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ge- Bij de kapel van Maria van het Water werd de Rozenkrans gebeden.
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maor Afgelopen zaterdag was er weer een
bedevaart naar de kapel van Maria van
or- het Water in het Boelenspark. Ondanks
we- dat er wat tegenwerkingen waren, konis- den zieneres Hille Kok en haar groep
rin medewerk(st)ers de bedevaart in het
ar- park toch door laten gaan. Een grote
m- partytent was naast de kapel geplaatst.
de Hier konden de pelgrims wat drinken en
an- broodjes verkrijgen.
Het
en Ruim honderd gelovigen waren naar de
re- Mariakapel gekomen. Uit België (Oost- en
iet West-Vlaanderen) waren twee bussen
ua- met pelgrims naar hier gekomen. Met hen
was ook pastoor Ivo Celes meegereisd.
Be- Uit diverse plaatsen in Nederland waren
eveneens gelovigen naar het Boelenspark
gekomen. Na de ontvangst, waar even uitgerust kon worden in de tent of bij de kaaal pel, begon om 12.15 uur een Eucharistietal viering, waarin pastoor Ivo Celes
Er was tijdens de bedevaart in het park
én voorging.
ook gelegenheid voor biechthoren.
eg
in het park, waarbij de vlag van Maria
ge- Na de H. Mis in de grote partytent, was er van het water meegedragen werd. Hierbij
ge- gelegenheid om te picknicken. Mede door werd gebeden en gezongen. Bij het grote
het stralend mooie weer konden de pel- kruis werd vervolgens de Rozenkrans geen grims zich vermaken in het park. Om beden en werden intenties van de pelie. 15.00 uur werd bij de kapel van Maria van grims voorgelezen. Door enkele aanwezihet Water het Rozenhoedje gebeden. Ver- gen
werd
een
speciale
lichtval
05 volgens was er een prosessie om de vijver waargenomen toen het Rozenhoedje bij
to-

Bij het grote kruis naast de Mariakapel werd gebeden en gezongen.

Bedevaart naar Maria van
het Water druk bezocht

Aanbidding en processie

de Mariakapel gebeden werd. Er was tevens
gelegenheid
voor biechthoren tijdens deze bedevaart,
waar veel pelgrims
gebruik van maakten.
Om 16.30 uur was de
Bedevaart naar Maria
van het Water weer
afgelopen en keerden
de pelgrims met een
voldaan gevoel huiswaarts. Vanuit de
stand in de partytent
werden deze middag
vele religieuze artikelen van Maria van het
Water, zoals beeldjes,
gebedboekjes, kaarsen
en
wit/blauw
kruisjes
verkocht.
Hille Kok, die al vanaf
19 april 1985 (toen ze
in Lourdes was) de
boodschappen
ontvangst van Maria van
het Water, ging met
veel pelgrims op de
foto.

Deze speciale lichtval werd door een van de bedevaartgangers gefotografeerd.
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leto- Pastoor Ivo Celes uit België ging voor in de H. Mis in de grote tent.
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Bel de KWF Kanker Infolijn:
Blijf niet rondlopen
de
0800-022 66 22 (gratis)
met uw vragen over kanker
jft
Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg zorgen.
en

Blijf daarom niet rondlopen met vragen of onduidelijkheden

In de tent kon men religieuze artikelen kopen van Maria van het Water.

