
Lourdesnovene 2020 

Onze 86e editie wordt wel een hele bijzondere tijd van gebed. Ondanks dat de kerk dicht is voor 

publieke vieringen hebben we een oplossing gevonden om onze traditie niet te onderbreken. Van 23 

t/m 31 mei wordt elke dag een halfuur voor de normale tijd op toerbeurt door onze pastoor of 

diaken de gebeden en intenties aan Bernadette en Maria aangeboden. Daarna is de kerk open 

volgens de reguliere noveentijden. U hebt dan de mogelijkheid om binnen te lopen om  een kaarsje 

op te steken en voor persoonlijk gebed. Voor de veiligheid komt u binnen via de hoofdingang, 

steekt een kaarsje aan, blijf dan niet staan aan de grot maar  neemt even plaats in een kerkbank en 

u verlaat de kerk via de zij-ingang. Het verhaal van de 18 verschijningen is per 2 samengevat en kunt 

u lezen per dag in ons parochieblad. Ook het noveengebed is nogmaals afgedrukt.  Voor de juiste 

tijden zie elders in het parochieblad. Intenties kunt u telefonisch opgeven (06-10200071) of in de 

brievenbus van de pastorie te Kaalheide deponeren. 

Noveengebed 

O Maria, Gij zijt gezegend onder de vrouwen en alle geslachten prijzen U zalig, omdat Gij Onbevlekt 

Ontvangen zijt en de Moeder mocht wezen van de verlosser, Jezus Christus. Om Uw aandeel in Zijn 

verlossingswerk moogt Gij zij: het Heil der zieken, de Toevlucht der zondaars, de Troosteres der 

Bedroefden, de Middelares aller genade en de almachtige Voorspreekster van hen, die smeken om 

uw moederlijke bescherming. 

Te Lourdes hebt Gij uw bezorgdheid getoond voor geestelijke en lichamelijk welzijn, door woorden te 

spreken van vermaning en troost en water te reiken van genade en genezing. Vol vertrouwen vragen 

wij U: om licht in duisternis, kracht in zwakheid, berouw over zonden, troost in leed en genezing van 

ziekte. 

Nederig smeken wij U aan uw Zoon te vragen: alle gunst die ons dienstig is ter zaligheid. En in de 

geest verenigd met de heilige Bernadette die zo voorbeeldig aan Gods genade en uw uitverkiezing 

heeft beantwoord, beloven wij U, hemelse Moeder, als trouwe kinderen te leven in deze wereld, 

door God te eren en U na te volgen. Deel ons daartoe uit de genade, die God gereed houdt. En 

mogen wij dan eens aan uw hand de schone hemel binnentreden, om daar bij God en U gelukkig te 

zijn in eeuwigheid. Amen. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons 

Heilige Bernadette, bid voor ons 

 

 

Zaterdag 23 mei 

11-2-1858: Tijdens het hout sprokkelen ziet Bernadette een witte dame. Ze noemt haar ‘aquero’ (dat)             

14-2-1858: Als zij met wijwater wordt besprenkeld, glimlacht de verschijning. Er wordt niet gesproken 

Kerk open: 19.00-20.00 

Zondag 24 mei 

18-2-1858: ‘Ze heeft me gevraagd veertien dagen lang te komen en ze heeft gezegd: ‘Ik beloof u niet, u 

gelukkig te maken in deze wereld, maar in de andere.’                                                                                           

19-2 1858: Ooggetuigen vertellen dat Bernadette ‘zeer bleek’ werd tijdens het bidden van de rozenkrans. 

Kerk open 17.00-18.00 uur 



Maandag 25 mei 

20-2-1858: Ze zegt: ‘slechts dat gezien te hebben, een in wit geklede jongedame’. Men neemt aan dat 

Bernadette het geheime gebed ontvangen heeft, dat voor haar is bestemd.                                                               

21-2-1858: voor het eerst is een kleine menigte bij de grot. De verschijning spreekt niet 

Kerk open 19.00-20.00 uur 

Dinsdag 26 mei 

23-2-1858: Glimlachen, begroetingen, grote kruistekens onderbreken haar gebed. Zonder te knipperen zijn 

haar ogen gevestigd op die ene plek. Er ontspint zich een soort gesprek.                                                                  

24-2-1858: De dame vraagt haar: ‘tot God te bidden voor de bekering van zondaars.’ Ook spraak ze over 

‘boete doen’ (penitenςo’)                                                                                                       

Kerk open 19.00-20.00 uur 

Woensdag 27 mei 

25-2-1858: Aquerò draagt haar op: ‘U moet aan de bron drinken en u er wassen.’ ‘U moet van dat kruid eten 

dat daar is.’                                                                                                                                                    

27-2-1858: De verschijning draagt haar op de grond te kussen ‘uit boetvaardigheid voor de zondaars’ 

Kerk open 19.00-20.00 uur 

Donderdag 28 mei 

28-2-1858: Zij herneemt haar boetedoening van de vorige dag door te knielen en de grond te kussen.                       

01-3-1858: de eerste- en enige keer dat een priester getuigen is. ‘haar (B)glimlach tart elke beschrijving.’ 

Kerk open 19.00-20.00 uur 

Vrijdag 29 mei 

02-3-1858: Ze bidt, raakt in trance en doet haar boeteoefening. Aquerò vraagt; ‘bouw hier een kapel en kom in 

processie.’                                                                                                                                                            

03-3-1858: Opnieuw het verzoek aan de priesters om aan de grot een kapel te bouwen. 

Kerk open 19.00-20.00 uur 

Zaterdag 30 mei 

04-3-1858: Ze glimlacht en straalt, maar blijft de rozenkrans bidden. 3x mislukt het om een kruisteken te 

maken. Opeens lukt het wel zo eenvoudig en natuurlijk.                                                                                             

25-3-1858: ‘Wilt u zo goed zijn mij te vertellen wie u bent?’ Na de 4e keer: zegt aquerò: ‘Que soy era 

Immaculada Councepciou’ (‘ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’) 

Kerk open 19.00-20.00 uur 

 

Zondag 31 mei 

07-4-1858: Bernadette vervolgt haar gebed en in trance houdt ze 10 minuten haar handen boven een 

brandende kaars, zonder letsel op te lopen.                                                                                              

16-7-1858: Bernadette knielt en bidt. O.L.V. zegt niets maar ‘ik heb haar nog nooit zo mooi gezien.’ vertelt 

Bernadette. 

Kerk open 11.15-12.15 uur 


