NIEUWSBRIEF
ER WAS EENS
Een Gpje van Maria’s sluier
Vorig jaar rond deze ?jd zou er in ons bisdom een week van
BernadeJe zijn. BernadeJe Soubirous was een eenvoudig
meisje van 14 jaar. Ze woonde in Lourdes, aan de voet van de
Franse Pyreneeën. Tussen februari en juli 1858 verscheen Maria
achcen keer aan haar, in een grot aan de rivier.
Ze werd niet onmiddellijk geloofd en ze haalde zich in plaats daarvan de woede van de plaatselijke bevolking op
haar hals. Na een lange en voor haar pijnlijke weg werden de verschijningen door de Kerk erkend. Dit zorgde in het
Frankrijk van toen voor een echte revolu?e bij de geves?gde orde van de Kerk, door de boodschap van liefde en
gebed. Lourdes is een bekend Maria bedevaartsoord geworden, waar miljoenen mensen troost en verbondenheid
vinden. Wat een klein meisje kan bewerkstelligen! In Workshop 6 ‘Maria verschijnt’ hoor je meer over deze
BernadeJe.

Bedank Maria op Moederdag met een roos
Op Moederdag geven veel kinderen een mooie tekening of bloemen aan hun mama.
Maar denken we dan ook aan Maria, onze Moeder in de hemel?
Maak daarom zondag 9 mei ook tot Moederdag voor Maria!
Je kunt Maria een ‘roos van gebed’ geven, om haar te bedanken. Dat doe je door een
Weesgegroet te bidden voor deze lieve Moeder van ons allemaal. Sinds 2012 vraagt
s?ch?ng Kinderen Bidden voor Kinderen om op Moederdag ook Maria te bedanken.
Ieder jaar komen er zo´n 2000 rozen voor Maria.
Doe je dit jaar ook mee?

Meimaand Mariamaand, juli Mariamaand!!!
Mei is de maand van Maria. In alle kerken wordt Maria extra in het zonnetje
gezet. In Den Bosch, waar we 3 juli samenkomen, wordt de Zoete Lieve
Vrouw van Den Bosch vereerd. In mei hangen er nu overal blauw wiJe
vlaggen (kleur van Maria) en zijn Mariabeeldjes op straat versierd met geel
wiJe bloemen, de kleuren van de kerk.
Een legende uit de Middeleeuwen vertelt er pest heerste in de stad. In een
stormach?ge nacht wandelde Maria door de straten van Den Bosch. De
volgende morgen was iedereen genezen in de straten, waar ze was geweest.
Het beeld van de Zoete Moeder stond als al?jd op haar plaats, maar de
voeten en de zoom van haar kleed waren met slijk en straatvuil bedekt…..
De stad bedankt haar elk jaar op Moederdag met een bidtocht. (Helaas kan
deze ook dit jaar niet doorgaan.)
We kunnen haar in mei niet bezoeken, maar wel op zaterdag 3 juli. Dat is
dicht bij haar eigen feestdag, 7 juli. Zo maken we van de maand juli ook een

Met zijn allen in de kerk?
We mogen weer met meer mensen in de kerk vieren. Dat geldt zeker voor die grote Sint Janskathedraal, waar wel
2000 mensen in kunnen. Langzaam komt er licht aan het einde van de tunnel.

Samen is leuker: vraag vrienden en kennissen mee
De aanmeldingen voor 3 juli komen binnen, maar er is zeker nog plaats! Vraag daarom vrienden en kennissen om
ook aan te melden. Samen is leuker!

Wist je dat? De bus……
Als je ver van Den Bosch woont, moet je even reizen voordat je er
bent. Dat hoort ook bij een bedevaart. Je bent een echte pelgrim!
Hoe leuk is het dan om samen te reizen? We bieden jullie busvervoer
aan, voor dezelfde prijs en corona proof! Laat het weten aan het
Huis voor de Pelgrim als je per bus wilt gaan.

