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Ziekenhelper en pelgrim  
Beste vrienden, broers en zussen van de Hospitaliteit,  

Het verheugt mij altijd weer de vreugde te zien van de ziekenhelpers bij hun aankomst in Lourdes. De 

vreugde die hen vlug naar de Grot doet gaan “om een goede dag aan Maria” te wensen, de vreugde 
ook van het terugzien van de vrienden en ook van opnieuw pelgrim te zijn.   

Ik ben een pelgrim, want ik ben onderweg. Ik word opnieuw meester van mijn tijd. De tijd voor de beleving 

van een sterke spirituele tijd, de tijd om God te ontmoeten en te luisteren naar zijn Woord.   

Pelgrim in Lourdes zijn, is, zoals op de weg naar Compostela, de kans op mooie ontmoetingen. Andere 
pelgrims zullen mij raken met hun getuigenis, hun lijden, hun moed, hun zoeken, hun nederigheid. 

Kortom, ik zal mij openstellen voor God en voor de anderen.   

En dan is er ook nog mijn dienst als ziekenhelper, de dienst aan de andere. Geven, nog geven, altijd 

geven en zoveel ontvangen. Het gevoel van volheid ervaren, een ander woord voor geluk, helemaal 

openbloeien. Mijn leven als ziekenhelper is vervuld, het heeft een zin.  

Een in gebed. Met de verzekering van mijn toewijding en mijn trouwe vriendschap.  

Daniel PEZET  

 
De patroonheilige van de pelgrims en van de Hospitaliteit Notre Dame de Lourdes.  

De heilige Benoît Joseph Labre (1748-1783).   

“God verwacht u elders” Met deze woorden ziet Benoît Labre, zoon van 

landarbeiders uit Amettes (Pas de Calais), zich afgewezen voor het monastieke 

leven. Hij gaat dan op weg, hij is 21 jaar, van heiligdom naar heiligdom, met de 

tas op zijn zijde en het kruis aan de hals. Hij is op weg gegaan om te weten wat 

God van hem verwachtte, en zijn verlatenheid en loslaten heeft hij begrepen 

dat pelgrim zijn, zijn roeping was.    

 

Enkele woorden van Monseigneur Théas tot de ziekenhelpers in 1969, 50 jaar geleden: 

“Wanneer er voor een ziekenhelper een echt conflict is tussen de naastenliefde en het 

reglement, moet hij zonder de minste twijfel het reglement opofferen en de naastenliefde 

doen triomferen...De ziekenhelper van Lourdes, zoals de Onbevlekte Maagd die wil, moet 

de specialist zijn van de liefde tot de naaste, gestuwd door Gods liefde.”  



Nieuws van de Hospitaliteit 

Enkele cijfers 

Rekenresultaat van de werking tot 31 oktober 2018 

Netto verlies: - 44 351 € (verbetering tegenover 2017: - 70 142 €)  

Te onthouden:   

Vermindering van het zakencijfer: 1,2% (- 22 000 €)  

Goede evolutie in de lopende lasten voor de werking:  

Loonmassa verminderd met 46 000 € (geen afdankingen, betere 

beheersing in het aanwerven)  

Daling in de aankoop voor het restaurant met 60 000 € (wijziging in de beheerspraktijk van de aankoop) 

Belangrijke verhogingen:  

EDF/GDF = + 45 000 € (laattijdige facturatie en verlies van energie in sommige logiescentra…);  

Verplaatsingskosten voor de Raden: + 10 000 €  

Huur van hotelkamers in Lourdes om de sluiting van het logies Benoît Labre op te vangen: 12000 €.  

De geschiedenis van onze Hospitaliteit 

Op 18 april jongstleden hadden we het geluk in de Hospitaliteit Mw Martine Baratriermet haar echtgenoot 
en Mw Chantal Gilbert te mogen verwelkomen,  

de kleindochters van Emile Christophe, President 

van de Hospitaliteit Notre Dame de Lourdes van 
1905 tot 1922. Hij was lid van de Hospitaliteit sinds 

haar oprichting in 1885. Hij was achtereenvolgens 
secretaris en vicepresident, vooraleer President te 

worden benoemd. Zijn presidentschap was zeer 

vruchtbaar ondanks de gebeurtenissen die hij 
meemaakte, zoals de scheiding van Kerk en Staat, de 

viering van de vijftigste verjaardag van de 

verschijningen en de oorlog van 1914-1918. Zijn 
vicepresident was graaf Etienne de Beauchamp.  

Een woord van de heilige Bernadette:   

“Gezondheid zal ik altijd genoeg hebben, maar liefde nooit.”.  

 



  

 

Nieuws van de dienst Notre-Dame  

“Zalig bent u, armen, want het Rijk van God is van jullie” Luc 6,20  

Dit is het thema voor het jaar 2019.  

Op 11 februari 1858 verschijnt de Maagd Maria aan Bernadette, de nederigste en armste van de 

jonge meisjes van Lourdes. Zij zal haar leven lang een toonbeeld van nederigheid blijven, 

doordrongen van een diep en stevig geloof.  

Ziekenhelpster of stagiaire, wij hebben allen nood aan elkaars hulp. Daarom moeten de oudsten de 

nieuwe onder hun vleugels nemen, hen in hun dienst begeleiden, hun de wonderen van Lourdes doen 

ontdekken. Laten wij onze dienst uitoefenen met veel welwillendheid en aandacht onder elkaar en 

alle mensen met wie we de vreugde hebben ze te ontmoeten.    

Buiten de diensturen hebben wij vrije tijd voor een spirituele retraite.  

- Aanbidding in de kapel  

- dagelijkse Mis  

- naar de Baden 

- biecht in de verzoeningskapel  

- gebed bij de Grot 

- sacramentsprocessie of mariale lichtprocessie  

- rozenkransgebed bij de grot of in Nazareth  

Nazareth is een ontmoetingspunt voor de ziekenhelpsters. Een plek voor gebed, ontmoeting en 

delen. Kortom: laten wij deze aangeboden plek tot leven brengen.  

“Oh Jezus, geef mij het brood van de nederigheid, het brood van de naastenliefde” Heilige Bernadette.  

Anne de Loynes 



 

Het beheer van persoonlijke gegevens van de leden van de Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

Conform aan het algemeen reglement voor de bescherming van gegevens (RGPD), in voege getreden 

op 25 mei 2018, geniet u van het recht tot toegang, verbetering en afwijzing van gegevens die u 

betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door bij ons een aanvraag te doen:  

hospitalite-lourdes@wanadoo.fr  

Ter informatie : de persoonlijke gegevens die de vereniging bewaart, worden uitsluitend gebruikt om 
u via post of e-mail de bevestiging te sturen van uw inschrijving voor de stage, voor de facturatie van 
uw verblijf (jaarlijkse bijdrage, maaltijdtickets en eventueel logies) en om u de informatie te bezorgen 
over het reilen en zeilen van de vereniging (Brief van de Hospitalié Notre-Dame de Lourdes). De 
gegevens worden bewaard en bijgehouden door het secretariaat van de Hospitaliteit en de 
ziekenhelpers van de dienst Saint Michel met een beheerprogramma. De enige gevraagde gegevens 
zijn uw naam, voornaam, adres en eventueel het e-mail adres. Geen enkel van deze gegevens zal aan 
een derde worden doorgegeven zonder uw akkoord.   
  

 

 



 



Kennen wij ons Heiligdom?  

Een van de beelden op de noordelijke arm (kant Gave) is dit van de heilige 
Hyacinth. Dit is de legende rond hem:  
  

Geboren in 1185 in Silezië wordt hij priester in Krakau (Polen) en treedt 
binnen bij de Dominicanen, na de heilige Dominicus in Rome te hebben 
ontmoet. Hij ligt verder aan de basis van heel wat kloosters in Polen, 
Pruisen, Litouwen en Rusland.    
Terwijl pater Hyacinth rond 1230 de eucharistie viert in een van de kerken 
van Kiev, wordt hij verwittigd dat de stad imsingeld is door de Tartaren en 
een aanval nakend. Hij eindigt op waardige wijze de eucharistie en bij zijn 
vertrek neemt hij haastig de ciborie met de geconsacreerde hosties mee.  
  

De legende wil dat hij dan de stem van een vrouw hoort van achteraan in de kerk : 
“Hyacinth, je redt mijn Zoon, en mij laat je achter?”  
  

De stem komt van een stenen beeld van de Maagd Maria. Zonder de minste aarzeling, ook al heeft hij 
schrik, neemt hij het zeer zware beeld mee, dat hem toch licht schijnt te zijn. Hij verlaat de stad en 
ontsnapt aan de Tataren.  
De heilige Hyacinth wordt dus vaak afgebeeld met een monstrans met het H. Sacrament en een beeld 
van de Maagd Maria in de handen.  
Hij stierf in 1257 en werd heilig verklaard in 1594.   

 

Goed nieuws van de stad Lourdes  

In 2018 registreerde het hotelwezen van Lourdes 2.191.171 overnachtingen, tegen 2.005.732 

in 2017, of een verhoging van 9 % tegenover het vorige jaar. Wij moeten daarbij vermelden dat dit de 

1e keer is in 10 jaar dat het hotelwezen van Lourdes een verhoging noteert.   

Deze vermeerdering, vastgesteld vanaf februari heeft heel het jaar aangehouden, met een 
uitstekende maand juni (+ 17%), dank zij onder meer de bedevaart van de 
oud-strijders. Ook het onthaal van de Ronde van Frankrijk zorgde voor een 
piek in juli (+ 16%) en versterkte het sportieve imago van Lourdes in de 
ogen van de wereld. Het is de etappe geweest met de grootste 
kijkdichtheid op ”France Télévisions” met bijna 5 miljoen kijkers.    

  

De verhoging van de frequentie in 2018 laat zich verklaren door een 

sterke stijging van de Franse overnachtingen (+ 29%). Daarnaast verhoogde de frequentie van de 

buitenlanders slechts met 1 %. 

 

 https://hndl1885.com/  
Ik nodig u uit te gaan kijken naar de zeer mooie website van onze vriendin 

Colette:  

« Leven en dienst met de Hospitalité Notre Dame de Lourdes ».   

Het is in het Engels, maar het is een mooi middel om informatie te verschaffen en 
promotie te maken voor onze Hospitaliteit.   
Aarzel niet om de hashtag # HNDL1885 te gebruiken tijdens het seizoen, indien u 

aanwezig bent op de sociale media. Zij heeft ook Facebook en Instagram, die u kunt 

vinden door 'HNDL 1885' te gebruiken. 

 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1619/Saint-Dominique-de-Guzman.html


 

”De Heer heeft hen bij de hand genomen” Paus Franciscus 

 

Dienst Sainte Bernadette  

Franz VON LOE  

De kleindochter van Colette MARIOTTE  

Dienst Marie Saint Frai  

Rosanna MARANGONI VERGANI  

Maire CHANNER  

Gianna GIANELLA, épouse d’Ivo COMELLO – diensten Marie 

Saint Frai en Saint Joseph  

De vader van Leila RAITERI  

De moeder van Danielle SIRLEY  

Dienst Notre Dame  

Josie SOUBERVIE  

Carmen FRANCHI  

Michelle QUEMPER  

Angeles LOPEZ ROS  

Albine DUBRULLE  

Antonietta LANZAROTI  

Anna Maria BUFFA, moeder van Andreina VISETTI  

Dienst Saint Jean Baptiste  

Denise RIGAUD  

Janine GUITET  

Anne VICKERS  

Nathalie PINGET  

Grazia BARONE  

Anne DARDE  

De echtgenoot van Liz BYRNE  

Dienst Saint Michel  

Arsène CHAILLOU  

De echtgenote van Louis MONSEGU  

De moeder van Pierre PERROMAT  

De broer van Henri de WATRIGANT   

  

Dienst Saint Joseph  

Pierre-Yves HAMON  

Yves GOMANE  

Joseph STEBENET  

Patrick de MONTGOLFIER  

Jean-Jacques PONS  

Claude PILLET  

Domenico SOLA  

Terry SCAHILL  

Augustus FALLER  

Nicolas BRULE  

Nicola MORRA  

Jacques MARCEL Sean DUNPHY  

Jacques CORNET  

Jesus LOPEZ VIDAL  

Jean-Louis BRETTE  

Rolf SCHULTE  

François FOUCAULT   

Giampiero MARONI  

Jean Marie BARTHECOY    

De echtgenote van Jacques DORSI  

De moeder van Paschal BLAKE  

De moeder van James MURTAGH  

De moeder van Michel CHATAGNON  

De moeder van Adrien LORICOURT  
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