Hierna volgen twee bijdragen van aalmoezeniers die deelnamen
aan deze 62ste Internationale militaire Lourdesbedevaart.
Een eerste bijdrage is afkomstig van aalmoezenier Nicolas
Baijot. Het betreft zijn homilie uitgesproken tijdens de
nationale openingseucharistieviering op vrijdag 13 mei 2022.
Een tweede bijdrage is afkomstig van aalmoezenier Nikolaas
Devynck. Hij is reeds vele jaren begeleider van de Belgische
pelgrims en hij geeft hier graag zijn persoonlijke impressies bij
deze 62ste editie van de PMI.

Homilie van padre Nicolas Baijot tijdens nationale
openingsviering op vrijdag 13 mei 2022

Cher pèlerins belges, beste Belgische pelgrims,
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à avoir confiance dans le chemin à
emprunter, la voie à suivre. La route à prendre est celle de la justice, de la paix et
de droiture. À l’image de Thomas dans l’Évangile, il nous arrive de ne pas savoir
où l’on veut nous conduire ; cela est vrai pour tous les aspects de notre vie, que
ça soit civil ou militaire. Le Christ se veut rassurant ; il veut nous faire savoir que
nous pouvons nous fier en lui, car il est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Het Evangelie van vandaag nodigt ons uit om vertrouwen te hebben in het pad dat
we moeten nemen, het pad dat we moeten volgen. De te nemen weg is de weg van
gerechtigheid, vrede en oprechtheid. Net als Thomas in het Evangelie, weten we
soms niet waarheen we geleid willen worden; dit geldt voor alle aspecten van ons
leven, zowel civiel als militair. Christus wil geruststellend zijn; hij wil ons laten
weten dat we hem kunnen vertrouwen, omdat hij de Weg, de Waarheid en het
Leven is.

Le chemin que nous avons à prendre, comme chrétien mais aussi comme militaire,
doit être celui de la justice, de la paix et droiture. Une bonne question est :
comment savoir quelle est cette voie que nous devons suivre. Thomas a fait aussi
cette demande au Christ : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment
pourrions-nous savoir le chemin ? ». La réponse du Christ peut surprendre. Elle
peut aussi nous sembler vague et ne pas vraiment répondre à la question.
Toutefois, le Christ répond correctement et nous allons voir comment.
De weg die we moeten bewandelen, als christenen maar ook als soldaten, moet de
weg zijn van gerechtigheid, vrede en oprechtheid. Een goede vraag is: hoe kunnen
we weten wat die weg is die we moeten volgen ? Thomas deed ook dit verzoek
aan Christus: « Heer, we weten niet waar U heen gaat, hoe zouden we de weg
kunnen weten? ». Het antwoord van Christus zal misschien verbazen. Het kan ons
ook vaag lijken en geen echt antwoord zijn op de vraag. Christus antwoordt echter
correct en we zullen zien hoe.
Lorsque le Christ dit qu’il est le Chemin, il nous rappelle que l’Évangile nous
donne tous ce qu’il faut pour guider notre vie. Dans notre vie de militaire, nous
avons l’habitude de suivre un canevas d’ordre pour guider nos missions,
l’osmealq. Nous sommes déjà habitués à suivre des instructions ou à faire des
dropping où nous devons nous-même tracer le chemin. Ici, nous avons la chance
d’avoir le Christ qui nous trace un chemin pour toute notre vie. Il s’agit d’une
belle invitation à faire confiance en Dieu.
Als Christus zegt dat hij de Weg is, herinnert hij ons eraan dat het evangelie ons
alles geeft wat we nodig hebben om aan ons leven leiding te geven. In ons militaire
leven zijn we gewend om een raamwerk van bevelen te volgen om onze missies
te begeleiden, de osmeal. We zijn al gewend om instructies op te volgen of
dropping te maken waarbij we zelf het pad moeten volgen. Hier zijn we gezegend
met Christus die ons hele leven een pad voor ons uitstippelt. Dit is een prachtige
uitnodiging om op God te vertrouwen.

Lorsque le Christ dit qu’il est la Vérité, il nous rappelle que l’Évangile ne contient
rien qui puisse être faux. Cela peut sembler être une évidence, mais cela implique
que nous pouvons suivre avec confiance ce que la Parole de Dieu nous dit. Un peu
comme, en Mout ou en Fibua, on suit le premier qui rentre, car « le premier qui
rentre à toujours raison ». S’il part à gauche, on prend la droite et inversement. Si
l’on est capable de suivre sans discuter le collègue qui rentre dans une pièce lors
de situations tactiques, pourquoi remettre en doute ce que nous dit Dieu luimême ? En effet, Jésus nous offre la Vérité qu’il est bon de suivre.
Wanneer Christus zegt dat hij de Waarheid is, herinnert hij ons eraan dat het
Evangelie niets bevat dat verkeerd zou kunnen zijn. Dat kan als bewijsmateriaal
schijnen, maar het houdt in dat we vol vertrouwen kunnen hebben in alles wat
Gods Woord ons vertelt. Een beetje zoals, in Mout of in Fibua, we volgen de
eerste die binnenkomt, want « de eerste die binnenkomt heeft altijd gelijk ». Als
hij naar links gaat, gaan we naar rechts en omgekeerd. Als we in staat zijn om
zonder discussie de collega te volgen die een kamer binnenkomt tijdens tactische
situaties, waarom zouden we ons dan in vraag stellen wat God zelf ons vertelt?
Inderdaad, Jezus biedt ons de Waarheid aan die goed is om te volgen.
Lorsque le Christ dit qu’il est la Vie, il nous rappelle que l’Évangile ne contient
rien qui puisse nous mener à la mort, du moins à la mort éternelle. Dans notre vie
militaire, comme dans la vie civile d’ailleurs, nous sommes confrontés à la mort.
Cela ne doit être un obstacle pour notre mission. Il est vrai que nous avons toujours
un devoir de mémoire pour nos anciens pour qu’ils vivent toujours dans nos
souvenirs ; mais, comme Chrétien, nous sommes assurés que nous serons aussi
vivants dans le Royaume des Cieux, en plus de vivre dans les souvenirs. Entre
autre, comme dit la Vierge de Lourdes à sainte Bernadette : « je ne promets pas
de vous rendre heureuse dans cette vie, mais dans la prochaine ».
Als Christus zegt dat hij het Leven is, herinnert hij ons eraan dat het Evangelie
niets bevat dat ons tot de dood kan leiden, althans tot de eeuwige dood. In ons
militaire leven, en trouwens ook in het burgerleven, worden we met de dood
geconfronteerd. Dit mag geen belemmering zijn voor onze missie. Het is waar dat
we altijd een herinneringsplicht hebben voor onze ouderlingen, zodat ze altijd in
onze herinnering voortleven; maar als christenen zijn we er zeker van dat we ook
zullen leven in het Koninkrijk der hemelen, naast het leven in herinneringen. Met

andere woorden zoals Maria van Lourdes tegen de heilige Bernadette zei : « Ik
beloof niet dat ik je gelukkig zal maken in dit leven, maar in het volgende ».
Puissions-nous, avec l’aide de Notre Dame de Lourdes en ce jour où nous faisons
mémoire de sa visite à Fatima, suivre ce Dieu d’amour, de justice et de
miséricorde. Ainsi, nous pourrons toujours mieux mettre notre vie au service du
prochain, conformément à l’Évangile de Dieu, de notre pays, de notre Roi et du
peuple belge.
Mogen wij, met de hulp van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op deze dag waarop
we haar bezoek aan Fatima herdenken, deze God van liefde, gerechtigheid en
barmhartigheid volgen. Op die manier zullen we ons leven altijd beter in dienst
kunnen stellen van anderen, in overeenstemming met het Evangelie van God, van
ons land, van onze Koning en van het Belgische volk. Amen.

Padre Nicolas DEVYNCK: Lourdes laat mij niet los

Lourdes is sinds 1858 een uitzonderlijke plek waar elke dag wonderen gebeuren.
Zo was het ook tijdens de Internationale Militaire Bedevaart van 12 tot en met 16
mei laatstleden. Na twee jaar onderbreking wegens de COVID-pandemie konden
duizenden militairen uit 46 landen terug hun collega’s en vrienden terugzien en
ook met anderen vriendschap sluiten.

Lourdes is een ongezien gebeuren van vreugde en verbondenheid, van troost en
bemoediging vinden, van reflectie en hoop in de toekomst, van nabijheid en
geborgenheid. Dit is het antwoord op de vraag: “Waarom naar Lourdes gaan?” En
deze ervaring hebben 110 Belgische militairen en burgers beleefd gedurende vijf
dagen in dit Franse Mariaoord. Zij waren onder gebracht in drie hotels: hotel
Acropolis: met een fraaie groep jonge leerlingen-onderofficieren van de School
van Saffraanberg; hotel Roissy: een groep burgers en militairen en in hotel ‘Les
Rosiers’: de Hospitaliteit van Onze-Lieve-Vrouw van de Legers (H.N.D.A.).
Ja, in Lourdes wordt lief en leed gedeeld, wordt gegeten en gedronken, verschijnt
er een lach op ieders gezicht en wordt weleens een traan weggeveegd, ook wordt
er geduwd en getrokken over soms hobbelige bergpaden, af en toe wordt een arm
om een schouder geslagen of een hand in een hand gelegd. In Lourdes wordt het
echte leven ‘geleefd’.

In Lourdes vallen er woorden als liefde, vrede, vriendschap, verbondenheid…
Zonder tekst wordt staand, zittend, liggend, spontaan gezongen en gebeden en
voelt men dat God heel nabij is. Lourdes is een stukje hemel op aarde.
Samenhorigheid klinkt vanuit het hart van vele pelgrims en zo hoorde ik van een
jonge militair in opleiding: “Padre, als de hele mensenwereld zo’n paar dagen
met elkaar zou beleven, dan zijn de wapens en vluchtelingen niet nodig. Dan
zouden de mensen in vrede en geluk kunnen en mogen leven.” Deze
samenhorigheid kan de mens zelf creëren, ook al loopt de mens eens voorop en
dan weer achterop, of in het midden van de groep. Voor mij is het wonder van
Lourdes, dat een uitzonderlijke Moeder als Maria zo’n samenhorigheid tot stand
brengt en tegen ieder van ons over haar Zoon Jezus zegt zoals bij de bruiloft van
Kana: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!” Dan gebeuren er wonderen in het leven
van ieder van ons, waaraan we heel veel vreugde kunnen en mogen beleven.

Lourdes:
L… lief en leed
O… onderweg
U… uitzonderlijk
R… rust en stilte
D… delen, duwen en danken
E… emotie
S… samenhorigheid

Het thema van de 62ste Internationale Militaire Bedevaart stond onder de volgende
slagzin: “Pacem meam do vobis – Mijn vrede geef ik jullie”. Een vrede die totaal
anders is dan wat mensen tot stand kunnen brengen of van elkaar kunnen
afdwingen. Om die vrede te bewerkstelligen zijn naast de handen en voeten van
de mens ook Gods hulp nodig. Daarom is het gebed het wapen bij uitstek. Maria
heeft niet alleen in Lourdes maar ook in andere verschijningsoorden de mensheid
tot gebed opgeroepen.
De Internationale Militaire Bedevaart nodigt de militair uit om vanuit het gebed
de nodige veerkracht op te doen om zich professioneel en humaan te kunnen
wijden aan zijn opdracht in buitenlandse vredesmissies.
Onze Belgische militairen werden dit jaar begeleid door onze Opperaalmoezenier
Johan Van Den Eeckhout en vijf aalmoezeniers, die in de verschillende vieringen
voorgingen en de randactiviteiten animeerden en begeleidden. Op donderdag 12
mei kwamen de eerste Belgische pelgrims aan en werden zij uitgenodigd om naast
een gebedsstonde in de Oekraïense kerk tevens de stad te verkennen voor latere
eventuele shopping. De jonge leerlingen-onderofficieren trokken in de namiddag
hun bergschoenen aan en beklommen de bergtop van de Pic du Jer, te samen met
hun kaderpersoneel en de padrés Luc Carré (Saffraanberg), Hans Van Wichelen

(Brasschaat) en Nicolas Baijot (Marche-en-Famenne). In de avonduren werden de
ervaringen van beide groepen tussen pot en pint met elkaar gedeeld.

De nationale openingsviering werd op vrijdagmorgen gehouden in de Kapel JeanMarie Vianney, waarin de Opperaalmoezenier en padre Nicolas Baijot (Marcheen Famenne) de jonge militairen opriepen om zich als gelovige vredesbrengers te
scholen in de vredesproblematiek en hierbij hun inspiratie te putten in Jezus
’boodschap. Want “Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven”. Een oproep die
gevolgd werd bij het offeren en het ontsteken van de grote Lourdeskaars. Op het
middaguur had zich een grote menigte van militairen en andere pelgrims
verzameld op het grote plein voor de drievoudige basiliek voor een
indrukwekkende Dodenhulde, waaraan ook de burgerlijke en militaire overheden
en de verschillende delegaties van de deelnemende landen participeerden. In zijn
toespraak verwelkomde Mgr. Antoine Romanet de Beaune, bisschop van de
Franse strijdkrachten, heel speciaal de delegatie van Oekraïne, een land dat nu
door het Russische oorlogsgeweld in totale verwoesting komt te vervallen. Een
aangrijpend moment was het blazen van de ‘Last Post’ en het houden van de
traditionele ‘minuut stilte’. Stilte waarin wij onze menselijke nietigheid tegenover
God bewust worden.

Een Lourdesbedevaart vraagt een groepsfoto en deze opname werd in de vroege
namiddag geplaatst vooraleer de traditionele grote kruisweg werd aangevat. Zoals
Jezus eenmaal zijn kruisweg is gegaan, zo werd onze kruisweg een moment van
herinneren. Soms valt de mens, omdat het leed hem te zwaar wordt of is, er is
ontgoocheling in het leven van een mens, er is depressie, ziekte,… Soms ervaart
een mens de liefde langs de weg of is er iemand die zijn kruis mee optilt en verder
sleept. Soms valt ons troost ten deel of wordt ons betraand gezicht afgedroogd
zoals Veronica het met Jezus deed… Met Jezus die ons steeds nabij is kunnen we
weer opstaan.

Biddende handen

Handen gevouwen
om te bidden
tot die ene
die wij door Jezus
mogen aanspreken
met Abba, lieve Vader

Open handen

Handen geopend
naar de Vader
naar elkaar
om te geven
om te ontvangen

Vergevende handen

Handen elkaar gevend
uit vriendschap
uit vergeving
van “Kom op!”
we gaan verder
met elkaar, samen
als broers en zussen

De dag werd besloten met de officiële openingsceremonie van de internationale
bedevaart. Een feestelijk gebeuren dat grotendeels verstoord werd door de
Italiaanse delegatie die zich als ‘tifosi’ gedroeg en zeker niet in dank werd
aanvaard door de organisatie en de vele delegaties. Zo waren nauwelijks de
pauselijke boodschap en pontificale zegen hoorbaar en werd de mooie muziek
overstemd door het gejoel en geschreeuw uit de Italiaanse kelen.
Een vroege zon lokte op zaterdag 14 mei de Belgische pelgrims uit bed en riep
hen toe om de rit naar Bartrès per bus te ondernemen. In dit typisch Frans
bergdorpje, waar eens Bernadette als jong meisje de schapen hoedde, zijn de drie
pijlers van het Franse burgerleven behouden: het kleine maar stemmig kerkje, de
‘mairie’ of gemeentehuis en het plaatselijke dorpscafé. Het kerkje werd tot de
laatste stoel ingenomen door onze groep. Onze zieke en hoogbejaarde pelgrims

kregen een ereplaats in het hoogkoor. De eucharistie waarin ook de ziekenzalving
was geïntegreerd werd voorgegaan door padre Nikolaas Devynck osb.,
aalmoezenier van de H.N.D.A. (Hospitaliteit) – sectie België, en bijgestaan door
alle aanwezige aalmoezeniers. In zijn homilie volgend op het verhaal van de
lamme die door vier mannen tot bij Jezus werd gebracht, spoorde hij de
aanwezigen aan om mensen tot bij Jezus te brengen en hen zo Jezus’ liefde en
barmhartigheid te leren kennen. Vooraleer de leerlingen van Saffraanberg ‘De
Brabançonne’ zongen, werd nog een deugddoend dankwoord naar het
kaderpersoneel en alle deelnemers van deze bedevaart uitgesproken door de
plaatsvervangend directeur Kol b.d. Jan Demeyere. De trip naar Bartrès werd
afgesloten met een drink op het schaduwrijk terras van het plaatselijk dorpscafé.

In de namiddag werd een ‘challenge’(Internationale Sportwedstrijd voor personen
met beperking en validen) gehouden in de ‘Prairie’, waaraan ook onze leerlingenonderofficieren deel namen. De omstandigheden waren niet ideaal: een
verschroeiende zon, een zeer lastig parcours met steile hellingen en … toch was
de sfeer uitermate enthousiast. Zelfs de militaire attaché bij de Belgische
Ambassade in Parijs, kol. Hamas, was één van de hevigste supporters om ons
Belgisch team aan te moedigen, wat dan resulteerde in een 13° plaats op 31
ingeschreven teams en een mooie vergulde medaille voor onze vriend Vincent
Dassonville.

Toen de zon zich achter de bergtoppen verscholen had, werd Lourdes overstemd
door het voortdurend terugkerend refrein van het beroemde “Te Lourdes op de
bergen”. De vele duizenden bedevaarders hadden zich op de Prairie verzameld
om in processie de rondgang te maken naar de Esplanade. Een processie die op
vraag van Maria aan Bernadette dagelijks plaats heeft en waarbij brandende
kaarsjes het domein in een zee van licht transfigureren. Een wondermooi licht- en
klankspektakel!

“Zie, deze dag schept de Heer, Laat ons hem vieren met vreugde” (Ps 118,
24)
Al heel vroeg op zondag 15 mei trokken in dichte drommen honderden pelgrims
met vlag en wimpel op naar de ondergrondse Pius X-basiliek voor de traditionele
internationale eucharistie, die dit jaar werd voorgegaan door de aartsbisschop van
Esztergom-Boedapest (Hongarije) Péter kardinaal Erdó, in concelebratie met een
ganse kolonne diakens, priesters en legerbisschoppen. Een ingrijpend gebeuren
waar de Levende Christus zich in brood en wijn aanwezig stelt en ons zijn
blijvende nabijheid toezegt. Ook de muzikale omlijsting, inzonderheid de
prachtige klanken van het immens grote orgel, de krachtige stem van de koorleider
en het gelegenheidskoor, lieten een diepe indruk na bij de aanwezigen.

In de vroege namiddag kwamen voor de laatste keer alle delegaties samen in de
Pius X-basiliek om elkaar ‘adieu’- ‘vaarwel’ te zeggen en elkaar nog eens innig
te omhelzen en in het oor te fluisteren: ‘au revoir - tot volgend jaar!’, terwijl de
militaire muziekkorpsen hun laatste klanken lieten weerklinken. Een
Lourdesgebeuren om nooit te vergeten.
Terwijl de autobus met de leerlingen van Saffraanberg de lange rit naar België
reed, genoten een tiental pelgrims samen met padré Thierry Vander Poelen van
het ‘Château de Lourdes en zijn museum’. Anderen genoten met volle teugen van
de concerten aangeboden door de Duitse en Italiaanse muziekkorpsen, alvorens ’s
anderdaags in Toulouse het vliegtuig richting België te nemen.

▲ Padre Hans VAN WICHELEN

Lourdes bindt, in Lourdes komt er innerlijk veel los, Lourdes maakt je wild
enthousiast voor God en Maria!

Padre Nikolaas Devynck o.s.b, padré Infrastructuur Antenne Noord en
aalmoezenier Hospitaliteit van Onze-Lieve Vrouw der Legers (HNDA) – sectie
België

