourdes zouden gaan? 
Of wil u zelf nog eens op bedevaart gaan met een gerust hart ?  Neem dan gerust even 
contact op. 
Ook jongeren en meer in het bijzonder jeugdbewegingen verwelkomen wij graag als 
helpende handen : in Lourdes kunnen zij bivakkeren in het Camp des Jeunes samen met vele 
buitenlandse jongeren. Na de bedevaart kunnen zij hun verblijf verlengen en genieten van 
een superkamp in de prachtige Pyreneeën. 



 
Voor meer info : www.dba-lourdes.org 
 
Juan Luyten 
Joris de Hozestraat 5 
2300 Turnhout 
014422077 
namens Diocesane Bedevaart Antwerpen 

 

 

 

 


