
Het respect voor de persoon 
Beste vrienden, broeders en zusters in de Hospitaliteit, 

het respect voor de menselijke persoon moet in het hart staan van de zending van de ziekenhelper.  

“Mijn naaste is een andere ik.”» 

  

" Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. “  

(Mt 25,40). 
  

In de schoot van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes is het eerste luik van onze zending de pelgrims te 

verwelkomen, en in het bijzonder de zieke pelgrims, deze met een handicap en deze in een noodsituatie. Welke zijn 

dienstgroep ook mag zijn, welke zijn opdracht ook mag zijn (bij het station of de luchthaven, in de Baden, in een 

ziekencentrum, bij de Grot of tijdens een of andere viering of processie…), moet de houding van de ziekenhelper altijd 

getekend zijn door respect en sereniteit, en altijd door een glimlach belicht.   

  

Onze  naastenliefde moet met de glimlacht gebeuren. 

  

Iemand respecteren dat is aandacht schenken aan wat hij zou kunnen voelen, hoogachten en er zorg voor dragen.  

De eerbied voor de persoon vanwege de ziekenhelper: 

  

is verwelkomen met vreugde. Wij zijn blij hem te mogen ontmoeten. Wij verwachten hem... 

is met kalmte tot hem spreken, zelfs als hij zenuwachtig is, panikeert of kwaad is.  

is hem nooit brutaal aanraken, zoals bij de arm grijpen, of hem bruusk opzij duwen.  

is in hem een broeder of zuster zien, een medemens. 

  

Ik herlees als besluit wat Mgr. Théas, bisschop van Tarbes en Lourdes, in 1969, 50 jaar geleden dus, aan de ziekenhelpers 

schreef:  

“De ziekenhelper van Lourdes, zoals de Onbevlekte Maagd het wil, moet de specialist van de naastenliefde 

zijn, gedreven door de liefde voor God.”  

  

Verbonden in gebed. Wees overtuigd van mijn toewijding en van mijn trouwe vriendschap.  

 

Daniel PEZET  President van HNDL 

 OKTOBER 2019 

HNDL - Lourdes  

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3205#v_40


Wat nieuws over ons logies «  Notre-Dame de Lourdes »  
Op 21 juni 2019 vond de inhuldiging en de inzegening plaats van ons logies “Notre Dame de Lourdes.” 

Onze president, Daniel Pezet, heeft alle genodigden bedankt en ons herinnerd aan de redenen  die ons er toe brachten een 

dergelijke aankoop van een gebouw te doen.   

De rector van het Heiligdom, E.H. André Cabes, heeft dan samen met Pater Horacio Brito, algemeen aalmoezenier van HNDL, 

de plaatsen gezegend.   

Dit historisch gebeuren eindigde voor ons in de eetzaal, waar de erewijn werd geschonken.   

 

 
Tijdens de maand augustus hebben wij kunnen de Nationale Bedevaart verwelkomen en aan hun wensen voldoen.  

Daarvoor hebben wij het geheel van de self Saint-Michel, met keukens, cafetaria en toren aan hen overgelaten.  

Om onze ziekenhelpers te verwelkomen hebben wij het restaurant van het gewezen hotel Notre-Dame de Lourdes weer in 

werking gesteld.    

Deze opdracht werd tot een goed einde gebracht dank zij de efficiëntie van onze keukenchefs, die de keukens in werking 

hebben gesteld, maar ook dank zij de medewerking van het personeel in de zaal, dat heel efficiënt is geweest, zodat 

iedereen in een zeer gemoedelijke sfeer werd bediend.  

 
Wij hebben vijf uitzonderlijke dagen beleefd, maar ondanks de vele aanvragen die wij binnenkrijgen, kunnen wij op die 

manier niet verder gaan. 
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DE ACTUALITEIT 

“Laten wij samen verder stappen, zorg dragend voor el-

kaar, maar ook voor de Schepping, ons gemeenschap-

pelijk huis.”  

Paus Franciscus 

24 september 2016 



 

Een nieuwe ruimte voor de Families 

In samenwerking met de vrijwilligers van “Het kleine huisje van Bernadette” werd deze zomer een bijzondere ruimte voor de 

Families bij de Baden geopend.  

 
 Het doel 

 Naast het geven van een eigen ruimte bij de Baden voor de Families is het de bedoeling zin te geven aan de demarche van 

het baden of de geste met het water, en dit zowel voor de ouders als voor de kinderen.  

  

Hoe werkt het? 

Ouders en kinderen worden om 9.30 u en 15 u verwelkomd in het Kleine Huisje van Bernadette. Men vormt een groep. 

Iedereen krijgt een kleine badge. 2 vrijwilligers begeleiden de kinderen naar de nieuwe ruimte. Met een tekenfilmpje van 7 

min. wordt de boodschap van Lourdes getoond. Dan volgt een moment van spel en catechese, steunend op een tekening, om 

uit te leggen wat de bron en het water in Lourdes voorstellen. Daarna gaat de groep in de Baden, bijgestaan door de 

ziekenhelpers van  HNDL.    

 

Over hoeveel mensen gaat het? 

Er werden elke dag tussen de 30 en de 50 personen begeleid. 

 
De basisboodschap voor ouders en kinderen? 

Water is onmisbaar voor het biologische leven. Het water van het Doopsel leidt ons 

naar het geestelijk leven. Een onderdompeling in de Baden is het verlangen 

uitdrukken naar een nieuw doopsel, naar een nieuw verbond, een nieuwe 

vriendschap met Jezus.  

Wanneer men dorst heeft drinkt men water. Op geestelijk vlak is het Jezus die ons te drinken geeft (tekst van Kana, de 

Samaritaanse vrouw…). De bron in Lourdes is Jezus, die ons is getoond door de Maagd Maria, de Moeder van Jezus. 

Het water reinigt daar waar er modder is, waar er vuil is. In ons geestelijk leven heet het vuil ‘zonde’, en om te reinigen is er 

het sacrament van de verzoening. 

Het water is dus het teken van ons geestelijk leven, het teken van ons verlangen om te leven.    
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DE ACTUALITEIT (VERVOLG) 

Men kan met een korte formule de processie zo definiëren: “Het is van een plek naar een andere plek gaan, met de bedoeling 
er iets te doen.” Wanneer het gaat om een term in de religieuze taal, dan moet men begrijpen: “Op een religieuze wijze van 
een plek, die misschien niet sacraal is maar wel belangrijk, gaan naar een belangrijke of sacrale plek, om er een religieuze daad 
te verrichten.” 
De lange traditie van de Kerk hernemend zegt het ceremonieboek van de bisschoppen van 1998 niets anders: “De openbare 
processies zijn de plechtige smeekbeden van het Godsvolk, onder leiding van de clerus en vooral door het ordelijk gaan vooral 
van een sacrale plek naar een andere sacrale plek.”   
 
Uittreksels uit het boek: “Lourdes en procession” van E.H. Régis-Marie de La Teyssonnière (uitgeverij Artège) 

Lourdes beter kennen: wat is een processie? 
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De jongeren van Youcat in ons Heiligdom.  
De jongeren van Youcat(*) hebben deze zomer onze Hospitaliteit leren kennen, door het 

volgen van de stage van het 1e jaar 

(Ontdek hun zeer mooi project dank zij een artikel van Anthony S. Farah uit Libanon) 

“Kom, u moet weten in wat u gelooft. U moet uw geloof kennen met dezelfde precisering als een IT-specialist zijn 

computersysteem.” Paus Benedictus XVI, in het voorwoord van YOUCAT. 

  

Onze wereld vandaag verwijdert zich van het geloof en van de Kerk, vooral de jongeren. Er zijn heel wat andere zaken 

waarmee ze bezig zijn (media, werk,…). Zij hebben de bron van hun leven, het doel van hun bestaan vergeten en zoeken hoe 

hun leven te vullen en antwoorden op hun vragen.   

Wat moet men doen om de hoop voor onze jongeren te bewaren? 

En hoe hen opnieuw vertrouwen geven in hun Kerk?  

In zijn Apostolische brief « Motu Proprio : Sanctuarium in Ecclesia » van 

2017 nodigt paus Franciscus de grote bedevaartsoorden van de wereld 

uit om zich niet alleen tevreden te stellen met toeristische bezoeken en 

volksdevotie voor de pelgrims, maar ook een nieuwe evangelisatie te 

stimuleren, opdat de pelgrims iets naar huis kunnen meenemen, een 

kleine onderrichting die de poort kan zijn, eenmaal terug thuis, naar de 

studie van de catechese en de verdieping van hun geloof.  

Het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes en de Stichting YOUCAT 

hebben zich aan het werk gezet om de oproep van de Paus te 

beantwoorden.  

Er werd heel wat materiaal ter beschikking gesteld (studiegidsen, spellen voor catechese, boeken van Youcat…) met een 

gevarieerd programma voor alle leeftijdscategorieën : dagen voor de gezinnen en de kinderen, avonden met de jongeren, 

werkgroepen voor evangelisatie, individuele ontmoetingen of met voorbijkomende groepen. 

Bij de nieuwe evangelisatie begint men met het zich naast de mensen te gaan neerzitten, en op die manier zoeken mannen en 

vouwen, jongeren en kinderen naar Jezus te leiden, naar de ontmoeting met Hem. Zich neerzetten en gedachtewisselingen 

vragen tijd, en dat stelt in staat de weg van elkeen geduldig te respecteren.  

De ontmoeting met Jezus is de sleutel van de nieuwe evangelisatie, de uiteindelijke Boodschap ligt daar  : « Het geloof wordt 

helemaal beslist in de relatie die we aangaan met de persoon van Jezus die naar ons toekomt. » (Paus Benedictus XVI, 

Boodschap aan het Volk van God bij de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie).   

Anthony S. Farah  Libanon 

(*) YOUCAT is de catechismus van de katholieke Kerk voor de jongeren. De belangrijkste onderwerpen worden erin kort behandeld en op 

een gemakkelijk te begrijpen manier onder de vorm van vragen en antwoorden. . YOUCAT werd goedgekeurd door de Congregatie van de 

Geloofsleer in Rome.   

Een internationale dynamische en actieve vrijwilligers uit verschillende landen en in verschillende 

talen (Duitsland, Columbia, Libanon, Australië, Polen en Oostenrijk), hebben gedurende drie 

maanden een pilootproject in evangelisatie in het hart van het Heiligdom gerealiseerd.  

«Ik onderwerp, O mijn God, alle verlangens van mijn hart, 

en breng ze samen tot één, U in alles te gehoorzamen en te beminnen. »  

Heilige Bernadette      



Het Vredesmonument 

Dit monument, vooraan op de foto hiertegenover werd eerst 
Monument van de Erkentelijkheid geheten, en nadien Monument van 
de Vrede. Het werd in 1920 gebouwd, kort na Wereldoorlog I en in 
1956 vernield om plaats te maken voor de bouw van de 
ondergrondse Pius X-basiliek.  
Binnenin waren de muren bedekt met duizenden plaatjes, met de 
namen van soldaten uit alle landen die tijdens de Grote Oorlog waren 
gesneuveld.   
 

 

In 1947 wijdde Mgr. Théas dit monument toe aan de vereniging “Pax Christi”, een gebedsbeweging 
voor de Frans-Duitse verzoening, en waarvan hij een van de stichters was.  
 

De “Pax Christi” kapel in de Pius X-basiliek verwijst naar 
dat monument dat er juist boven stond. Deze kapel 
bewaart de geconsacreerde hosties voor de grote 
vieringen. Het is ook een goede plek voor het 
persoonlijk gebed van de pelgrims. Op een van de 
mozaïeken op de muur ziet men een kandelaar met 
zeven armen, een van de symbolen van het judaïsme: 
Mgr. Théas nam een moedige houding aan ten gunste 

van de Joden tijdens Wereldoorlog II.  
Hij werd door de staat Israël als “Rechtvaardige onder de naties” erkend.    

 

Kennen wij ons Heiligdom? 
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De Koningin van de Moeders 
 

“...Kijk naar deze moeder die zich buigt over de kleine kwetsuur van haar kind.  

Leer van haar zich te buigen over alle ellende, elke kwetsuur en elke wonde.  

Kijk naar dat kind dat, op de toppen van zijn tenen, zijn gekwetste vinger toont aan 

de tederheid van zijn moeder en ons zo leer ons helemaal te wenden tot het hart 

van de Maagd Maria, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurde...V 

In deze aanschouwing vindt iedereen troost en energie om opnieuw contact op te 

nemen met God en met de medemensen…” 

Mgr. Théas 

J.Herbert Coeffin 

Oratoire des Sœurs de Nevers 

à Lourdes 



Dienst Sainte Bernadette 

Brigitte CHABRAN 

 

Dienst Marie Saint-Frai 

Edgard ANTAKI 

Marie Dominique CHALVIDAN, echtgenote van Pierre 

De vader van Joaquinne MAHY 

 

Dienst Notre-Dame 

Michèle GURDAK 

Fausta MUSSI 

Anna ZOCCHI 

De vader van Debbie GILLION 

De tante van Hélèna FOY 

 

Dienst Saint Jean-Baptiste 

Teresa ACCARDI 

Paule COSSON 

Jaqueline ROCHER 

  

Dienst Saint Joseph 

Josep Maria CLARAMUNT LACUEVA 

Paolo FASSOLA 

Gérard CASTANET 

Jacques LLOBERA 

Francisco Jose NIETO 

Claude TRESARRIEU 

Andreas ZINGG 

Giuseppe Vercelli 

De echtgenote van Jean BIGNARDI 

De moeder van Frédéric BOUCHEIX 

De zoon van Edoardo DI VIRGILIO 

De moeder van Maurizio PIACENTINO 

De echtgenote van André SENNE 

De broer van James WEIR 

  

Der Heer heeft hen bij de hand genomen (Paus Franciscus) 
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