
Werkzaamheden Lourdes naderen einde 

 

 
  

De werkzaamheden rond de grot in Lourdes naderen langzaam 

hun voltooiing. Het heiligdom hoopt dat er hierdoor meer rust 

ontstaat op de plek die als het ‘hart van Lourdes’ wordt gezien. 

  

Baden 

De herinrichting van de grot zelf is al afgerond. Afgelopen winter is heel 

hard gewerkt aan de renovatie van het gebouw van de baden. Daar is de 

bestaande betonnen overkapping vervangen door een veel lichtere 

houten luifel. Het gebouw heeft daardoor een veel modernere en opener 

uitstraling gekregen. Ook is er nu een speciale badruimte voor kinderen 

ingericht. Die was er nog niet. Kinderen hoeven voortaan ook minder 

lang te wachten. 



 
  

Kapellen van Licht 

Een andere vernieuwing zijn zeven zogeheten ‘kapellen van licht’. Deze 

zijn aan overkant van de Gave gebouwd. Het zijn open overkappingen, 

waaronder pelgrims kaarsen kunnen opsteken. Het heiligdom heeft de 

afgelopen jaren gezocht naar de beste plek voor de kaarsen en hoopt die 

nu op deze plek gevonden te hebben. De kaarsen zelf zijn ook 

vernieuwd. In plaats van de lange ranke kaarsen, is er nu een wat 

kleiner en dikker model voor in de plaats gekomen. Op de plek waar 

afgelopen twee seizoenen de kaarsen stonden – precies tegenover de 

grot – wordt ingericht als ‘siltezone’. 

 



 
  

Kruisweg 

Nieuw is ook de plek van de ‘witte kruisweg’. Deze staat nu dichter bij de 

grot, waardoor pelgrims minder ver hoeven te lopen. Met name voor 

pelgrims die slecht ter been zijn of rolstoel duwers is dat prettig. 

Bovendien is op de nieuwe plek veel meer schaduw. 

 

 
  

Nieuwe looproute 

Het heiligdom denkt met alle maatregelen een nieuwe looproute voor 

pelgrims te hebben ontworpen. Vanaf de arcades (grote bogen) kom je 



als pelgrim vanuit de drukte van de esplanade via het plein met de 

bomen in de rust van de grot. Na de ontmoeting met Maria bij de grot 

kun je – net als Bernadette – eerst je gezicht wassen met het water (de 

kraantjes waren vorig jaar al vernieuwd) en vervolgens de kruisweg 

lopen of een kaars aansteken en dan tegenover de grot in de stiltezone 

uitkomen voor gebed of meditatie. 

 

 

Nieuw wonder Lourdes erkend 
 

 
 
De genezing van zuster Bernadette Moriau is officieel erkend als het 70e 

wonder van Lourdes. Dat maakte de bisschop van Lourdes Mgr. Nicolas 

Brouwet op 11 februari bekend aan het einde van de feestelijke viering 

ter gelegenheid van de 160e verjaardag van de verschijningen. De 

Franse zuster Bernadette werd in 2008 plotseling genezen tijdens een 

bedevaart naar Lourdes. Na veel onderzoek is het nu officieel als wonder 

erkend. 

Zuster Bernadette Moriau (79) is lid van de congregatie van de 

Franciscanessen van het Heilig Hart van Jezus. Sinds 1966 leed ze aan 

een zeldzame zenuwziekte, waardoor ze veel pijn had. Haar voet was 

verdraaid en ze kon zich steeds slechter bewegen. Ze werd diverse keren 

geopereerd, maar de klachten werden niet minder. Toen ze in juli 2008 

een pelgrimstocht naar Lourdes maakte, zat ze in een rolstoel en moest 

ze permanent een spalk dragen. 

Bedevaart 



Van 3 tot 7 juli 2008 maakte ze een bedevaart naar Lourdes en ontving 

daar de ziekenzegening. Toen gebeurde er nog niets bijzonders. 

Eenmaal thuis was ze zelfs een beetje moe van de reis. Maar enkele 

dagen later, op 11 juli, zat ze in de kapel van haar klooster in de buurt 

van Beauvais, op het tijdstip dat in Lourdes de sacramentsprocessie en 

ziekenzegening plaatsvindt. In haar hart voelde ze zich op dat moment 

zeer met Lourdes verbonden. Tegelijkertijd voelde ze in haar hele 

lichaam een ongewone ontspanning en warmte. Een innerlijke stem zei 

haar dat ze alle medische apparatuur en de spalk kon verwijderen. Toen 

ze dat deed bleek haar voet teruggekeerd in de normale positie en tot 

haar eigen verbazing kon ze ook weer lopen. 

Wonder 

De ervaringen van zuster Bernadette zijn door het Internationaal 

Medisch Comité van Lourdes grondig onderzocht. De uiteindelijke 

conclusie luidde dat er voor haar genezing geen medische verklaring te 

geven is. Hierop bisschop Jacques Benoit-Gonin van het bisdom Beauvais 

de genezing als wonder erkend. Zuster Bernadette is zelf heel verbaasd 

over haar genezing. “Ik heb nooit om een wonder gevraagd,” zo zei ze in 

een reactie. Vóór haar bedevaart in 2008 was ze nog nooit in Lourdes 

geweest. 

 

 

App Lourdes vernieuwd 
 

De app van het heiligdom in Lourdes is vernieuwd. De app heet nu 

‘Lourdes pour tous’ (Lourdes voor iedereen) en geeft dagelijks actuele 

informatie over de activiteiten in het heiligdom. Alle informatie over 

Lourdes is via nieuwe app heel makkelijk te vinden. 

De vernieuwing van de app is onderdeel van meer nieuwe 

communicatie-uitingen in Lourdes. Zo is ook de bewegwijzering in het 

heiligdom vernieuwd. Op vijf centrale plekken zijn grote schermen 

geplaatst, waar continu actuele informatie over Lourdes wordt gegeven. 

Op de schermen zijn onder meer foto’s en korte filmpjes te zien en 

actuele informatie in meerdere talen over het programma van die dag. 



Daarnaast zijn er bij alle belangrijke gebouwen in het heiligdom zuiltjes 

geplaatst met uitleg over de betreffende kerk of ander gebouw. 

Daarnaast komen er nog vijf grote plattegronden. Het heiligdom hoopt 

op die manier pelgrims beter te kunnen informeren. 

 

Bekijk mogelijkheid om app te downloaden op: https://www.lourdes-

france.org/nl 

 

 

 

https://www.lourdes-france.org/nl
https://www.lourdes-france.org/nl

