Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 14 mei 2020

In deze nieuwsbrief leest u over het langzaam openen van Lourdes, de meimaand Mariamaand
en de Lourdes reizen in het najaar. Daarnaast leest u over het mee bidden van de rozenkrans
vanuit Lourdes en het verhaal van pastoor Theo Lamers.

Lourdes gaat een klein beetje open
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het Heiligdom in Lourdes gesloten. Wel worden er
elke dag missen opgedragen in de Grot en kan de rozenkrans meegebeden worden. Deze
kunnen via internet worden gevolgd en er kunnen intenties worden ingestuurd. Ook is er een
mogelijkheid om een kaars te laten opsteken.
We kregen gisteren bericht uit Lourdes. Het Heiligdom gaat vanaf 16 mei 2020 open voor
mensen die tot op 100 km afstand wonen. De Grot blijft gesloten, maar bedevaartgangers
kunnen tussen 14.00 en 18.00 uur aan de overkant van de Gave bidden, biechten, water tappen
en een kaarsje opsteken. Iedereen is verplicht een mondkapje te dragen.

Meimaand Mariamaand
Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de
maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. Maar waar komt
die devotie eigenlijk vandaan?
De naam van de maand gaat terug op de Romeinse
moedergodin Maria. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend
leven, liefde. Rond de eerste van haar maand kenden de
Romeinen de Floralia, feesten en spelen ter ere van de
bloemengodin Flora. Dit soort praktijken zijn heel lang blijven
bestaan, tot verdriet van de kerkelijke overheden. In de 16e
eeuw probeert de bisschop van Milaan, de aandacht van de
bevolking af te leiden en ze om te buigen in gebeden voor het Mariabeeld in de kathedraal. Dat
sloeg aan.
De devotie rondom Maria kwam echt op gang in de 18e en 19e eeuw mede door de bloei van
de zogeheten Mariacongregaties, broederschappen en later ook zustercongregaties, die een
bijzondere trouw beloofden aan de heilige Maagd en dat bezegelden met een gelofte.

Bernadette en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Een bijzonder voorbeeld van Mariadevotie ontstond in de 19e eeuw bij het verschijnen van
Maria in Lourdes aan het meisje Bernadette. Zoals we weten groeide deze devotie voor Maria
hier tot grote hoogte en is ook nu nog bloeiend.
De relikwieën van de H. Bernadette maken sinds enkele jaren een rondgang door verschillende
landen in Europa. Dit jaar zou de Benelux worden aangedaan.
Op 11 mei was de start van de tour door alle Nederlandse bisdommen gepland. Die zou
samengaan met verschillende vieringen en activiteiten in diverse bisdommen om het verhaal
van Bernadette en de boodschap van Lourdes onder de aandacht te brengen.
Door de coronacrisis is het hele programma stopgezet. De relieken zijn gestrand bij paters in
het Belgische Waregem. Nu wordt bekeken of de rondgang kan worden afgemaakt in 2021 of
later.

Lourdes reizen najaar
Op basis van de nieuwe maatregelen welke na 20 mei 2020 van kracht zullen zijn, zullen wij
eind mei een besluit nemen over de reizen naar Lourdes in de maanden september en oktober.

TGV-reis naar Lourdes is
geannuleerd
Naar aanleiding van de richtlijnen die de regering bekend
heeft gemaakt heeft VNB met pijn in het hart moeten
besluiten om, aanvullend op ons eerdere besluit, reizen
met een vetrekdatum tot 31 augustus 2020 niet uit te
voeren. Dit betekent dat de 7-daagse bedevaart naar
Lourdes met de TGV is geannuleerd. Deze reis wordt
door VNB geannuleerd en voor onze pelgrims gaan wij over tot het uitgeven van de ‘coronavoucher’. Onze pelgrims ontvangen hierover aanvullend bericht.

Live TV vanuit Lourdes
Vrijdag 15 mei om 16.00 uur kunt u de
rozenkrans in het Nederlands meebidden
vanuit de Grot in Lourdes.

Parochie in coronatijd
Waar het in een parochie om gemeenschap gaat, zit je
ineens alleen op de pastorie, vier je met bijna niemand
erbij en lijkt er een andere wereld te ontstaan: “Een nieuw
normaal”! Hoe bouw je hier parochie en gemeenschap in
op?
Binnen een week hing er een spandoeken aan de kerk:
“Zorg voor elkaar”, “Verbonden met elkaar” en “Geloof,
hoop en liefde. Maar de grootste is de liefde”. En gelukkig zijn er wat digitale slimmeriken in de
parochie en konden we snel “online” met vieringen en vonden we de regionale omroep bereid
om uit te zenden. Er kwamen digitale vormselbijeenkomsten. We hebben nog nooit zoveel
palmtakjes gezegend als dit jaar en veel zijn er rondgebracht, naar ouderen en zieken, met een
kaartje. Nog nooit zijn er zo snel zo veel kaarsen bij de Lourdesgrot in Katwijk (N.Br.)
opgestoken als in de eerste weken van de corona-crisis. Lees hier het hele verhaal van pastoor
Theo Lamers.
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